
دور  دور  جتهاد الدستوري على  جتهاد الدستوري على  أثر ال أثر ال 
 البرلمان الجزائريالبرلمان الجزائري

 

 

 بسكرة -جامعة محمد خيضر

 سياسيةالحقوق والعلوم ال كلية 

 قسم الحقوق
 

 

 

 

 

 

 

 تخصص ق انون دستوري  الق انونية العلوم في دكتوراه لنيلمقدمة   أطروحة

 :الدكتور األستاذتحت إشراف                                        :من إعداد الطالب   

  ـر فرحــــــــــاتيـــــعمـــــــ                           محمــــد منيـــــر حســـــاني             

 

 ، من طرف اللجنة المكونة من السادة األساتذة:5500أكتوبر  50 بتاريخنوقشت  
 

 رئيسا جامعة بسكرة أستاذ التعليم العالي  عزري الزين الدكتوراألستاذ 
 مشرفا ومقررا جامعة بسكرة أستاذ التعليم العالي  عمر فرحاتي األستاذ الدكتور
 ممتحنا جامعة ورقلة أستاذ التعليم العالي  بوحنية قوي  األستاذ الدكتور
 ممتحنا جامعة باتنة أستاذ التعليم العالي  أحمد بنيني األستاذ الدكتور
 ممتحنا جامعة مسيلة أستاذ التعليم العالي  حسن فريجة األستاذ الدكتور

 ممتحنا جامعة بسكرة محاضر أأستاذ  ريامست عادل الدكتور
 

 5102/5102: السنـــة الجــــــامعيـة



 حٍمزتسم اهلل الزمحان ال

 اذسلٍمًم ً سلّ ى اهلل على سٍذوا حممذ ً على آلو ً صحثو ًصلّ

 

 

 

 قبل تعبىل: -

وَسَتُرَدُّونَ إِنًَ عَبنِمِ انْغَيْبِ وَانشَّهَبدَةِ وَقُمِ اعْمَهُىا فَسَيَرَي انهَّهُ عَمَهَكُمْ وَرَسُىنُهُ وَانْمُؤْمِنُىنَ ))   

   ((    فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَب كُنْتُمْ تَعْمَهُىنَ

 (501)انتىبت:                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إىــــــــــــــــــــــــــــذاء

 

 

 ؛رمحيما اهلل ، الذٌه علماوً أجبذٌاخ العلم،إىل رًح جذي ً جذذً

 ؛يما اهللحفظ ًلٌقد طٌٌل، ،مثكزا ، الذٌه أراداوً للعلمأمً ً العزٌزٌه أتً اًالذٌإىل 

 أعزه اهلل؛ ،حقٍقح العلمأدراوً الذي  ،شٍخًحضزج إىل 

 ؛رعاىم اهلل الذٌه أخٌض معيم درًب احلٍاج، ،عائليت أفزادإىل إخٌذً ً أخٌاذً ً 

  ًحممذ،  ًامليذي، احلثٍة،إىل 

 .املرٌاضع ً الثسٍط العملأىذي ىذا 

  

 

 حساوً حممذ منري

 أ



 شكر وعرفان

 

 ؛القراءة و التفكير إني ممتن بالشكر إلى كل من عممني؛ الكتابة،

، عمر فرحاتيالمحترم الدكتور  األستاذإلى  والتقدير الشكرعظيم ب أتقدم في ىذا المعرض،و 
 بالشكل المناسب؛ خروجوغاية إلى  ،وتأطيره ، بتوجييوعمى ىذا العمل اإلشرافلقبولو 

العميد؛ األستاذ الدكتور قوي بوحنية، الذي لم يذخر سيادة كما أتقدم بتشكراتي الجزيمة، إلى 
 في دراساتي العميا؛ وتوجييي ودعمي ،جيدا في الوقوف إلى جانبي

ال أستطيع أبدا الذي الكريم محمد عمران بوليفة، إلى أستاذي  والعرفانبجميل الشكر  أبعثو 
 ؛البحث العمميأبجديات  و إيايتعميميل، التعبير عن امتناني لو

لى ك دارة كمية الحقوق بجامعة ورقمة،إلى إ وشكري موصول طاولة ني بيم تل من جمعوا 
لى أعضاء  عياض؛ بالذكر األستاذ محمد عماد الدينالتدريس، وأخص    ؛لجنة المناقشة الموقرةوا 

 .كما أبعث بشكري إلى كل من ساىم في تمام ىذا العمل، جزاىم هللا عني كل خير

 

 حساني محمد منير   

 

 

 ب



 

 د
 

 قائمة المختصرات

 

 للجمهوريت الجزائريت الديمقراطيت الشعبيت ج. ر    : الجريدة الرسميت

 ن. أ. ف. د. ج : نشريت أحكام الفقه الدستوري الجزائري.

 ص     : الصفحت

  .1999ي لسنت دستورالتعديل الالدستور: 

 

AIJC                   Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional 

AFDC                 Association Française de Droit Constitutionnel    

A.F.C                 Association Française des Constitutionnalistes 

ATDC                 Association Tunisienne de Droit Constitutionnel  

CC. DC              Décision de Conseil Constitutionnel Français 

CCC                   Les Cahiers du Conseil Constitutionnel    

CEDMA              Centre d'Etudes des Droits du Monde Arabe     

CERAP                Centre de Recherche et d’Action pour la Paix.    

CERP                  Centre d'Etudes, de Recherches et de Publications  

Cf                       confer 

Coll                    Colloque  

éd                       édition 

Ibid                     référence précédente 

Ibidem                Dans le même ouvrage, dans le même passage 

Idem                    Le même ouvrage 

J O R A                Journal Officiel du  République Algérienne  

LGDJ                    Librairie  Générale de Droit et de Jurisprudence  

Loc. cit                loco citato 

n°                         Numéro  

Op. cit.                Ouvrages Précédemment cité 



 

 ه
 

OPU                     Office des Publications Universitaires    

p                        page 

PUS                    Presses universitaires de la Sorbonne     

RBDC                Revue Belge de Droit Constitutionnel  

RCA                  Revue de Critique Anarchiste     

RD, ULB             Revue de Droit de l'Université Libre de Bruxelles 

RDP                   Revue de droit publique                     

REDC                Revue Espagnol de Droit Constitutionnel    

RFDC                Revue Française de Droit Constitutionnel        

RFDC                Revue Française de Droit Constitutionnel     

RFSP                 Revue française de science politique     

RIDC                Revue Internationale de Droit Comparé     

S                      Suivant  

Th                    thèse 

C.U.P             Cambridge University Press 

VST                 Vie sociale et traitements 

ENA                Ecole National d'Administration  

CRDF              Cahiers da la recherche sur les droits Fondamentaux  

GEVIPAR        Groupe d'études sur la vie et les institutions parlementaires 

 

 

 

 

 

 

  



 



1 

 

 

 

دزلةبرة ، شففدز لففنزلة  فف، زللشبرلةشففداز ففاز  فف،ؤرزلة    ففةكشفف أزمة ففدزلة اةففدزلةة، ا شففدازلةشففك زل    فف،  ز
بف  ز فازازاكذلز ه ش هزةلحةفا زالةحرشف،أزل    ،  زفشهلة    ،  زالة ل ززب،   ةرلر،ح  ، ز  ، هزبازلة ش،  
ز لفففن ففف،  أزلةبرة ، ففف،أزلة ك ، ارشفففدززحفففشااثبفففأزذةفففالز فففاز فففل زلةحفففربشازلةلففف،ة ششازةلةفففرازلةلشفففرشااززح ،ش هففف، 

ح  ففأزهففذهزل ة ففدز لففنز   ففريزلةلشبرلةشففدزبفف،ة  كشرزففف ز  ففاذ زف زففف ز لففالزلةحففرا زإ ضفف،وزا  شففشمزلة    لفف،أ
لةةف، اازلةة، ف ازلة ة  فدزفف ز  ، فهازز زشكاازلةبرة ف،ازلة    فدزلة هفش ازفشفهزا ازب ش زةشكله،زل    ،  زلةة ش 

ةلةفف، اازب  ها ففهزلةال فففز  ززا    فف،أ ز)مفففرل للة  شفففزفشهفف،ززبإ ضفف،وازا رفاهفف،ز زدولةةالقلنةة  و ففف،ب كرالزةففذةالز
  فف زلة  فف ارز ا ز ففرازففف زلة  فف، زلةةفف، ا  زلةفف ل ل ازا فف  زافف دزلة فف ازفشففهازب،  بفف،رهزلةة، فف ازما   ففش لزةففذةالاز

لةل، فففدز ب،شفففرااازةفففذلز لفففنز  شففففزلة    ففف،أزال ففففرل زلح رل فففهازب  ، فففبدز ر   فففهزفففف ززبففف،درل الةافففحشحدزلة  شففف از
زح زهذهزلة    ،أ مالةبرة ،اززمازب  ، بدز  ،ر  ه،زةا ،ئ ه،زب،ةشك زلة ر ا زفشهازا  نز  هم ااصزق، ا شدز

اح ،شففدززازة   ففش ز  هففا ز اةففدزلةةفف، ااقلعدقلةةالقلدوةةةو  ااة فف  شازهففذلزلة حففا زلب كففرأزلةلبرلةشففدز   ا ففدز
زالة ة شف،أزلة ف  ز   ا فدزلة    ف،أز  ازلة   ارازحشف ز لفر هزهفذهزلةل لةفدزب  هف،ز ب مزه،زاآةش، ه،ازامه ه،ز ب، ئ

ازالة   شفذة فلؤ  زلة شفرشفززالة ثشفرزةلةلف  ض از  ازلة   ار ازالة  زمابحأزم رلز ة ،زة ال هدزلة  فازلة ل بفرز
هفف ز فف  شازإذلزفا ش ففدزلةل لةففدزلة  فف ارشدزز 1الةحرشفف،أزل  ، ففشدزار ،ش هفف،زةلحةففا بح  هفف،زة ففالةازلةللقففدزبش ه فف،از

زة ش ةرلؤش شاازلةرئ، دزالةبرة ،ا زإح رل ز    ،أزلة اةدزةل   ارازامه ه،زلة     شازل

زاب كرأزلة   ارلةشدزلةغربشدزلة  ،ةسزلة   ارشدفب،ة  بدزةلبرة ،اازاهاز  غشرزم ،  زف زهذهزلة رل دازفة زل
ازلة  ف ارزه،ئش شفلةال ف زلةللشف،زلة ف زةزلةبرة ف،اازم  ف، د ضف،وزإرل ازفف زازل  ، شدزف زلةل لةدزلة   ارشدزل  هةا
فإ شففف، ززة ش، فففشدزفففف زلةل لشفففدزلة ش ةرلؤشفففد لزل حفففةل زال ففف ف، ،أزر ا ففف،أ غفففذشه،زقففف زلة ففف ززهل حرلف، ففف فففاززةل ةلشففف 
بة،ئهفشفدلةبرة ،   ف،ؤرزلةةفرلرلأزضفراريزضف زز(un arm)زة  ف،   زرزة ث زهذهزلة  ف،ةسازهفازلب كف،رز، شلة   ز،ازال 

ز زقلب لم   القلمعنل ال""لحرل دزز ميزمازإرل ازإ ش،ئه،زهز ،ض ازلة  ، زلة   اريزلة  اصزةه

 لففنزز، ففهرههفف،زهففذلزلةفف ارزففف زلةفف   زلة ش، ففشدز ففاز ففل زا ش  ففشازلث  ففشا زما ةسزلة  فف اريز،  ازلة  فف فف
رق،ب هفف،زهفف،زل    ،بشففدزلةبرة ، شففد زاث، شزةل ةل فف،أز،ق،ضففشم هفف،زاففحدزل    ،بفف،أزففف ز ،ةبشففدزل    ففدزلة ة،ر ففدازميز

                                                           
1 - L. FAVOREU, et P. GAIA et autres, Droit Constitutionnel, 16e édition, 2014, p. 233.           
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 ب، ئزلة   ارازل ؤلق،ز ازم هز زشا ف زاذةالز از ل زضبؤه،زةل ل ش،أز لنززاه زلةا ش دزل ه ازةل   ارشدا
زف زب ، ز اةدزلةة، اا زززلةا ش  شازش،رالزبه، شا ذلز ش، از ، دز لنزب،ق زل  هةاازةزل ل  زلة اةدز ه،ةز

شدازا ففدزلةل لةففدزلة  فف ارز إاز   ففشسزلة  لففسزلة  فف اريزففف زلة ةلئففرزقفف ز فف، زبفف  سزلة ففش، ازميزة ب فف ز  
 لفنز حفا زز1191ز ف دزاة  سزلة ل  دازةح  زلة حا ز حفاز اةفدزلةةف، اا زحشف زمقف  أزلدرل ازلة ش، فشدزب  ف ار

ل ف لة زلة اف زبفشازلة  لفسزلةشفلب زلةفاؤ  ز  ف،ززم فسزةل ل  شفدزلةحةبشفد ش،  ز  شف زةل  ف، زلة ش، ف زةل اةفداز
ا ففف زح ،شفففدز ففف ازلة  ففف ارزة فففر ززلة حفففا  زاة ففف  شازهفففذلزالةحرشففف،أزل  ، فففشدازك ففف،زكفففرسزلةحةفففا زالةحكا فففد
بإ  ب،رهفف،زلةا ش ففدززارق،بففدزلة  فف ارشد   ففأزةففذلزز اكلففهز  فف ارش،زبهففذلزلةفف ار  فف اريزلة  لففسزةلزف  ففسازلح رل ففه

ز ح قوةالقلب لم   ةالقلمعنل ةاالة ارزلة  فاؤزبهفذلزلة هف،ة زز  ل  ل  ، شدزةل  لسزلة   اريازافة،زة  راز ،ادز
 ر   هزة ب، ئهزف ز افاصزق، ا شفدززبد ةل   ارازب  ،ز ةبرة ، لل   ، زلة لش،ريزة ؤ،بةدزهذهزلةرق،بدزا هأززفة 

فف زلة  ف، ززلةبرة ف،ازةف ار زابهذهزلةا ش دزش   زلةة،ضف زلة  ف اريزإرل ازلةلةل فدزلة ا هفدزام   دز ل لشدزةلغرف شا
زز ه،  از لةه،ز  ض زح  زلةللقدزبشازلة ه،ةشاازاؤبشلازازلة ش،  

ف ز  ، شرهز ازقب ازةك ه،زة ززلةل لةدزلة   ارشدلة  ، زلة ش،  زلة ةلئريزق ز رهززمازاه ،زالة  شرزب،ةذكر
  لففسز  فف اريزةاز3691لة  فف ةلدز فف دززشففدة ةلئرزةل  هارشففدزلما ز  فف ارززازحشفف زم ففس لففنزمر زلةالقففف   فف ز
زاإ زمازل حفف ل زلة ش، ففشدزآ ففذلالزا فف ازلة  فف ارازةح فف زال ال ففرزلة شففرشلشدففف ز  فف ارشدزلةةففال شاززبفف،ة  ر كلففهز

ةغف زكلشفدزبلف زلة ا، قدز لشهازثف زمزإذز   زلةل  زب،ة   ارزبل زف رازا شةاز اح،ةأز اازاضلهز اضفزلةل  از
ززز 1ذةال

لةفففذيزل  بفففرزاز3629شا شفففاز فففاز ففف دزز72لة شثففف، زلةفففاؤ  زفففف زل ففف   ، زبلففف زف فففرازاففف،  زلةشفففل ز لفففنزاز
 زلة ففلؤ،أزلةل ا شففدزحففا زفز، زلة  فف ارزلةفف صزل  ، فف  از فففزبةففاقففال شازلة اةففدة افف رزل  ، فف زة ش، ففدزل  ففدزل

ةل  لففسزاماكفف زففف زهفذلزلدؤفف،رزلةا ش ففدزلة شففرشلشدزا فف،ئهز  فف،رسزةاف،ة زرئففشسزلة  هارشففداز  ففر زلةفثل زإةففنز
ةف زشفافرزةفهززإ زم فهلة   ارز   فهاززمحك، زار  زل   ، زلة شث، زلةاؤ  زك ر فزم ،  زة  اشلأازلةشلب زلةاؤ  

                                                           
 زش افف زلة  لففسزلة  فف اريزفففف ززم ففهزا3641 فففب  برزز31ب فف،رش ززا46رقفف ز  زرزاز31/16/3641لة فف رفزففف زاز3641 ففاز  ففف ارزز46 فف، زففف زلة فف، ازز-ز1

ازحف، زح،ةفدزلةؤفالرئزحش هف،زلة اةفدزرئفشسإ فلازبؤلف ز فازرئفشسزلة  هارشفدزمازرئفشسزلة  لفسزلةشفلب زلةفاؤ  ز  زبشف زماززال ال فرزلة شفرشلشد   ارشدزلةةال شاز
ز31لةاف، رزفف ززل  فر ا ف زازب3641  ف ارز ف دزز3649 فالازز36 ةل ز  هازث زمةغنزإز96ة   ش هزلةل  زب،ة   ارزافة،زةل ، از ااز   شسزهذلزلة ه،ةاز

ز ززةل  رازلةلحةدزةإل ةل زم ، ش،ز،ق، ا زالةذيز  از3649 اشلشدز
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 فاف برز ف دزز77ض ، دز  اهز لنزلة ااصزلة  زق ز  ،ة ه زاقف ز  فأز ل،ة فدزهفذهزلة  ،رقفدز ةئشف،زفف ز  ف ارز
ضففبؤزذيز ش زففف،ةحة زهففازلة هفف،ةزلةفف1 فف لة زاحفف ازلة ففلؤدشزلةففذيلةحففة زلةالحفف زز  فف، از ففاز ففل ز ب ففنز3629
زلة ش، فشدزالة  ف ارشدز    ف،ألةلح فرل زلة  ف ارزل ؤلقف،ز فاز فشؤر هز لفنزز لفنزحفرصشازلة اةفداززا ،ئه اةشفز

ال   فف،ز ففلؤ شازحةشةش ففشااززا زلةحكا ففد  لففسزلةشففلب زلةففاؤ  زلة زشلفف زز زحشفف زم ففهزضفف ازهففذلزلة اففار2ل اةففدة
 حأز لؤدزرئشسزلة اةدازلةذيزش   زاح اززب ز  ،رسزا ،ئ ه،ز حأز لؤدزلةحة زلةالح ا   ارشدزم هةازز  ر 

زقش، ازلةحة زالة اةد 

ا لق هف،ززبحف زفف ز اضفاوزلةل لةفدزلة  ف ارشدلةفف ز لفالزلة  فرااززاش ضف زم فهزكف،از فازلة  ف حش زا  ،ز ةف  
قاف، دزة لفالزلةل لةفدازاز للشلةزد  ،ر لة  ل ل ززإ ،ازب،ة    دزلةبرة ، شد لة اف زز) بف م بفررلأزا ا هف،زب،  ف،سززل 

للقدزلةبرة ،از اارزةيز  ،زشغش  زمز ش   فزب لؤدزحةشةشدزف زلة  ، زلة ش،  ةغش، زبرة ،ازازمازلة لؤ،أ زبشا
ززةل لةدزلة   ارشد ب،

زأ  حفةز كلفهزبح ،شفدزلة  ف ار زاز،   شسزلة  لسزلة  ف اريزك هفإ ، از  ززا3696فش ريزز71   ارزاب
 فازز3669 فاف برزز79ب ف،رش زلة ف ز فةةأزفش ف،زبلف زب،ة لف ش زلة  ف اريز ز  ف ارشدلةةهزف ز بش زذةالزآةشدزرق،بفدز

  ز   ز لؤدزلد ؤ،رزازازةبرة ،ازإ ب،رش،لزدزةغرف  لة ل لشزل    داز ل ز ا شفز  ،  ه،زلةنزلةةال شازلةلضاشدز
زا ش شفدز لقفدز هفارزازا ا ز فراالة حا  ازهذلز  جزاززرئشسزلةغرفدزلةبرة ، شدزلة  ش ا زل  دإةنزرئشسز  لسز

زز    اريلة  لسزلةحةشةشدازاززدز شرشلشد لؤك ب،شرازبشازلةبرة ،از

لموضوعلقلد قوال -أ

ك فلؤدز شفرشلشدزإةفنز ، ف زلة فلؤ شازلة   شذشفدزالةةضف،ئشدازز3696ب   ارز  دزةبرة ،از ه،ةزلإاز   شسز
لة اف زبفشازلة فلؤ،أ زافف زز  ب ئه، اةدزلةة، اااز از ل ز   شسززف زإق، دزازةل   سزلة   اريش بئز ازإرل 

كفذلزك، ف زلة فش، اازازبزإ  ل زلةة، اازالة ااشأز لشهز  ثلأزف  لش،رشدزحةشةشداززا ،ئهلةبرة ،از   ززلدؤ،رهذلز
                                                           

ز66از  زرزلةلفف  ز3694 ففاف برزز22لة فف رفزففف زز69ز–ز94لةافف، رزبفف،  رزلةرئ، فف زرقفف ززا3694 ففاف برزز22 ففاز  فف ارززلة ةففرازلةث، شففدز14لة فف، از فف صزز-ز1
زام لفنزز3694 فاز  ف ارزز66لة ف، ازا افأززلة شث، زلةاؤ  ز ر فزم ،  زمشضف،ز يز  اشف ز حكف، زلة  ف ارز  از لنزماز ز3694 اف برزز26لةا، رازف ز

ز زشةا زلة  ، زلة   ش  زلة ةلئريز لنز ب مزلةحة زلةالح ز  

 ازذلأزلة   ارز لنزماز ز    زقش، ازلةبل زف زاح ازلةةش، ازلة ش، شدزةلحة زالة اةدازاف زإؤ،رزهذهزلةاح ازفإازقش، ازلةحة زز69حش ز اأزلة ، ازز-ز2
 لنزماز زشةا زلة   ش زلة ش،  زةلبل ز لنزلة ك،  زف زلة ه، زبشازم هةازلةحة زام هةازز صز7/303لة  ز ا هزلة ش، دزلةل، دزةلبل  ز  زاف زلة ، ازه ز

ز  هز لنزماز ز  ،رسزل  هةازلةةش، شدزف زلةحة زالة اةدازلةرق،بدزلة ش، شدزلة  اؤدزبه،ز     ز3/399لة اةد  زا اأزلة ، از



 مقدمــــــــــــــــــة

6 

 

 فففازال بفففهزفففف زإؤففف،رزإ  ا،اففف، هزمازشبةفففنزافشففف،زةثةفففدزلةشفففل ازاشضففف زك ففف،زل ففف زلةحكا فففدازلة رلقبفففدزلة ش، فففشدزة
زبإ  ف، زقلمع ة   زا ش شف،ؤلةزلةبرة ف،از شا ف بلةبرة ف،  اززلةف ارز ل ف زأر  ف لة بف، ئزل زابهفذهز1ش ح سز ؤلل، ه
فففف زلدة فففةل زب  ؤلبففف،أزلةللقفففدزلة  ثشلشفففدزلة ففف زبش فففهزابفففشاززوقلو  وةةة زاالة   ش شفففد ز)لة شفففرشلشدلةةال ففف زلةة، ا شفففدز

ز لةللقدزلة ش، شدزب،ة لؤدزلة   شذشدازلةشل از

م هففةازلةل لةففدزبفف،ق زلةفف ارزلةففذيز    ففهزش  لففهز ففازز زالة  شفف زةل اةففدزففف زلة  فف، ا ارزلة  لففسزلة  فف اريز
أزلة  اادزةبرة ،ازحبشسزلة  ، اذةالزبحراهز لنزبة، زلازح قوالقلب لم   القلمعنل اف ززلة   اريزلة ة،ر د

ةش، ازف زششك زا غششرهزفشه،زاز از را هز  ه،زفشهزةهزلة ر ا لأزب،ة اارز  ا،ا، هزدز ه  ،ر ،ة   ارازازةهزب
ز 2لح رل هب،ة هرز لنززلة  لسزلة   اريكلهزازلةذيزذل هز لؤ هزا ل ش،ز لنزلة   ار

رق،ب ففهزة  فف ارشدزلةل فف زلةبرة فف،  ازلة فف زففف زهففذلزلة اففاصازشكففاازبل  لففسزلة  فف اريزةزالةل فف زلة لشفف،ري
زلف ارة شازلة  لفسزلة  ف اريز ففإاز فةفذلازز شكلدزةإل  ه، زلة   اريزةل  لفس زاذلأزح شدزش ،ر ه،زبةرلرلأزاآرل 

ا ززاب رل ففدزلةل ف زلةبرة فف،  ةففاز  ف  نزز هفففإاز رل فزا ففازه ف،از زهففذلزلد  هف، ز ففاز فل زإ زش  لفنةففاززلة  فاؤزبفه
ز ب،ةك،  زلةبرة ،  زلة ارز ازب رل دزلد  ه، زلة   اريازال   ،ز كاازب بششازلةللقدزلة  ثشرشدزةإل  ه، زلة   اري

ففف زلد  هفف، زةلاقففاهز لففنزح فف زلةحرشففدزلة  راكففدزةلبرة فف،اززةوةةع ولبةة لح القلمنةةد ،،لوةةاقإ لهةة القلد ل
  هفف، زلة  فف اريزلةففذيزشكشففهز ففاز فف از فف ثشرزلد زل  ففرزلةبرة فف،   زلة ش، فف زالة لشفف،ريز اره  ،ر ففدزةريزلة  فف از

زز ززلة ارف زهذلز

لأهم القلموضوع -ب

مه شفدز ا شففدازاهف ز لففنززلة ةلئفريزلة ش، فف  ك  ف ز رل فدز لقففدزلةبرة ف،ازبف،ة  لسزلة  فف اريزفف زلة  ف، ز
ززا هشا 

                                                           
زلة ذكار ز3669 از   ارزز300از66از69لة ال زز-ز1

 از   ارزز391 زلة ، ازلة   ارز ُ ا زلة  لسزلة   اريزهذهزلة ه دزب صزلة   سز لنزماز زش  سز  لسزلة   اريزشكلهزب،ة هرز لنزلح رل زةة زز-ز2
ز 3669

ز
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 ةف ززلة ف ح لثدز اضاوزلةل لةدزلة   ارشدزذل هز لنز    ف،أزلة اةفدازةلزإ  ب،رززاوظ ف الو  و الأهم ال -
 فازلة  شف زلة ف ز ،ادزلة    فدزلةبرة ، شفدازاززالة ش،  زة  ، ه، هزلةل لةدزف زلز برل ه،زف زل    ، از از   ،أ

اكففذلزففف زلة ل، فف ز فففزإ  هفف، زلة  لففسزلة  فف اريازالةفف لل ز ففاز ة ش، ففهزاآةشفف،أز  لففهزففف ز ؤ،بةففدزم  فف،ةه اززهفف،  اشرز
ةففذلازفففإازلة رل فف،أز ففازهففذلزلة ففاوز   فف،ه زففف زلة ح ففشاز ففازز  ل  ؤفف،  ففسز كففرلرزإ رلالزمهفف زإ  ه، ل ففهزة   فف ز

 فازل  بف،رز ،شفدزل ه شفدزةل  لفسزلة  ف ارياززحش ز ُبِرةزرق،بفدز  ف ارشدزلة شفرشفز ارلزفف ز ا ازلةل  زلةبرة ،   
لشفففدازذةفففالزمازرق،بفففدزلة  ففف ارشدزش شفففرشفزهفففاز لبشفففرز فففازلدرل ازلةل، فففدزلة   فففذازافةففف،زة بففف، ئزلة ش ةرلؤشفففدزلة  ثمازلة

  شففك زحفف لزةهففذهزلدرل از ففازقبفف ز هفف،ةز زش ثفف زلةشففل ازا ففازث ففدز   لففنزمه شففدز ل، فف زلة  لففسزلة  فف اريز فففز
زا ،زشةش  بفز ازلة ة،مزلةح، زحا ز  از ل  دزرق،بدزلة   ارشدز فز ب، ئزام سزلة ش ةرلؤشد زمه شدز ز لة شرشف

  ازهذهزل ه شدازهازرق،بدزلة  لسزلة   اريز   ش زلة لؤدزلة شرشلشدزف زح زذل ه 

ا اززابإ  ب،رهفف،ز ،ةكففدزةحفف زلد ؤفف،رزاإةففنزلة ففلؤدزلة   شذشففدزة ثفف زهففذهزلة رل ففدزا   فف زل ه شففدزلةا ش شففدز
 فف ثشرزفكفف،از ففازلة هفف ز  اشرهفف،زب رل ففدزز فف زل  ش،ةل هفف،زففف زلة  فف، زلة ش، فف الة  لففسزلة  فف اريزا فف زب،  فف،سزةح

  1لةبرة ،اابشاززه،بش لة  زلد  ه، زلة   اريز لنزلةبرة ،ازف ز  لهازدح  ، ز  ،ا زهذلزلة  ثشرزةلللقدز

قف زلة  ف اريززلةل لةفدح لثفدزإذزمازازأك د م ةاأهم ةالهف زفة اضفاوزلة رل فدازم ،زب،ة  فبدزةهه شفدزلةث، شفدزز -
 ففازازل  ففرزلةففذيز شفف زلةل شفف ز ففاز  فف،هش زهففذهزلةل لةففدزففف زهففذلزلة  فف، زةل رل فف،أزلة ةلئرشففدلة ك بففدززشفف زأم   فف

 لةدزلة  ف ارشدزةف از ش ،ه زف زإر ، زثة،فدزلةلزلةبحا ازةذلزفإازإثرل ه،زب ث زهذهزل ك، ش شدلة رل ،أزلة   ارشدز
 لةب،حثشاازفضلز ازلةؤلبد 

ز ب،د  هفف، زلة  ففف اري  ففرلزةلللقففدزلة ب،شفففرازة ؤبشفف زلةةفف، اازةضفف،ئشدازإةففنزلةهشئففف،أزلةه شففدزا   فف زهففذهزل 
لة افاصز ف،  ز لفنزفهف ز    شرزلةةال ف زلةة، ا شفدزة ؤ،بة هف،از ز ا رل دزهذلزل  شرزد   رل ز ة ش، هزامةش، هزف

زلة  ز ثارزحاةه، زة ؤبشةه،زمث ، زلةبأزف زلة ة ،أ
زأوب بلإخة   لقلموضوع -ت

زم فرازم فب،ب،زازقف ز ا ف لة ذكارازةل اضاوازال   اف،صزلةب،حف زفف زلةةف، اازلة  ف اريزل ه شدإةنززإض،فد
ز، هازمه هذلزلة اضاوزإ  ش،ر لنزز ح ةا

                                                           
زضبحلعالق تلقلب لم  لب لولحالقلة ف   ا.  ر زلةب، زل ا ازلة ا زلةث،  ازلة بح زل ا ازبل الا:زمهذلزلةؤرحزادشض،حزمكثرزةز-ز1

ز

ز
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ر فف، ز اةففدلة ش، فف ز ، ففدلة  فف، زل فف ةرلرز ح،اةففدزإبففرلةزمه شففدز هفف،ةزلة  لففسزلة  فف اريزففف زح فف زز - زازال 
   ،ادزلةة، اااز از ل ز ارهزف زضبؤزلة لؤ،أ

لةاقاهز لنز ك، دزلةبرة ،ازف زلة  ، زلة   اريازاح  ز لؤ هزفشهزب،ة ة،ر فدز ففزبف،ق زلة فلؤ،أازإرل ازز -
  ه،ةز ة،سز از ل ز لؤ هزف ز  لهزلة لش،ري ميزذةالز از ك، دززا ،ادزلة لؤدزلة   شذشد 

ا فف ازلة ةل ففهزب كففرشسزز  هففا ز اةففدزلةةفف، اازففف زل فف ل ،ةهزة ففلؤ، ه ز بشففشازإة ففةل زلةبرة فف،ازب لةشففةكففذةالزز -
  ،  ثشلشزل ب، ئزلة ش ةرلؤشدزب،  ب،رهز ه،ةز

 

لللإشك ل القلد قوا -ث

 ل  زإؤ،ره،ززف ز  ،ر دزا ش  هزلة لش،رشدف ز  ،ر دزةة زح  زلة   سزلة   اريزةلبرة ،از لؤدز ة شرشدز
لشف،از اضفاوز  ازحةفا ز  شف ازمازإةغف، زُم فراازة ثحف ش زلة  ف، زلةةف، ا  زلة ا فا  زب فلؤ هزفف زإ شف، زلة   اري ز

    دزةل الهرزلد   ، شفدزةلحشف،ازلةل، فداززقوقعدلةش  ع اهاز ا شاز ازلةةال  زلةة، ا شد ززهذلزلد  ، زلة لش،ري
ز،هضففل  لففهزا   ففش زا ش  ففهزلة  فف ارشداز زش ففر  زبهفف،زر ش ففهزةكش شفف،أزوقوقعةةدلة ظ م ةةاش شففئه،زلةبرة فف،ازبةففال شا ز

لة  فف اريزبشففةشهازلة ش، فف زز اره زش ففششفف،رالزلةبرة فف،ازففف ز  هزلةةال فف زذ رف فف زلةبرة فف،ازففف زم   ففدز ل لشففد زابهفف
ز زازاش ،ر هيالة لش،رز

ةلللقفففدززب   ش فففهزقلو  وةةة   ففف،ز فففب زش ضففف زمازلةبرة ففف،ازبإ  ، فففهزلة لشففف،ريزشحففف  زكش شففف،أز  لفففهاز فففال ز
ب ح شفف هزةففبل زلةةال فف ززقلمع ةة   مازز ففلؤ،أازابفف،  صزلة ففلؤدزلة   شذشففداببفف،ق زلةزلة ش، ففشدزلة  ثشلشففدازا لق ففه

فففف زهفففذلزلة افففاصازماكففف زلة   فففسزةل  لفففسزلة  ففف اريز ه فففدز ؤ،بةفففدزلةبرة ، شفففدزلة  للةفففدزبا ش  فففهزلة شفففرشلشد ز
ازل  بف،رلزة فش،  هزلد  ف،  ،ازف ز ة شرز  لهز از ل زهفذلز زار  ز لؤدزلةبرة1لة لش،ريزةلبرة ،ازةل   ارزلد  ، 

 ففشح ز ففازحرشففدزلةبرة فف،ازففف ز ةفف شرز  لففهاززإ زماز ؤ،بة ففهزة  ،ذ ففهزل  ، ففشدففف ز  ،ر ففدزلة ففلؤدزلة شففرشلشداز
ةففاز اف رزإ زب،ةشففك زلةفذيزشففار هزلة  لففسززلد  ف، بضفبؤهزح فف زلة   فش زلة  فف اريزةفه ز ،اففدزامازقال ف زهففذلز

مةة لإ قلكةة  لقألمةة لقلةة  ل ا ةة لقلةوةة   لحةةو لففف زل  هفف، هاز  ففرلزةلح شففدزلة فف زشحاةهفف،زهففذلزل  شففرازلة  فف اريز
لوف لح  ل لك،لم لمدىله قلقلةأا  ؟؟ل قلجزقئ للقل ظ  لف قلب لم  للدو لعل   ا لفعالللدوةو  لقإلجةه دلق

ل

                                                           
ز 3669 از   ارزز395لة ال زز-ز1
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لم هجلقلد قوا -ج

 ب فف ز ففاز ففل زرق،بففدزلة  فف ارشداز لففنزلةبرة فف،ازش فف لة زلةاقففاهز لففنز فف ثشرزلة  لففسزلة  فف اريزز،  ه شفف،
بإ  بف،رهزلةل ف ززا رل فدز حلشلشفدزةل  هف، زلة  ف اريزد فرل زل ضف اازك ف هجزم ، ف اةز ةحل لقلوصف لقلم هجلقل

لة ففف هجز لفففنزفحفففصزكففف ز ةئشفففدزفففف زهفففذلزلد  هففف، ازهفففذلزإذزش ففف،  ززالةاحشففف زلةفففذيزش فففر  زلةللقفففدزبفففشازلة هففف،ةشا
ز اارز قش زحا زهذهزلةللقدزلة  ثشرشدازاؤبشل ه، ز    لص

 زف    ف زفةفؤزبل ز ةئش،أزلة رل دز   شازف إةشه،زةح، دزلةبح ز ز   ش زهذلزلة  هجزب  ،هجزم رازك ،ز 
ففف زفهفف زلة  فف، زلةةفف، ا  زةل اةففدزففف زف ففرلأز ،ضففشدازاففف ز   ففشرزلة ففالهرززمه شففدة فف،زةففهز ففاززقلةةة   خ ،قلمةة هجل

ةفففنز ، ففف زهففذلاز  فففأزل  ففف ل، دز  ففهزلة  فف ارشدزلةح،ةشفففداز  زش كفففازفهففف ز  فف، ز ففف،زب لفففة ز ففازحلةففف،أز ،رش ففه زال 
ة ،ئ  ففهزففف ز ح شفف زلةح فف زلةففالقل زة فف ثشرزا  فف،ه دزلد  هفف، زلة  فف اريزففف زبلفف ز ةئشفف،أززبةة لم هجلقإلحصةة ئ 

للةل  زلةبرة ،   

ل ح قلقلد قوا -ا

ؤ،رزة ،   فشه،زة ش  ز از اضاوزلة رل دزش كاز ح ش ز ؤ، زلةبح ز زإؤ،رشازلث شاازإؤ،رز ضا  ازال 

رز  ، زلةبح ز لنزلد  ه، زلة   اريزفةؤازب،  ب،رهزلةاحش زلة شك زةةرلرلأزاِز قمُززف لقإلح  لقلموضوع 
زك، ففألة  لففسزلة  فف اريزذلأزلةح شففدازالة  هففرزة اففارهز حففازلةل فف زلةبرة فف،از ففاز ففل ز ؤ،بة ففهزةل  فف ار زةففذلز

لئرشفدزفح ف ازرزلةبحف ز لفنزلةلش ف،أزلة ةزاثز قإ ش ،أزهذهزلة رل دزك زلد  ه، زلة   اريز ازقرلرلأزاآرل  زك ،ز
بل الازلة رل د زاف زلدؤ،رزلة اضا  زمشض،از ف زإ فرل زلةبحف ز لفنزإ  هف، زلة  لفسزلة  ف اريزلة  للف ززلة ةل ،

ب،ةل  ززةهز لقد زب  ، زرق،بدزلة   ارشدزفةؤاز اازإ  ه، هزف زلة  ، زلد   ،ب از ازهذلزل  شرزف زلةحةشةدز
رة ففف،ازمافففلاز لفففنزلةلكفففسز فففازل ا زلةفففذيزكففف ز الضفففشلهزلةل ففف زلةبرة ففف،  ازة للةفففهزب  ،ة ففف،أزقبففف ز شفففك زلةب

زلةبرة ،ا 

از3696ازفإ  ب،رلز ازمازلةب لشدزلة للشدزةلل لةفدزلة  ف ارشدزفف زلة ةلئفرزك، فأز ففز  ف ارزأم لقإلح  لقلزم  
ا  فف  رزففإازب لشفدزلةبحف زفف زهفذلزلة اضفاوازمشضف،از ف كااز فازذلالزلة ف،رش ازد لف ل زلد  هف، زلة  ف اريزقبلفه ز

زهذهزلة رل دزب،ةبح زف زك ز ح ش زةإل  ه، زلة   اريزإةنز ،شدز ة ش ه، 
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ازكفف،ا لة    ففدزففف زاز ففاز شففرزلة  ه فف ز ح،اةففدزلةبحفف زففف ز ،هشففدزلةل لةففدزلة  فف ارشدزا ال فف زإ شفف،ئه،اززال 
حة  لقإلفةن لاازإةشفهزلة  ف ارلةشدزلةغربشفدزفف زهفذلزلةشف زافش ف،زاافلأاز،ئ ه،زاكش ش،أز  ،ر دزم  ،ةه،لةبرة ، شدزاا 

فف زلة ةلئفرزفةفؤ زلةبرة ف،از ارزا لق هف،زبفلة  ف ارشدززاالقفزلةل لةد شكااز ح ا لزب رل دزح  ززه قلقلبحثقلع  لل
زال ؤففرزلةل، ففدبشفف زمازلةر ففاوازؤففال زهففذهزلة رل ففدازإةففنزل  ففسزلة فف زق، ففأز لشهفف،زلةل لةففدزلة  فف ارشدزلة ة،ر ففداز

مازز فاز ابازإةشه،از اهزةازش ةصز ازمه شدزلة اضاوزششئ،ازب زشةشف هزثفرل ازل  بف،رزال ه لهزلة  ة  ،ر  ه،ز
للة   سزلة   اريزف زل   ، هزةلل لةدزلة   ارشدزق ز  ثرزب،ة   ارلةشدزلةغربشدزف زهذلزلة  ،  

لصعوب تلقلد قوا -خ

لةافلاب،أزلة ف ز حف زبلف زق ز ال ههزشهزفإازلةبح زفزف ز ة،ب زل ه شدزلة  زش  ،ةزبه،ز اضاوزلة رل دا
زلةذه، زفشهزبلش لازامه ه، زإ ك، شدز ا

فف زهفذهززةل ؤفل الة ف زقف ز شفك زم ، ف،ززفف زهفذلزلة  ف، ازقلجزقئ  ةالقلمةخصصةالقلفنه ا د ةلقلد قو تل
ز ةدزلة   ارشدزف زلة  ، زلة ةلئريح لثدزلةل لشلا زةاز لئ ،ازالة ب زف زهذلازلة رل د

ةنز ،  زلةالاباز آ فرازاهفاززبلف،ئ ل ك، ش شدزلة ذكاراازشا  زلةب،ح زف زلةل لةدزلة  ف ارشدزلة ةلئرشفدززدل 
از ف ثشرزلد  هف، زلة  ف اريز لفنزلةبرة ف،ازفف ز  لفهزه، اضفا زلة رل فدز ازمازف، ؤلق، زشحلقإلجةه دلقلدوةو  

لةبرة ف،   زالة فب زفف ززلةف ارشفك ز ةبفدزحةشةشفدزم ف، ز  ففز افارزك، ف زحفا ز ف ثشرهز فازهذلزلد  هف، ز زفإازقلد
ز  لففهزا ذبففذ زففف قؤشلففدزفةفف ز رفففأزحشفف،ازلة  لففسزلة  فف اريزب،  فف،ساززهففذلز ففر بؤزب،ة  فف، زلة ش، فف زلة ةلئففري

ذةفالازار ف ز لةشفةزرق،بفدزلة  ف ارشدزب ا ف ززا فلااز لفنلةفبل  ززالة    ف،  زفف   ش دزةلف  زل  ف ةرلرزلة ش، ف ز
 ،ئةفف،زازفةفف زشففك زإح فف، زلة    فف،أزلة ش، ففشدز ففاز  ،ر ففدزحةهفف،زففف زلد ؤفف،راز3669لة لفف ش زلة  فف اريزة فف دز
زز لة   ارشدزإض،فش،زم ، زافرازل   ه، 

 قلد قو تلقلو بنا -د

لة   اافدزففف ز حلشف زا رل ففدززلةبحففا حةشةفدززهفف،بز ةف ك ف،زمشفر ،زم ففلهازففإازلة ك بففدزلة ، لشفدزلةاؤ شففدزاز
لد  هففف، زلة  ففف اريزلة ةلئفففريازا ففف ثشرهز لفففنزلة  ففف، زلة ش، ففف ز  ا ففف،ازالةبرة ففف،از لفففنزا فففهزلة افففاص زاذةفففالز

ففف زز ه فدزا ة،ر ففد ز)اؤ شفد،أزلة فف،بةدز رل فبلفف زلةةه فب، زلة فذكاراز فف،بة، زار ف زهففذلزفةف زاقففهزلةب،حف ز لفنز
ز اةه،ز لقدزب اضاوزلة رل دهذلزلة  ، از
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لقلدوةةةو  ال ق بةةا:لقلجزقئةة لفةة لقلدوةةةو  لقلمجلةة ل"لبل ففالاشفف،اماززشلففسزبشففشرزةه فف ،ذزما ه فف،ز رل ففدزززززز
   اادزف زلةل لةفدزلة  ف ارشدازز ةلئرشدز رل دزب،  ب،ره،زكبشرازبشك زلةب،ح زم ، أزالة  زا زقلمع    للإل ة ج
زبافف دزلة  فف ارشدزرق،بففدز ففل ز ففازلة ش، فف زلة  فف، زففف زلة  فف اريزلة  لففسزشللبففهزمازش كففازلةففذيزلةفف ارز  ،اةففأ
زلة  فف اريزلة  لفسزب،  هف، زفةفؤزلةبرة فف،از ف ثرزة ف ازلةبحف زهففذلزب  افشصز  هف،از رل ف  ،زش شففةز ف،زاهفاز ، فدا
زف زلة   ارشدزرق،بدز رل دزلةبح زهذلزش  ه هز زك ،زالة   ش   زلة شرشل زلة لش،ريازه  لزة   ارشدزرق،ب هز   
زازال   ،زشةا زلةللقدزلة  ثشرشدزلة ذكارا ذل ه،زح 

قلدوةةو  لفة لقلعمة للقلمجلة مو همال"لم ،زلة رل دزلةث، شدازفه زر ،ةدز ،   شرزةلب،ح ز   هازبل الا ززززززز
زازةللقدز اضا ه،زب ة ز ازلةل  ل ؤراحدب ، زلةب، زلةث،  ز ازهذهززف ب،ح زلةزلة  زل    ه،ازاز1"لقلةش  ع 

فةؤزز ا ،زالح لزفة ز  ،اةأازه،ر  زمه ش ه،زف ز  ،ة از اضاوزلة رل دزلةح،ةشدزاه ز   ل دزز لة لش،ريزةلبرة ،ا
 فصزلةل ف زلة ش، ف زةلبرة ف،اازك ،زماز اضفا ه،ز زشزة شرشفز اازل    دزلة ل لشدااهازلز ازلةل  زلة لش،ريا

زهذهزل ؤراحدز  ه، زش شةز  ، اهذلز

ززززبل فففالاز Alexander VIALA)ثزز لف ةةة ادألكوةةة زفر  فففشدزةه ففف ،ذمؤراحفففدز ك فففارلهزلة رل فففدزلةث،ةثفففدزهففف ز
 Les réserves d'interprétation dans la)ز2 لقلةحفظة تلقلةفوةة   الفةة لإجةهةة دلقلمجلة لقلدوةةةو  "

jurisprudence du conseil constitutionnelبحثشدز ه دز  لزف ز  ،ةه،ازب،  ب،ره،ز رل فدز زاه ز ، از ز
لد  هف، زلة  ف اريازاقف ز ف، أز حلشلشفدزةل ف زلة  لفسزز ل ف  ة شفدزلة ح  ف،أزلة   فشرشدزف ز ش شدز   اادز  

 فاز ه ز ة ززلة اضاورزذةالز لنزلة  ، زلة ش،  ز ، دزالةبرة ،ازب،ة ااصازاهذلزامثزالة   اريزبهذهزلة ة شد
زز رل   ، 

مك  ةةالقلب لمةة  لقلج قئةة  لفةة لقاجةهةة دل ،ذزل  ففشازشففرشؤازبل ففالاز ز ففلهفف ز ة،ةففدز ل شففدزةزلةرلبلففدلة رل ففدز
با ففف،ئهزلةبرة ففف،ازفففف زلة  ففف، زلة ش، ففف ززدلأزلة  لفففسزلة  ففف اريزلة ،افففل  هففف، زمهففف  ازلة ففف ز  ،اةفففأززقلدوةةةةو  

 أز،اقفف زمفففامثففرزذةففالز لففنز ر ا شففدز  فف زلةبرة ،ا  لففنزلة شفف،ؤزلةبرة فف،  زب ضففششةهزا ةل  ففهاززهفف،  ثشرزازلئففريازلة ةز
ز فف، أزا فف،زش شففةزهففذهزل  شففراز  هفف،زم هفف،زز ل ؤراحففدزهففذهزافف ش ز اضففاوز فف، أزففف لةب،حفف زكثشففرلازبإ  ب،رهفف،ز

                                                           
ازكلشدزلةحةا زالةللا زلة ش، شدز ، لدزق،ا يز رب،حازق، ااز ، ش  شرازر ،ةدزمو همالقلمجل لقلدوةو  لف لقلعم لقلةش  ع زح ،  از  ز  شرز-ز1

زز 7030 ب  برزز71ارقلداز

2 - VIALA ( A ), "Les réserves d'interprétation dans la jurisprudence du conseil constitutionnel", Thèse  de 

Doctorat , Droit, Montpellier I, L.G.D.J, Paris, 1999. 
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برة ف،ازح ف ز ارزل  شفرزفف زلة  ف، زةا  أز  ثشرهز لفنزل  ،اةأز  شفزلد  ه، زلة   اريازك ،زاززاكثرمز ا لد
زز 1لة ش،  از ارز ش،  زاآ رز لش،ري

له لمصحلح تلقلد قواأ - 

د رلالز  ،هش هف،زا حلشل هف،اززفشهف،ز بششازمه زلة اؤلح،أزلة   ،حشفدزإةن ح ، زقرل ازمشدز رل دزق، ا شدزازإ
زلة رل فففدش ؤبففف زلةحففف، ز لفففنزقففف زالة ففف ز بففف ز فففازل  ففف ل، دزبهففف،زؤفففال زلة رل فففدزة افففاره،زح ففف زقاففف زلةب،حففف ازاز

ز ز ازمه ز اؤلح، ه،لةح،ةشدازلة  ز

ة ففلؤدزلة شففرشلشدازاشضفف ز ففرف شازلزافف،ح  ش، فف زلة  فف اريزلةهفف،ةز لةلةبرة فف،ازهففاززقلب لمةة  لوقلمشةة ع:
شؤلفف ز لففنزكفف ز ففازةففهزفزالة شففروزففف زلةةفف، اازلة  فف اريم فف،ز اففؤل ز زل  ففدلة  لففسزلةشففلب زلةففاؤ  زا  لففسز

اف،ح زإق رلحف،أزلةةفال شاز لؤدزإ شف، زلةةال ف زلةة، ا شفد زاش ف  زلة  ف ارزلة ةلئفريزهفذهزلة فلؤدزةلبرة ف،ازباف  هز
زةهاةفنزبإ  رلففهازارئشسزلة  هارشفدك ز ازلةحكا دزةزش  حه، زك ،ز لشهزش، ازف زإ  ل زلةة، اازالة ااشأةهزلة از
  2لة شرشفزب ال ربح زلث،  زةاز،ة ب، رازب،ق رلح،أزلةةال شاازب

ال ؤلق،زب،ة  ها زلة ذكار زفهازلة ه،ةزلة ش،  زازم ،زلةبرة ،ازف،ة شروزإذلزهازك ز ب، رزب،ةةال  زلةة، ا شد
زازفإ فهلد  هف، زلة  ف اريز لفنزلةبرة ف،از لفنزا فهزلة افاصزلةبحف زفف ز ف ثشرزهفاهذهزلة رل دز اضاوزماز از

ومصةحلحلقلمشة علأ  مة لو دلفة لهة ال ز ااز ل ش فهز لفنزلة شفرولةبرة ف،ازقارزهذلزلة ف ثشرز لفنز ازلةاحش ز
لةبرة ف،ازهفازز اازح نزاةازك،ازلةف صزلة رلقف زهفاز شفراوزقف، ااازب عةب  المش ع لقلب لم  لقلد قوالف نصدلبه

 للة ااأز لشهزالة ح  زةشكلهزلة ه،ئ  زب،  ب،رهلة   ا ز ازاح هزا   ارش هز

ش ف،رسز هف،ةزلةل لةفدزلة  ف ارشدزفف زلة ةلئفراززفهفازةفها ب،ة  بدزلقلمجل لقلدوةو  لوقلن ض لقلدوةو  :
ضففف زة،لة زم ففف،ز3  فففلدزقضففف،از  ففف ارششاازاقرلرل فففهز   فففذزب،د  ففف،وزبشففف ه   لفففهزلة لشففف،ريزب شفففكشلدز  ، شفففدز ضففف ز

ز  ض، زلة  لدزةل  لسزلة   اريل مح ززفهازلة   اري

                                                           
 ا حد ز77 ازة، ز ز 7037از  لدزلة  لسزلة   اريازلةل  زل ا از زمك  القلب لم  لقلجزقئ  لف لقإلجةه دلقلدوةو  ز از شرشؤزمز-ز1

  3669 لنزلة الة ز از   ارزز371از7/336-3از69لة ال  زز-ز2

 زشا زمازش ا زلة  لسزلة   اريزف زمشدزز لنزم هز زز لنزلة الة ز ازلة  ، زلة ح  زةةال  ز   زلة  لسزلة   اريز32از39ز شالة ، فة ز اأزز-ز3

   زشب يزآرل هزاشفف  ذزقرلرل هزب  لبشدزم ضفففف،ئهاماز زز ز ازم ض،ئهز لنزل ق  2 بلدز)زقضشدزإ زبحضار
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ز  فف لة  لففسزلة  فف اريزحشفف زا  ففأز اففؤل ز ز  ، ففب،أز   ل ففدزففف زلة اففؤلحشازلة رل ففدزأاقفف زل فف ل ل
 اقهزز ازمازابك،  زم ض،ئهزةهز   ز الةكل ززاب  ، بدازبا دز ، دزك    دز   ارشدز ه،ةلةلةح ش ز از

  فف ززفةفف زا   ففهزلة رل ففدزلةة،ضفف زلة  فف اري اففؤل ز  ، شففد زم فف،زلةقرلرل ففهزةؤبشلففدزل  بفف،رلززاةففهزففف زل  هفف، ز فف،
هففاز  فف، زة هفف ززاففف زل  شففرهففذلزلةل فف زز اففف زل  فف،ذزقرلرل ففهاززكش شففدزلة ة شففدزةل فف زلة  لففسزلة  فف اريلة لففر زةل

لة هف زلة فر يازةلاقفاهززهذلز اؤل زلةة،ض زلة   اريز   ز  ،ا زشا هفر يزة   اوزلةةض،ازلة   ارششاازةذلز
 ففازبفف، ززامشضفف،ز اففؤل زةل  ةففدز ففازلة  لففسزلة  فف اريل فف ل لأزلة رل ففدزهففذلزلةك فف،ززاب قففدز لففنزكش شففدز ففشره

ز ةئش، ه زب ح زز   لرشهزلةش

لة لش،رشففدزةل  لففسزلة  فف ارياز ففازقففرلرلأزاآرل زففف ز  فف، زرق،بففدززل   فف، هففاز   ففاوز؛لقإلجةهةة دلقلدوةةةو 
 زلةةضففف،ئ ز،  هففاش  فف،ةز فففازلدز الة شفففرشلشدز  هفف،زلة  فف ارشدازاكففذلزمحك، فففهزففف زلة  ،ة ففف،أزل    ،بشففدازلةرئ، فففشد

زلة  ،ة دزلة   ارشد زابح ش هزلةة، ا شدازاب اضا ه

ال  ب،رز ازماز  ، زلة رل دزهازلةة، اازلة   اريزاةشسزلةة، اازلد   ف،ب ازة فرا زلة  ،ة ف،أزل    ،بشفدز
 ففاز اضففا ه،ازفإ هفف،ز فف ح،ا زلةبحفف زففف زلد  هفف، زلة  فف اريزلة  للفف زبرق،بففدزلة  فف ارشدزفح فف از اازلة  للفف ز

زب،ة  ، زل    ،ب  زز

شدزلةةال ففف زلةة، ا شفففدازا  ،اففف دز  شفففئه،زفففف ز ففف ازهففف ز فففلؤدزلةؤلفففازفففف ز  ففف ارزز قلم  زعةةةالقلدوةةةةو  ا
 زا ثله،ز ث زلة  ،ة دزلةةض،ئشدازةه،زآةشف،أزق، ا شفدزةرفلهف،زم ف، زلة هفدزلة   افدزب،ة اف زفشهف، ز ؤ،بة ه،زةل   ار

اففف زلة  فف، زلة  فف اريزلة ةلئففرياز رففففزلة  ،ة ففدزلة  فف اريزإةففنزلة  لففسزلة  فف اريز ففازؤرشفف زإ ؤفف،رهز ففازقبفف ز
 زاففف زلةل شفف ز ففازل    ففدزلة ة،ر ففدز رففففزلة  ،ة ففدزلة  فف ارشدزبفف،ة  ها ز1لة ش، ففشدزلة   اففدزبففذةالبلفف زل  هففةاز

زلة   ارشد ز لة ذكارازإ ،ز ازؤرش ز  ،ااز   ارشدزماز از ل ز فاوزبل 

ز حفف   زلةالقلش ففدزلة فف زالة فف ث رلأزلةةففال شاز  لففدلة  فف، زلة ش، فف زهففاز؛لقل ظةة  لقلو  وةة لوقل ظةة  لقلدوةةةو  
زبهفذلزلة ش، ف زف،ة  ف،  ز لش  فدز اةفدزفف زلة ش، فش دزةل لؤدزا  ،ر  ه،زابش ه،زالةللق،أزلة ش، ش دزلة     ،أز   ش 

لة  ف ار زحشف زز لشهف،ز فص ززلة ف زالةةال ف زلة     ف،أز رل دز   زش اق هزلة   اريزلةذيزلة  ، ز ازلة  ها زما ف
  فف، زلق افف، ياز  فف، ز ففاز  فف، ز  ف اريازؤرازةلحشفف،ازففف ز اةفدز فف،از ز   ففاوزل    فدزلة فف فف زش،ششف  زلة  فف، زلة 

                                                           
 قل ظ  لقلدوةو  لل فعلقألحك  لقلمة  زعلف ه. زلةل الازل  رز حة،ز-ز1
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ةفذلز   لفهزلةف ا زفف زم    هف،ززاإة ا  ، زقض،ئ از   زز  ، ز  كريق، ا  از  ، زمش شاةا  از  ، زإ   ،  از
ززف زلة اةد ز  ، زلةحك بهز  ،ارزلة  ، زلة ش،  ازاشةا ززمح زإ ز ،زلة  ، زلة   اريازلة ش، شد ز

ازامحش، ففف،زم فففرازلةبحففف زفففف زلة  ففف، زلة ش، ففف ز ل فففش محش، ففف،زبهزلة افففؤلحشازفففف زهفففذهزلة رل فففدازا ِ فففقففف زاز
 ز ش،حدزف زلداؤلحز ،ز ل زك ،زم هزازب ح ز  ،ارهز   لرشهزلةشز ازب، زف زلة  ، زلة   اريزه  اشاب

ز اضاوزلةبح زشؤرحزف زلة  ، شا ماز

لخحالقلد قوا - 

لة  لففسزلة  ف اريزالةبرة ف،از ففازلة   فسزلة  ف اريز لقففدزا ش شفدز ب،شفرازبفشاززةفف زشفباِززافف زحةشةفدزل  فر
ل  لفسزةزهفذهزلةرق،بفدزشبف يز ف ثشرلز ا شف،لة  ف اريزبز  هف، لةال  زلة لش،رشد زا ففزهفذلزففإازلدة شرزرق،بدزلة   ارشدز

زلة  ، زلة ش،   ازميز لنز ارهزف زالة لش،رشد  شهزلة ش، شدزشلةبرة ،از از ل زا  لنزلة   اريز

ف از هدزماةنازةف زش فر  زلد  هف، زلة  ف اريزحرشفدزلةبرة ف،ازفف ز   فش ز  لفهزلة ش، ف ز لفنزإؤلقهف،ازبف ز
ب ففف، زقال ففف زذةفففالزلةل ففف زافةففف،زة ففف،زشفففرلهزلة   فففسزلة  ففف اريزةل  ثشففف ززالة   فففشرازد ففف،  كفففررز   لفففهز حفففأز  فففالاز

)لزقلجزقئةة  لقلعمةة لقلو  وةة لللب لمةة  ل ةة ا لمةة لخةةال ل لةةكلعلةة للةبرة فف،  ازاةللقففدزلةبرة فف،ازببفف،ق زلة ففلؤ،أاز
زقلب بلقألو ل(.

ازلةفذيزشح ف ز ف ازرق،بفدزلة  ف ارشدةاذ زلةكل ف،  زة  فلزلة ةلئفريز  ف ارلة ب فنززقف ك ،زم هز فاز هفدزث، شفداز
ا  زلةف ل ل زشفك زلة   ارزب ب مز  ر زلةةال  زلةة، ا شدازةاح ازلة  ، زلةة، ا   زاح  زكل اازششك زلة  ف، زلةةف، 

 فازؤرشف ز شفةاززاشف   ز   فهاززلةهر از ح ف زق  فهزلةة، ف ازلةة، ا شفدزل  ف نزفف زلة اةفدز)زباف دز ، فدزلة  ف ارز 
اؤفر ز ،ادزه  زآةشدزلة  از ازلة  ز فاز لةهف،ز ف   زلةةال ف زلةللشف،زإ شف، زلةةال ف زلة ف لنازب ح شف ه،زة ح الهف،ز

ا ارزلةكثشفرز فازل حكف، زلة  لسزلة   اريزاز  فزبهذلزلةؤرحزلة لش،ريةل  زلزدز   ارشداب  ، بدزرق،بز إ ش،ئه،
زلةة، ا شفدزل حكف، م ف، ز   فشرزلةل شف ز فازاززابإ ل هز ف  ز  ف ارش ه،ازالة  فر  ز  لشف،زبإةغ،ئهف،ز فازلة  ف، زلةةف، ا  

قلب لمةة  لقلجزقئةة  لفةة للل ةة ا لبهةة قلقإلجةهةة دلعلةة زا زبهفف،زففف زلة  فف، زلةةفف، ا  اشحفف  ل  فف ارزهفف،زةؤ،بةشةزالة لشبففد
ز)لقلب بلقلا   ل(.لعملهلقلمع    

إذززافةة لقلجزقئةة لقلب لمةة  دو للعلةة قلدوةةةو  للألاةة لقإلجةهةة دب،ة رل ففدزلةك، لففدزش فف  ز لة ة ففش زإازهففذلز
 ارزلة  لففسزش  ،ا ز ففك فف،زز ة ظةة  لقلب لمةة  للعملةةهلقلو  وةة  ل، فف زلة  لففسزلة  فف اريز فففز ففاز لةففهزسز رثز ففشُز



 دور البرلمان الجزائريأثر اإلجتهاد الدستوري على  

31 

 

زفف زل  شفرز  فرازشف، لدزحفا ز ف از ف ثرزةشبلفار زله قلقلجهة زلقلمع    ةأم  لصحالوجودةلقلعم للة   اريزف ز
زلةبرة ،  زبهذلزلد  ه،  زلة ارزك،  

ز لة ةلئريزةل  زلة ش،  زةلبرة ،ا لنزللة   اريززلد  ه، زمثرل ا :ززلةب، 

ز ززلة ةلئريزةلبرة ،ازلة لش،ريلةل  ز لنزلد  ه، زلة   اريززمثرلةث،  :ززلةب، 
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 ل  يروػػ  الي ػػؿ الوييوػػم ايألوػػيسألػػدت شػػياي  هػػم  لػػيلس  يتالتػػيريا الدوػػتأر  لف الارل ي ػػ يػػذ ر
قأاعػد  إ تػيج  وػيه تهي يػمأ ، توػيير الشػنأف اليي ػ   شير تهي للقيدة أالح ػيـ يػمخالؿ   ف، داخؿ ال لت ييت

يػم األ ظ ػ  الوييوػي   هػيأ ف هذه الفلوػف  ارتوػ ت أظي ف .1لقراراتهـ يم هذا الشأف يرقياتهالحيية ال شتر  ، أ 
الحديث ، التم ت ثلت لويوي يم ت ثيؿ اإلرادة اليي   ع د اتخيذ القرارات ال ه  ، أالرقيا  الوييوي  علػ  لع ػيؿ 

 ػف لف الارل ػي يف هػـ   ثلػيف عػف الشػيب، أيياػرأف عػف إرادتػ  ، اعتاػير 2الح أ   يم تلويدهي لهذه القرارات
 اليي   داخؿ ُعَهد ارل ي ي   حددة ال دة.

أاوػتادادهي   التػم ألػدت ألللهػي، عف هػذه ال لػيلس هػأ إ  ي يػ  خرألهػي عػف الفلوػف ينخذغير ل    ي 
 أاوػػتقاللهـ عػػف إرادتػػ ، لأ تيوػػفهي اليي ػػ  للشػػيب اإلرادةعػػف ت ثيػػؿ الارل ػػي ييف  اياتيػػيدي ؼ، أذلػػؾ اتلػػؾ الأظػػ

 األيػػػػديألألمايالوػػػػتقرار ل وػػػػيس ا لأ،  يل وػػػػيس اقأاعػػػػد الحيػػػػية ال شػػػػتر   ألخػػػػر الوييوػػػػي  ايػػػػم  شػػػػيطيتهي 
 لويوػػي قأاعػػد الدوػػيتير الحديثػػ   تطػػأر أللػػؿ هػػذا  .الح أ ػػ  وػػتقرارإ خيصػػ أ أال نووػػيتم لل ظػػيـ الوييوػػم، 

 .3ا ػػػير ارل ي يػػػ   يقل ػػػ لالي ػػػؿ الوييوػػػم للارل ػػػيف اهػػػي ل أالهػػػ  هػػػذه ال قػػػي ص يػػػم الي ػػػؿ الارل ػػػي م،  ظ ػػػأا 
يػم أ  لقرارات الارل ي ي .ا  لث ير رقيا  الدوتأريليدال  تن    ا لدأر  هـ يلويو ذلؾ، ايد ،هذه القأاعد ألصاحت

ال نوػس حوػب إرادة الي ػؿ الوييوػم للارل ػيف لػ  ت ظػيـ ع اػيللزا ر ع ؿ ال للس الدوتأر هذا الخصأص، 
 فهههه ميثناهههه يميث ل  هههه م تتتقللههههنشمثن هههه  ( أ  الفصػػػػؿ األأؿ)   بعقلنتههههتمثلت الههههاميثب ث هههه ن الدوػػػػتأر ، 

 أ ػػػي، ايألوػػػيس ال نوػػػس الدوػػػتأر  ػػػف صػػػ   هػػػم  الارل ي يػػػ  ال يقل ػػػ  هه دوػػػ  هػػػذأ  (.  الثػػػي م.الفصػػػؿ..)
 لتهيد الدوتأر .إل ي ق  لويتضح ادراو  دأره يم ذلؾ أ  ،اله دو  هذه تلويدللداة  إالال للس الدوتأر  

                                                           
1
 - E. BLAMONT, Les techniques parlementaires, PUF, Paris, 1958. p: 04.   

2
لام ترههاا كلهاا لوحادها،  انهات طويلة مع الحكام اإلمبراطوريين، كماا  حصلت عليها بعد صراعاالبرلمانات هذه الوظائف بسهولة، بل لم تكسب حيث  -

. ،آخار لعللناة سالطة البرلماناات اوجها تشاكل هاذه المشااركة، وتشريع وتحديد السياسة  الااريية مثل ال ،شاركها السلطة التنفيذية في ممارسة  همهاتبل 

 لتفصيل  كهر، راجع؛

- P. ARDANT, Les développements récents du parlementarisme. In: R.I.D.C. Vol. 46 N°2. Avril-juin 1994. pp. 

593-603. 

3
 - J-Louis PEZANT, Quel droit régit le Parlement ?, Pouvoirs, N°64, 1993, pp. 66-74. 
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 الفصل األول:

 عق لنة التمثيل البرلماني

 
طاييػػػػ  ال ظػػػػيـ يػػػػم تحديػػػػده ل ،1". ...دي قراطيػػػ  شػػػػياي ل هأريػػػػ  اللزا ػػػػر " ليػػػؿ ال نوػػػػس الدوػػػػتأر  

ألف  ص عل  لف " الشيب  صػدر  ػؿ وػلط . تفصيؿ  ايد   األويوي  ايلإل  الذ  ايدر ، الوييوم اللزا ر 
شػػييرهي  .الشػػيب ةدالأدهػػي  ػػف إر أ الدألػػ   شػػرأعيتهي أ " ...  توػػت دأ الأط يػػ   لػػؾ للشػػيب أحػػده. ". الوػػييدة 

الوػلط  أالوػييدة إرليع اطايي  ال ظيـ الوييوم ل الدوتأر ينوس ال ايدئ ف خالؿ هذه أ  ". شيب أللشيبيلا
ل ييللػ  ال شػ ؿ الػأاقيم  ال ظػيـ الت ثيلػم  يليػ ، تا ػ  ال نوػس الخصأصأيم هذا  أحده.للشيب يم الدأل  

 الشػيب ي ػيرس"  لف  ص عل ي، ةوييدالأ   ولطلا  ف ، ل ؿيم آف أاحدأ  ،الشيب ي ؿ   يرو   إ  ي ي ل يـ 
  .2... "   ثلي  ال  تخايف ) ... ( وييدت  عف طريؽ

ع ػ   يلػذا، يهػأ ي تخػب  أااػيم ال ظيـ الوييوم،  الشيب وييدةلهـ  ظيهر الأظيف  التشرييي  لحد تيد أ 
هػػػذه عقلػػػف ال نوػػػس الدوػػػتأر  تػػػألم قػػػد أ  . حػػػددة ال ػػػدة ارل ي يػػػ عهػػػدة يػػػم الارل ػػػيف ل  يروػػػتهي،  ػػػف خػػػالؿ 

 ظرا أله يتهػي يػم  ) ال احث األأؿ (يم  ه   ضاطهيال للس الدوتأر   إليهي اوت د ،األخيرة اقأاعد دوتأري 
ف ايل وػػا  لل ظػػيـ   ثلػػم الشػػيب داخػػؿ غػػريتيعاػػر  الت ثيليػػ ي ػػيرس الارل ػػيف الأظيفػػ  أ  .تلوػػيد وػػييدة الشػػيب

ليقل ػػػ  الت ثيػػػؿ  غريتػػػم الارل ػػػيفال نوػػػس الدوػػػتأر  عالقػػػ   أعيػػػ  اػػػيف  اللزا ػػػر . أيػػػم هػػػذا اإلطػػػير، يا ػػػم
 حػػأ  تتلػػ  يالقػػ أيظهػػر اإللتهػػيد الدوػػتأر  لف هػػذه ال ة،ا صػػيلح صػػيحب الوػػييدضػػرار لإل   يػػيالارل ػػي م، أ 

  تويأي  ) ال احث الثي م (. الث ي ي  غير ال

 

 

                                                           
 .1996ال يدة األأل   ف التيديؿ الدوتأر لييـ  -1

 . ف  فس التيديؿ الدوتأر  11أ 3/07-2، 06ل أاد ا ل ظر -2
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مم:يألوايث بحثم

مضب ميثعهنةميثب ث  نلة
 

 أأضػػ لتحديػػد طاييتهػػي الدوػػتأر  تػػدخؿ ال نوػػس ،   يروػػ  الوػػييدة  ظػػرا أله يػػ  اليهػػدة الارل ي يػػ  يػػم
 لهػيل ػف  لهػذا الرػرض،أ ، ل ػ .   ػي ظيفتهي األويوي  " ت ثيػؿ الشػيب " ييل هي الدوتأري ، ل م ال تخرج عف أ 

  أعي  تض ف   يروتهي حوب هذه الطايي .  ح يي 

الدوػػتأر علػػيهـ  ػػف حيلػػ  اإلايػػد  ،م تحديػػد قأاعػػد ع لهػػـيػػ لويوػػم ايختصػػيص الشػػيب  ثلػػم  أيت تػػ 
م  ههه   ة ال لػػػيؿ ل ػػػيـ يفػػػتحالػػػذ   األ ػػػر، ت ظي هػػػي يػػػم  صػػػأص قي أ يػػػ  لأ ل ظ ػػػ  داخليػػػ  للرػػػريتيف  وػػػأل 

 تعزلهههههزمح  لتهههههه أ ،( ) ال طلػػػػػب األأؿ ههههههنةميثب ث  نلهههههةث جلهههههسميثن هههههتو يمفههههه متحنلهههههنم بلعهههههةميثعي
  لقأاعد الارل ي ي  للدوتأر.اتلؾ   طياقت ع د  (.الثي م.ال طلب.)

م

ميث     ةمف متحنلنم بلعةميثعهنةميثب ث  نلةمم:يألوايث  لبم

ع ػد حػد رقياتػ  ألدأات ت ظػيـ هػذا األخيػر  ،الدوػتأر  علػ  اوػتقاللي  الارل ػيفال يتأقؼ تأثير ال للس 
الشيب صيحب الوػييدة  هأ  شير ت  يم تحديد طايي  اليالق  الت ثيلي  ايف ،هذااؿ األهـ  ف  يحوب،ل فو  

يػػػػػم حػػػػػد   بلعهههههةميثعههههههنةميثب ث  نلهههههةمت للههههه ، ليوػػػػػيهـ  ػػػػػف خػػػػػالؿ ذلػػػػػؾ يػػػػػم لعضػػػػػير الارل ػػػػػيف ال  ثِّلػػػػػيفأ 
 أتتضػػح ا طالقػػي  ػػف لف شػػ ؿ اليالقػػ  الت ثيليػػ  هػػأ ال حػػدد الػػر يس لطاييػػ  اليهػػدة.(،  الثػػي م..الفػػرع..)ذاتهػػي

 ه ماله امم،يثعههنةميثب ث  نلهةمأن ه  إل   لأال التيرض ايد ، يفي   ويه   ال للس الدوتأر  يم هذا ال ليؿ
 (.  الفرع األأؿ يم القي أف ال قيرف)  ال ألأدة يثت اللةيثع قةمأ   ام

ميثع قةميثت الللةم  اومميثعهنةميثب ث  نلةميثف عميألوا:

إال لف الأاقػػ   . صػػدر الوػػييدة يػػم الدألػػ  إ ػػي إلػػ  الشػػيب أا  ػػي إلػػ  األ ػػ اليػػيلـ  ختلػػؼ دوػػيتير  ترلػػ 
أاصػػف   ال ثيػػرة تالقػػرارا ظػػرا لصػػيأا  اتخػػيذ  أال األ ػػ  ليضػػي، ،ال الشػػيب يوػػتطي    يروػػ  الوػػييدةيثاػػت ل ػػ  

ي يروػػأف  ايػػض األيػػرادإ ياػػ  تأ يػػؿ لأ  إلػػ  ضػػرأرةايلد  يػػن  أحػػدة  ػػف خػػالؿ هػػيذيف الشػػ ليف. األ ػػر الػػذ  
اليهػدة  تأه ػذا  شػأأل ػدة ز  يػ   حػددة،  اال تخػيبعف طريؽ لويوي هـ ن يتـ ا تقيأ الل ي ،  الوييدة  ييا  عف
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اليهدة الارل ي ي  حوب تقدـ الػأعم القػأ م أ الف ػر الدوػتأر  لل لت يػيت، أ ػذا طايي  ختلؼ تأ  .1اال تخياي 
اليهػدة الارل ي يػ   ػف تطػأرا يػم الررايػ  ظهػر الدوػتأرالي  يػم هػذا الصػدد، تُ أ وييوػم.  ػؿ  ظػيـ حوب طاييػ  

يػم ز ػف أليػز،  تيلػ  أ  ،يثعهنةميثب ث  نلةمف ميثجزيئه شػهدت   ا(، تطأر   لأال ) إثىميثت الللةميثحنلاةم2يآل  ة
 (.  ثي يي  ) ال ظيـ الوييوم للدأل  لتحأالت

 إثىميثت الللةميآل  ةيثعهنةميثب ث  نلةم  مأوال:م

هلهـ للتصػػرؼ تػػن أظيفػػ  ع أ يػػ    يروػػ    ثلػػيف ع ػػ ، ييهػػد إلػػيهـ  الشػػيبي تخػػب يػػم دألػػ  القػػي أف 
 هػي تختلػؼ ل، غيػر  ػدلألهي ال ػد م ي ػ  الأ يلػ  يػم  اليهػدةهػذه تشيا  أ  .3تدع  " اليهدة الارل ي ي  "ايو  ، 
، أييػد الأ يػؿ 4أاإوػ  " األأؿلقيػيـ اي ػؿ لحوػيب ا يح ؿ تفأيض ال أ ؿ للأ يؿ وػلط يلأ يل  عقد ي" ع هي، 

أيػم القػي أف الارل ػي م  ،القػي أف اليػيـ . ل ػي يػم5هػي  ييلػ  لـز ات فيذ الأ يلػ  دأف لف يتلػيأز الحػدأد ال روػأ  
عقػدا  ئهػم أظيفػ  ع أ يػ  ال ت شػ ، يال د يػ الأ يلػ   ػدلأؿال لأو   ػف  دلأ  اليهدة الارل ي ي ، تأخذ ايألخص
ب أال يخػػػب. ألقػػػد  شػػػفت الدوػػػتأرالي  الررايػػػ  عػػػف ألهػػػيف أال تقػػػيـ ليػػػ  عالقػػػ  شخصػػػي  اػػػيف ال  تَخػػػخيصػػػي 

ميآل هه ة هه ميثعهههنةميصػػرة، لػػد  ال لت يػػيت ال ي  ػػ  تحػػأؿ  فهػػـأ الوػػييدةتحألػػت ل  يروػػ  اليهػػدة الارل ي يػػ  
  .6 (  2 )  يثح ةمإثىميثعهنةميثت الللة(   1  ) نةمثلت الايث قل  م

                                                           
 . 01،  قيؿ غير   شأر، ص ح يي  اليهدة اال تخياي : حيالت الت ييم أتييرض ال صيلحل. شريط،  - 1

يثػ ، يػأطلقأا يختلؼ  يقهير القي أف الدوتأر  يم تو ي  اليهدة ال يتل  عف الأ يل  اإللزا ي  التم ويدت يػم ز ػف  ػي  ػف حيػية األ ظ ػ  الدوػتأري  الحد - 2
  أصػحيح   ػي داـ عليهي التوػ ييت التيليػ ا اليهػدة اإللزا يػ ، اليهػدة الحت يػ ، اليهػدة األ ريػ ، أيوػ يهي ايضػهـ ايليهػدة  ا  ػرة. أ لهػي  صػطلحيت  تداألػ

، ل ال  تػػ  لترل ػػ   يثعهههنةميآل هه ة يػػم هػػذه الدراوػػ   صػػطلح اعت ػػدتل هػػي ت طلػػؽ  ػػف  فهػػـأ أاحػػد، أهػػأ الأ يلػػ  اإللزا يػػ  اػػيف ال ػػيخايف أال  تخػػب. أقػػد 
 .  27 يدت  ، يم 1958، أهأ ال وتي ؿ يم لغلب الدويتير الحديث ،   هي الدوتأر الفر وم لو    Mandat Impératifال صطلح 

- Cf; La constitution Français, du 04 octobre 1958, Adoptée le 28 septembre 1958, Modifie par la loi 

constitutionnelle n° 2008-724, du 23 Juillet 2008, JOF du 24/07/2008. 

3
 - J. GICAQUELÉ,  Droit Constitutionnel et Institutions Politiques , Montchrestien, Delta, 16° édition, 2000, p. 

109. 

، ال تضػػ ف القػػي أف ال ػػد م ال يػػدؿ أال ػػت ـ 1975وػػات ار  26ايػػؽ ال أ  1395ر ضػيف  20ال ػػنرخ يػػم  58-75 ػػف األ ػػر رقػػـ  571ال ػػيدة  ل ظػر - 4
 .2007 ي   13ال نرخ  يم  31ج.ر رقـ: 

  ف  فس اال ر. 575ال يدة  - 5

يػػم ذلػػؾ لأ   ا يقػػد يي ػػم اػػ  وػػلط  لهػػيز  ػػي يػػم   يروػػ  أظي فػػ  أاختصيصػػيت ، دأف خضػػأععػػدة  صػػطلح الوػػييدة يػػم اللرػػ  القي أ يػػ   يػػيفيح ػػؿ  - 6
ايعتايرهػي التأثير علي   ف لهػيت خيرلػ ،  ػ ص الدوػتأر اللزا ػر  علػ  وػييدة الارل ػيف يػم   يروػ  الوػلط  التشػرييي .   ػي قػد يطلػؽ علػ  وػييدة الدألػ  
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 ممميث قلنةمثلت الاميآل  ةيثعهنةم -1

لث ػػػير   هػػػي لػػػ  لتلوػػػيدهيأ لل  تَخػػػب، يأ ل   وػػػاقتأليهػػػيت  ال  تِخاػػػأف يروػػػـ ا  ػػػرةاليهػػػدة    ػػػأذج يػػػم
هـ ف لأا ػر أ ال  تخاػحيػث يألػ  ،  يل  يػم القػي أف ال ػد مالأ  ي     يروت  لليهدة، أتأخذ اليهدة اهذا ال فهأـ 

ال  أيلز أ   ايلي ؿ ،حوب  صيلحهـ لل  تخب   .1تليهلهـ  ي إذا يم حيل  عزلأهلحوياهـ، أا 

أليػراد الشػيب  ي ل ػالوػييدة  التم تيتاػر ،2الشيب  ظري  وييدةل ا  رةاألويس األيديألألم لليهدة  ييأد
دأف اػ األيرادأتتأزع عليهـ ل ييي، حيث ي لؾ  ؿ يرد   هـ لزرا  ف الوييدة  تويأيي    للزار ايقم  ،ل فوهـ

، لح ػيـ الذ  يليلهي  ل ػي لالدي تيتأر   ال فهأـعف  أتختلؼ الوييدة اهذا ال فهأـ ل  تفرق  ايف حي ـ أ ح ـأ
 .3يقط

علػػ  الي ػػس  ػػف  –ة أشػػا  ال ايشػػرة ال ايشػػر  يدة الشػػيب  ػػ    ػػأذلم الدي قراطيػػ اأتت يوػػب  ظريػػ  وػػي
. يطيل ي لف الوييدة  لزلة أ قو   اػيف ليػراد -التم تت يوب    الدي قراطي  ال يياي  أحدهي  األ   ظري  وييدة 

ذلػػػؾ   ػػػأذج ال ايشػػػر للدي قراطيػػػ ، لل أيقػػػي  يروػػػ  الوػػػلط  اأ فوػػػهـ أ ايشػػػرة،  لهػػػـ الشػػػيب، يإ ػػػ  يحػػػؽ لهػػػـ 

                                                                                                                                                                                           

ذات ال صػػطلح  شػػخص  ي ػػأ  يػػأؽ الل يػػ ، أال لحػػد ييلأهػػي يػػم الػػداخؿ  ػػف  لػػؾ لأ ر ػػيس لأ غيػػره، لأ يػػم الخػػيرج  ػػف دأؿ لأ   ظ ػػيت. أقػػد يأظػػؼ
 للتياير عل   ل أع ولطيت الدأل  أقأاتهي،  ولطت  يم إ تيج القأاعد القي أ ي ، أيم إقي   اليدال ، أتألي  االقتصيد ... . 

6
 - M. TROPER, La souveraineté sous la Révolution, Cahier du Centre de recherches en histoire du droit et des 

institutions, Université Saint-Louis, Bruxelles, 1997, p. 82. 

لم هػأ الشػيب. صػ لهػي علػ  لف صػيحاهي األرغػـ إل يعهػي ، حػأؿ   يروػ  هػذه الوػييدة قد تيددت  ظرييت الوييدة    ظهػأر   ػأذج الدألػ  الحديثػ ل     
ل ػي ع ػد  أالوػلـ لل لت ػ . األ ػف، ل    يت يزؿ ع هي لل لؾ، الذ  تصاح ولطت   طلق   ف للػؿ تحقيػؽ أحده تتلود يم الشيب هوبزييلوييدة الشياي  ع د 

جههو مجهه  مل ػػي الفقيػ   لػ . ـ  يػػيف أيقػي لقيػػأد أضػأااط  يي ػػ  أللشػيب وػػلط  عز يييلوػييدة  لػػؾ للشػيب ليضػػي، ل  ػ  يت ػػيزؿ علػ    يروػػتهي لحػ جهو مثههو 
لفػػرؽ  تيلػػ  اوػػلط ، لػػزر   هػػي يػػم شػػ ؿ  ف الوػػييدة ت  ػػف يػػم اإلرادة اليي ػػ ، أايلتػػيلم ال يلػػأز الت ػػيزؿ ع هػػي لأ تفأيضػػهي، ل ػػف ي  ػػف  قػػؿأييقػػر اػػ  و ههو

لػ  حػيف.  التشػريييال ألأد ايف اليقد االلت يعم الذ  لألد الل يع ، أاليقد الوييوم الذ  ا قتضيه ي تخػب الشػيب ح ي ػي ل  يروػ  الوػلط      ػف لللػ  أا 
 ل ظرا 

 .51ص: ، 2005تشرييي، دار الهد ، عيف  ليل ، اللزا ر،  ،يقهي ،ع. هللا اأقف ، الدوتأر اللزا ر ،  شأة -

1
 - P. Ardant, B. MATHIEU : Institutions politiques et droit constitutionnel, 20° édition, L.G.D.J.,Paris , 2009, 

p.168 

2
 - Idem.  

 .85 :، ص2007  شأرات الحلام الحقأقي ، ، يألنا ةميث ل  لة، رييت عاد الأهيب ـ. - 3
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ياقػ  ال  ػأذج الشػا  ال ايشػر للدي قراطيػ  ل .1ظ ػ  الوييوػي  الحديثػ  وتحيال يم األ ذج الذ  ي يد ي أف ال  أ 
عػػػػف طريػػػػؽ آليػػػػ   ، أي يروػػػػ  اػػػػيل أازاة  ػػػػ  ال لػػػػيلس الارل ي يػػػػ ت   يروػػػػ  الشػػػػيب لوػػػػييدأوػػػػ  تطايقػػػػي يػػػػم األ

ألػيس  لػرد  يحقػ ييػديػإف   يروػ  اال تخػيب ايل وػا  لػ   ،. أا طالقي  ف لف الوييدة  لؾ ل ؿ  أاطفاإلوتفتير
أل   ال يلأز تقييد حػؽ االقتػراع لأ اال تخػيب ايل وػا   ،ال قيد دأفيم ظؿ  ظيـ االقتراع الييـ   أظيف ، ي يرو

 ػثال، تأاير قدر  ػف الثػرأة  تطلب   ف الشرأط التم ت قص  ف وييدتهـ ال تويأي ، شرطأ  ا األوييدأليراد ل
  . ..اال ت ير إل  طاق   يي    ف الطاقيت.لأ الحصأؿ عل  حد  ف ال فيرة اليل ي ، لأ 

ال الطاييػػ  اإللزا يػػ  لليهػػدة الارل ي يػػ ، التػػم تييػػد ا ػػير  ظريػػ  وػػييدة الشػػيب  يػػؼ لف   ػػي تقػػدـ يتضػػح 
 ػػف  يتحلػػؿ يلػػأز لل ي ػػب لف أال .يحوػػب اػػؿ هػػأ أ يػػؿ عػػف دا رتػػ  اال تخيايػػ  ،ال ي ػػب األ ػػ   لهػػي ي ثػػؿ ييهػػي
إرادتهػـ  إ ػالرأطاقي لهذه الطايي  يحؽ ل يخام الػدا رة  أل   تراط  اهي عهدة إلزا ي . ،دا رت  اال تخياي تاييت  ل

لزا ػػ علػ  ال ي ػب   ه عػف  يياتػػ .أ لف ييزلػػحتر هػي ذا لػـ ي ػيت  حػػددة يػم  شػيط  الارل ػػي م، أيحػؽ لهػػـ إاتيلي أا 
تيػأد ايلوػلب علػ  الحيػية ال ييايػ  أالصػيلح يقػد  ، اإللزا يػليهػدة الارل ي يػ  لاألويوػم اال تقػيد  الييػب ايد هػذأي

ال قػيـ  ية ال صػيلح الخيصػ  ل ػيخام دا رتػ ، راعػ  ألف ال ي ب وػي أف  ضػطرا  ػف ال يحيػ  الي ليػ  إلػالييـ،  أا 
أه ػذا تضػي  ال صػلح   ـ لػ .عدـ تلديػد ا تخػياهعل  األقؿ لأ  ، ييات  يم الارل يف عفهنالر ال يخاأف ايزل  

 .2صيلح الخيص  لايض الدأا ر اال تخياي  ي تييرضت    الاليي   لال   إذا  

ل هػػي علػ  التػم تفوػر الوػييدة  أاالشػترا ي يػم ال لت يػػيت الشػ ألي   ا  ػرةاهػذا ال فهػـأ تطػأرت اليهػدة 
ذا خػػيلؼ ال  ثػػؿ التألػػ  الحزاػػم الارل ي يػػ  يػػ لػػؾ للي ػػيؿ، أالت ثيػػؿ يػػم اليهػػدة  دار  ػػف قاػػؿ الحػػزب الأاحػػد، أا 

  يػم  حر  ػ ا  ػرةتيػد اليهػدة  ، قياػؿالأيػم  .ع   إل    ثؿ آخر ل ثر ل ي   أليديألأليػ  الحػزب ليز اليدأؿ
، رغػـ إاقػير 3صػرحت اػذلؾ اليديػد  ػف دوػيتير هػذه األ ظ ػ قػد أ  .أغير  رغأب ييهي االشترا ي األ ظ   غير 

هػػد،  ت ظي هػػي إل  ي يػػ  اليػػدأؿ عػػف ال ي ػػب أت حيتػػ   ػػثال، الػػذ  ايضػػهي علػػ  لهػػـ  ظػػيهر هػػذا ال ػػأع  ػػف اليُ 

                                                           
1
 - C- CLOSA MONTERO, Rapport Sur Le Mandat Impératif Et Les Pratiques Similaires, Commission Européenne 

Pour La Démocratie Par Le Droit, p. 05. VENISE, 79e session plénière , 12-13 juin 2009, Strasbourg, version 

électronique.  http://venice.coe.int. [ consulté le 30 mai 2011 ] 
  فس ال رل ،  فس الصفح .، ـ. رييت عاد الأهيب - 2

، االيطػيلم 38.1، أاألل ػي م ال ػيدة 27، الفر وػم ال ػيدة 74، ال رأاتػم ال ػيدة 66ر ي م ال ػيدة األ، صأص دويتير الدأؿ التيلي :  ل ظر يم هذا الخ - 3
لريزأ ػػػي، لالوػػػ ي، التيليػػػ  :  األ ري يػػػ . أ ػػػذا  دوػػػيتير الأاليػػػيت ال تحػػػدة 67.2ال ػػػيدة  أاإلوػػػاي م، 69ا الرأ ػػػي م ال ػػػيدة  59ا الليتػػػأا م ال ػػػيدة 67ال ػػػيدة 

أف، رأد آيال ػػػد،  يليفأر يػػػي،  ألػػػأرادأ ألأرليػػػي أايػػػداهأ،   وػػػيس، لأيزيي ػػػي،  يتشػػػيريف،  ي يوػػػأتي،  أ تي ػػػي،  يفػػػيدا،  يػػػأ ليروػػػم، دا أتػػػي الشػػػ يلي ، لأريرػػػ
 ا يم ذلؾ ل ظر أاش طف، أيو أ وف.

- Cf; C- CLOSA MONTERO, Ibidem.  
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ت حيػػ  لأ تاػػديؿ  أظػػؼ قاػػؿ  هييػػ  عهدتػػ   ال  تِخاػػيف ػػأرس ادايػػ  يػػم ال لت ػػ  األ ري ػػم، أهػػأ إلػػرار يخػػأؿ 
الأط يػػ  لأ ال حليػػػ . أاليػػدأؿ عػػػف ال ي ػػػب يختلػػؼ عػػػف عزلػػ ، يهػػػذا األخيػػػر هػػأ إلػػػرار قضػػي م ي ػػػيرس ضػػػد 

عل  أالي  ل ري ي   18أ صت دويتير  .تيي   للـر ل ي م، ل ي اليدأؿ ييتيلؽ اي لي  وييوي ب اواب إال  تخَ 
اليػػدأؿ عػػف  ػػؿ   تخػب، ا ػػي يػػم ذلػػؾ  إل  ي يػ اشػػرأط خيصػػ .   ػػي طاقػ  الدوػػتأر الف زأيلػػم افتحػػ  اليػدأؿ 

اوػتفتير  إلػرار ػف  وػللم القػأا ـ اال تخيايػ ، ايػد  %10ر يس الدأل ، اأاوط  طلب لليدأؿ  أق   ف طػرؼ 
عػػيـ. أيػػػم لأرأاػػي طاقػػػ  الدوػػتأر الوأيوػػػر  ات  ي ػػ  للشػػػيب  ػػف حػػػؽ اليػػدأؿ عػػػف   ثلػػم ال قيطيػػػيت لػػػد  

 .1الح أ   الفيدرالي 

 ح لةمثلت الايثعهنةميثت الللةم -2

الدي قراطيػػػ    اػػيدئال صػػلح  الأط يػػ  أ ػػذا  فهػػـأ أ  ا  ػػرةع ػػؿ اليهػػدة   اػػدل الت ػػيقض القػػي ـ اػػيفإف 
 أتيلػف يػم  فػس الأقػت ،2أ حر ػ  ايطلػ اليهػدة  هػذه الحديث ، ليؿ اليديد  ف األ ظ   الدوتأري  تصػرح اػأف

ا لػػرد تقلػػده ل هي ػػ   ب عػػف شخصػػي   ػػف ا تخاػػ لي  ال  تَخػػالالتػػم تقتضػػم اوػػتقالحػػرة ليهػػدة الت ثيليػػ  لتا يهػػي 
 .دا رة اال تخياي  التم ترشح   هي ف الال يتلق  لي  لأا ر لأ تأليهيت  ف حزا  أال   ي ب، أ 

إلػػ  يػػرد لأ ليػػراد  حػػدديف  تيػػأدال  ،وػػلط  عليػػي آ ػػرة ػػأف الوػػييدة ت طلػػؽ يلوػػف  اليهػػدة الت ثيليػػ   ػػف 
 ػ  ذاتهػي ايعتايرهػي أحػدة لارل يف، اؿ ترل  الوػييدة إلػ  األال أاب، أال إل  هي    يي    ييلرنوير لأ اذأاتهـ  

. أايعتاػير األ ػ  أحػدة ال تتلػزل يػإف الوػييدة ذاتهػي 3ال  ػأ يف لهػي، ل  هػي تر ػز إلػيهـ ل ييػي األيػراد لردة عف 

                                                           
1

 - Loc.cit. 

اػيل ص  الخي وػ صػراح  يػم دوػتأر الل هأريػ   عف ذلػؾ اإلعالف أتـ ،1789ثأرة و   تـ تحريـ اليهدة اإللزا ي  يم ير وي   ذ يم القي أف ال قيرف،  - 2
،  ػيلم، األأ يػي، رأ ي يػي، إوػاي ييفػأار،  رأاتيػي، يا اللي ي،  أد،  ػايطل  "، أاوتي لت  فس الصييغ  يم دويتير اليديد  ف الدأؿ آ رة"  ؿ عهدة  عل  لف

 هـل ػػػي ي ليػػػ  علػػػيأيقػػػي  أاال يخضػػػيأف أل  ل ػػػر لأ تأليػػػ ، اػػػؿ يلػػػب لف يتصػػػري لوػػػي ريؿ. أ ػػػص القػػػي أف األويوػػػم األل ػػػي م علػػػ  لف لعضػػػير الارل ػػػيفا
 ل ظرا .ـ يقطض يره

- M. VAN DER HULST, LE MANDAT PARLEMENTAIRE,  Etude Comparative Mondiale, Union 

Interparlementaire, Genève, 2000, p : 08. 

 ل ظر يم هذا الخصأص:  - 3

- J-M. Tremblay, JEAN-JACQUES ROUSSEAU, DU CONTRAT SOCIAL OU PRINCIPES DU DROIT 

POLITIQUE, la collection: "Les classiques des sciences sociales", l'Université du Québec à Chicoutimi, version 

électronique , p: 11. http://www.uqac.uquebec.ca. [Consulté le 02 Novembre 2011 ]   
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ـ لأ ت ل هػ األ ػ قاػؿ التصػرؼ ييهػي أال الت ػيزؿ ع هػي ل ػأاب ي، أال األيرادغير قياؿ للتلز   عل   أاحد   هم  ؿ  
ذا أ ، عػػف األ ػػ  صػػيحا  الوػػييدة يقػػطي ػػيرس الوػػلط  ايعتاػػيره أ ػػيال  يػػم الدألػػ  أ لهػػيزلي ػػؿ حػػي ـ  .1إييهػػي ا 

  .2ا تهت عهدت  لـ ييد ل  ل  حؽ يم   يرو  الولط 

 إذ، الت ثيليػػ  لليهػػدة الارل ي يػػ  طاييػػ اػػيف  ظريػػ  وػػييدة األ ػػ  أالالتػػم اليالقػػ   تتللػػ  اأضػػأح   ػػي تقػػدـ
 ، ل  هػياأليػراداأل   شخصي  ي أيي  وتقؿ عف ألف األخذ ا ظيـ الدي قراطي  ال يياي ،  األأل  ال  حيؿتقتضم 

أ النهػػي يتاػػرأف أيُ  يلس ال ييايػػ ،ي يروػػأف وػػييدتهي  يياػػ  ع هػػي يػػم الارل ػػيف أال لػػف يتحتػػيج ألشػػخيص طايييػػ
، الدي قراطيػ   اػيدئ  ػ   فهػـأ اليهػدة الت ثيليػ  ه ػي يتيػيرضأقػد  .3ف عف إرادتهػي أال تحػدثأف ايوػ هيأ ال يار 

 األشػخيص الح ـ. حيث لفشنأف أيتصريأف يم اأ فوهـ الوييدة األيراد  ي يرسشا  ال ايشرة، ليف ال ايشرة أ 
أيقػػي ل ظريػػ  وػػييدة األ ػػ  ال ي ل ػػأف ل  قػػدر  ػػف الوػػييدة ييطػػيهـ الحػػؽ يػػم   يروػػ  الوػػلط  أاتخػػيذ القػػرارات 

أظيفػػ  عي ػػ  هػػأ ط يف، اػػؿ اال تخػػيب أيقػػي ل ظريػػ  وػػييدة األ ػػ  ال ييػػد حقػػي لل ػػأاعػػالأة علػػ  لف  ،4اأ فوػػهـ
لحوػيب األ ػػ  صػيحا  الوػػييدة، لػذا لػيز لهػػذه األخيػرة لف تتطلػػب شػرأطي  يي ػ  يػػم ال ترشػحيف حتػػ  ت ػيرس 
ي   لأ شرط اال ت ير إل    وتأ   ييف  ف التيلـتأاير  تشترطل  يرو  اليهدة الارل ي ي ،  أف  األ فيرتض ف 
 .5ل  ثلم األ   األ ثؿختيير أغيرهي  ف الشرأط التم تض ف اهي اال  حددة،

لليهػػػدة  الت ثيليػػػ تشػػػ لت الطاييػػػ   القػػػي  ػػػف  فهػػػأـ  ظريػػػ  وػػػييدة األ ػػػ ا طل ػػػ   ،يوػػػتخلص   ػػػي وػػػاؽ
التػػػم تيتاػػػر ال ي ػػػب أ ػػػيال عػػػف األ ػػػ  يتصػػػرؼ ايوػػػ هي ألحوػػػياهي، أيوػػػتقؿ ت ي ػػػي عػػػف تأليهػػػيت أ الارل ي يػػػ ، 

 خصي ص:ألهذا الطرح عدة  .أتيلي يت دا رت  التم ا تخات 

                                                                                                                                                                                           

ا صػػهي يػػم ، 1789أال ػػأاطف لوػػ   تا ػػت الل ييػػ  الأط يػػ  الفر وػػي   اػػدل وػػييدة األ ػػ  اأضػػأح يػػم إعػػالف حقػػأؽ اإل وػػيف ليضػػي، أيػػم األ ظ ػػ  ال قير ػػ  
 ل ظر:ال يدة الثيلث      عل  لف " األ   هم  صدر  ؿ وييدة، أال يلأز أل  يرد لأ هي     يرو  الولط  إال عل  اعتاير ل هي صيدرة   هي ". 

- J. GICAQUELÉ, Op.cit, p. 716. 

1
 - P. Ardant, B. MATHIEU, op.cit, p:161 et S 

   .76 عاد الأهيب،  رل  وياؽ، ص: رييتـ.  - 2

3
 - P. Ardant, B. MATHIEU, ibidem. 

 .78ـ. رييت عاد الأهيب،  فس ال رل ، ص:  - 4

5
 - P. Ardant, B. MATHIEU, ibidem. 
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دا رتػ   صػيلح  ػف خاللهػي يػال ي ثػؿ ال ي ػب  ،عي ػ عهدة  الت ثيلي  اليهدة الارل ي ي  ي ف له  لأل  تيد
ال ي ػػ  لتوػػتقؿ اهػػذا  ، ي ػػؿ التػػراب الػػأط مإرادة ال ػػأاط يف يػػم  اػػؿ ي ثػػؿ ، ػػف ا تخاػػ  صػػلح  اال تخيايػػ  أال 

 األ ػ وي  ت ثػؿ ، التم تقتضم لف الولط  الوييلال  لوييدة احقؽ  فهـأ تيأ إرادت  عف إرادة ال ليلس ال حلي  
 أ  ييز للشخص  . ،غير  لزل ،  ييف  لرد

 قرارت ،اتخيذ حر يم  ال ي ب ييد ،الت ثيلي يم اليهدة  وييدة األ   أ  تيل  ل ادل ،أ ف له  ثي ي 
عهدتهـ اال تخياي   يفي  تويير عضير الرريتيف يحددأف احري  ، يأ يعف  يخا ا لرد اوتقالالي يرس قي أ يي أ 

التم ا وي دة لحزااهـ  قي أ ي  لز يف اليوأ تفرض عليهـ، لذا يهـ تأصييت لأ  تيلي يتل   الرلأع إل ادأف 
ل  ل ب هذارشحتهـ للارل يف. أ   تيد  ي  ،إ هينهي أال لألحزاب ل يخايفل ي  ف هي ي  ال الت ثيلي  تيد اليهدة  ا 

 .1االوتقيل  عل  اييض  ريأض 

يم التأوػيس  الوييدةتم يظر أل   ف  لدي قراطي  الحديث ، هأ عدـ إه يلهي للدويتير ا ي يالحظ ايل وا  
يم  لياه  ال ظيـ االوتاداد ، الػذ   ظرا لفضله ي أله يته ي  يي  االث يف اه ييأخذت  الحرة. لليهدة الت ثيلي 

ييل ظريتػػػػػيف دي قراطيتػػػػػيف لأ ت ل أهػػػػي ايلتقػػػػػيدـ. إلػػػػػيهـ  ا تقلػػػػػت أل هػػػػػيح ي ػػػػػ  اػػػػػأ هـ يلوػػػػػدأف الوػػػػييدة  ادعػػػػ 
تفيػد  ات يي ايوتخداـ عاير  توتث ره يالدويتير الحديث  اليديد  ف اي ه ي ثي أ  يقط، أهأ  ي ليؿ  أاالختالؼ

وػييدة اليم  يدتيه ي الثيلث  علػ  لف "  1958أ 1946الدوتأريف الفر وييف لو تم علي   ص  ي  هي ثيل، ذلؾ
علػ  لف  اػيللزا ر 1996يديؿ الدوتأر  لوػ   أيم هذا الخصأص  ص الت. 2لشيب الفر وم "ل لؾ  الأط ي 

يػم اللزا ػر ، األ ر الذ  يدعأا إل  الاحث يم طايي  اليهدة الارل ي ي  3" الوييدة الأط ي   لؾ للشيب أحده "
 أيقي لهذا ال فهـأ للوييدة.

 مييثجزيئ ميثنا يميثعهنةميثب ث  نلةمف ما نل :م

 ف اليهدة  ،الدوتأرالي  الرراي  يمد ال ظيـ اللزا ر  يم تا ي  لليهدة الارل ي ي  عف وييؽ تطأرهي حِ لـ يَ 
 ذاتػػ ؿ ال ظػػيـ الوييوػػم تحػػأ هػػأ يػػم طاييػػ  اليهػػدة  اإل تقػػيؿهػػذا أوػػاب . إلػػ  اليهػػدة الت ثيليػػ  الحػػرة اإللزا يػػ 
لػػذا،  الحزايػػ . التيدديػػ    فػػتح علػػ إلػػ   ظػػيـ ليارالػػم  ،الحػػزب الأاحػػدتحػػت هي  ػػ   ػػف  ظػػيـ شػػ ألم  للدألػػ ،

                                                           
1

 - Ibid, p. 10. 

2  - M. TROPER, La souveraineté sous la révolution, op.cit., p. 85.  

 .1996تيديؿ الدوتأر لييـ  ف  06ال يدة  - 3
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شػا  إلزا يػ  يػم عهػدة  ػف ل ؿ   ه ي،   حوب الفلوف  األيديألأليي  ف ت ييؼ طايي  اليهدة الارل ي ي  ييه ي 
 (.  2 )  الحزاي  التيددي يم عهد  عهدة ت ثيلي  حرةإل  (،   1 )  الأاحدالحزب  عهد

 يثحزبميثويحنمعهنف مميإلثزي لة بتمميثعهنةم -1

الدألػػ  اللزا ريػػ  ايػػد االوػػتقالؿ  ايشػػرة   ػػأذج الحػػزب  ا نووػػأ  ا ػػته  تحػػررة حػػديثي، الدأؿ الػػ  ريلايػػ 
، أ ػػػػػذا أاأل  يػػػػػ ل ال  تػػػػػ  ألأضػػػػػيع الدألػػػػػ  آ ػػػػػذاؾ، الوييوػػػػػي ، االقتصػػػػػيدي   ظػػػػػرا الأاحػػػػػد   ظػػػػػيـ وييوػػػػػم، 

الخيػػػير الأحيػػػد للحفػػػيظ علػػػ   -لاهػػػ  التحريػػػر الػػػأط م   –الحػػػزب الأاحػػػد الطال يػػػم  عتاػػػرلُ االلت يعيػػػ . لػػػذا 
ت ريوي لهذا، تـ ت ظػيـ أ  .1اوتقاللي  الدأل  أاوتقرارهي، أإلقصير ايض التييرات أاإلاقير عل  الح ـ لليو رييف

لاهػػػ   هػػػأ  ػػػف حػػػزب أاحػػػد ي ػػػيف لػػػؿ  رشػػػحيهويوػػػم، أ ال للػػػس الػػػأط م التألا ػػػير لأؿ ا تخياػػػيت تشػػػرييي  
ل  شياي  يم تلؾ  ال ي ل أفترشحأا عف دأا ر ا تخياي  ال تراطهـ اهي عالق   ايشرة أ الذيف التحرير الأط م، 

 .2 يم هـ  ف  أادر الحزب الطالأليقط شحأا رُ الدأا ر، 

هػأ أط ػم أيتيػد  الت ثيػؿ اإلقلي ػم، أ ػ  التأويوػم  الػأط م لف  ليؿ الت ثيؿ يم ال للس ف رغـ ايل
إلػػ   وػػتأ  الارل ي يػػ  ب، إال ل ػػ  ال يرقػػ  ايليهػػدة اػػيف أال  تَخػػاػػيف ال  تخِ روػػ ي  ـ عالقػػ  قي أ يػػ  يل ػػ  ال يقػػ
 ليدة اعتايراتا ، أهذات ثيلي  الحرةاليهدة ال

هػذه  فل ػف  اعتاػيرا الحػرة، الت ثيليػ  يلوػف  اليهػدة  ػ  الػأط م للػس الت ثيػؿ يػم اللح يـ ت يي  تاداي ، 
رغـ  ػص الدوػتأر علػ  لف الوػييدة أط يػ   لػؾ للشػيب، إال ل ػ  لأرد يػ. أط ي  الوييدةل ادل   تيجاألخيرة هم 

  .ا  ػرةلح ي ي للت ثيؿ ت يقض ذلؾ، اؿ هم لح يـ ت ػرس  اػدل الوػييدة الشػياي ، يػم الحقيقػ ، أ ػف ثػـ اليهػدة 
ف ل ػي داـ الشػرعي  الثأريػ ، أ  الحػزب الطال يػم صػدرهي ، اػؿ لػيس الشػيب يػم هػذا ال للػسالشػرعي   صدر ي

 .لاه  التحريػر الػأط م حزبالتم ييدهي  حيفال رش   قي    خيرج يم اختيير   ثليهـ ايف ليس لهـ خييرال  تخِ 
 حػددة،  تالعتاػيرا أف يم هذه القي    يييّ  ال رشحيفلف  ل  ف قاؿ   تا ، أ  داخؿ الحزبيتـ قي    الإعداد ي

ات ثيػؿ  أف لز  ـدا  ي ل ه أف  ي ويشير  ،رشحايلت ـ تف عليها ل فايلأالر  أفيدي  ا تخاأاهـ، إذا  ي   ي يليل

                                                           
 .44ع. هللا اأقف ، القي أف الدوتأر ،  رل  وياؽ ص:  - 1

 .53 :ص فس ال رل ،  - 2
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اػيف أالر التػم تقػيـ عالقػ   ا  ػرة ػف لوػس اليهػدة ال ظػيهر هػم  أهذه يي ، يف صيلح الحزب الأحيد ال  يضل
  .1ال  تخايف ألحزااهـ الوييوي  ال اي هـ أ  تخايهـ

ال نوػػػس  اػػػيدئ ال ظػػػيـ اللزا ػػػر  علػػػ  شػػػ ألي  الحػػػزب  ا ػػػ ، 1963 وػػػ   ايل صػػػيدق  علػػػ  دوػػػتأري
  دي قراطيػػػاػػػيللزا ر "، ألوػػػس " ... ر الػػػأط م هػػػم حػػػزب الطلييػػػ  الأحيػػػد " لاهػػػ  التحريػػػلف   يتاػػػرا ،الأاحػػػد

 (...)الوػييدة الأط يػ  للشػيب الػذ  ي يروػهي اأاوػط    ثليػ  يػم ال للػس الػأط م، "  ايعتايره،  اشترا ي  ..."
يهػم ، أحػده للشػيبأط يػ  أ  صػ  علػ  لف الوػييدة أا. 2تحرير الأط م اقتراح ال رشحيف إلي  "أتتأل  لاه  ال

 حيأل      لل زج ايف   أذلم الوييدةا وػييدة األ ػ  أوػييدة الشػيب. ل  ػ   ظػـ   يروػتهي اشػ ؿ يثيػر ال ثيػر 
 حػػؽ   يروػػ لشػػيب لعطػػ  ل ػػف الر ػػأض حػػأؿ طاييتهػػي، أ ػػف ثػػـ غ ػػأض طاييػػ  اليهػػدة الارل ي يػػ . حيػػث 

هػذا ضػأف علػ  أ أل هػـ  فر  ،الحػزب ال الشػيب أف عػف  ثلي ، أالذيف هـ يم الحقيق    ثلػ عف طريؽالوييدة 
  للدي قراطيػػػ. أايلتأوػػػيس لػػػ  الدوػػػتأر ينوػػػسايػػػ هـ يقػػػط، تطايقػػػي ل اػػػدل الشػػػ ألي  الػػػذ    ػػػف لالختيػػػيراألخيػػػر 

ة لدألػػػ ، أ ػػػف أالاػػػ  تحقيػػػؽ لهػػػداؼ الثػػػأر أع ػػػؿ ا األ ػػػ هػػػأ ال ألػػػ  لوييوػػػ   الأاحػػػد يػػػإف الحػػػزب االشػػػترا ي 
 علػ  ت فيػذ – حػزبال   ثلػأاػيألحر   – الشػيب   ثلػأ ، يي ؿيم هذا الصددأ  الدي قراطي  أتشييد االشترا ي .
يػػػم قػػراراتهـ، التػػػم يلػػب لال تحيػػػد عػػف تألهػػػيت لاهػػ  التحريػػػر الػػػأط م  لحػػراراػػرا    وػػػطرة  وػػاقي أليوػػػأا 

 قي    ال رشحيف.للهي يم ال يي يف أل ،يألهدايه

القي  ػػ  علػػ  أ اػػيف ال  ثػػؿ أالحػػزب الأاحػػد، الػػأط م  يػػم ال للػػس يػػ اليالقػػ  الت ثيل وػػاؽ تتللػػ  ػػي  ػػف 
ايليهػػدة  يشػػايه يطيايػػالارل ي يػػ  ليهػػدة علػػ  ا يضػػفمالت ثيػػؿ ل صػػيلح الثػػي م، أهػػذا  األأايػػ الػػأالر أاالعتقػػيد 

يػػػم دوػػػتأر   ثيػػػراألػػػـ يتريػػػر الأضػػػ   .للشػػػيب لػػػؾ أط يػػػ  العلػػػ  لف الوػػػييدة  رغػػػـ  ػػػص الدوػػػتأر ،اإللزا يػػػ 
 .، رغـ  ص  عل  لف " الوييدة  لؾ للشيب ي يروهي عف طريؽ االوتفتير أاأاوط    ثلي  ال  تخايف "1976
ألف  عتاػػر الت ثيػػؿ يػػم ال للػػس الشػػيام الػػأط م أظيفػػ   ػػف أظػػي ؼ الدألػػ  ألػػيس وػػلط  شػػياي   وػػتقل ،يقػػد إ 

 تيػػددة لل ظػػيـ الوييوػػم، اتأويوػػ  للوػػلط   لػػـ يػػن ف افلوػػف  الفصػػؿ اػػيف وػػلطيت يػػم هػػذا الدوػػتأرال نوػػس 
 .3الارل يف للأظيف  التشرييي   يرو  الثأري  الأحيدة لل ظيـ، ت يرس أظي فهي  ف خالؿ للهزة  حددة،   هي 

                                                           
 .320، ص: 2014، لي فم °10، او رة، اليدد  جلةميث ف   اللزا ر ،طايي  اليهدة الارل ي ي  يم  ظر اإللتهيد الدوتأر  ـ.   ير حوي م،  - 1

 .1963دوتأر و    ف  27ال يدة  - 2

خػػيلؼ طػػرح  أ تيوػػ يأ ل اػػدل ي" عاػػر عػػف يلوػػف  الوػػلط  األػػ   ػػأعم  1976 ح ػػد الػػيأ  لف  نوػػس دوػػتأر  االوػػتيذيػػم هػػذا الخصػػأص اعتاػػر  - 3
حػؿ  حلػ  يػم هػذا الدوػتأر  – اػيلل   –ي فهـأ الولطيت   بنأموحنةميث ل ةميثاو لة.الدوتأر اللديد هذا ال ادل لفي دة  للر  حيث، يثفصامبل ميث ل  ت
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اػػيف اليالقػػ  اي ػػ  أ  ، لػػذا لػػـ تختفػػمالتشػػري  ل  يروػػ  يحوػػب  هػػأ  أظػػؼأيقػػي لهػػذا الدوػػتأر ييل  تخػػب 
ي تخب لعضير ال للس الشػيام الػأط م، ا ػير علػ  ترشػيح  ػف قيػيدة الحػزب، عػف "  حيثالحزب الطال يم، 

" يػػػػم  ليلهػػػػي  ذات طػػػػيا  أط ػػػػم . أعلػػػػ  الػػػػرغـ  ػػػػف لف اليهػػػػدة "طريػػػػؽ االقتػػػػراح اليػػػػيـ ال ايشػػػػر أالوػػػػر  "
ل للػس الشػيام الػأط م، ضػ ف لهدايهي أارا لهي  وطرة  واقي، إذ " تت ثؿ ال ه ػ  األويوػي  ل اللررايم، يإف

 اػيدئ ال يثػيؽ  ،   ػي يوػتلهـ ال  ثلػيف لع ػيلهـ  ػف1اختصيصيت ، يم الدييع عف الثػأرة االشػترا ي  أتيزيزهػي "
ف حزاػ ،  ػ األأا ر، ال صأص تأحم اأف ال  ثؿ ليس حر يم أظيفت  اؿ يتلق  الأط م أيطاقأ هي. أ ؿ هذه

 . ف قال ل  أيتا  األهداؼ ال وطرة 

أاضػح  الطايي  القي أ ي  لليهدة الارل ي ي   أر  هذه ال رحل   ف ال ظيـ، تادأ، أ ف خالؿ دوتتقدـ  ي 
، 2الطال يػم عالق  ايف ال ي ب أالحزب الأاحد أت ش  هيألت ثيلي  حرة، األيوت إلزا ي   آ رة شا  عهدةيم ل هي 

   ال ظيـ الوييوم الش ألم.أهم طايي  تت يش  أيلوف

 يثتعننلةميثحزبلةمااميثت الللةميثح ةمف يثعهنةم -2

 ػف الحػزب ، للػاالد ليف الوييوػم أاالقتصػيد ال  ػأذ ترييػر 1989التحػأؿ الوييوػم لوػ    ظيهر  ف 
يػػػرغ هػػػذا التحػػػأؿ لُ قػػػد أ  . إلػػػ  الرلوػػػ يلي  أ ػػػف االشػػػترا ي أ الارل ي يػػػ  الر يوػػػي ، الحزايػػػ  التيدديػػػ الأاحػػػد إلػػػ  

الشػرعي   ػف ال شػرأعي  الثأريػ  إلػ  تريػر لوػيس    ف لهـ  تي لػالذ   ،1989فر  يي 28الي يؽ يم دوتأر 
الوػػييدة الأط يػػ   لػػؾ للشػػيب "، ي يروػػهي عػػف طريػػؽ االوػػتفتير أاأاوػػط  لف ، اػػيل ص علػػ  3الشػػرعي  الشػػياي 
لف لعضػير ال للػس الشػيام الػأط م  ،  ػص الدوػتأر علػ هير شػ ألي  الحػزب الأاحػد. أاإ 4  ثلي  ال  تخايف"

                                                                                                                                                                                           

الولط  الثأري  ال اه  ، أهذا ايل وػا  ل ػؿ الأظػي ؼ الوييوػي ا الوييوػي  ) ايل وػا  للحػزب(،  هيت  فهـأ الأظي ؼ ال تيددة، التم تتقيط      ؿ   يرويت 
 هػػم ، اػػؿحي هػػي يػػم ال ظػػيـ الدوػػتأر  اللزا ػػر  حقيقػػ  ع أ يػػ ذيػػ  ) الح أ ػػ  (، التشػػرييي ، القضػػي ي ، التأويوػػي  أالرقياػػ . " يػػال ألػػأد إذا لوػػلطيت الت في

 يحوب.  يييري  ت يروهي للهزة دوتأري  أظي ؼ

- Cf; M. BEDJAUI, op.cit., p. 76. 
ال ػنرخ  97 – 76، الصػيدر اػيأل ر الر يوػم رقػـ 1976 ػأي ار  22 ػف دوػتأر  132، 128، 127، 126، 05ل ظر يػم هػذا الخصػأصا ال ػأاد  - 1

 .1976 أي ار  24الصيدرة يم  94، ج. ر اليدد 1976 أي ار  22يم 

2
 وما بعدها. 504، مرجع سابق، ص: لدستوري الجزائريطبيعة العهدة البرلمانية في نظر اإلجتهاد ا نظر في هذا الخصوص؛ م. منير حساني،  - 

، ال  شػأر يػم ج. ر اليػدد 1989يارايػر  28ال نرخ يم  18 -89، الصيدر ا ألب ال روـأ الر يوم رقـ 1989ياراير  23دوتأر  ف  11يل يدة ا - 3
 .1989 يرس  01الصيدرة يم  09

 أالتم تليهي  ف  فس الدوتأر. 06ال يدة  - 4
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قي  ػ   عفدأف تيييف  رشحيف أ ي تخاأف عف طريؽ االقتراع الييـ ال ايشر أالور ،  ف ي يت الشيب  ايشرة، 
لف أ لف " الشػػيب حػػر يػػم اختيػػير   ثليػػ . أال حػػدأد لت ثيػػؿ الشػػيب ... ".  ايعتاػػيره، لهػػذه اال تخياػػيت حػػددة 

لهػ  ل  الي ؿ لحويب    ال ي بحذر عليُ لذا ليهدة يم ال للس الشيام الأط م ذات طيا  أط م، ... "، ا."
، أاهذا، لػف 1يظؿ حر يم تويير لع يل ، عل  " لف ياق  أييي لثق  الشيب، أيظؿ يتحوس تطلييت " أ  ي ت،
  قػػاال، أال يػػداي  عػػف ليػػديألأليي  يي ػػ ، اػػؿ لػػ  ا اػػر الهػػداؼ أ األ  توػػطر لػػ تيلي ػػيت، أال لأ لأا ػػرليػػ  يتلقػػ  

ترتوـ  ييلـ اليهدة الت ثيلي  الحػرة يػم  الخصي ص الدوتأري القرارات األ وب أأظيفت . اهذه  اتخيذالحري  يم 
  .التيددي  الوييوي تتليأب أ لاليهدة الارل ي ي ،  أايألخصاللزا ر ،  الدوتأر ال ظيـ 

لأال عل  لف ا ص  يهدة الارل ي ي ، لل الت ثيلي  طايي لين د عل  ال 1996التيديؿ الدوتأر  لو    ألير
ال نووػيت  اأاوػط " ي ػيرس الشػيب وػييدت  علػ  لف ايػد ذلػؾ لي ص الوييدة الأط ي   لؾ للشيب أحده "، ."

  . أاتأوي2هذه الوييدة عف طريؽ االوتفتير أاأاوط    ثلي  ال  تخايف "" ي يرس ، أ "الدوتأري  التم يختيرهي 
ث غ أضػي يػم  فهػـأ د، يػإف هػذا يحػشػيام ا تخػيب فايل ي ػؿ عػاليضػأي  ييهػي تػ   ال تَ الارل يف ارريػ  ثي يػ  

 للػػس األ ػػ  لوػػس التيػػديؿ الدوػػتأر  ل. حيػػث ايلػػذات الوػػييدة الأط يػػ  للشػػيب أيػػم طاييػػ  اليهػػدة الارل ي يػػ 
 تخػػب ثلثػم لعضػػي   عػػف طريػؽ اال تخػػيب غيػر ال ايشػػر  ػػف أ ػف اػػيف ال  تخاػػيف  رريػ  ثي يػػ  يػم الارل ػػيف، يُ 

 ػي إذا  ػيف الشػيب حػأؿ  التوػينالت ػف ه ػي قػد تثػير ايػض ث الاػيقم ييي ػ  ر ػيس الل هأريػ . ثلػال حلييف، أال
 ،للوػييدة اشػ ؿ  ظهػر ي  للػس األ ػ  اهػذه التشػ يل  اللف  لـ ،الأط يػ  وػييدت  ي ػيرس الثلث ال يػيف ف خالؿ 
ال  يف   .3للوييدة اؿ يشير   ييهي ر يس الل هأري يد أحال يلؾ الالشيب ليس أا 

التػم ي يروػهي  ػف قاػؿ ال نووػيت ، الدوتأر صراح  عل  لف الوػييدة الأط يػ   لػؾ للشػيب أحػدهي ص 
يإ ػ  ييػد  ،يختيرهػي الشػيب أيقػي للػ ص ال ػذ أر لعػاله  نووػ  ايعتايره  للس األ  الدوتأري  التم يختيرهي. أ 

                                                           
  ف  فس الدوتأر. 100، أ99 94، 10 ال أادا - 1

  .1996 ف التيديؿ الدوتأر  لييـ  07ال يدة  - 2

 ػف الدرلػ  الثي يػ  الهػدؼ   ػ  هػأ لف ال ي ػأف عضػأ  للػس  اال تخػيباأل ػيف شػريط لف "  األوػتيذيم تارير تر ياػ   للػس األ ػ  اهػذا الشػ ؿ، يػر   - 3
 وػتقاللي تحت تأثير ال يخب  ايشرة، الف اال تخيب ال ايشر يليؿ اليضأ دا  ي تحت تأثير ال يخب، يهذا القط  لليالق  ال ايشػرة يهػدؼ إلػ  إعطػير ا األ  

 األ ػ للػس ليضأ  للػس األ ػ  حتػ  ي ػأف حػرا يػم الػرل  الػذ  ياديػ ، أ الحػظ لف لطريقػ  اإل تخػيب غيػر ال ايشػر أطريقػ  التييػيف دأرا  ه ػي لػدا يػم  
األ ػأر اشػ ؿ  ختلػؼ عػف ال للػس الشػيام الػأط م، يه ػي ال ظػرة شػ ألي ،  ظػرة أط يػ ، تراعػم  صػيلح  تيػددة يصػيب علػ   يػماحيث تند  إل  ال ظػر 

ا ػب التأويوػي  اللأ   ػدأة، تػدخؿ يػم األ ػ ايض اللأا ب التأويوي  أالتشرييي  ل للػس ا ل. شريط، يم هذا الخصأص ال  تخب  ايشرة لف يحققهي ". ل ظر
 .15، ، ص: 1998، ديو ار ن ي  تمووا ئقم جلسميأل ة،  –حيل  اللزا ر  -أالتشرييي  يم ال ظـ ال قير   
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ال ػػذ أرة لعػػاله،  3/7اػػيلرلأع إلػػ   ػػص ال ػػيدة غيػػر ل ػػ   ي ػػيرس الشػػيب وػػييدت   ػػف خاللهػػي.  نووػػ ليضػػي 
إ ػي عػف طريػؽ  ػف خػالؿ هػذه ال نووػيت،  لوػييدت  يفي    يرو  الشػيب  يحدد ال نوس الدوتأر يظهر لف 
ذا اال تخػػيب،  ألاالوػػتفتير  ل  يروػػ   الطريقػػ  الثي يػػ  ضػػ ف يػػم  للػػس األ ػػ  تػػدخؿالثلثػػيف  ت عضػػأي  ي ػػأا 
ال عػػػد التييػػػتهيلػػػيس لػػػ  ل  عالقػػػ  ا  يروػػػ  داخلػػػ ، يػػػإف الثلػػػث ال يػػػيفالوػػػييدة ، ا  ػػػرةت ػػػريس لليهػػػدة يف ، أا 

قطيػي احصػره لطػػرؽ  الدوػتأر  ال نوػس ي فيػػ أهػأ  ػي  ،تهياللهػ  ال يي ػ  شػري   للشػػيب يػم   يروػاعتاػرت أ 
  .1  يرو  الشيب لوييدت  يم اإلوتفتير أاال تخيب

لف التيدديػ  الحزايػ ، إال ال تال  ػ   ػ  الحػرة يػم تا ػم اليهػدة الت ثيليػ   الدوتأر  رغـ صراح  ال نوس
"  ه ػ  ال ي ػب أعضػأ  للػس لف أ . خيص  تطايؽ هذه ال صأص قد يثير غ أضي حأؿ الطايي  الحقيقي  لهي

لف ياقػ   الارل ػيف أالػبأ ػف ... "، ي ؼ لخػر  ديػد أال ي  ػف الل ػ  اي هػي أاػيف أظػأقيالػ  للتلاأل   أط ي ، 
أايق  ايف  ادل الوػييدة الأط يػ   لػؾ للشػيب أحػده ب ال   ي يصيّ  .2حوس تطلييت أييي لثق  الشيب، أيظؿ يت

لػػذا  ػػيف تػػدخؿ ال للػػس الدوػػتأر   علػػ  األقػػؿ،  للػػس األ ػػ  ألعضػػيرليهػػدة الارل ي يػػ  ايل وػػا  أاػػيف طاييػػ  ا
 ع د رقيات  للقأاعد الارل ي ي .لليهدة الطايي  الدوتأري   لتاييف ت ررا 

 لعهنةميثب ث  نلةثثن تو يمت لل ميإلجته نمي:ميثف عميثا ن 

الدوػتأر  يػم ت ييػؼ اليهػدة الارل ي يػ ،  وأل  غ أض الػ ص  يم التهيده لقد عيل  ال للس الدوتأر 
 يييشػػت  للتحػػأؿ  ذلػػؾ(، أوػػيعده يػػم   لأال ) محهه ةموثل ههتموجوبلههةيثعهههنةمت الللههةمأهػػذا اتأ يػػده علػػ  لف 

لػػ  لي ػػب هػػذا. الوييوػػماليهػػدة يػػم ال ظػػيـ   فهػػأـ علػػ الػػذ  طػػرل الي يػػؽ  يػػم وػػيهـ ال للػػس الدوػػتأر   ،أا 
 (.  ثي يي ) ذاتهـيم أل  تليأزات الارل ي ييف  ثلعهنةميثت الللةمعقلنةميث بلعة

                                                           
ر ػػيس الل هأريػػ   فوػػ    تخػػب  ػػف  ايعتاػػيرال ي  ػػف تفوػػير تييػػيف ر ػػيس الل هأريػػ  لثلػػث  للػػس األ ػػ  اأ ػػ  لوػػلأب غيػػر  ايشػػر ل  يروػػ  الوػػييدة،  - 1

ل  يروػػتهي ع ػػ ، ل ػػف هػػذا التفوػػير قيصػػر أ لي ػػب للصػػأاب،  األ ػػ   هػػذه الوػػييدة، ييلػػأز لػػ  هػػأ ليضػػي تييػػيف لعضػػير يػػم  للػػس طػػرؼ الشػػيب ل  يروػػ
رادتػ اعتايرا  ف اف هنالر األعضير ال ي ثلأف وييدة الشػيب  ا تخيايػ ،  التزا ػيت، اػؿ ي ثلػأف  صػيلح  نووػ  الر يوػ  يػم هػذه الرريػ ، أليوػت لػديهـ ليػ  أا 

ال للس، ألف هنالر ي روأف حقيقػ  لوػلأاي غيػر  ايشػر ل  يروػ  الوػييدة الشػياي ، ال  تخايف يم عضير األأال ي  ف لف ي يثؿ  ر زهـ القي أ م  ر ز ايقم 
ـ: ػػػػرقاػػيلرل   األ ػػ لم ل للػػس . أقػػد اعت ػػد ال للػػس الدوػػتأر  هػػذا التفوػػير لرقياػػ  ال ظػػيـ الػػداخ ػػف قاػػؿ الشػػيب ا تخياػػي غيػػر  ايشػػر في  تخاػػ ايعتاػػيرهـ

 ػػػف القػػػي أف ال تضػػػ ف  ظػػػيـ  23أ  15، 14، 12، 11أ 7الػػػ   4، حػػػأؿ دوػػػتأري  ال ػػػأاد  ػػػف 1998يأ يػػػأ  13ال ػػػنرخ يػػػم  98/ر. ؽ / ـ. د /04
ثتعولضههةميثت  لللههةميا الي ػػأاف . ألتفصػػيؿ ل ثػػر ا ظػػر الحقػػي16-12، ص: 03/1998التيأيضػػيت أ التقيعػػد ليضػػأ الارل ػػيف، ف. ل. ؼ. د. ج  رقػػـ: 

   ق بامثلت الا.
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  يثت الللةمثعهنةميثب ث  نلةعلىميتأ لنمأوال:ميث

ال  ،أال طاقػػػػيف لهػػػػيليػػػػؿ ال ثيػػػر  ػػػػف الأاضػػػػييف لل صػػػػأص لتحػػػأؿ الوػػػػري  يػػػػم ال ظػػػػيـ الوييوػػػػم إف ا
 ييف يػم علػ  الارل ػيالقػأؿ ليضػي ي طاػؽ هػذا أ  .يوتأعاأف التأل  اللديد لل نوس الدوتأر  أاإلرادة الوييوػي 

الدأل  لـ تيرؼ  ف قاؿ إال الف ر  نوويت هذه ال نوو  أايقم لف خيص  أ  ي لهـ.ل   ظ ال قأاعد لأضيهـ ل
 . 1التحرر ايدئ أ الحزاي  ي  هم للحزب الأاحد، ألـ تر  لي ير التيدديالتأل

لتػػػم تقػػػأـ عليهػػػي اليهػػػػدة ايض ال اػػػيدئ اال ت ػػػرر لػػػالارل ػػػػيف هػػػأ خػػػرؽ  ال ػػػذ أر، القػػػأؿ ين ػػػد ػػػي إف 
ا اػػيل للس دحػػ لوػػييدة ايوػػـ الشػػيب ... . األ ػػر الػػذ ا  يروػػ  ، أ الترشػػححػػؽ  حريػػ  اال تخػػيب أ  الت ثيليػػ ،

 . اللديد يريدهي ال نوس الدوتأر التم  اليهدة الت ثيلي   ايدئيدة ترويا إلع الدوتأر  اأف يتدخؿ

 ػػف  84، 62، 61اخصػػأص دوػػتأري  ال ػػأاد  الدوػػتأر  يػػم لأؿ قػػرار لػػ  ايػػد تأويوػػ ، رل  ال للػػس
لعتار لف طريق  أ . «توتهدؼ تحقيؽ لأو  ت ثيؿ لإلرادة الشياي  ... ... »قي أف اال تخيايت لف  ي  ال نوس 

... ال ت طػػأ  علػػ  ع يصػػر ت ييزيػػ  تت ػػيي   ػػ  ال اػػيدئ »االقتػػراع ال وػػام علػػ  القي  ػػ  اأغلايػػ  الػػدأر الأاحػػد 
 ػف االختيػير اال تخػيام  شػمر... ال ي س يم »،   ي ل   «الدوتأري  التم تتيلؽ احقأؽ ال أاط يف الوييوي  

 ػف  86ترشح أ اال تخػيب، رل  ال للػس اخصػأص ال ػيدة ال م. أ لتحقيؽ هذا التأو  يم حق«لل أاطف ... 
  هأتم هػػػػذتػػػػ. أ 2ا هػػػػيـ ع أ يػػػػ  لالطػػػػالعف ي ل ػػػػأف حػػػػؽ تقػػػػدير لهليػػػػ   ػػػػؿ  ترشػػػػح ي فػػػػس القػػػػي أف لف ال ػػػػيخا

، الػػذ  1976يػػم دوػػتأر  االويوػػم الحػػؽ للتقييػػد الػػذ   ػػيف  فرأضػػي علػػ    يروػػ  هػػذا   خيلفػػ اتالتفوػػير 
  .يقطال رشحيف ال يي يف  ف قاؿ قييدة الحزب الأاحد ايف لهـ  ف    ثؿحؽ ال يخايف يم اختيير  يختزل  يم

ل ظػػػيـ الػػػداخلم لل للػػػس الشػػػيام الػػػأط م ا  طياقػػػ  يػػػم التهػػػيد آخػػػر لل للػػػس الدوػػػتأر  اخصػػػأصأ 
لألحػػػزاب  األصػػػلمل ل أعػػػيت الارل ي يػػػ  علػػػ  لوػػػيس اال ت ػػػير الوييوػػػم لال شػػػرع  تشػػػ يؿللدوػػػتأر، رل  لف 

افلوف  اليهدة الت ثيلي ، ي س إقصير لايقم ال أاب  ف هذه التش يالت، أ  ،ال  ثل  يم ال للس الشيام الأط م
 ا ت ػػػي هـال ي  ػػػف لل للػػػس الشػػػيام الػػػأط م أضػػػ  شػػػرأط خيصػػػ  لل ػػػأاب علػػػ  لوػػػيس  ..».اعتاػػػر ل ػػػ   لػػػذا

أيشػػير أف ل ييػػي اهػػذه  ، ػػف الدوػػتأر 105لػػ  ال ػػيدة  ػػأف  ه ػػ  ال ي ػػب أط يػػ  اوػػت يدا إ ،األصػػلمالحزاػػم 
يم   يرو  الوييدة الأط ي     تخايف أارض ال ظر عف ل   ، ف الدوتأر 7الصف ، أا قتض  لح يـ ال يدة 

                                                           
1

 .505، مرجع سابق، ص: طبيعة العهدة البرلمانية في نظر اإلجتهاد الدستوري الجزائريم. منير حساني،  - 

 .  08/1989/ 30اتيريا  36رقـ ج.ر ، حػأؿ دوتأري  قي أف اال تخيايت، 1989لأت  20ال نرخ يم  1989/ ؽ. ؽ/ ـ. د/ 01قرار رقـ:  - 2



 الفصل األول: عق لنه التمثيل البرلماني

01 

 

، 1هي الدوتأر أقي أف اال تخيايت "دأد لت ثيؿ الشيب عدا تلؾ التم حددال ح   " خيص  أل. «آخر...  اعتاير
 ترشػػػحيف لل ثػػػر، أا  ػػػي  قي  ػػػ  حيف إ ػػػي تحػػػت رعييػػػ  حػػػزب وييوػػػم لأ قي  ػػػ   ترشػػػ...  »أل ػػػ  يحػػػؽ تقػػػديـ 

 ػف الدوػتأر،  99 ػيدة  ه   ال ي ػب ذات طػيا  أط ػم تطايقػي لل ..».لف ال للس الدوتأر  اعتار أ . 2«لحرار
يظػػػؿ يتحوػػػس  لف ال ي ػػػب علػػػ  ...»أ . «الوػػػلط  التشػػػرييي  أحػػػدأدهي  اختصػػػيص هػػػي ت ػػػيرس يػػػم إطػػػير أل

 .3«تطلييت الشيب ... 

يػػػم  ،  ػػػف خػػالؿ  طياقتػػ  للقأاعػػد الارل ي يػػ ، يوػػيهـال للػػس الدوػػتأر الوػػياق  لف  االلتهػػيداتتظهػػر 
ل هػػي أط يػػ  يػػم  ليهػػدةلهػػذا  ػػف خػػالؿ تفوػػيره  أيتللػػ  ،الحػػرة لليهػػدة الارل ي يػػ  الحفػػيظ علػػ  الطاييػػ  الت ثليػػ 

 اختصيصػػيت  ػػيف يػػم إطػػير تفصػػيل  لأالػػب الارل أ ػػف خػػالؿ ، للػػس األ ػػ  ػػؿ  ػػف ال ي ػػب أعضػػأ  أالهػػ  
أف يلوػد الارل ػيف ) ال للػس الشػيام الػأط م اػلف ياق  أييي لثق  الشػيب أيظػؿ يتحوػس تطلييتػ ،  الدوتأري 

حػػيف وػػ   ال صػػأص القي أ يػػ  أيػػيره للشػػيب  صػػدر وػػلطت  ألف يوػػهر، يػػم  فػػس  – يػػي  –أ للػػس األ ػػ  ( 
يػم  ،يضػأ  للػس األ ػ الأط يػ  لهػذه ال ه ػ   أال الحظ  ذلؾ ل ػ  يوػر .الأقت، عل  تلويد آ يل  أتطلييت 

  .4الطايي  الت ثيلي  الحرة ليهدة لعضير هذا ال للسإرادة     للتأ يد عل  

 فيرقػ  اػيف  ل شػأ للػس األ ػ ، إال ل ػ  ل الارل ي يػ  طايي  اليهػدة لر أضاإللتهيد األخير  تأضيحرغـ 
قضػ  حيػث  .وييدة الأط ي  للشيب التم ي يروػهي عػف طريػؽ   ثليػ  ال  تخاػيفالأ  ،اليضأي  يم هذا ال للس

يتقيضػػػ  عضػػػأ الارل ػػػيف تيأيضػػػ  عػػػف ت ػػػيليؼ األ ي ػػػ  التػػػم ي فقهػػػي ادا رتػػػ   ..».أف اػػػ ال للػػػس الدوػػػتأر 
 أطيل ػػػػي لف التيأيضػػػػ  ال ػػػػذ أرة لعػػػػاله  رتاطػػػػ  اػػػػأدار )...(اال تخيايػػػػ  ال يل ػػػػ  عػػػػف لدار أالايتػػػػ  اال تخيايػػػػ ، 

الأالايت ال يياي  اال تخياي ، يإف لعضير  للس األ   ال يي يف  ف قاؿ ر يس الل هأري  قد يوتث أف يم هػذه 
 ػػف هػػذا االلتهػػيد لف الثلػػث ايل خيلفػػ   ػػي يفهػػـ ، 5« الحيلػػ   ػػف االوػػتفيدة  ػػف هػػذه التيأيضػػ  ال قػػدرة إل يليػػي
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أايلتػيلم ال ي  ػف للشػيب   يروػ  وػػييدت  ،  ليتقيضػػ  ع هػي تيأيضػ لػ  أالاػيت  ييايػ  ا تخيايػ  تال يػيف ليوػ
اال ػر الػذ   .دوػتأري ال نووػ  هػذه اليػم    ي تػ رغػـ  ف خالؿ هذا الثلث الذ  لػـ ي تخاػ  لت ثيػؿ  صػيلح ، 

ضفير الطايي  الت ثيلي  عل  عهدة   لعضير  للس األ  . ل ي يت يي  أا 

ييتاػر لف  يهػأ ف هذا التحليػؿ لف ال للػس الدوػتأري  يفػرؽ اػيف طاييػ  اليهػدة أ اػدل الوػييدة، يوتشؼ 
ي يروػػهي يػػم الػػذ  لوػػييدة الأط يػػ  ل الشػػيب يػػ  ل عهػػدة الارل ػػيف اللزا ػػر   لهػػي ت ثيليػػ ، يػػم حػػيف ياقػػم علػػ  

ييايػػػ  أالاػػػيت  تليهػػػ  اػػػأ  دأف الثلػػػث ال يػػػيف الػػػذ  ال يلتػػػـز  يقػػػط، الارل ػػػيف  ػػػف خػػػالؿ   ثليػػػ  ال  تخاػػػيف
ال لػيلس عهػدة هػذا ال ػالـ علػ   أي طاػؽ يف.ط اأ  ػال ؿ عي   ات ثيل  لضأ الارل يف ع أ يل أتاق   ا تخياي .

عضػػأ ال للػػس الشػػيام الالػػد   أي ثػػؿ، أاليتػػ   ػػأاط م ييػػ ال حليػػ ، ييضػػأ ال للػػس الشػػيام الػػأال م ي ثػػؿ  
  .1 ف ا تخاأه ي يقط، دأف ارتايطه ي ا صيلح الديت  صيلح  أاط م 

 يثب ث  نلةمثلعهنةمبعميثت الل  عقلنةميث ا نل :م

علػ  ييهػي  أتأوػ ، اال تخيايػ يػم طاييػ  عهدتػ   تريػرع د ت ظيـ  فوػ  قأاعػد قي أ يػ  قد يض  الارل يف 
دأر أتتللػػ  له يػػ  . ذاتػػ ت ثيػػؿ ال  تطلاػػيت لأ علػػ  حوػػيب ،اػػيقم ال نووػػيت الدوػػتأري  يتحوػػيب صػػالحي

الطايي  الت ثيلي   إلي   ي تحتيجل  عقل   هذا التأو  اترويخ يمع د رقيات  للدوتأري ، ، الدوتأر  ه يال للس 
اطيؿ  ،يحوب الحرة  . 2التأوييت ال حوأا  عل  هذه الطايي أا 

التػػػم تت ػػػيأؿ  ، ػػػف القػػػي أف األويوػػػم لل ي ػػػب 20دوػػػتأري  ال ػػػيدة  يػػػم هػػػذا الخصػػػأص أا  يوػػػا  رقياػػػ 
 ػف ال للػس الدوػتأر  ا طلػؽ  ،لػأال م أال لػيلس الشػياي  الالديػ  شير   ال ي ب يم لشػريؿ ال للػس الشػيام ا

، أت ػػػيرس يػػػم إطػػػير 99ال يياػػػ  يػػػم ال للػػػس الشػػػيام الػػػأط م ذات طػػػيا  أط ػػػم، أيقػػػي لل ػػػيدة . » .. ػػػأف 
يشػيرؾ  »الطاييػ  ال تخػأؿ ال ي ػب اػأف  اعتاػر لف هػذه ،يم ال قياؿأ ، «الولط  التشرييي  أحدأده  اختصيص

، أاهػذا يػإف «يم الت يعيت ال للس الشيام الأال م أال لػيلس الشػياي  الالديػ  الداخلػ  يػم دا رتػ  اال تخيايػ  
صػػحح ال للػػس يأاهػػذا اإللتهػػيد . «يأ ػػؿ لػػ  صػػالحييت تتلػػيأز  ه تػػ  ذات الطػػيا  الػػأط م . » ..القػػي أف 

الػػػدا رة  يػػػم حػػػدأدأط يػػػ  أال ت ػػػيرس  ل هػػػي لأال ايعتاػػػيره، ل فهػػػـأ اليهػػػدة الت ثيليػػػ الدوػػػتأر  الترل ػػػ  الخيط ػػػ  
ل يػ  ي ا شػريالت هيقط، اؿ  ليلهي  ي ؿ اإلقليـ الأط م أ أضػأع عضأ الارل يفييهي  ترشحاال تخياي  التم 
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 ال ت ػ ح ،إل  لي ب هذا . ؿ أالدأا ر اال تخياي  التم اختيرتال تقيـ لي  عالق  تايي  ايف ال  ثِّ   ي ال أاط يف، 
رغػـ أط يتهػي، اػؿ ي يروػهي ا فهػـأ  رقياػ  علػ  لع ػيؿ ال لػيلس ال حليػ لل ي ػب حػؽ   يروػ  الاليهدة الت ثيلي  

ال يإ ػػ  وػػػيتليأز حػػدأد هػػذه الأظيفػػػ   ػػف الدوػػتأر 141الأط يػػ  علػػ  لشػػريؿ الح أ ػػػ  يقػػط أيقػػي لل ػػػيدة  ، أا 
 .1ؿ أ  تخاي ال  ثِّ ف ، التم ال تقيـ ل  عالق  خيص  ايأيلوفتهي

تأر  لف ت  ػػػيف عضػػػأ الارل ػػػيف  ػػػف رل  ال للػػػس الدوػػػ ليضػػػي، ، فهػػػـأ أط يػػػ  اليهػػػدة الارل ي يػػػ أيػػػم 
أالزيػػيرات الي ليػػ  أاالوػػتطالعي  التػػم تقػػيـ علػػ  ال وػػتأ  ال حلػػم  ،حضػػأر ال شػػيطيت أالتظػػيهرات الروػػ ي 

أل هػػي تخػػؿ ا اػػدل الفصػػؿ اػػيف الوػػلطيت  ،دوػػتأري ل هػػي غيػػر رل  ، اإلطػػيرأللوػػيت الي ػػؿ التػػم تيقػػد يػػم هػػذا 
 ير خػػيطئتفوػيح ػؿ الح ػـ هػػذا ،   ػي لف 2-ال حليػ  لسيال لػال للػس الشػيام الػػأط م أ  -الأط يػ  أال حليػ  

 عالق  تايي  ايف اليضأ الارل ي م أال صيلح ال حلي .  يا م أل   ليؿ اليهدة الارل ي ي ، ل

ال ، أ الػأط مال وػتأ  يلوف  اليهدة الت ثيلي  توتلـز ري  إ شريالت الشيب  ف ال وتأ  ال حلم إلػ  إف 
هػذه الفلوػف  تشػ ؿ ، اػؿ يحوػباال تخيايػ   دا رتػ   م ػأاط صػيلح إ شريالت أ إلتزاـ  ؿ  ي ب اري   ه ييقصد 

ال للػس الدوػتأر  لف ت ثيػؿ الشػيب  اعتار . أت ريوي لهذا،الدأا رلايقم  ل صيلح ال حلي ل ليضي إ  ي ي  ريي 
ل ػد علػ  حريػ  ال ي ػب أ ، يػم للوػيت الارل ػيف ف للتياير عف ا شػريالت  أتطلييتػ حضأر عضأ الارل ي يألب

 ف أالب الارل يف يم إطير إختصيصيت  الدوتأري ،    يتار ل  ، ف تلقم ل  تيلي يت عدا إ شريالت الشيب
ال صػػػأص القي أ يػػػ  أيػػػيره للشػػػيب   تطلييتػػػ  اتلوػػػيده ع ػػػد وػػػ لف ياقػػػ  أييػػػي لثقػػػ  الشػػػيب، أيظػػػؿ يتحوػػػس 

ألف يوهر، يم  فس الأقت، عل  تلويد آ يل  أتطلييت ، اإعتايره  صدر ولطت  أ الصيحب  ، صدر ولطت 
أهػأ  ،الشػيب صػيحب الوػييدة لث ػير ال  يروػ  الفيليػ  لهيتػ  اليهػدة إرادةاألصلم للوييدة، حيطػ  االاتيػيد عػف 
 . 3أال ظيـ الت ثيلم   ؿ، الييب الذ  ت يت ا  اليهدة الت ثيلي 

لف تلويد تطليػيت الشػيب ال تلػـز ال ي ػب صػراح   ليضي، يم ذات الخصأصال للس الدوتأر  رل  أ 
ال ت  ح ال أاب ولط  أ  ،4احضأر ل ي  الحفالت أالتظيهرات الرو ي  التم تقيـ عل   وتأ  دا رت  اال تخياي 
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الفصػؿ اػيف الوػلطيت أايالوػتقاللي  الالز ػ  للهي ػ  الت فيذيػ ،  إا اػد ي هي لف تشػ ؿ  ويوػأ، التم  ف شالتفتيش
حؽ الزييرات اإلعال ي  التػم توػيعدهـ علػ  حوػف تقػدير ال وػي ؿ التػم تطػرح لػد    يقشػ   يقطأا   ي تيطيهـ 

 . 1القأا يف

 ػف القػي أف  33أ  17، ع د رقياتػ  لدوػتأري  ال ػيدتيف لل ي ب لهذا الرل  و ح ال للس الدوتأر  أيقيأ 
األويوم لل ي ب، اأف يتفرغ لدا رت  اال تخياي  ع د  فيذ لػدأؿ لع ػيؿ ال للػس، أالتػم يتػيا  ييهػي تطػأر الحيػية 

يػػم تلػػؾ  أاأل ظ ػػ الوييوػي  أاالقتصػػيدي  أااللت يعيػػ  أالثقيييػػ ، يػػم حػػيف لػػـ يوػػ ح لػػ  ارقياػػ  تطايػػؽ القػػأا يف 
ايعتايرهػػػػي   يروػػػػ  لرقياػػػػ  شػػػػياي   ليلهػػػػي أط ػػػػم، أال ارقياػػػػ  ال وػػػػي ؿ ال تيلقػػػػ  ا ختلػػػػؼ ال صػػػػيلح  ،ا رالػػػػدأ 

 .2لل  تخايف ال حلييف يالي أ ي  ايعتايرهي اختصيص

الت ثيليػػػ  لليهػػػدة طاييػػػ  ال يػػػؼ لف ال للػػػس الدوػػػتأر  يحػػػييظ علػػػ   يظهػػػر ال ػػػذ أرة اإللتهػػػيدات  ػػػف
 ؿ زيػيدة يػم هػذه الطاييػ  ليم  فس الأقت عقل ت       ايد هي األويوي ،عل   ،  ف خالؿ  حييظت الارل ي ي 

 عالق  لهي ايلت ثيؿ.  ف شأ هي لف ت ت  آثيرا ال

م:متعزلزمح  لةميثعهنةميثب ث  نلةيثا ن يث  لبم

أليػػػ  عػػػدـ قياليتػػػ  أ   ، شػػػيطيتأ  تصػػػرييت يػػػم ل  تخػػػب ل لليهػػػدة الارل ي يػػػ  حريػػػ الطاييػػػ  الت ثيليػػػ   ت ػػػ ح
أالقأا يف ال يظ    ؿ  ف الدوتأر أيم هذا الصدد، يي ؿ .  حيوا   ف طرؼ ال يخايف لأ الحزب الذ  رشح 

علػ  إحيطػ  تي ػؿ أاأل ظ ػ  الداخليػ  للرػريتيف،  الوييوػي  األحػزاب قي أف اال تخػيب أقػي أف  ،للحيية الوييوي 
لفصػػؿ ل يالوػػلطيت الي أ يػػ  ضػػ ي  ف اػػيقمالضػػرأطيت الخيرليػػ   ػػ ضػػداليهػػدة اوػػييج  ػػف األح ػػيـ لح ييتهػػي 

لليهػػد الارل ي يػػ   ػػأعيف  ػػف  األح ػػيـتػػأير تلػػؾ إذ .  يروػػ  اليهػػد اال تخيايػػ  علػػ  ل  ػػؿ ألػػ أتأ ي ػػي ل اي هػػي، 
 أالثي يػػ  .اليهػػدة داخػػؿال تخػػذة  التصػػرييتيػػ  علػػ   القي أ  أال وػػيرل ضػػد ال تيايػػ   ،قي أ يػػ  الح ييػػ ا األألػػ 

  الخيرلي . اإلغراراتليل  يم غ   عف تض يف حيية  ري   لل  تخب ل ،الت يعي ح يي  
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الفصػؿ اػيف  ا اػدلطالعي  التم تقيـ عل  ال وتأ  ال حلم، أللويت الي ؿ التم تيقد يم هذا اإلطير، أرل  ال للػس الدوػتأر  لف هػذا الح ػـ ي ػس أاالوت
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 أالهػػػ    قصػػػأرة علػػػ يإ هػػػي تاقػػػ   ،ليهػػػدة الارل ي يػػػ لح ييػػػ  لاارػػػض ال ظػػػر عػػػف  ػػػد  ييعليػػػ  هػػػذه أ 
إذ ل ػ  ي ارػم لف ال يفهػـ  ،ييهػي ال ي ػب ذاتػ  وػابتدأف اليأا ؽ أاليراقيؿ التم قد ييقط، الضرأطيت الخيرلي  

 ف ذلؾ لف اليهدة اال تخياي  هم  أع  ف ال ل ي  الخيص ، يتصرؼ ييهػي ال  تخػب  يف ػي شػير دأف ليػ  رقياػ  
تاقػػ   اهػػذا ال فهػػأـ هػػييإ  ،ال لشػػخص ال ي ػػب الارل ي يػػ  ييػػ   ألهػػ  لليهػػدة ػػف لف الح  ا طالقػػيأ لأ حوػػيب، 

 لخػػر آليػػ   تػػدخؿ يتطلػػب اال ػػر الػػذ  يلتريير يػػم طاييتهػػي.اػػ اهػػي األخيػػرهػػذا   وػػيسل أالهػػ   قيصػػرةح ييػػ  
ليهػػدة  ػػف اح ييػػ   لتيزيػػزاػػؿ  ،يحوػػب ػػف الريػػر  يروػػهي للهػػزة دا  ػػ  ال لح ييػػ  اليهػػدة الارل ي يػػ  ت إضػػييي 

الألأايػػػػ  للقأاعػػػػد  ال طياقػػػػ  رقياػػػػ  اػػػػيألخصأ  ، طػػػػي   الارل ػػػػي ييف ذاتهػػػػـ. أهػػػػذا  ػػػػي تن  ػػػػ  رقياػػػػ  الدوػػػػتأري 
 قههه نون  األأؿ ا وػػػتأييفعلػػػ  االلتهػػػيد الدوػػػتأر  يػػػم  ح ييػػػ  اليهػػػدة اال تخيايػػػ  أيتللػػػ  تيزيػػػز .الارل ي يػػػ 

 (. ..الفرع الثي م..) يجت  ع  أالثي م( ..األأؿالفرع ..)

م:معلىميث  توىميثق نون ميثف عميألوا

ال شػيطيت التػم قػد ال هػف أ   ريرهي  ف الأظي ؼ اليي ػ ، تت ػيي  اليضػأي  الارل ي يػ   ػ    يروػ  ايػض
لػػ  لي ػػب هػػذا، يوػػتفيد عضػػأ الارل ػػيف  ػػف حصػػي   قي أ يػػ  تضػػ ف لػػ  الح ييػػ   ػػف  .تضػػر اهػػي ال وػػيرل  أا 

 الارل ػيفيػم هػذا الخصػأص حػيأؿ أ  اصػفت  هػذه داخػؿ عهدتػ  أخيرلهػي. لتيهػيالقي أ ي  عػف التصػرييت التػم 
 تػدخؿ حي هػي،   ه ػي اإل قػيصلأ ييه ػي زيػيدة ايل ا  يوا  ت ظي ه ػي لهيتيف ا ليتيف الدوتأر  ايلت ظيـال ويس 

ناههيم  ػػي  (،  لأال )  بههه  ثتناههليمتنهه ف ميثعهههنةم ههعمبهه ق ميثواهه ئ مح  لههةم هه ميإلضهه ي ال للػػس الدوػػتأر  
 هذه الت ظي يت.لدوتأري  ا  يوا  رقيات  ، أهذا (  ثي يي ) فق  ض  ن مثح لةميثت الامثحص نةميثب ث  نلةي

 ثلح  لةم  مأض ي مب ق ميثوا ئ تناليميثتن ف مأوال:م

الترشػػػػح  حػػػػؽ  ػػػػفلصػػػػحياهي اليهػػػػدة الارل ي يػػػػ ، ل  هػػػػي ال ت  ػػػػ   ايػػػػض ال هػػػػف أال شػػػػيطيت  ػػػػ  تت ػػػػيي 
، للتشػرييييت ترشحالخأض  ف ال ي ييف اهي تقصم يدـ القيالي  لإل تخيب التم ل يلإل تخيايت التشرييي ، خالي

 ،ييلت ييم هأ الل   ايف اليضأي  يم الارل يف أعهدة ا تخياي  لخػر  .لصال الارل ي ي  اليضأي  اهي ال تصحأ 
يػػم  الت ػػييم اليضػػأي  فهػػـأ يػػم لػػذا،  .1التػػم يحػػددهي ال شػػرع األ شػػط لأ اي هػػي أاػػيف ال هػػيـ لأ الأظػػي ؼ لأ 

حػيالت . ي2اػيف هيتػ  ال ه ػ  أاليهػدة الارل ي يػ  قػت  حػددأ  صحيح ، ل ػف علػ  ال ي ػب لف يختػير يػم الارل يف
                                                           

، الصػيدرة 01، ال حدد لحيالت الت ييم  ػ  اليهػدة الارل ي يػ ، ج.ر رقػـ: 2012لي فم  12ال نرخ يم  02-12اليضأ  رقـ: ي أف الق ف  02ال يدة  - 1
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 لقػد لوػس. أ 1التػم ي  ػ  الل ػ  اي هػي أاػيف اليهػدة اال تخيايػ  يػم  فػس الأقػتالأظػي ؼ إذا، هم تلػؾ  ،الت ييم
"  ه   ال ي ب لأ عضأ  للس األ   أط ي ، قيال  للتلديد أال ي  ػف ل فهأـ الت ييم ايل ص عل  لف الدوتأر 

 .2" لل   اي ه ي أايف  هيـ لأ أظي ؼ لخر ا

لشػ يؿ   ػؿ اوػتقالليت  يػم   يروػ   ه تػ  ال ييايػ ، ضػدأضػ يف  األ ػ تأتم هذه ال ظري  لح يي    ثػؿ 
 .تفرغ  ل ه   الت ثيؿ أحدهيلض يف  ي ؼ أال شيطيت، أ ذاييهي تلؾ الأظ وبتتالتأثير أالضرط التم قد 

يػم  ايضػهي اللزا ػر  ال شػرعتػدارؾ قػد الت ػييم،  تلحؿ إش يال  ختلف  أيض  القي أف ال قيرف إلرارات
 شػيطيت الآخػر  ػف  يالػذ  ي ػيرس  شػيطالفر وػم  الارل ػيفعضػأ   ثػيؿ ذلػؾ. القي أف ال حدد لحػيالت الت ػييم
ال  تػب إف ر يقػدّ   اليضػأ ييهػي يػم أقػت  حػدد، أ ييلـ   تػب الرريػ اأفُيلَزـ  ،ال ت ييي  أاليضأي  يم الارل يف

ذا قدرهي  ذلؾ ال ي بعضأي  هذا  ي ت    ػي  .ف يوػتقيؿ  ايشػرة  ػف ال شػيط ا خػرعليػ  ل ،يم ت ييم لـ ال، أا 
  .3 ف دأف إعالـ ال  تبأ صح  عضأيت  يم الارل يف  أتا لرد ثا إراديي ي     لف يوتقيؿ    

لتحديػد حػيالت الت ػييم، أاعتاػر  يعضػأي ييقػد خصػص ال شػرع قي أ ػاللزا ػر   ال ظيـ الدوتأر ل ي يم  
 الأظػي ؼ اليي ػ  أال شػيطيت الخيصػ . ػ  ايػض عهػدة ا تخيايػ  لخػر ، أ ل  تت يي     اليهدة الارل ي ي  ف  ل

 ػص علػ  هػذا قػد أ  . دأليال أحت   أط ياللأ    حليالاال تخياي  اليضأي  يم ال ليلس  الحيل  األأل أتش ؿ 
ي  ف الل   اػيف اليضػأي  يػم ل ثػر  ػف  للػس شػيام،  ال اأ   " يتال تخيااليضأ  ال تيلؽ ا ظيـ ل قي أفال

أيػػم حيلػػ  ترشػػح   تخػػب يػػم  للػػس شػػيام إلػػ   قيػػد يػػم  للػػس شػػيام آخػػر، أيػػم حيلػػ  إ تخياػػ ، ييتاػػر 
، تطايقػػػي لل اػػػدل اليػػيـ الػػػذ  ي  ػػػ  الل ػػػ  اػػيف عهػػػدتيف يػػػم  للوػػػيف 4" األصػػػلم وػػتقيال ألأاػػػي  ػػػف ال للػػس 

   تخايف لأ ل ثر.

 ػؿ  تشػ ؿ اليضػأي  يػمي، يػ ي الارل التػم تشػ ؿ حيلػ  ت ػييم  ػ  اليهػدة  ي  األخر  الي أ ل ي الأظي ؼ 
، الهي ػػيت لأ الوػػلطيت ال وػػتقل أيػػم  س االقتصػػيدي  أااللت يعيػػ ،ال لػػيلالدوػػتأر ،  ال للػػسالح أ ػػ ،   ػػفا

هأ خضػأع  ذلؾالي أ ي  عي  ، أواب  اإلدارةأظي ؼ  ليضي   اليهدة الارل ي ي  تت يي  .   ي أ ه   القضير
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الولط  الت فيذي  عل  هيي لهػي، األ ػر الػذ  يت ػيي   ػ  اوػتقاللي  قي أ ي التم ت يروهي  لرقيا  اإلداري لل أظؼ ا
 . 1 س ا ادل الفصؿ ايف الولطيتأي،  ه   الت ثيؿ

الي أ يػػػ ،  أاإلداراتال شػػػيطيت اليي ػػػ   تلػػػؾ التػػػم تخػػػرج عػػػفل شػػػيطيت أال هػػػف الحػػػرة، يهػػػم ل أايل وػػػا 
التػدخؿ ال تزايػد  يػم ظػؿ ال شػيطيتلوػيطرة الدألػ  علػ  هػذه   تيل  أتت يي  هم األخر     اليهدة الارل ي ي ،
 .2لهي يم ال ليالت االقتصيدي  أااللت يعي 

ل شػػرع ا صػػ  علػػ  لف " يحػػدد علػػ  ا ه ػػ  ت ظػػيـ الت ػػييم  1989وػػ   ال نوػػس الدوػػتأر  لقػػد لحػػيؿ أ 
اليضػأي  يػم ال أاب، ال وي ي عددهـ، أشرأط قػياليتهـ لإل تخػيب، أحػيالت الت ػييم  ػ  القي أف  يفي  ا تخيب 

، يػم أريػ  ،قي أف األويوم لل ي باللهذا،  ظـ ال شرع  وأل  الت ييم لليهدة الارل ي ي  يم  ااوت يدأ . 3"ال للس
 القطيع الييـ. ألطايرأظيفتم التيليـ الييلم حيل  الت ييم عف  ال ص األصلم،

ت ظػػيـ حػػيالت ال شػػرع يػػم اإختصػػيص ال للػػس الدوػػتأر  هػػذا القػػي أف، اعتػػرؼ  أع ػػد رقياػػ  دوػػتأري 
... القيعػػدة يػػم ذلػػؾ توػػتهدؼ تل يػػب ال ي ػػب الل ػػ  اػػيف » يتاػػرا لف  األخيػػرة  هػػذه ف يلوػػفاػػيّ  ايػػدهي الت ػػييم.

                                                           
  فس ال رل ،  فس الصفح . - 1

  أ ثل  عف هذه ال شيطيتا  - 2

 (. Les entreprises nationales) أظي ؼ اإلدارة أالتويير يم ال نوويت االقتصيدي  الأط ي  -

 (. Les établissements publics) أظي ؼ اإلدارة أالتويير يم ال نوويت الي أ ي  الأط ي   -

 أظي ؼ اإلدارة أالتويير يم الشر يت لأ ال قيأالت الخيص  التم توتفيد  ف ا تييزات ت  حهي لهي الدأل  لأ الل يعيت ال حلي . -

 يا  ال يلم لأ التم تللأ إل  القرض أاالدخير.أظي ؼ اإلدارة أالتويير يم الشر يت أال نوويت ذات الط -

 أظي ؼ اإلدارة يم الشر يت الخيص  التم تي ؿ لحويب الدأل  لأ تحت رقياتهي لأ لحويب  نوو  ع أ ي . -

 أأظي ؼ اإلدارة أالتويير يم الشر يت التم ت يرس  شيطيت الترقي  اليقيري  اهدؼ الراح. -

 ه   ال حي ية ضد الدأل  لأ لي  ولط  ع أ ي  إذا  ي ت لهـ هذه الصػف  قاػؿ دخػأؿ الارل ػيف، ل ػي ايػد دخألػ ، يقػد عل  لعضير الارل يف   يرو   ي    -
  .07ا  فس ال رل ، ص: ي    عل  الارل ي ييف االلتحيؽ اأي   ه   حرة، وأار ال حي ية، التأثيؽ، خاير  حيوا  لأ اله دو  ... . لتفصيؿ ا ثر ل ظر

 .1996 تيديؿ الدوتأر لييـ  ف 103لل يدة  ال قيال  ،1989 دوتأر و    ف 97ال يدة  - 3
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ال للػػػس  يروػػػـ، التفوػػػير اهػػػذاأ ، 1«أضػػػييف قػػػي أ يف، ذلػػػؾ الل ػػػ  الػػػذ  يلحػػػؽ ضػػػررا اه تػػػ  اال تخيايػػػ  ... 
 حيل  الت ييما  لويويف لتأاير فالدوتأر  ر  ي

ل ر ػزيف قػي أ يف يػم آف  عضأ الارل ػيفيقصد ا  شرؿ أ الل   ايف أضييف قي أ يف، هأ  يألوايث   م
  ظ ػػ  قي أ ػػي. هػػم التزا ػػيت أأالاػػيت، أ اهػػي يتح ػػؿ أ  ت ػػ ح الفػػرد حقأقػػيأاحػػد، أال ر ػػز القػػي أ م هػػأ أضػػيي  

 ػػؿ يهػػأ الأضػػ  الثػػي م ل ػػي هػػأ عضػػأيت  يػػم اليهػػدة الارل ي يػػ  اػػيلطا ،  لل  ثػػؿ ه ػػي األأؿالأضػػ  القػػي أ م أ 
 . يحقأق أي  ح أالايت  اليضأ ر ز قي أ م آخر يتح ؿ يي  

هػي  ػ  ل يقػد يلحػؽ ايليهػدة الارل ي يػ   تيلػ   الضػرر الػذ لتػأاير حيلػ  الت ػييم، يهػأ  يث   ميثا ن ل ي 
ييتهػػي الحريػػ  أاالوػػتقالؿ  ػػف طاالارل ي يػػ  ألف اليهػػدة ، اييػػدإلػػ  حػػد أهػػذا   طقػػم  ا خػػر. القػػي أ مال ر ػػز 

زا ػػػدة عػػػف  التزا ػػػيت  ح لقػػػي أ م آخػػػر وػػػي  ر ػػػزال ي ػػػب ا أاشػػػتريؿأالتفػػػرغ لتطليػػػيت ال ػػػأاط يف أ صػػػيلحهـ، 
أهػػأ  ػػي ال  احقػػأؽ تفػػأؽ حقأقػػ  الارل ي يػػ ، إذا ت تػػ يه ػػؿ هػػذه األخيػػرة اال تخيايػػ ،   ػػي قػػد    ه ػػال أالاػػيت

 تتح ل  طايي  اليهدة الت ثيلي  الحرة، أح يي  لهذه اليهدة تـ حذر الل   اي هي أ ايف ايقم ال را ز القي أ ي .

 ػػػ  لػػػـ يليػػػؿ  ػػػف إال ل، لعػػػاله إيضػػػيح يلوػػػف  الت ػػػييميػػػم لل للػػػس الدوػػػتأر   اال فراديػػػ  رغػػػـ ال اػػػيدرة
... ال يوػػػي  لف يضػػػ  تقػػديره  أضػػػ  تقػػػدير ال للػػػس الشػػػيام  » يتاػػرا ل ػػػ  ذلػػػؾ،  تحقػػػؽ إختصيصػػ  يحػػػص

الأط م يي ي يخص لدأ  التصريح ات ييم هذه الحيل  لأ تلؾ    عضأي  ال ي ب، ل ػف ييػأد إليػ  لأهريػي لف 
يم  طياق   يييري   يقط ، ليحصر اختصيص 2« .يات يم  طياق  ل  ح ـ قييوم  يرأض لرقيات ، للدوتأر

 هيت  القأاعد ل  يذلهي األويوي  يم الدوتأر.

القػي أف أف التػذ ير اػ، ا طلػؽ  ػف القي أف االويوم لل ي ب  يييري الل د   ال للس الدوتأر  يم يحص
اعتاػػر لف ريػػ  لػػذا، ث لأضػػيعي غيػػر عيدلػػ  اػػيف ال ػػأاط يف، دال ي   ػػ  لف يحػػيػػهػػأ تيايػػر عػػف اإلرادة اليي ػػ ، 

ت ػػػييم ايل وػػػا  إلػػػ  ايػػػض لصػػػحيب الأظػػػي ؼ الي أ يػػػ ، ي شػػػئ أضػػػيي ت ييزيػػػي اػػػيل ظر إلػػػ  لصػػػحيب حيلػػػ  ال
القطيع الييـ ييػ   ألطاير، يتخصيص لويتذة التيليـ الييلم 3أظي ؼ   يثل  ت يرس ض ف لطر قي أ ي   ختلف 

ع  فوػ   ػص علػ  لف ت يز لهػـ عػف اػيقم األوػيتذة أاألطاػير الػذيف ال ي ت ػأف للوػلؾ الي ػأ م.   ػي لف ال شػر 
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تايد  ؿ إ  ي يػ  للل ػ  اػيف ليػ  أظيفػ   ػ  عضػأي  ال ي ػب، ألف يأضػ  ال ي ػب الػذ  لثاتػت صػح  عضػأيت  
أشػ ل  اػيقم  الػأظيفتيف الوػياقتيفهذا الح ػـ  ف اوتث   ال شرع ، أ 1يم حيل  إ تداب أيتفرغ  ليي أدا  ي ل ييات 

يػم ت ظػيـ اهػذا االلتهػيد ليشػيرؾ  هػذا الح ػـ غيػر دوػتأر ،اعتار ال للس الدوتأر  لف أ . الي أ ي  الأظي ؼ
  اإعيدة إدخيؿ الأظيفتيف ال ذ أرتيف لعالهي ض  هي. الت ييم حيالت

 يم    اليهدة الارل ي ي  للدوتأر،ال حدد لحيالت الت يللقي أف اليضأ  ل للس الدوتأر  ع د  طياق  اأ 
 105طاقػػي لل ػػيدة ،  يتاػػرا لف ال نوػػس الدوػػتأر  اػػإقراره الت ػػييمحيلػػ  عػػيد التػػذ ير اػػيل فهـأ الوػػياؽ الػػذ ر لل 

يوتهدؼ تل يب عضأ الارل يف الل   ايف أضييف قػي أ يف،  ، يإ  تحديد حيالت الت ييم    اليهدة الارل ي ي 
قػػػد يلحػػػؽ ضػػػررا ا ه تػػػ  الارل ي يػػػ  أي شػػػئ تييرضػػػي اػػػيف  ه تػػػ  أ صػػػيلح  ) ... ( ألف  يػػػ  ال نوػػػس الػػػذ  

يقصػػد تفػػرغ  ،ات ريوػػ  اوػػتاييد  ػػؿ إ  ي يػػ  للل ػػ  اػػيف ليػػ  أظيفػػ  لأ  ه ػػ   ػػ  اليهػػدة الارل ي يػػ الدوػػتأر  
اهػذا أ  .2عضأ الارل يف  ليي ل ه ت  الارل ي ي  حت  ياق  الارل يف أييػي لثقػ  الشػيب، أيظػؿ  تحووػي لتطلييتػ 

وػػلط   يضػػيؽ  ػػف اتفوػػير ، 1996 لوػػ    ػػف تيػػديؿ الدوػػتأر 103ال ػػيدة ال للػػس الدوػػتأر  لتهػػيد يفوػػر اال
ال ت    ال شرع  ف اوػتث ير ل شػط   ..» .لف هذه ال يدة ليضي اعتار حيث ، تحديد حيالت الت ييمال شرع يم 

شػػريط  لف ت ػػأف  نقتػػ  أ حػػدأدة ز  يػػي أال تػػنثر علػػ  ال  يروػػ   ، ػػف حػػيالت الت ػػييم  ػػ  اليهػػدة الارل ي يػػ 
ختصػيص،  ػف خػالؿ هذا اإلال شرع يم   يرو  ال للس الدوتأر  يشيرؾ أه ي . 3« الييدي  لليهدة الارل ي ي 

علػػ  ال شػػرع لف يحتر هػي رغػػـ عػػدـ أ  ، ػ  اليهػػدة الارل ي يػ  شػػيط  ػػي  ت ػييملريػػ  حيلػػ   إلزا يػ لشػػرأط  أضػي 
 .ع هي ص ال نوس الدوتأر  

ال للػػس الدوػػتأر   ػػف لديػػد لف ريػػ   رل ، ي لعػػالهأاوػػت يد ل فهػػـأ الت ػػييم أشػػرأط رييػػ  ال شػػير إليهػػ
ألوػتيذ  ،لوتيذ لأ لوػتيذ  حيضػر يػم التيلػيـ اليػيلم أالاحػث اليل ػم ا هيـاليهدة الارل ي ي     ال شرع لت ييم 

 ييزيػػي اػػيف ال ػػأاب  قير ػػ  اأصػػحيب أظػػي ؼ تيحػػدث أضػػيي رآه ، يػػم الطػػب لػػد   نووػػيت الصػػح  الي أ يػػ 

                                                           
ال نرخػ  يػم  33ج.ر رقػـ:  ،لل ي ػب، ال تضػ ف القػي أف األويوػم 1989لأت  08، ال ػنرخ يػم 14-89رقػـ:  قي أف االويومال ف  24ال يدة ل ظر  - 1

 .1989لأت  09

، ال تيلػػؽ ا راقاػػ  القػػي أف اليضػػأ  الػػذ  يحػػدد حػػيالت الت ػػييم  ػػ  اليهػػدة الارل ي يػػ ، 2011ديوػػ ار  22، ال ػػنرخ يػػم 11/ ر.ـ.د/04الػػرل  رقػػـ:  - 2
 .2012لي فم  14ال نرخ  يم  01للدوتأر، ج.ر رقـ: 
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 أظػي ؼ ال ػذ أرةلدخؿ  ف لديد الأ  لذا صرح ايدـ دوتأري  هذا الح ـ اة،ويوي ا ادل ال ويأ    يثل ،   ي ييد 
 .1، اإعيدة صييغت  للحيالت ال وتث ية  ف الت ييم ادأف ذ رهيض ف حيالت الت ييم يي 

ل شػػرع يػػم تحديػػد حػػيالت الت ػػييم ايلشػػ ؿ ال اػػيف لل للػػس الدوػػتأر  ال أضػػأعي   ػػف ا شػػير   الرغػػـ 
ايػد  ذلػؾ أ م لحػد لعضػي  ، يػم ضػاط حيلػ  ت ػيي حيألػ  الارل ػيف إشػرا   ع ليػي  ريػض ال للس ، إال لفيوياق

علػػ  ل ػػ  يػػم حيلػػ  عػػدـ تأصػػؿ   تػػب الرريػػ  إلػػ  تقريػػر ألػػأد حيلػػ  الت ػػييم، يخطػػر ال للػػس  ػػص ال شػػرع 
ذا ل د ال للس الدوتأر  ألأد حيل  الت ييم، يطلب   تب الرري   ف عضأ الارل يف  الدوتأر  إلادار رلي ، أا 

  ح ر يس الرري  ال ي يػ  صػالحي  إخطػير ال للػس  »يعتار ال للس الدوتأر  لف ي ال ي م توأي  أضييت .
يػػدـ ا، ليقضػػم 2«الدوػػتأر  إلاػػدار رليػػ  يػػم إثاػػيت حيلػػ  الت ػػييم  ػػف عػػد هي، ي ػػأف قػػد تلػػيأز إختصيصػػيت . 

  الت ييم. تيم ضاط حيالع ليي دوتأري  هذا الح ـ أيريض ال شير   

 تناليميثحص نةميثب ث  نلةمثح لةميثت الاا نل :م

 ػف خػالؿ تأويوػ   ل  يروػتهيال نوػس الدوػتأر  ح ييػ  خيصػ   قػررلهػداؼ اليهػدة الارل ي يػ ،  لتحقيؽ
أتػػأتم ي ػػرة الحصػػي   ذات اللػػذأر القدي ػػ ، أللػػؿ تػػأيير ، لث ػػير   يروػػ  اليهػػدة ارل ي يػػ الحصػػي   لال  ظأ ػػ  

، يػم  أالهػ   ػال  ػف ليػزة أ را ػ  الأظيفػ  التػم يشػرلأ هي أصػأ يض ي يت قي أ ي  ل  ثلم الشيب  ف لهػ ، 
ال فهػػـأ ت ػػرس الحصػػي   الارل ي يػػ  يلوػػف  اليهػػدة الت ثيليػػ  الحػػرة أ اػػدل   ػػأاط يف أالوػػلطيت الي أ يػػ . أاهػػذاال

  الولطيت.الفصؿ ايف 

أليوػػػت شخصػػػي  لفي ػػػدة  ،ذاتهػػػيالت ثيليػػػ   ح ييػػػ   أضػػػأعي  تتيلػػػؽ ايليهػػػدة أتيػػػد الحصػػػي   الارل ي يػػػ 
ال ي  ػػف  ، ي تيػػيز يتليهػػؿ  اػػدل ال وػػيأاة ل ػػيـ القػػي أف.  ػػف هػػذا ال  طلػػؽ هير يتفوػػ ي  ػػف ، أاللعضػػير الارل ػػيف

 شػػػ ؿ الحصػػػػي  لفي ػػػدتهـ الخيصػػػ . أتأترييرهػػػي للارل ػػػي ييف ع ػػػد ت ظػػػي هـ لهػػػذه الحصػػػي   ال وػػػػيس افلوػػػفتهي 
تصرييتهـ غير ال تصل  أ ذا  تصرييت  أاب ألعضير الارل يف ال تصل  ا  يرو  أظيفتهـ الت ثيلي ،الارل ي ي  

أأيقػػي لقأاعػػد هػػذه الحصػػي  ، لعفػػ  الدوػػتأر الارل ػػي ييف  ػػف ال وػػنألي  عػػف التصػػرييت األألػػ  . 3اهػػذه الأظيفػػ 
                                                           

ايلصػػييغ  التيليػػ : " ال تت ػػيي  اليهػػدة الارل ي يػػ   ػػ    يروػػ ا  شػػيطيت  نقتػػ ، ألغػػراض  الخي وػػ   ػػف هػػذا القػػي أف ايػػد رقياتهػػيحيػػث لصػػاحت ال ػػيدة  - 1
 ه ػػ   نقتػػ  لصػػيلح الدألػػ ، ال  –لأ  –عل يػػ  لأ ثقيييػػ  لأ إ وػػي ي  لأ شػػريي ، ال تػػنثر علػػ  ال  يروػػ  الييديػػ  لليهػػدة، ايػػد  أايقػػ    تػػب الرريػػ  ال ي يػػ . 

 ال حدد لحيالت الت ييم    اليهدة الارل ي ي  الوياؽ الذ ر. 02-12تتليأز و   ". ل ظرا القي أف اليضأ  رقـ: 

 ، الوياؽ الذ ر.11/ ر.ـ.د/04الرل  رقـ:  - 2

3
 - M. VAN DER HULST, op.cit., p: 69. 
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لهػـ ح ييػ   ،، ألاقػ  حصػي تهـ يػم الثي يػ  ضػد ال تيايػ  يقػط دأف ال وػنألي ض ي ي لحريتهـ يم التيايػر ، لي 
، أحيألأا ل ثر  ػف عدـ ال ونألي  ال ي ل ال ويس اقأاعد  يم. لذا لـ يط   الارل ي ييف ضد التأقيؼ أاالعتدار

أيػم هػذا الخصػػأص ييػػيؿ التػم ال تتصػؿ ات فيػذ  هػي هـ، األتيديػ  حصػي تهـ إلػ   وػنأليتهـ عػف القيػيـ ا ػرة 
يوػػر ال للػػس الدوػػتأر  الحصػػي   الارل ي يػػ  حوػػب  اترػػ  اإلرادة الدوػػتأري ، اتأ يػػده علػػ  لف عػػدـ  وػػنألي  

قياليػ  اإلعتػدار علػيهـ يهػم لػدرر ل  ضػرط علػيهـ يػم تأديػ  (، ل ػي عػدـ   1 الارل ي ييف هم لحري  التياير ) 
 (.  2  ) هي هـ 

مثب ث  نلل مثح لةميثتعبل يعنيم  ؤوثلةم-1

عػػف األييػػيؿ  ال تيايػػ ضػػد عضػػأ الارل ػػيف  أضػػأعي  ) أظيفيػػ  ( تح ػػم عػػدـ ال وػػنألي  هػػم حصػػي   
التػػم قػػد ت ػػأف  ييرضػػ  للوػػلط   ، أاقػػؼ أتصػػأيتلي ػػير، ا لرار،  ػػف التػػم تػػدخؿ ضػػ ف   يروػػت  لأظيفتػػ 

يهػم إذا ح ييػػ   لحوػف. أيختػير  ػي هػأ يياػدأ لػ  صػحيح ايػر اػدأف خػأؼ عػف  ػيالحي  ػ ، ل ػم يوػتطي  التي
علػػ  لف " الحصػػي   الارل ي يػػ  ا صػػ  أقػػد لعل هػػي الدوػػتأر اطريقػػ   الوػػي ي   .1لحريػػ  الارل ػػي ييف يػػم التيايػػر

 ػػدة  يػػياتهـ أ ه ػػتهـ الارل ي يػػ  "، أ" ال ي  ػػف لف تريػػ  علػػيهـ ليػػ   األ ػػ  يتػػرؼ اهػػي لل ػػأاب ألعضػػير  للػػس 
أ لدعأ   د ي  لأ لزا ي  لأ يولط عليهـ ل  ضرط اواب  ي عارأا ع ػ   ػف لرار لأ  ػي تلفظػأا اػ   ػف  ػالـ 

الارل ػي ييف   وػنألي الح ـ الدوتأر  لف عػدـ هذا ين د أ  .2اواب تصأيتهـ خالؿ   يرو   هي هـ الارل ي ي  "
 أال شػػيطيت هػػي  ي  ػذا أ ال وػػتفيد  ػف هػػذه الح ييػ  أز  هػػي،  يروػـ  ييل هػػي اتاػيف  ػػي  . طلقػ حصػػي   اليوػت 

  ال ش أل  اهي.

يوػػتفيد لعضػػير الارل ػػيف أحػػدهـ  ػػف عػػدـ ال وػػنألي ، لصػػراح   ،ال ظػػيـ اللزا ػػر هػػذا الوػػييؽ، يػػم يػػم 
للػػأزرار الػػذيف يشػػرلأف ، خاليػػي لليديػػد  ػػف األ ظ ػػ  ال قير ػػ ، التػػم ت ػػ ح هػػذه الح ييػػ  ذلػػؾالػػ ص الوػػياؽ يػػم 

                                                           
عل   شػرأع قػي أف يػديف وػلأؾ ال لػؾ ريتشػيرد الثػي م، أيوػت  ر  1397تيريخيي، ييأد لصؿ حري  التياير إل  تصأيت  للس الي ـأ الاريطي م و    - 1

صػػيحب ال اػػيدرة اهػػذا ال شػػرأع  ( Tomas Haxey) تهػػـ ال ي ػػب تأ ػػيس هي وػػم لالروػػـأ ال يليػػ  ال فرطػػ  ال فرأضػػ  علػػ  عػػيتؽ ال ػػأاط يف، حي هػػي، 
.   ػػذ ذلػػؾ الحػػيف، اػػدل الارل ػػيف ي ػػييح  ع ػػ يلخيي ػػ  ل أالهتػػ  لل لػػؾ أحيشػػيت ، أح ػػـ عليػػ  ايإلعػػداـ، ل  ػػ  عفػػم ا يي ػػي ايػػد تحػػت ضػػرط  للػػس الي ػػـأ

ي ييف يػم للحصأؿ عل  حق  يم ال  يقش  أالتداأؿ احري  دأف تدخؿ ال لػؾ، أ ػف دأف تح ػؿ ليػ   وػنألي  علػ  ذلػؾ. إلػ  لف تػـ التأ يػد علػ  حريػ  الارل ػ
، التػم حصػ ت األع ػيؿ الارل ي يػ   ػف  ػؿ لشػ يؿ التػدخؿ لأ ( Bill of Right) يػ    ػف أثيقػ  الحقػأؽ الاريطي  09ا ألػب ال ػيدة  1689التيايػر وػ   

 ل ظرا التحد  الخيرلم، ألعفتهي  ف ال ونألي . ايدهي لصاح هذا الحؽ عريي دوتأريي لد   يظـ الدأؿ الدي قراطي .

- Cf; M. VAN DER HULST, op.cit, p.70 et S. 
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ل ؿ ال شير يف عدـ ال ونألي   ايض األ ظ    ف هذا، ت  ح أاألايداذلؾ.  لهـ و حع د ي ياليهدة الارل ي ي  
. أيػم أف أالخارار أالشهأديم الللويت الارل ي ي  حت  ألأ  ي أا غير ارل ي ييف،  يلأزرار أال حي أف أال أظف

ال تيلػػػؽ احريػػػ   1881لأيليػػػ   25 علػػػ  قػػػي أف ل للػػػس الدوػػػتأر  الفر وػػػم ل ػػػ  ا ػػػيراعتاػػػر ا ،هػػػذا الصػػػدد
 .1يوتفيدأف ليضي  ف عدـ ال ونألي الشهأد ال قد أف ل يـ لل   تحقيؽ ارل ي ي  الصحفيأف يإف  ،الصحيي 

أال  .اليهػػدة الارل ي يػػ  علػ  طػػأؿتأحػػ   ف يإ هػػي  ػػف حيػػث الز ػيف يػػدـ  وػنألي  الارل ػػي ييفلايل وػػا  ل ػي 
ألػأ  ي ػت خػػيرج حتػ  عضػػأ الارل ػيف  يتتطػيؿ ل يػ   شػيطاػؿ ، يحوػػب الارل ػيف للوػيتعلػ   ػدة تقتصػر 

أياقػ  غيػر  وػنأؿ ع هػي اصػف  دا  ػ  الت ثيليػ ،  تػ الللويت، شريط لف تتصػؿ هػذه ال شػيطيت ا  يروػ   ه 
   . حت  ايد ا تهير عهدت

إتخػػيذ القػػرارات الأط يػػ  ال  يوػػا ، دعػػـ تشػػلي  حريػػ  التيايػػر أ  هػػأ ال وػػنألي ايػػدـ  الحصػػي  هػػدؼ  إف
يقػػػد يقػػػدـ ي  ػػػف   يروػػػتهي داخػػػؿ  ا ػػػ  الارل ػػػيف أخيرلػػػ ،  إذ  ػػػيف  يػػػيف،   حصػػػأرة يػػػمأهػػػذه أظيفػػػ  غيػػػر 

لذا يلب أوي ؿ اإلعالـ، يم الويحيت اليي   أ  ل يـ ال أاط يف يم األ  شنأف  يمالارل ي م  ثال عل  ال الـ 
يشػػ ؿ  أضػػأع عػػدـ . أ 2ال  ػػيف الػػذ   أروػػت ييػػ  ارػػض ال ظػػر عػػفح ييتػػ  ضػػد ال وػػيرل  عػػف ليييلػػ  هػػذه 

أهػم التشػري  للي ػ ،   للارل ػيف لأ ل ػيـ إحػدال يلف ع هػي يػم الللوػيت اليي ػ   ال هيـ الت ثيلي ال ونألي   ؿ 
 تأدياي . لزا ي ، لأ  ،أالتصأيت. أهم ح يي   فتأح  ضد ل   تياي   د ي أالرقيا  يم إادار ا رار 

 مثلضغو  تمن ءمث عتنيءعنيميثق بللةمم-2

يػػم عػػدـ قياليػػ  االعتػػدار علػػ  عضػػأ الارل ػػيف اإيقييػػ  لأ حاوػػ  اوػػاب لػػـر ارت اػػ   الح ييػػ تت ثػػؿ هػػذه 
 .4فػيت أال تيايػيت ال د يػ لدأف ال خي أالل حيت ، أتش ؿ  ؿ  ف الل يي3عهدت  أداخؿالارل ي ي    هي  خيرج 

لليهػػػدة الارل ي يػػػ  يػػػم   ػػػأ  عػػػف تػػػأثيرات ال تيايػػػ   هػػػأ ليػػػؿ ال  ػػػيرس ،عػػػدـ القياليػػػ  لإلعتػػػدارؼ  ػػػف الهػػػدأ 
ال تيايػػ   تأقػػؼ  تيايتػػ  اللزا يػػ  دأف لػػذا ،ال تتيلػػؽ اأظيفتػػ  الت ثيليػػ  لػػرا ـال يتلػػ  عػػف اللزا يػػ  القضػػي ي  

                                                           
1

 - M. VAN DER HULST, op.cit., p: 88. 

 .12 :ص قيؿ وياؽ،  ،ح يي  اليهدة اال تخياي : حيالت الت ييم أتييرض ال صيلحل. شريط،  - 2

 أالتم تليهي، أل ظر ليضيا        12ل ظرا  فس ال رل ، ص:  - 3

 - P. ARDANT, B. MATHIEU, op.cit, p: 534.  

4  - Idem.  
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عهدتػ  اال تخيايػ . ل ػف أال ييف   ف ال ونألي ، إذ ي  ػف تحريػؾ الػدعأ  الي أ يػ  عليػ  يػأر ا تهػير  ال د ي ،
ال نوس الدوتأر ، ت ريوي     ل فهـأ دأل  القي أف، لػـ يػدع هػذه الحصػي   علػ  إطالقهػي حتػ  داخػؿ اليهػدة 

 ا خيص  اإلراراتحيلتيف ي  ف ييه ي  تياي  عضأ الارل يف لزا يي لأرد ذاتهي، اؿ 

 ،التلػػاسحيلػػ  يػػم  دأف ضػػاط لػػرا ـ القػػي أف اليػػيـ الارل ػػي م إلحػػد   ارت ػػيبيػػم   األألػػتت ثػػؿ الحيلػػ  
ال يلػػأز الشػػرأع يػػم  تيايػػ  ل   ي ػػب لأ عضػػأ  للػػس  ،1996 وػػ   دوػػتأر تيػػديؿ ػػف  110أيقػػي لل ػػيدة ي

ؿ صريح    ، لأ اإذف، حوػب الحيلػ ،  ػف ال للػس الشػيام الػأط م لأ ز اواب ل يي  لأ ل ح  إال ات ي األ  
. أهػذا ا  يوػا  الل ييػيت أاللػ ح التػم يرت اهػي 1الذ  يقرر ري  الحصي   ع ػ  اأغلايػ  لعضػي   " األ   للس 

 الارل ي م دأف ضاط  يم حيل  التلاس.

 ػػػف  فػػػس  111لػػػير يػػػم ال ػػػيدة يقػػػد أ ل حػػػ ، لال ييػػػ  الارل ػػػي م  تلػػػاسل ػػػي الحيلػػػ  الثي يػػػ  يهػػػم حيلػػػ  
ال حػػ  لأ ل ييػػ ، ي  ػػف تأقيفػػ ، أيخطػػر  األ ػػ " يػػم حيلػػ  تلػػاس لحػػد ال ػػأاب لأ لعضػػير  للػػس ل ػػ   التيػديؿ،

 حوب الحيل ، يأرا ". ،األ  اذلؾ   تب ال للس الشيام الأط م لأ  للس 

لأ  ييػػ ال شػػ ل  لل  األييػػيؿ اللزا يػػ   ػػ  لف ال نوػػس الدوػػتأر  قػػد حصػػر عػػدـ القياليػػ  لإلعتػػدار عػػفأ 
علػػ   اتيػػديهيللقػػي أف اليػػيـ، تحػػديي  تشػػ ؿييه ػػي اػػإلرارات خيصػػ ، يإ هػي تاقػػ     تيايػػالألاقػػ  إ  ي يػػ   ، حػل 

يم عالقيتهـ  ػ  اليدالػ .  اال أاب  ظي ي قي أ يي   تيزا أ ت يز  ف خالؿ   ح  ادل  ويأاة الل ي  ل يـ القي أف، 
هػػذه قأاعػػد اأهػػأ  وػػيس الارل ػػي ييف ذاتهػػـ  ،لت ظػػيـ عػػدـ القياليػػ  لالعتػػدار يضػيؼ لهػػذه التحػػدييت خطػػرا آخػػرأ 

أهػػأ خطػػر حقيقػػم علػػ   ال اػػيدئ الدوػػتأري  قصػػد تطايقهػػي،لث ػػير تفوػػير  لتأوػػي  ييهػػي لصػػيلحهـايالحصػػي  ، 
 ضػػدت ظػػيـ لهػػي ايػػد الت ظػػيـ اللي ػػد لل نوػػس الدوػػتأر . أالضػػ ي   الأحيػػدة آخػػر ايعتاػػيره الارل ي يػػ  الحصػػي   

ال للػػػس الدوػػػتأر  قأاعػػػد ت ظػػػيـ الحصػػػي   الارل ي يػػػ  للدوػػػتأر، اإعتاػػػيره ال  لػػػؼ هػػػذه ال خػػػيطر هػػػأ  طياقػػػ  
 لي ؿ الارل يف. أال يقلف ي ؿ دأره ال  ظـيُ ايلحفيظ عل  ال ي   الحقيقم لهذا األخير، أع دهي، 

، أتيػرض يػم  ظي ػ  الػداخلم ال للػس الشػيام الػأط م  وػأل  حصػي    أااػ أيم هذه الخصأص  ظـ 
علػػ   اال ييػػ  لأ ل حػػ   قصػػأر  ال تلػػاس ػػر تأقيػػؼ ال ي ػػب لليػػؿ أ ل وػػأل   تػػيايتهـ يػػم حيلػػ  التلػػاس، ع ػػدهي 

 اخصػػأص ايػػد  أايقػػ  ال للػػس الشػػيام الػػأط م. أرل  ال للػػس الدوػػتأر  ،رخصػػ  صػػريح   ػػف أزيػػر اليػػدؿ
ر   تػب خَطػ، علػ  لف يُ ل تلػاس  ايشػرة ايػد ضػاط تأقيؼ ال ي ب اتليؿ  105لف ال يدة  ،هذا الح ـ  طياق 
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 ال ي ػػب ال تلػػاس اليػػؿ  وػػأل  تأقيػػؼالدوػػتأر  هػػذا الح ػػـ تشػػأي  ، أاعتاػػر لف اال للػػس الشػػيام الػػأط م يػػأر 
 .1الدوتأر تيديؿ  ف 103لل ادل الذ  تقي   ال يدة  ي خيلف ،عل  رخص   ف أزير اليدؿ ي أقأي

حػػػػريتهـ الارل ػػػػي ييف ضػػػػد التأقيػػػػؼ، ضػػػػ ي ي للحصػػػػي   عػػػػالأة علػػػػ   ػػػػي وػػػػاؽ، يػػػػأتم تأوػػػػيس الدوػػػػتأر 
  تخايهـ، لهػذا ال ي  ػف  تػيايتهـ إال اػإلرارات خيصػ ،  ضرأطيتأ ايقم الولطيت  اتأاوتقالليتهـ عف تأثير 

  عػدـ يم يلوػف ي أف قد عدؿ ،عل  رخص   ف أزير اليدؿ    أاا  تياي علؽحيف  أال للس الشيام الأط م
 لهيفاأ االقيالي  لإلعتدار 

 رخص  أزير اليدؿ لتأقيؼ ال ي ب ال تلاس، يػم حػيف ايشتراط الحصي     حتأ  هذهيم ، لأال، زاد يقد
لف   ايشػػرة  ػف قاػػؿ  صػيلح األ ػػف التػم ضػػاطت ، دأف ال ي ػب  ػف الدوػػتأر إ  ي يػ  تأقيػػؼ 105ال ػػيدة  تفػتح
حيلػ   يلوػف  أهػذا ت يشػيي  ػ ، اشػأف ذلػؾ  أايقتػ الحصأؿ علػ  أزير اليدؿ أ ـ عالإ  يتـ حت  اال تظيرـ توتلز 

ال ضيع التأقيؼ يم الحيؿ تتطلبالتلاس التم  الدوػتأر   ، أهػأ  ػي يقصػده ال نوػسلللري ػ  الػدليؿ القػيط  أا 
 .لهذه الحيل ت ظيـ خيص   ف خالؿ إيراد

 ادل الفصػؿ اػيف الوػلطتيف، الوياؽ يلح ـ ا قد خيلؼ   ،ثي ي  ف له  ال للس الشيام الأط م  ي لف 
إيقييهـ يم حيل  ولط  تقدير إ  ي ي    فيذي  عل   أاب الارل يف، اإعطير أزير اليدؿأ هد لتأثيرات الولط  الت
يػم طلػب   تػب ال للػس إختصػيص   ػص علػ  قػد الدوػتأر  خيصػ  ألف ال نوػس تلاوهـ ال ييػ  لأ ل حػ ،

طالؽ وراح ال ي ب  ػف عدـ القيالي  لإلعتدار حصي   الت ت  اليؿ ض يف الدوتأر ي ، ل  لف2أقؼ ال تياي  أا 
 اختصيص الارل يف أحده أيقط.

 ػػػف  14أ 13، 12اػػػيل أاد ا  يوػػػا  لخػػػر  لت ظػػػيـ حصػػػي    أااػػػ   ال للػػػس الشػػػيام الػػػأط مأتيػػػرض 
ياي ، أليزل . لعضي   لري  الحصي   عل  ال ي ب، أإلوقيط صفت  ال ي¾  صيب  ، أقرر ع دهي ظي   الداخلم

) ... (  ػف الدوػتأر  110يخؿ ا قتضػييت ال ػيدة  ..».  ل   هذا الت ظيـ  طياقأرل  ال للس الدوتأر  ع د 
  يقط. 3 «... التم تتطلب لغلاي  لعضير ال للس الشيام الأط م لذلؾ

                                                           
 الوياؽ الذ ر. ،89ـ د/-ؽ-ؽ-2قرار رقـ ال - 1

 .1996 ف تيديؿ الدوتأر لييـ  2/105ال يدة  - 2

 ج. ر، يتيلػؽ ا راقاػ   طياقػ  ال ظػيـ الػداخلم لل للػس الشػيام الػأط م للدوػتأر 1997يأليػأ وػ    31ال نرخ يػم  ، 97/ر.ف.د/ـ د/03الرل  رقـ:  - 3
 .1997عشت  13، اتيريا 53عدد رقـ 
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 تقػديرات هػم ،ت ظػيـ الحصػي   أرييهػيلر اهي ال للس الدوتأر  التم ذ ّ  تقديرات ال نوس الدوتأر ف إ
 ػف  اػدالليهػدة للح ييػ  د تقػأيـ اييػأت ليهػدة الارل ي يػ ، يييػ  لع ػؿ الارل ػيف  ػ  ح ييػ    يوػا  لوػير قييوي ، 

ضػر ايليهػدة الارل ي يػ ،   ػي يضػر اهػي وتييلزييدة يم قأاعد هذه الحصي   ايلتأو  ييهي  ،. لذالشخيص ال أاب
هػذه الحصػي   ايلألػ  الػذ  يريػده ال نوػس ل ػم ال يريػر  ػف ، أالارل ػيف  طيلػب اترل ػ  التقييد لث ػير ت ظي هػي

  رزاهي.

 صػيب الحصػي   ريػ  ال للػس الشػيام الػأط م لف الوػياؽ، الدوػتأر  االلتهػيد  اخصػأصأ ي يالحظ 
غلاي  يأل، يح يي  زا دة لل أابي ت  هذا الري  يم ال صيب لعضي  ، أ ¾  إل   وا   الاويط  يقط ف األغلاي  
، أهػذا األخيػر  صػيب صػيب األعضػير¾ ا ثيػر  ػف  ف ألقػؿلهػأَ  ر ال للس الشػيام الػأط معضيالاويط  أل

ضػػد  لحصػػي  للت ظػػيـ الدوػػتأر  ل خػػيلؼ ، لػػذا اعتاػػره ال للػػس الدوػػتأر  الاوػػيط  األغلايػػ التحقػؽ  قير ػػ   ػػ  
 ي ت  تيوفي يضر اوتي يل  ايليهدة الارل ي ي .أ  ،االعتدار أال تياي 

ميث  توىميإلجت  ع علىم:مميثف عميثا ن 

ح ييػػػ  قي أ يػػػ  لل  تخاػػػيف تػػػأيير قتضػػػم تالت ثيػػػؿ األ  ػػػؿ ال   ه ػػػ لف  ،لقػػػد اي ػػػت التلػػػيرب الارل ي يػػػ 
تضػ ف خالصػ  ح يي  إلت يعي  لل  ثؿ تأيير قتضم ليضي ت، اؿ   يحوب ونأليالأ  ال تياي حصي تهـ ضد ا

دأف اإل شػريؿ  ثيػرا   ػم يتفػرغ للت ثيػؿرل ػيف ليضأ الالذا ألب تأ يف حيية  ري    ، ف ال ضييقيت الخيرلي 
 تض فت يليؼ ع أ ي    ،خيص ارل ي ي   لتيأيضيتالتأويس أيم هذا الخصأص تـ  ا شيؽ الحيية اليأ ي .

 . 1، أال ت يؼ عل  ل هي  أرد للثرارعف الولط  الت فيذي    ثؿ الشيباوتقاللي  

ألر لأ راتػب  قياػؿ لي لػ  الت ثيلػم، اػالتم يحصؿ عليهي عضأ الارل ػيف ليوػت ييلتيأيضيت الارل ي ي  
لهػػذه التيأيضػػيت يهػػدؼ لتحقيػػؽ  ييلتأوػػيسلػػذا  فقهػػي ع ػػد لدار  هي ػػ .ل  هػػي تشػػ ؿ تيأيضػػي لل اػػيلن التػػم ا أ 

 غييتيف:

حتػػػ  ال يقػػػ  يريوػػػ  ألصػػػحيب ال ػػػيؿ  ،ف الحيلػػػ  ال يديػػػ غ ػػػ  عػػػعضػػػأ الارل ػػػيف يػػػم  ليػػػؿ هػػػيلأال  -
  ييت   ف التيرض إل  اإلغرارات أاال حراؼ ايليهدة عف لهدايهي.اييت أالقأ  ال صلحي ، أايلتيلم حأاللأ 

لػؿ الط ػأح لت ثيػؿ ل لػيؿ ل ػيـ  ػؿ ال ػأاط يف  ػف اليػتح  هػم ،للتيأيضػيت الارل ي يػ   ثي يالريي  الأ   -
علػ   ايقدرأ  يض  لفأ قرار أالطاق  ال تأوط ، الذيف ادأف  ثؿ هذه التيلفلأخيص   ،أالتياير عف إرادتهي األ  

                                                           
1

 - P.AVRIL et J. GICQUEL, Droit Parlementaire, 2 éd , Montchrestien , Paris , 1996, p. 87.  
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التيأيضػػ  اد قرطػػ  ، أاهػػذا ال فهػػـأ توػػ ح يقػػط األثريػػيرح ػػرا علػػ  الارل ػػيف  ماقيأوػػ ،تح ػػؿ ت ػػيليؼ الت ثيػػؿ
 أاأليضؿ لل يخايف. األحوفختيير اإلالحيية الوييوي  أتأوي   ليؿ 

ح ييػػ  اليهػػدة  ػػف تػػأثير وػػيطرة ال ػػيؿ اصػػف  ال ػػ ح أالتيأيضػػيت الارل ي يػػ  تػػأتم ل لف  ػػي وػػاؽ، يتاػػيف 
 ػف أغيػرهـ  ،ألصػحيب الشػر يت األغ يػير نوويت الدأل  تحػت رح ػ  ت  ال تصاح وييدة الشيب أ ح ،عي  

عػػف  يلأ هػػي إلػػ  خد ػػ   صػػيلحهـ الخيصػػ  عأضػػأيحأِّ  ،ال تح  ػػيف يػػم دأا ػػر ال ػػيؿ أالتلػػيرة أ صػػيدر الثػػرأة
، ويضػػػيؼ اليهػػػدة الخيصػػػ  تهػػػيغيياهػػػذه اال تيػػػيزات عػػػف  الارل ػػػي ييف  ػػػزالؽإغيػػػر لف  .1خد ػػػ  الصػػػيلح اليػػػيـ

، لػذا ع ػؿ ال للػس الدوػتأر  ع ػد  طياقتػ  أيحيػد اهػـ عػف اإل شػريؿ ايلت ثيػؿح يهػي، لف ي ػف  ادالالارل ي ي  
 ف خػالؿ أهذا ، غير ال يهدة الارل ي ي للأتخصيصهي تيزيز الح يي  االلت يعي   إعيدةعل  للقأاعد الارل ي ي  

 (.  ثي يي  ) زيئنيما يء نع مثلجعام نه موال  جه م(   لأال  لت ثيؿ)ل ي دع ثه منيالاميثعهنةمضب ت

 يثح  لةميالجت  علةمنيالاميثعهنةميثب ث  نلةممضب أوال:م

لػيتهـ الت ثيليػ ، ألػيس لهػي يتزيػد عػف ح حػي  ِ ، للتيأيضػيت ت ظػي هـع د قد يرتب الارل ي يأف أل فوهـ، 
خػر  األشخصػي  الغػراض األل فوهـ  ف ايض الأوي ؿ أ ا لييت ال يدي  أ  ف   أ قد ي ارر وأ  الثرار،   ي 

أيػم فرغ الح يي  االلت يعي   ف يحأاهي أ هديهي إف لـ ت ف لخد   عهػدتهـ. لررض الرييهي  يقط، أهذا  ل  يُ 
   ثلاه يءميثزيئهنمعه مح جهةميثت الهارقيات  لدوػتأري  هيتػ  القأاعػد ال للس الدوتأر  ع د هذا الخصأص تصد  

 (.  2 ) ل ف هلةيثت متهن مثألغ يضميث الصلةمث ذا ( أ   1 ) 

 ميثتصنيمثلا يءميثزيئنمع مح جةميثت الا -1

ي ؼ يػػػم ظػػػ، اعتاػػػر ل ػػػ  ال ي  ػػػف لف ت ػػػأف الأ  ال نوػػػس الدوػػػتأر  لقأاعػػػد ع ػػػؿ  نووػػػيت أضػػػ ع ػػػد 
 يت نووػػػإحػػػد  هػػػذه ال. أالارل ػػػيف ايعتاػػػيره 2للثػػػرار، أال لخد ػػػ  ال صػػػيلح الخيصػػػ  نووػػػيت الدألػػػ   صػػػدرا 

، إليػ  دخػألهـإلػزاـ لعضػي   ايلتصػريح ا  تل ػيتهـ ا لػرد ، يقد لش ل  ال شرع اهذا الح ـ،  ف خالؿ الدوتأري 
اػأا تصػريحي " يتييف عل  األشخيص الذيف ي يروأف  ه   ا تخياي  أط ي  لأ  حلي  لف ي ت   ص عل  ل  يقد

التصػريح ايل  تل ػيت الأالػػب علػ   ػػؿ " أيػأتم هػػذا   هػي هـ ".لايل  تل ػيت خػالؿ الشػػهر الػذ  ييقػب تقلػػدهـ 
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شػػخص قػػي ـ اأعاػػير الوػػلط  الي أ يػػ ، اريػػ  ضػػ يف الشػػفييي  ال يليػػ  يػػم الحيػػية الوييوػػي  أاإلداريػػ ، أضػػ يف 
ياػيف ال شػرع اهػذا . 1لخد ػ  الل يعػ  الأط يػ  "الحفيظ عل  ال  تل يت الي أ ي  أ را   األشخيص ال دعأيف 

هػي يقػط لتػأ يف إتخيذ  نوويت الدأل    صدر للثرار، أاقي   الح ـ لف الهدؼ  ف التصريح ايل  تل يت هأ   
 أظيفتهي ال يييري . 

 ف قي أف  18يم ال يدة  شرع لهذالقد أ  يم هذا اإلطير تيأيض   أاا  أ  حهـ لأحده،يحدد الارل يف  أ
علػػ  لف " يتقيضػػ  عضػػأ الارل ػػيف لث ػػير عهدتػػ  الارل ي يػػ ، تيأيضػػ  لويوػػي   ا صػػ  ،التيأيضػػيت الارل ي يػػ 

 شػير   لػيس  ػف اختصػيص القيضػم الدوػتأر  ه ػي أ . 2أتيأيضيت لخر    صأصي عليهي يم هذا القػي أف "
ا  يوػػا   ل أاعهػػيتحديػػد  ألأللػػأرهـ ال قيالػػ  لي لهػػـ يػػم الت ثيػػؿ  ،ال يليػػ  هـ ػػ حالارل ػػي ييف يػػم تقػػدير حلػػـ 

ال دخؿ رقياتهي  لػـز أيػم  قياػؿ هػذا، يلػد ال للػس الدوػتأر   فوػ  ال حظػأر عليػ . رقياػ  ال ال  ػ   ليؿ ، أا 
للقأاعػػػد األويوػػػي ، أهػػػم  ه ػػػ  صػػػيا  أدقيقػػػ  اػػػيل ظر لإلختصػػػيص ارقياػػػ   ػػػد  احتػػػراـ ت ظػػػيـ هيتػػػ  ال ػػػ ح 

تيأيضػػػػيت  دأف تػػػػدخؿ ال نوػػػػس الدوػػػػتأر ، هػػػػذا األخيػػػػر الػػػػذ  ينوػػػػس  يػػػػم تقػػػػدير حلػػػػـ ل شػػػػرعلالحصػػػػر  
الدوػتأر   ال للػسيقيد رقيا  للتيأيض  الارل ي ي  يقط أيترؾ ت ظي هي ال فصؿ للارل ي يف ل فوهـ، األ ر الذ  

تطايقهي. أهأ  ي ليصح ع   دأف رقيا   يفي   ،تهي لل ايدئ األويوي عدـ  خيلف يم ض يف لت ظيـ التيأيضيت
لف يحػػؿ  حػػؿ ال شػػرع يػػم اختيػػير طريقػػ   ... »  ال للػػس الدوػػتأر  صػػراح   يتاػػرا ل ػػ  لػػيس  ػػف اختصيصػػ

ف طريقػػ  الحوػػيب ال يت ػػد ال تفضػػم إلػػ  ال وػػيس ا اػػدل  ، إال ل ػػ  ييػػأد لػػ  لف يتحقػػؽ  ػػف لحوػػيب التيأيضػػ
التيأيضػػ  األويوػػي  الشػػهري  ال   أحػػ  ليضػػػأ  ... تحديػػد األوػػيس ال رليػػم لحوػػيب»أ لف  3«ال وػػيأاة ...

 ا اػػدإييػػأد لل للػػس الدوػػتأر  لف يتاػػيف ل ػػ  ) ... ( ال ي ػػس  »ل  ػػ   «الارل ػػيف يخضػػ  لتقػػدير ال شػػرع، ... 
 .4«ال ويأاة ... 

للارل يف، أاعتاػر لف حػد  أال  ح التيأيضيتاختصيص ت ظيـ ال للس الدوتأر   اق لأيم هذا الحذر، 
يأل   ههلةممةيثتعولضههلػػذا اعتاػػر لف رقياتػػ  هػػأ ضػػ يف عػػدـ  وػػيس ال شػػرع ا اػػدل ال وػػيأاة ع ػػد تيرضػػ  لػػ ، 
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 ، لين ػد( ب   ال غيػر ) ت الهاثل ق بهامهه مميثتعولضه تميثت  لللهة ألف(   ل  ) ع و لةميثب ث  نلةمه منفقة
 أويل  للثرار.اعل  لف اليهد الارل ي ي  ليوت 

  و لةنفقةمعيأل   لةميثتعولضةم -مأ

يػػػم القػػػي أف ال تضػػػ ف  ظػػػيـ التيأيضػػػيت أالتقيعػػػد ع ػػػد تحديػػػد الارل ػػػيف للتيأيضػػػ  الشػػػهري  ألعضػػػي   
، أراػػػط هػػػذه التيأيضػػػ  اػػػأعل  قي ػػػ  لل قطػػػ  3680ليػػػؿ لويوػػػهي  قطػػػ  اوػػػتداللي  قػػػدرهي ليضػػػأ الارل ػػػيف، 

لػـ ي ػي   ال للػس أ . 1اوػلؾ اإلطػيرات الوػي ي  لأل ػ االوتداللي  ال ي أؿ اهي يم الأظيؼ الي أ م أالخيصػ  
التػم  الحوػيبعػيرض طريقػ   ل  ػ ، للارل ػيفاعتاػره ع ػال وييوػيي أ ، ع د رقياتػ  الدوتأر  اختيير هذا األويس

، أهذا  خيلؼ لطايي  اليهدة الارل ي ي  ايعتايرهػي 2هذه التيأيض   ف  ؿ االقتطيعيت القي أ ي إلخراج  اتخذهي
خضػ  أف تَ اػأظيف  أط ي  ع أ ي ، ألف  قيالهي هأ  فق  ع أ ي  عل  عيتؽ الدألػ . أرل  ال للػس الدوػتأر  

 ئهذه التيأيض  ل ؿ القأاعد التم تح ـ رأاتػب أللػأر الي ػيؿ، ألف إعفينهػي   هػي  خػيلؼ ل اػدل ال وػيأاة أي شػ
اهػذا الطػرح أ يي ػ . الأظػي ؼ الأ  ايف الارل ي يف أ ال أط يف، ا طالقي  ػف   يثلػ  طاييػ  ال را ػز ت ييزة  يحقأق

ضػػػ يف  االصػػػحيح أيرليهػػػي يػػػم  فػػػس الأقػػػت ل رزاهػػػييوػػػيير ال للػػػس الدوػػػتأر  الارل ػػػيف يػػػم ت ظػػػيـ للرتػػػ ، 
 ييهي.لتحأيلهي إل  أويل  للثرار ايلزييدة غير الدوتأري   تصدي الت ثيؿ األحوف،  ف خالؿ 

ليػؿ  ،للتيأيض  الشهري  األويوي  لل ي ب ال  ثػؿ للليليػ  الأط يػ  يػم الخػيرج الارل يف أا  يوا  ت ظيـ
ييػػيدؿ للػػرة ر ػػيس الايثػػ  الدالأ يوػػي ، ألقػػر ال للػػس الدوػػتأر  دوػػتأري  األوػػيس الػػذ  حػػدده ال شػػرع هي لويوػػ

 ػػ ح ال ي ػػب ال  ثػػؿ للليليػػ  الأط يػػ  يػػم ، يػػم حػػيف رل  لف  قطػػ  3680ليضػػأ الارل ػػيف يػػم الفقػػرة األألػػ  اػػػ 
ي س الارل يف، أ الشهري  ليضأ األويوي  تيأيض  الويس يدؿ ر يس ايث  دالأ يوي   خيلؼ ألالخيرج للرا يي

هػم الت ثيػؿ، أ  ةا ادل ال ويأاة، علػ  اعتاػير لف ال ر ػز القػي أ م أاحػد هػأ اليضػأي  الارل ي يػ ، أالأظيفػ  أاحػد
الدوػػتأر  اعتػػرؼ ال للػػس  ألقػػد األويوػػي   أحػػدة لل يػػ  الارل ػػي يف.يضػػ  الشػػهري  التيأ  يلػػب لف ت ػػأفلػػذا 

الظػرأؼ التػم يتأالػدأف  الخػتالؼلارل ػي ييف ايػض اع ػؿ ظػرأؼ خصأصػييت األأد حقػأؽ خيصػ  تراعػم 

                                                           
  ػ  علػ   19الػذ   ػص  ػف لديػد يػم ال ػيدة اله، ال ػذ أر لعػ ال تض ف القي أف اليضػأ  ليضػأ الارل ػيف 01-01 عدؿ هذا الح ـ ايلقي أف رقـلقد  - 1

تحوػب هػذه التيأيضػ  علػ   خيضي  لإلقتطيعيت القي أ ي . 5438لف " تحدد التيأيض  األويوي  الشهري  ليضأ الارل يف عل  لويس ال قط  االوتداللي  
، أهػذه الصػييغ  تطػياؽ  ػي رآه ال للػس " يرات الوػي ي  للدألػ لويس لعل  قي   لل قط  االوتداللي  ال ي أؿ اهي يم الأظيؼ الي أ م أالخيصػ  اوػلؾ اإلطػ

   الدوتأر  يم إلتهيده ال ذ أر..
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 ت ييػػػزهـهػػػذا ال ياػػػرر اعتاػػػر لف   ل  ػػػ م الخػػػيرج،تال ػػػـ ت ػػػيليؼ الت ثيػػػؿ يػػػ تيأيضػػػيت ت  يليػػػ  ت ظػػػيـ  ،ييهػػػي
  أاحدة.الت ثيؿ  ه    ألف لويوي  دأف ايقم ال أاباتيأيض  

  ق بامثلت الا يثتعولض تميثت  لللةم -مب

 ريره  ػف ال ػأظفيف  ػف تيأيضػيت أعػالأات ت  يليػ  لأللػر القيعػد ، ت ظي هػي يوتفيد عضأ الارل يف 
لي  يػم  ػؿ ال وػنأ عضػأ الارل ػيف  ػف تيأيضػ  عػف  األخيػرهػذا    ػفقػد أ  ،ليضي ف اختصيص ال شرع هأ 

 ػػف ال للػػس الشػػيام الػػأط م أ للػػس األ ػػ  خيضػػي  لإلقتطيعػػيت القي أ يػػ ،   ػػي    ػػ  ليضػػي  ػػف تيأيضػػ  
 .1 ف التيأيض  االويوي  % 20ت  يلي  شهري  عف الت ثيؿ تقدر ا وا  

التأيضػيت  ظػيـ ليػم ت ظي هػي الثػي م ايلقػي أف ال تضػ ف  ال للس الدوػتأر  لهيتػ  القأاعػد أع د  طياق 
ال ه ػػػ  يػػػم تحوػػػيف التيأيضػػػيت الت  يليػػػ  هػػػذه اليػػػالأات أ راعػػػ  أظيفػػػ   أالتقيعػػػد ليضػػػأ الارل ػػػيف للدوػػػتأر،

أيقػػػي لهػػػذا أ ال  اػػػرر لػػػ . أ ، ألف دأرهػػػي خػػػيرج هػػػذا الهػػػدؼ هػػػأ إثػػػرار غيػػػر  شػػػرأع لح ػػػـ ادوػػػتأريتهيلالت ثيليػػػ  
حوػػب يػػم االوػػتفيدة  ػػف التيأيضػػيت الت  يليػػ  ذاتهػػـ لعضػػير الارل ػػيف اػػيف الدوػػتأر  ز ال للػػس  يػػال ييػػير ي
عضأيت  يػم الارل ػيف ف  َ أ  ،أيظؿ  تطليي إل شريالت  لشيباليي   ل رادة ف ي ثؿ اإل ، ايف2أظيفتهـ أضأع 

لت ثيػؿ إلػ  ت ػيليؼ إضػييي  لتػأ يف ا  األألػ الف ػ حتػيج ت أ ف ه ي، يم ال ظيـ الوييوم خيص  صيلح ؿ ي ثلت
الت ثيػؿ، يإ ػ  ال ي  ػف  ه ػ  إذا  يف لويس التيأيض  الت  يلي  هأ الت يليؼ اإلضييي  يم ي.  الثي ي الف  عف 

ال شػػرع اػػؿ تخصػػص يقػػط ل ػػف يتح لػػأف  شػػيؽ ت ثيليػػ  ل ثػػر، أقػػد اػػيف  تي ي هػػي علػػ   ييػػ  لعضػػير الارل ػػيف،
لترطيػ   ، يػ  أاأل ي ػ ذات  لف التيأيض  الت  يلي  الشهري  يتقيضيه عضػأ الارل ػيف عػف الت ثيػؿ أاليهػدة الارل ي

الت ػيليؼ أتت ثػؿ  . 3 ػف التيأيضػ  األويوػي  %75قػدر ا وػا  تالت يليؼ ال تيلقػ  اأالايتػ  ال ييايػ  اال تخيايػ  
 أيػػػم هػػػذا الخصػػػأص يت ػػػأفيػػػم دا رتػػػ  اال تخيايػػػ ، اليضػػػأ  ي ػػػ   صػػػيريؼ   تػػػب ل يػػػملت ثيػػػؿ ل اإلضػػػييي 

                                                           
 الوياؽ الذ ر. يضأ الارل يفال تيلؽ ا 01-01 قي أفال ف  20أ 19 تيفاال يد - 1

يقصػػد ه ػػي ايل صػػيلح الخيصػػ  لل ظػػيـ الوييوػػم، ايلػػدأر الػػذ  لوػػس ألللػػ  تييػػيف الثلػػث الر يوػػم يػػم  للػػس األ ػػ ، حيػػث اف هػػذا الثلػػث لػػـ ي تخاػػ   - 2
يض أتم ا  يروػػ  ر ػػيس الل هأريػػ  لوػػلطت  يػػم التييػػيف حوػػب  اػػيدئ ال ال  ػػ  الوييوػػي ، أيقػػي لػػايػػالشػػيب يػػم الارل ػػيف لت ثيػػؿ اإلرادة اليي ػػ ، أتشػػ يل  

يث  هه ه ةمفهه مالشػػرأط الشػػ لي  الاوػػيط  يػػم ذلػػؾ. أالحيصػػؿ لف الثلػػث الر يوػػم يػػم  للػػس األ ػػ  لػػمر اػػ  ليػػن ف أظيفيػػ  وييوػػي   أعيػػ  لل ظػػيـ، أهػػم 
حقػأؽ، لي يػ   وػيل   يلوػتير، ر  جلهسميأل هة:ميإل ه  ميثعضهويموميثهوالف ، األيفػ ـ. ع ػراف . ل ظػر يػم الخصػأص، يث بلعةميث ح فاةمث جلسميأل هة

 .21، ص. 1002  تأر  قو طي  ، 
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الرػػريتيف، أآخػػرأف  يي ػػأف  ػػف قاػػؿ ر ػػيس الل هأريػػ  يػػم  داخػػؿ عػػف الشػػيب فيالارل ػػيف  ػػف لعضػػير   تخاػػ
  صيلح ال نووػ  ي ثؿ ال يي أف، اي  ي الشيبتليه اال  تخاأف أالايت ا تخياي  ، حيث يتح ؿ 1الرري  الثي ي 

اهػػذا أ .  ػػف الػػدأا ر ليػػ  دا ػػرةليػػدـ إلتػػزا هـ اأيػػ  أالاػػيت إ تخيايػػ  تلػػيه خيصػػ  لأف أل ي ػػ  يأال يحتػػ الر يوػػي 
  حهػػي إيػػيهـ ف يػػم الرريػػ  الثي يػػ  اػػدأف  قياػػؿ ت ثيلػػم، أ لشػػهري  الت  يليػػ  لألعضػػير ال يي ػػيالتيأيضػػ  ات ػػأف 
ليػػػؿ ال للػػس الدوػػػتأر  يحػػػر هـ   هػػػي اإعػػيدة صػػػييغت  لهػػػذا الح ػػػـ  األ ػػػر الػػػذ ال لوػػػيس لػػ ،  إثػػػراريشػػ ؿ 

 .2اتحفظيت تفويري 

راقػب ، أليلهػي  قػياال للت ثيػؿ يقػط الت  يليػ التيأيضػيت أيم أل  آخػر لت ظػيـ إوػتفيدة الارل ػي ييف  ػف 
تيأيضػ  ت  يليػ  عػف حضػأر عضػأ الارل ػيف  تقػررالتػم  ال ػذ أر،  ف القػي أف 07ال يدة ال للس الدوتأر  

اعتاػػر لف   يروػػ  الارل ػػيف الختصيصػػيت  الدوػػتأري  تقتضػػم أ يػػم الللوػػيت اليي ػػ  ألشػػريؿ الللػػيف الدا  ػػ ، 
  ػػي اعتاػػر لف ت ثيػػؿ الشػػيب يفػػرض ليضػػي  ..» .ليي ػػ  ألشػػريؿ الللػػيف، لصػػال حضػػأر الارل ػػيف الللوػػيت ا

 ػػف  %10أاتقريػػر الارل ػػيف لتيأيضػػ  قػػدرهي  ،3« ...حضػػأر عضػػأ الارل ػػيف للتيايػػر عػػف ا شػػريالت  أتطلييتػػ 
لػػيف الدا  ػػػ  ي ػػػأف قػػػد خػػيلؼ تلػػػؾ الطاييػػػ  لليهػػػدة لالتيأيضػػ  األويوػػػي  عػػػف  ػػػؿ يػػأـ حضػػػأر يػػػم لشػػػريؿ ال

 .هذه التيأيض   إلرار تحفيز  للحضػأراو   ألضف  عل  لشريؿ الارل يف الطيا  غير اإللزا م، الارل ي ي ، 
  ػػػي تت ػػػيي  هػػػذه التيأيضػػػ  أ  يروػػػ  االختصيصػػػيت الدوػػػتأري  للارل ػػػيف، يضػػػال عػػػف  أ هػػػي ال توػػػت د علػػػ  

ر   ػػػػف  ظػػػػيـ ال ارتاػػػػيط لهػػػػي ايلت ثيػػػػؿ لصػػػػال، لػػػػذا لقصػػػػيهي ال للػػػػس الدوػػػػتأ أ  .4 يػػػػييير  أضػػػػأعي  أعقال يػػػػ 
 .ييدـ دوتأريتهاتيأيضيت الارل يف يم هذا القي أف اح    

 يث الصلةيأل   عم نعمتناليميثو  ئاميث  نلةمثم -2

طيل ػػػي لف الارل ػػػي ييف هػػػـ  ػػػف يػػػ ظـ ا تيػػػيزاتهـ يػػػم خطػػػر الت ثيػػػؿ ف أظيفػػػ    ػػػي وػػػاؽ ي  ػػػف القػػػأؿ اػػػأ
لط ػػ  الارل ػػي ييف يػػم الت وػػب  الدوػػتأر لػػـ يتأقػػؼ تصػػد  ال للػػس هػػي. لػػذا أ يطاقالػػذيف أهػػـ  االلت يعيػػ ،
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شخصػي  ال صػل  عل  لغػراض  حصأؿل  ي  إييهـ ال تيداه ، اؿا  يوا  رقيا  الدوتأري  أالثرار غير ال نوس
 ، أالتم قد تضر ا . لصال الت ثيؿ ه   لهي ا

 ، يػػايػػض اال تيػػيزات ال يد  ػػف حػػيأؿ ال شػػرع ل ثػر  ػػف  ػػرة ت  ػػيف لعضػػير الارل ػيف ،أيػم هػػذا اإلطػػير
ه هػػذ لضػػاط لحيي ػي ت ػرر تػػدخؿ ال للػس الدوػػتأر  يهػػي توػػهؿ ال ه ػ  الارل ي يػػ ، أ أالتوػهيالت التػػم يحوػاهي 

ايليهػػدة ال يػػم حقيقتهػػي ايلت ثيػػؿ أ إ تيػػيزات ال تتصػػؿ  أل هػػي، لخػػر  لحيي ػػيحر ي ػػ    هػػي أ  اال تيػػيزات للارل ػػيف،
 ػػػػف علػػػػ  األقػػػػؿ ، لأ ليػػػػؿ ت ظي هػػػػي  فوػػػػ   هػػػػي ال نوػػػػس الدوػػػػتأر ، ألػػػػأ  ي ػػػػت  ػػػػذلؾ ل ظعي ػػػػ الارل ي يػػػ  

 اختصيص ال شرع.

لػػأاز دالأ يوػػم، أرل  ال شػػرع لوػػفير  ػػأاب الارل ػػيف ا لقػػي أف األويوػػم لل ي ػػب، ليػػؿاوػػف ا  يوػػا  ي
 لز ػػ   ،ل ػػؿ وػػلط  تيايػػ  للدألػػ  يوػػلـ حوػػب األعػػراؼ الدأليػػ  اتاللػػأاز هػػذا ال ػػأع  ػػف ال للػػس الدوػػتأر  لف 

لػأاز الياػيف هػذا اإللتهػيد لف  أضػأع أ . 1لأ يم إطير  شيط دألػم يهػـ الدألػ  ،أقتي  لأدا     ت ثيلي  ا ه  
يػػم حيلػػ  ل ثػػؿ هػػذا عضػػأ الارل ػػيف ال ييتاػػر ال صػػيلح الخيرليػػ  للدألػػ ، لػػذا  الوػػفر لتػػأ يفدالأ يوػػم هػػأ ال

، أأيقي يقط داخؿ الأطفأالارل يف ؿ ي ثؿ الشيب اللأاز، أل   ال ي ثؿ الدأل  لأ لحد  صيلحهي يم الخيرج، ا
رادة إل خيضػػ توػػلي    ل ػػر أاعتاػػر، اإل تيػػيزهػػذا اإلوػػتفيدة  ػػف ال للػػس الدوػػتأر  ال ػػأاب لهػػذه الفلوػػف  حػػـر 

 ف الدوتأر، اإعتايرهي ال ونأل  عف  صيلح الدأل  يػم  116أ 74، 67الولط  الت فيذي  أحدهي طاقي لل أاد 
 .2الوييو  الخيرلي 

 11، لقػر ال شػرع يػم ال ػيدة أا  يوا  ثي ي ، ع د وف قي أف  ظيـ التيأيضيت أالتقيعد ليضػأ الارل ػيف
( إلقت ػػػير وػػػييرة  10وػػػ أات )  10اوػػػتفيدة عضػػػأ الارل ػػػيف  ػػػف قػػػرض اػػػدأف يأا ػػػد يوػػػدد يػػػم ل ػػػد حػػػؽ   ػػػ  

تػػم يوػػتفيد   هػػي ، أاعتاػػر ال للػػس الدوػػتأر  لف هػػذا الحػػؽ ال يػػدخؿ لصػػال يػػم  لػػيؿ التيأيضػػيت الخيصػػ 
 .3القرض إلقت ير الوييرة ال لويس ل  يم الدوتأر، يقض  ايدـ دوتأريت  ألفالارل يف يم  ه ت  الت ثيلي ، 

ال ي ػب ... » ػ ح  ،الوػياؽ ف القي أف األويوم لل ي ب  29أ 23، 12  ي لقر ال شرع ا ألب ال أادا 
يوػتفيد عضػأ الارل ػيف يػم وػفره يػم الػداخؿ  »  ػي  «ه ت  الأط يػ  ...  ال رتا  التشريفي  الال ق  أال رتاط  ا
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ت  ايل  ي ػ  الال قػ  اليويير يم  ؿ ت ق »أ ، «رتاط  اصفت  الارل ي ي   أالخيرج  ف ال ويعدات أالتشريفيت ال
يير تلػػػـز الوػػػلطيت ال ي يػػػ  ايلت وػػػيؽ  ػػػ    تاػػػم غريتػػػم الارل ػػػيف اتػػػأ . » ..ألف  ،«التػػػم يقرهػػػي لػػػ  الدوػػػتأر

يلب عل  الولطيت  األحأاؿالشرأط الضرأري  لح يي  عضأ الارل يف ا ي يم ذلؾ الح يي  األ  ي ، أيم  ؿ 
. أاعتار ال للس الدوتأر  لف « ال د ي  أاليو ري  تقديـ ال ويعدة ليضأ الارل يف، أالو يح ل  ايلت قؿ احري 

حػػـر لػػذا أحػػدهي،  إلرادة الوػػلط  الت ظي يػػ  ترأ ػػ   ، أل هػػيال تيػػيزات ليوػػت  ػػف اختصػػيص ال شػػرع ػػؿ هػػذه ا
 .1 فو  هذه اال تييزات  ح   فالارل يف 

ميثح  لةميالجت  علةمال  جميثعهنةميثب ث  نلةتناليم:ما نل 

اػػيقم الأظػػي ؼ   ثلهػي  ثػػؿ، ا قضػػي هيايػػد   ػػي لقػد  ػػد ال شػػرع الح ييػ  االلت يعيػػ  لليهػػدة الارل ي يػػ  إلػ 
يلوػػػف     طػػػؽي .  هػػػذه الأظيفػػػ  الارل ي يػػػ طاييػػػل ظػػػيـ تقيعػػػد خػػػيص يت يوػػػب أ  اػػػإقراره، 2اليي ػػػ  ايػػػد ا تهي هػػػي

دعػـ الت ثيػؿ أح ييػ  اليهػدة  أاضػح يػم ،التيأيضيت التم يوتفيد   هي عضأ الارل يف داخػؿ اليهػدة الارل ي يػ 
الت ثيليػ  ب ا قضير اليالق  اوا، اليهدة خيرج االلت يعي الح يي  يلوف  ذلؾ يم ل يخالي األ ر ل فالارل ي ي ، 

. ألريػػػ  اللػػػاس يػػػم هيتػػػ  الحيلػػػ ، يتحػػػتـ الت ييػػػز اػػػيف الح ييػػػ  اػػػيف الشػػػيب أعضػػػأ الارل ػػػيف ال  تهيػػػ  عهدتػػػ 
التػم ليوػت لهػي عالقػ  اهػي. أيػم هػذا تلػؾ ف    التهػي، عػف ال يػدة  ػايليهػدة الارل ي يػ  أ   تصلال  اإللت يعي 

تتصػػػػؿ ايليهػػػػدة ال تشػػػػرع إل تيػػػػيزات التػػػػم االلت يعيػػػػ  الح ييػػػػ   قأاعػػػػدال للػػػػس الدوػػػػتأر   للرػػػػ الخصػػػػأص 
دا  ػػي علػػ  أهػػذا لتر يػػز الح ييػػ  االلت يعيػػ  (،   2 )  لهػػي صػػل  اهػػياألخػػر  التػػم  أرتػػب(   1  الارل ي يػػ  )

 اليهدة الارل ي ي .

 يال تل زيتميثت مالمتتصامب ثعهنةميثب ث  نلةم ءإقص -1

تحديد التيأيضػيت التػم تػدي   الارل يف ذات   ف الدوتأر، 2/115، ايل يدة لقد خأؿ ال نوس الدوتأر 
أت فيػذهي، اهذا اإلختصيص إلوػت ثيره اتحديػد التيأيضػيت الارل يف  تيوؼي ت  خطر قد ،   ي ألعضي    ل أاا

تاقػػ  لػػذا عضػػأ . اقػػي أف  لػػيسيقػػط أ  ليػػؿ ت ظي هػػي اقػػي أف عػػيد هػػأ  ،أ ػػي يزيػػد  ػػف احت ػػيؿ هػػذا الخطػػر
إرادة لصػػػحيب ال للػػس الدوػػتأر  ال تأقفػػ  علػػ   قاػػؿ  ػػف   دوػػتأريتهيرقياػػ مهػػ ،الأحيػػدة لوػػال تهيالضػػ ي   
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إقتراحػ   ػف  ي لر  اخصأص القي أف ال تض ف القػي أف األويوػم ليضػأ الارل ػيف، يقػد تػـ  هذاأ  اإلخطير.
،   ػي ليػؿ ر ػيس اأيديهـ و أهيهذه القأاعد التم ال للس الدوتأر  لرقيا   ايخطرأ ، ألـ قاؿ الارل ي ييف ذاتهـ

  .اإع يل  لولطت  يم اإلخطير يطيف يم دوتأريتهيالل هأري  

اال تيػػيزات  ػػد  صػػل  التيأيضػػيت أ ، راعػػ  ال ػػذ أر القػػي أفتفحػػص ال للػػس الدوػػتأر  لدوػػتأري  ع ػػد 
أللؿ ت  ح ال أ لليهدة  يلويوح يي   أله   هي تش ؿ أل، ايليهدة الارل ي ي  ال  قضي ال   أح  ليضأ الارل يف 

يم عطل  خيص  أض  عضأ الارل يف تلقي يي  ، ف هذا القي أف 25ل يدة حيث لقر ال شرع اي  .يلثرار أالرييها
ال ػػيدة  أرل  ال للػػس الدوػػتأر   خيلفػػ  هػػذه،  ه ػػي  ي ػػت  ػػدتهي  ػػدتهي وػػ تيف، ايػػد ا تهػػير عهدتػػ  الارل ي يػػ 

 . ػػف    التهػػيتيػػد ليهػػدة الارل ي يػػ  أال تتصػػؿ اي، أل هػػي ال صػػالل غيػػر  نووػػ  دوػػتأريياػػؿ اعتارهػػي للدوػػتأر، 
لف عضػػأ الارل ػػيف ي ػػيرس  ه ػػ  علػػ   ػػف الدوػػتأر  115اأضػػأح يػػم ال ػػيدة  الدوػػتأر ال نوػػس لقػػد  ػػص أ 

ال  أضأ  للس األ  ، لياخ س و أات ايل وا  لل ي ب أوت و أات  1،2/102يل يدة اأط ي ، أحدد  دتهي 
الح ػػـ التشػػرييم ف الدوػػتأر.   ػػي لف  ػػ 4،5/102 ال ػػيدة  أيقػػي ل ػػي لػػير يػػم إال  ه ػػ  الارل ػػيف ي  ػػف ت ديػػد
يػػػم حيلػػػ  ا تػػػداب طيلػػػ   ػػػدة  ،قي أ ػػػي ،ضػػػ  عضػػػأ الارل ػػػيفأ ي ع ػػػد ياػػػ ، لتشػػػري  ال ي ػػػأؿ ؼ اخػػػيليال ػػػذ أر 

ايػػيد إد يلػػ  اصػػف  لألأيػػ  يػػم   صػػا  األصػػلم لأ يػػم   صػػب   يثػػؿ علػػ  إثػػر إ تهػػي ر عهدتػػ  عضػػأيت ، أا 
 ػف  تايلت ثيػؿ، أليوػ يال صػل  لهػ ال ه ػ  الارل ي يػ . اهذا يتايف اأف اليطل  الخيصػ  ايػد إ قضػير 1  الارل ي ي

 . اال تخياي ايليضأ ال  تهي  أاليت   عالقتهي القي أ ي ت ضّ ت الت اليهدة الارل ي ي  التم يُ  ش

إلػػ  لي ػػب اليطلػػ  الخيصػػ  غيػػر الدوػػتأري ، صػػيدؽ الارل ػػيف علػػ   ػػ ح لعضػػي   حػػؽ اإلوػػتفيدة  ػػف 
،   ي خأؿ ذأ  حقأؽ عضأ الارل يف ال تأيم حؽ االوتفيدة  ػف خالؿ هذه اليطل لهـ   خصص تيأيضيت 

لليضأ  القي أ ي ال شرع يقر ت ديد اليالق   أيتايف  ف هذه األح يـ اأف .اال تييزات ال رتاط  ايليطل  الخيص 
لوػػيس ، أا ػػأف ( 2+3، 2+6، 2+5)  2، ي ػػؿ اال تيػػيزاتاييهػػي يت تػػ  إلػػ  وػػ تيف  ايلارل ػػيف عهدتػػ ال  تهيػػ  

ايػد  ي  يروػته  ال ي   ػ يػإف الارل ػي م الوػياؽ ،اليهػدة الارل ي يػ  هأ  ه   الت ثيؿ داخؿهذه اليالق  القي أ ي  
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هػذه األشػ يؿ يم وت  و أات  ي ل ، ل ي ايل وا  لليضأ الذ  ي يرس  صؼ  دة اليهدة الارل ي ي ، تصاح  دة عالقت  القي أ ي  خ وػ  وػ أات اػدؿ ثالثػ . أ 

 ػف  4،5/102، أ 1،2/102ت ظيـ الدوتأر  ل دة اليهدة الارل ي ي  وأار يػم ال للػس الشػيام الػأط م، لأ يػم  للػس األ ػ ، أيقػي لل ػأادا  لهي  خيلف  لل
 .1996تيديؿ دوتأر و   
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 ال للػس الدوػتأر   اوػت تلأهذا  ي    ي يليؿ ت ديد عالقت  القي أ ي  ايلارل يف ادأف لويس. ا قضير عهدت .
 ي  ال نوس الدوتأر  هم راط اوتفيدة عضػأ الارل ػيف  ػف . » ..لف ايعتايره  ف الدوتأر،  105 ف ال يدة 

أ  يضػأ يػم  للػس التيأيضيت التم تدي  ل  ايلصػف  التػم يت تػ  اهػي   ي ػب يػم ال للػس الشػيام الػأط م ل
ين ػػػد أ . 1« األ ػػػ ، أايل تيلػػػ  تتأقػػػؼ االوػػػتفيدة  ػػػف تلػػػؾ التيأيضػػػيت ا لػػػرد ا تهػػػير اليضػػػأي  يػػػم الارل ػػػيف

اليضػػأي  يػػم الارل ػػيف، أال لوػػيس لهػػي لوػػيس التيأيضػػيت الارل ي يػػ  هػػأ  لفاهػػذا االلتهػػيد ال للػػس الدوػػتأر  
ال صػل   يالتيأيضيت ال خصص  لليطل  الخيص  أل هلذا حـر اليضأ ال  قضي  عهدت  أذأي   ف ، غير هذا

ا  حػػ  التقيعػػد  ،دة الارل ي يػػ لعػػيد ت ظػػيـ هػػذا الح ػػـ اراطػ  لحقػػأؽ ذأ  ال تػػأيم لث ػػير اليهػػلػ  اهػػذا األوػػيس، أ 
 دأف اليطل  الخيص . يقط

  ثعهنةميثب ث  نلةبميث تصلةيالجت  علةمميال تل زيتت تلبم -2

حيلػ  أييتػ ،  يػم، تلػر  لػ  لأ لذأيػ   أ يػ  ف التيأيضػيت ال   لػ  للأظيفػ  الي يوتفيد عضأ الارل يف
تأ ي يت عف   يرو  الأظيفػ   أتيد هذه ال  ح .   ح  التقيعد، أعالأة الأيية أال رض، أالتأ ي يت االلت يعي 

 هػػػػذهترتيػػػػب  رغػػػػـ ا تهي هػػػػي، لػػػػذا لػػػػـ ييػػػػيرض ال للػػػػس الدوػػػػتأر ل  ل هػػػػي آثػػػػير لليهػػػػدة الارل ي يػػػػ    ،الي أ يػػػػ
راقػػب  ال للػػس الدوػػتأر  لفصػػلتهي ايليهػػدة الارل ي يػػ . غيػػر   ػػ  ل ياعترايػػ، للارل ػػي ييف الوػػياقيف التيأيضػػيت

الصحيح ت ظي هي ايلش ؿ  ألعيدأل  آخر ال يفي  التم  ظ ت اهي هيت  الحقأؽ لض يف عدـ تفويرهي ايلخطأ، ا
  الذ  يحد  ف لط يع الارل ي ييف.

ال للػس الدوػتأر   اوػتي ؿ ،2يضأ الارل يفاألويوم للقي أف ا   دوتأري رقيا  ا  يوا ،يم هذا اإلطير
ألػػـ ت ػػ ح لػػ  يرصػػ  لرقياتهػػي. يي ػػد دراوػػت   قأاعػػد قي أ يػػ   صػػيدؽ عليهػػيليراقػػب اهػػي  أعيػػ التصػػد  ال تق يػػ  

يهػػي هػػيتيف تصػػد  ال للػػس الدوػػتأر  ألح ػػيـ لخػػر  تحيػػؿ عل ال ػػذ أر ػػف القػػي أف  43أ 38لدوػػتأري  ال ػػيدة 
اقػي أف لػـ يخطػر اػ ، لػذا تصػد  لهػي يي ػي ايػد  قاهي ال للػس الدوػتأر  ع ػد صػدأرهي ل  هػي عػدلتال يدتيف، را

 .3ال خطر ا  يم هذا القي أف ايألح يـعالق   ف ل ي لهي  ،ال للس  ف لديد
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 التأ ي ػيتعل  لف تطاؽ عل  عضأ الارل ػيف لح ػيـ  ظػي م  ، ف القي أف ال خطر ا  38ت ص ال يدة 
 ال ذ أر لعاله. 1989لأت  08ال نرخ يم  14-89ال  صأص علي ي يم القي أف رقـ  ،االلت يعي  أالتقيعد

وػ   يػم  20ل ي ػب الػذ  اوػتأي  ... ا » 14-89 ػف القػي أف رقػـ  49حيث    ػت الفقػرة األألػ   ػف ال ػيدة 
 ػف  %100شػرط الوػف  ػف  يػيش يوػيأ   الي ؿ،   هي يترة تشرييي  أاحدة  ه ي  ي ت  دتهي، االوتفيدة دأف

لف   ػي  1.«  ال  ػ  لأ  ػف األلػر األ ثػر ،   ي ػبفالتيأيض  األويوي  أالتيأيض  الت  يلي  ال ديأع  ل  اصػ
طريق  الحويب ال ال  ػ  لػ  إختيير ل ي ب ل قد لتيحت ،22-91ال يدل  ايلقي أف أ  ،الفقرة الثي ي   ف هذه ال يدة

 يقراف: ف،   هي الا داف الثي م أ الثيلث اللذاطرؽيم حويب تيأيضت  للتقيعد ايف ثالث 

إلحتفػػػيظ احقػػػ  يػػػم الحصػػػأؿ علػػػ  التقيعػػػد ال لػػػم علػػػ  لوػػػيس التيأيضػػػ  األويوػػػي  أالت  يليػػػ  إ ػػػي ا -
ال  صأص عليهي يم الفقرة األأل   حيف اوتيفير الشرأط ، الر   األ ثر األلرلأ  ، ي ب ت ال ديأع  ل  اصف
  ف هذه ال يدة.

 ، ف التيأيض  األويوي  أالتيأيض  الت  يلي  ال ديأع  ل  اصف   ي ب %100أا  ي  ف تقيعد يويأ   -
شريط  توديد اشترا يت الو أات ال تاقي   ه ي  ػيف عػددهي، أتػتـ ع ليػ  توػديد  ،األ ثر  الر   األلرلأ  ف 

 اليليي للدأل . اإلطيراتاالشترا يت أيقي ألح يـ التشري  ال ي أؿ ا  أال طاؽ عل  

ألف ، ي ال لوػػيس لػػ  يػػم الدوػػتأرإثػػرار  يليػػي ظ ػػيف الا ػػديف أاعتاره ػػي راقػػب ال للػػس الدوػػتأر  هػػيذيف أ 
يخضػػػ  للشػػػرأط أال يفيػػػيت الخيصػػػ  ا ػػػ ح  ييشػػػيت التقيعػػػد لإلطػػػيرات الوػػػي ي  وػػػب رليػػػ  حعضػػػأ الارل ػػػيف 
يف ال تيلقػ 617-83أ 616-83ل روػأ يف يال طاػؽ ا ،12-83التقيعػد رقػـ قػي أف ا ألب  ةلأل  ، أال حدد

وػي ي  ا ييشيت تقيعد القييدات الوييوي  لػحزب لاه  التحرير الأط م أالح أ   أ ييشيت تقيعػد اإلطػيرات ال
ح ي ػػ ،   ال روػػأ يف  ػػص علػػ  إخضػػيع  ػػ ح  ييشػػيت أتقيعػػد ال ي ػػب أل، أ لػػ2للحػػزب أالدألػػ  علػػ  التػػأالم

حػيف لقػر اوػتفيدة عضػأ الارل ػيف  ػف  ... »للدألػ ، أال شػرع يم أض    يثؿ لإلطػيرات الوػي ي  يليل  أهذا 
الأظي ؼ الوي ي  يم الدأل ، ي ػأف شرأط أ يفييت  ختلف  عف تلؾ التم يخض  لهي ذأأ ل ي ييش التقيعد أيق

ليؿ ال للس الدوتأر  يصرح ايدـ دوتأري  ال أاد ال شػير إليهػي،  األ ر الذ ، 3«...  قد لخؿ ا ادل ال ويأاة
 .ال لويس ل لي    الارل ي ييف  ف إثرار 
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 ػػص ع ػػ  الػػذ   لحوػػيب تيأيضػػ  التقيعػػد، لل ي ػػب ال قػػدـ   ػػي راقػػب ال للػػس الدوػػتأر  الخيػػير الثيلػػث
ل ي ب  ف تقيعد  وام علػ  لوػيس التيأيضػ  االذ  يقر إوتفيدة ، أ 49الا د األأؿ  ف الفقرة الثي ي   ف ال يدة 

 األويوي  أالت  يلي  لأ األلر األ ثر  ال    حوب ال وب التيلي :

 عف  ؿ و   ع ؿ، أ 5% -
 ، أعف  ؿ و    شير   يم حرب التحرير الأط م تحوب ل  ضيفي 3,5% -
 ػف  %50أذلػؾ لضػ يف الحػد األد ػ  أال قػدر اػػ  %10 ؿ شػطر  ػف اليلػز يوػيأ  ل 5,3% -

 .1 الر   األ ثر األلرلت  يلي  لأ التيأيض  االويوي  أا

ال وػػاتيف األخيػػرتيف ال ت وػػيف ا اػػدل ال وػػيأاة ألقػػر ادوػػتأريته ي، ل ػػي  وػػا  لف  يػػرل  ال للػػس الدوػػتأر 
لأ الأظػػي ؼ لأ  ،افتػػرات ع ػػؿ ال تػػدخؿ يػػم إطػػير اليهػػدة الارل ي يػػ  تيلػػؽ األ ػػرإذا  ،عػػف  ػػؿ وػػ   ع ػػؿ 5%

في ػدة عضػأ الارل ػيف ل وا  هذه ال. »..يإقرار  .ال ونألييت ال  صأص عليهي يم ال روأ يف ال ذ أريف لعاله
ثرار زا د ال لويس ل  دوتأريي،   ي يتييف التصريح اأف هذه ال وا  غير دوتأري    .2«يخيلؼ  ادل ال ويأاة، أا 

ال ييشػػيت   ػػ حاصػػل  ييتػػرؼ ال للػػس الدوػػتأر  يتاػػيف لف ، ال يرأضػػ  لعػػالهات االلتهػػيدخػػالؿ   ػػف
هذه الفلوػف  يم  فس الأقت لح يي  أيتدخؿ عهي الت ثيؿ، ، أ أضأ أالتقيعد للارل ي م الوياؽ ايليهدة الارل ي ي 

  .الزا د  صدر للثرار ال يلمل م ال يتـ تحأيلهي إل  لتيأيضيت ل
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 المبحث الثاني: 

 ضبط الثنائية غير المتساوية بين الغرفتين
 

، بتأسيسة    إلة  اة  يسةا  ب لبيي ايرالية ،للةدو  ةلناة ج  الاسسسة تيلفة  تدةديا    ،خلصت الدستورية الغربيةة
ثر اختلفت حسب طبيعةة األنماةة السي سةية، ج نب األول . ول جا التأسيس ابررات ي  لغرفة ث نية ف  البرلا ن إل  

ق اةةة ابةةدأ، األس سةةيةحف مةة  ىلةة  الحريةة ت  تقييددس سدداطة الغرفددة ا ولدد أها ةة   الفصةة  الةةداخل  بةةين السةةلط ت  وا 
 . 1ى اة السي س لعدلنة النم م 

ن ي ن الواقع ف  النم م الدستوري الجزائري ال يةدير بم ةرل للابةررات التة  إجتاعةت ىلي ة  تجة رب الةدو   وا 
الانت يةةة لنمةة م الغةةرفتين، إال أن تجربتةة  فةة  هةةجا امطةة ر انطلدةةت اةةن ابةةررات خ صةةة ال تنحةةبس فةة  الخلفيةة ت 

 ،الغرفةةهجل ر ص حبت  مروف أثرت ف  طبيعة التدليدية للبيي ايرالي ، خ صة وأن تأسيس الغرفة الث نية ف  الجزائ
وف  خصوصية الدور الجي ج ء ب   ان أجل ، والجي يختلف ىن امط ر الع م الجي صاات  الليبرالية لاث  هجل 

 .2الغرف

لدةد ىةة يل الاجلةةس الدسةةتوري جةة  التحةةوالت العايدةةة التةة  سةة ده  النمةة م السي سةة  الجزائةةري، وأها ةة  تبنةة  
ف ة  فياة  بعةد مو ف  البرلا ن، األار الجي اين  ان إدراك الخلفية السي سةية ل ةجل الثن ئيةة، والتة   الثن ئية الاجلسية

 والابنيةة، 3ف  الدولةة ةالبرلا نيلتفسير إرادة الاسسس الدستوري بان سبة رق بت  للدواىد الد نونية الت  تحيم الثن ئية 
. والفلسةةةفة الدسةةةتورية ل  تةةة  العغقةةةة تتةةةأرج  بةةةين الانتخبةةةة ب ألسةةة س ىلةةة  ىغقةةةة الغرفةةةة الث نيةةةة الجديةةةدة بةةة ألول 

الاسةةة واة بةةةين الغةةةرفتين أو ىةةةدم الاسةةة واة والاغةةة يرة بين اةةة ، اةةةن حيةةةا البنةةة ء الع ةةةوي واالختص صةةةين التسةةةريع  

                                                           
ي ن ال دف ان وراء تأسيس غرفةة ث نيةة فة  البرلاة ن هةو تدييةد سةلطة الغرفةة األولة  حف مة  ىلة  الحريةة  -التن فسية-ف  الدولة الليبرالية التدليدية  ت ريخي ، - 1

. طة السي سةية   فلسةفة التدييةدالسي سية؛ وان ثم، لم تين الثن ئية الاجلسية سوى تيريس  لابدإ الفص  بين السلط ت، وتأاين  للفلسةفة التة  تنةتمم فة  إط رهة  السةل
 .40، ارجع س بق، ص  مجاس ا مة: اإلطار العضوي و الوظيفي، بوليفةم. ىاران أنمر لتفصي  أيثر؛ 

، مدةا نشدريا  مجادس ، اجلس االاة، سنتين ان تنصةيب حو  الدوافع الخ صة للتوج  نحوى الثن ئية البرلا نية ف  النم م الجزائري، أنمر؛ أيثر لتفصي   - 2
 .0444الجزائر، يوليو 

تةةتاين الاجةة لس الدسةةتورية ىاواةة  اةةن تحديةةد و ةةبط الاي نةةة التةة  يحتل ةة  البرلاةة ن فةة  النمةة م  ،األنماةةة الداخليةةة للبرلا نةة تاط بدةةة دسةةتورية اةةن خةةغ   - 3
ف ةةبط   هةةو  ةةبط ل ةةجا الج ةة ز. ولتفصةةي  أيثةةر حةةو  وىالةة ،  انطغقةة  اةةن أن او ةةوا هةةجل الرق بةةة هةةو الدواىةةد الانماةةة لومةة ئف البرلاةة ن السي سةة  للدولةةة.

 .40، ص  0402، العدد األو  مجاة المجاس السستوري، اي نة البرلا ن الجزائري ف  امجت  د الدستوريسريط،  ر؛ أ.ةأنم الاو وا



 لتمثيل البرلمانيالفصل األول: عق لنه ا

55 

 

، خ صةةةسي سةةية  الىتبةة راتاسةة واة بةةين الغةةرفتين الىةةدم  فةة  هةةجا امطة ر ف ةة  الاسسةةس الدسةةتوريقةةد والرقة ب . و 
   وبةين الغرفةة الث نيةة،ب سرة إل  تدييد سةلطة الغرفةة األولة  وىدلنةة نسة ط  ، اةع خلةق تةوازن سي سة  بين ةت دف ا

ويرس الاجلس الدستوري هجل الفلسفة ىل  استويين وبوج ين اثنين؛  .ان خغ  التأسيس لعدم اس وات ا  وميفي 
وتأكيدددسح لحددد  مجادددس ا مدددة فدددي األو  (،  ) الاطلةةةب العاسيدددة بحفظدددال لاتجددداح الواحدددس للجدددراةا  التشدددريعية

 ) الاطلب الث ن  (.  اإلختاف بسل التعسيل

 واحس اتجاحتشريعية في التنظيم اإلجراةا  المطاب ا ول: 
 

الع لاية البيي ايرالية اس واة وميفية بين غرفتي ة  األولة  والث نيةة، بة الىتراف لية   االنماةرتب العديد ان ت  
ان ا  بدور اا ث  ف  إصدار الدوانين والرق بة، ف لبيي ايرالي  الاتس وية ه  الت  تنج  ف  تحديق التوازن الداخل  

غرفتي   للعا  البرلا ن  وتحيا   ف   للبرلا ن، أا  غير الاتس وية ف   الت  تفس  ف  جلك، نتيجة إحتي ر إحدى
 . ه  الاتحياة سيرل ىل  حس ب األخرى، وى دة ا  تيون الغرفة األول 

وا  ةة فة للاسةة واة الوميفيةةة بةةين الغةةرفتين، تلعةةب الاغةة يرة بين اةة  اةةن حيةةا التسةةيي  دورا ا اةة  فةة  تحديةةق 
يسةةا  ب لبيي ايراليةةة الاتوازنةةة، التةة  ينةةتم اةة  تزويةةد الغةةرفتين بةةنفس الصةةغحي ت إج أن التةةوازن الةةداخل  للبرلاةة ن، 

 .1ترفض التي ا  بين الغرفتين بجع  إحداها  ندا لألخرى ف  اا رسة العا  البرلا ن 

والواقةةع فةة  النمةة م الدسةةتوري الجزائةةري، أنةة  يسسةةس لبيي ايراليةةة غيةةر اتسةة وية وميفيةة ، ي ندسةةة اسسسةة تية 
، لاع لجة ند ئص النمة م السي سة  التة  بينت ة  09902 دستور سنةال جديدة خلص ل   الاسسس الدستوري بتعدي 

أحةةةدا غرفةةةة ث نيةةةة تتاتةةةع بصةةةغحي ت برلا نيةةةة احةةةدودة تسةةةا  ل ةةة  ب لتةةةأثير فةةة  ف ،0990تجربةةةة األحةةةداا بعةةةد 
 . 3اجري ت الحي ة بسي  فع  

                                                           
، 0404اةة ي  02ج اعةة الحةة   لخ ةر، ب تنةةة، ، أطروحةة ديتةةورال فةة  العلةوم الد نونيةةة، مركددم مجاددس ا مددة فدي النظددام السسددتوري الجمائددريا. خربة ل،  - 1

 .23ص  

للدور الاتي اة  للغةرفتين فة  تاة م العاة  البرلاة ن ، ليةن  اف  هجا الصدد قد يرى بعض الفد  ء أن الثن ئية البرلا نية ف  الجزائر ه  ثن ئية اتس وية، اىتب ر  - 2
، ف لاغةة يرة الوميفيةةة الوا ةةحة بةةين غرفتةة  البرلاةة ن فةة  اا رسةةة الدسةةتوريهةةجا ال يعبةةر ىةةن الاسةة واة بين اةة ، بةة  يسيةةد توازن اةة  وتيةة فا اريزي اةة  فةة  النمةة م 

، وال يف ةم بعةدم الاسة واة ىةدم  اس وات ا  ىل  هجا الاستوى، رغم دورها  الاتي ا  ف  اا رسةت ويجا الرق بية يا  هو ابين الحد ، تسيد ىدم  ،الوميفة التسريعية
    ، ف ألاران اختلف ن ب لسي  الاو   أىغل.الاوازنة بين ا  ف  تأاين الوميفة البرلا نية

 وميفة اعّدلة  لألو الوطن ، قصد الاسسس الدستوري أن تيون ب لاجلس السعب   ة اجلس األاةفان خغ  تبني  لابدأ الثن ئية غير الاتس وية ف  ىغق - 3
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ىاةة ال ل ةةجا الاعطةة ، تةةم تنمةةيم امجةةراءات التسةةريعية دسةةتوري  بطريدةةة  اجلةةس األاةةة  في ةة يالةةك  نوىيةةة،وا 
سةةلطة انةةع اطلدةةة فةة  اواج ةةة الاجلةةس السةةعب  الةةوطن ، وهةةجا ب ييلت ةة  ب تجةة ل واحةةد ييةةون فيةة  يةة  اسةةروا أو 

  التوال  حت  تتم الاص دقة اقتراح ق نون او وا ان قسة ان طرف الاجلس السعب  الوطن  و اجلس األاة ىل
الةةزم بحفةةم تنمةةيم امجةةراءات التسةةريعية وفدةة  لةة رادة والاجلةةس الدسةةتوري فةة  سةة رل ىلةة  احتةةرام الدسةةتور  .ىليةة 

 المبددداسرل البرلمانيدددة حددد  حبدددري لاندددوابالدسةةةتورية، وفةةة  هةةةجا الصةةةدد ىنةةةد رق بتةةة  للدسةةةتورية، أيةةةد ىلةةة  أن 
بةين ايتبة  غرفتة  البرلاة ن ) الفةرا الثة ن  (،  ومنع الحكومة من الخيرل فدي ييدسام مشداريع ااألو  (، .الفرا..)

 ليسان االتج ل الواحد للعا  التسريع .

 المباسرل البرلمانية ح  حبري لانوابالفرم ا ول : 

، وتعةد 1الاب درة ه  " الحةق فة  إيةداا نةص قة نون  اةن أجة  ان قسةت  والاصة دقة ىلية  اةن قبة  البرلاة ن "
رة فة  األنماةة التة  ل ة  برلاة ن أحة دي دفة  العاة  التسةريع . وتنمةيم الابة  وأهم ارحلةة أس س الوميفة التسريعية

إسي  ، ىل  العيس ان تلك الت  ل   برلا ن ت تعا  بغرفتين، حيا تراوحت ف  تنميا   ل جا أية الغرفة ال يثير 
ويتبةدى جلةك ب سةتعراض حةم الغرفةة الث نيةة اةن الابة درة  ،الحق بين إىط ئ  ليةغ الغةرفتين أو محةداه  دون أخةرى

 (. ث ني  ..) اجلس األاة ف  النم م الجزائري  حرم ان الت  (، و   أوال ) البرلا نية ف  األنماة الاد رنة 

 أوال: مباسرل الغرف الثانية بالقوانين في ا نظمة المقارنة 

لدد ي نت الاب درة ب لدواىد الد نونية لدرون اح  صراا بين السلطة التنفيجيةة والبرلاة ن، حيةا سةعت األولة  
ألن ييون ل   ان خغل   يدا للتأثير ىل  الحي ة الاسترية، بينا  ح و  الث ن  اسةترج ا راةز سةي دت  فة  الوميفةة 

الغربية ىن نم م توافد  يعط  حق الابة درة ب لدواىةد التة   الدستوراليةالتسريعية باا رسة الاب درة، إل  أن أفرزت 
 . 2ت م الحي ة الاسترية للسلطتين

                                                                                                                                                                                                 

وميفةةةة يبررهةةة  الطةةة بع الاريةةةب والغةةة اض للحيةةة ة السي سةةةية، لاةةة  تحالةةة  هةةةجل األخيةةةرة اةةةن طفةةةرات وىةةةدم إسةةةتدرار الاعطيةةة ت  ،وافرالةةةة فةةة  الاجةةة   التسةةةريع 
 (، UN CONTRE POUVOIR) ةا ة د سةلطةالسلطة، ي ن ان ال ةروري إيجة د  فاد ب  نزىة هيانة األغلبية واحتي ر . وىلي الابنية ىلي   وامجتا ىية

مجاددة  الةدور الاعةد  لاجلةةس األاةة فة  الوميفةةة التسةريعية،م. ىاةران بوليفةةة.، لتفصةي  أيثةةر حةو  هةجا الاو ةةوا راجةع ؛   أو ىلة  أقة  تدةدير سةةلط ت اعّدلةة.
 .0400، ج نف  °04بسيرة، العدد  المفكر،

 .030ارجع س بق، ص   الدور الاعد  لاجلس األاة ف  الوميفة التسريعية،بوليفة.، م. ىاران   - 1

 نفس الارجع، نفس الصفحة. - 2
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إ ةة فة ل ةةجا، فدةةد إاتةةد الصةةراا ىلةة  الحةةق فةة  الابةة درة إلةة  داخةة  البرلاةة ن فةة  حةةد جاتةة ، وبةة ألخص بةةين 
فتةة  البرلاةة ن فةة  خةةوض غرفتةة  البرلا نةة ت البيي ايراليةةة، حيةةا تعتةةرف العديةةد اةةن األنماةةة السي سةةية باسةة واة غر 

  حةةةق إقتةةةراح الدواىةةةد الد نونيةةة، اةةةع  ةةةرورة اصةةة دقت ا  اعةةة  ىلي ةةة  ب ألغلبيةةةة االعاةة  التسةةةريع ، باةةةن  أى ةةة ئ 
رة ىلةةة  قةةةدم الاسةةة واة هةةة  اةةةن ادواةةة ت الثن ئيةةةة دواا رسةةةة الغةةةرفتين للابةةة  .1ره اإصةةةدألجةةة  الاطلوبةةةة دسةةةتوري  

تيةون ال  بسةي  الاغة يرة بةين الغةرفتين فة  أسة ليب اختية ر أى ة ئ ا ، البرلا نية الاتسة وية، التة  يسةترط في ة  أوال
. وفة  هةجا 2الاسة واة بين اة  فة  اا رسةة الوميفةة التسةريعية ث نية في ة  ويسةتلزم ، ةخةر ها  صورة اط بدة لألا حدإفي  

( غرفةةةة ث نيةةةة بحد ةةة  فةةة  اقتةةةراح الدةةةوانين،  22ثغثةةةة وثغثةةةون )  نحةةةوتحةةةتفم  فةةة  األنماةةةة الاد رنةةةة، الخصةةةوص
 .3اثل   اث  الغرفة األول بصفة ت اة ان دون قيود، ف  جلك  حد  وتا رس 

لةة  ج نةةب هةةجا، ت   أى ةة ئ    باةةن ايةةز بعةةض األنماةةة السي سةةية الغةةرف الانتخبةةة فةة  الوميفةةة التسةةريعية، وا 
ف  الاد ب  ل جل األخيرة سلطة انع هجل امقتراح ت  ويت ح لدوانين دون أى  ء الغرف الث نية.وحدهم حق اقتراح ا

تسةةا  أنماةةة سي سةةية أخةةرى للغةةرف الث نيةةة باا رسةةة ياةة   إال ب لوجةة  الةةجي ير ةةي ا  االثنةةين اعةة . اةةن الصةةدور،
حةرم ىلي ة  اا رسةت   فة  اية دين احةددة، ية مقتراح فة  الاجة   الاة ل  ياع بعض الديةود، يةأن  البرلا نيةالاب درة 

أو تسةةةتأثر ب ةةة   وال ةةةريب ، أو فةةة  اجةةة   ال ةةةا ن امجتاةةة ى ، التةةة  يعةةةود الحةةةق ب لابةةة درة في ةةة  للغرفةةةة االولةةة 
، وفةة  فرنسةة  ب لنسةةبة 4ب لنسةةبة للح لةةة االولة  والبريطةة ن  األاريية  ينفةة  النمةة اىليةة   الو ةع ، ياةة  هةةوالحيواةة

تعد  يأا نية ، الناسة ، يابودية  وييرغيسةت ن. اةع أن تدترح وال  توجد غرف  ث نية ،وف غ ىن هجا .5للح لة الث نية 
فةة  أنماةةة يةةغ اةةن  اوجةةود، ياةة  هةةو وال تعةةد  أصةةغقتةةراح الدةةوانين االال تتاتةةع بحةةق  هنةة ك غرفةة  ث نيةةة أخةةرى

 الجزائري.السي س   النم مف  ، ويجا 6و، وجزر فيج ، لوزطت يغند، اهولندإثيوبي ، 

 
                                                           

 . 002م. رفعت ىبد الوه ب، ارجع س بق، ص   - 1

 .  02، ص  0993، نسري ت اجلس االاة، نوفابر سراسا  ووثائ ، تدخ  ف  ندوة الانطلد ت الفيرية والسي سية لاجلس األاةص، بوجاعة،  - 2

 .23، ارجع س بق، ص  مركم مجاس ا مة في النظام السستوري الجمائريا. خرب ل،  - 3

 .65مرجع سابق، ص:  بعض الجوانب التأسيسية والتشريعية لمجلس االمة،أ. شريط،  - 4

5  - R.  HANICOTTE, Priorité au SÉNAT, Pouvoirs, 2004/1, n°111, p: 166, et S. 

الاسسسةةة لغتصةة   الوطنيةةة للنسةةر  اجلةةة الوسةةيط، وزارة العغقةة ت اةةع البرلاةة ن، حةةق التعةةدي  فةة  النمةة م البرلاةة ي الجزائةةري ) دراسةةة اد رنةةة (،أ. سةةريط،  - 6
 .99 ، ص 0402، 04العدد؛  واالس  ر، الجزائر،
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 المباسرل البرلمانيةيقباة مجاس ا مة من ثانيا:  

، بنصةةة  ىلةةة  أن ياةةة رس الاعي ريةةةة  ةةةان الاسسةةةس الدسةةةتوري للبرلاةةة ن السةةةي دة فةةة  اا رسةةةة وميفتةةة لدةةةد 
 إىدادالسلطة التسريعية برلا ن يتيون ان غرفتين، وها  الاجلس السعب  الوطن  واجلس االاة، ول  السي دة ف  

جيةة سةريي  أس سةي  للبرلاة ن فة  ه تة  الوميفةة، بعةد إىترافة  ، ف  حين جع  السلطة التنفي1والتصويت ىلي الد نون 
 . 2لي  ان الوزير األو  والنواب بحق الاب درة ب لدوانين "

إن و وح امرادة التأسيسية ف  ترتيب حق الاب درة للاجلس السعب  الوطن  والحيواة فدط، ينبةا بو ةوح 
خةة  البرلاةة ن، حيةةا نمةةم باوجةةب الفدةةرة الث نيةةة للاةة دة غيةةر اتسةة وية دا مةةيم الاسسةةس الدسةةتوري لبيي ايراليةة ىةةن تن
ينتم إقص ء ي اغ ل جا األخيةر اةن هجا ، و 3حق الاب درة ب قتراح ت قوانين للنواب دون أى  ء اجلس األاة 009

فةة  هةةجا و  الحةةق فةة  الابةة درة، وهةةو إسةة رة وا ةةحة لعةةدم الاسةة واة الوميفيةةة بينةة  وبةةين الاجلةةس السةةعب  الةةوطن .
بان سةبة وجاك امط ر، ىا  الاجلس الدستوري ىلة  حفةم إرادة الاسسةس فة  إقصة ء اجلةس األاةة اةن الابة درة، 

أن صةغحية الابة درة بة لدوانين لية  اةن  ... » لر   ىتبةباط بدت  للنم م الداخل  لاجلس األاة ف  نسخت  األولة ، 
ون يةة  اسةةروا أو إقتةةراح قةة نون احةة  ان قسةةة اةةن ييةة  ...»، وأوجةةب أن «رئةةيس الحيواةةة والنةةواب دون سةةواهم 

 .4«   التوال  حت  تتم الاص دقة ىلي طرف الاجلس السعب  الوطن  واجلس األاة ىل

بةدأ يواحةد،  ب تجة لالاجلةس الدسةتوري فة  تةأاين سةير امجةراءات التسةريعية  ييف يس هميبين هجا امجت  د 
الحيواة أو الاجلس السعب  الةوطن ، وتنت ة  دائاة  باصة دقة اجلةس األاةة، وال يايةن أن تسةير بة لعيس  باب درة

أبةةدا. وتتا سةة  هندسةةة امجةةراءات التسةةريعية ب ةةجا السةةي  اةةع الةةدور الانةةوط باجلةةس األاةةة فةة  النمةة م الدسةةتوري، 
اسةةتبع د يةة  نةةص تسةةريع  اةةن سةةأن  وهةةو تةةأاين الثبةة ت للانمواةةة التسةةريعية والةةتحيم فةة  تةةدفق الدةةوانين، قصةةد 

 . 5الاس س ب الستدرار والسلم االجتا ىيين، الجي قد ينجم ىن امندف ى ت الزائدة للديادراطية
                                                           

 .0990ان تعدي  الدستور لع م  93الا دة  - 1

 ان نفس التعدي  الدستوري. 009الا دة  - 2

 الس بدة الجير. 009أنمر  الفدرة الث نية ان الا دة  - 3

، الصة درة فة  43، الاتعلةق باط بدةة النمة م الةداخل  لاجلةس األاةة للدسةتور،  .ر رقةم  0993فبراير  04، الاسرخ ف  93/ ر.ن.د/ م.د/ 40الرأي رقم   - 4
 .0993فبراير  03

الةدور الاعةد  لاجلةس األاةة فة  الوميفةة م. ىاةران بوليفةة.، . ويجا؛ 04، ارجع س بق، ص  بعض الجوانب التأسيسية والتسريعية لاجلس االاةأ. سريط،  - 5
 .030، ارجع س بق، ص  التسريعية
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واةةةن خةةةغ  امتجةةة ل الواحةةةد ل جةةةراءات التسةةةريعية، ت ةةةان الثن ئيةةةة غيةةةر الاتسةةة وية التةةةوازن السي سةةة  بةةةين 
وب ةجا ف ة   .اةع اةن  اجلةس األاةة حةق الاصة دقة القتةراحالسةعب  الةوطن  فة  ا الغرفتين، بحفم   لحق الاجلس

 هةةجاتسسةةس لسةةلطت  البةةت والانةةع داخةة  البرلاةة ن جاتةة ، مق اةةة الفصةة  بةةين غرفتيةة  اةةع توازن اةة  السي سةة . وأيةةد 
ب لنسةةبة لعةةدم اةةن  اجلةةس األاةةة حةةق  حيناةة  صةةرح أنةة  " ،الخطةة ب السي سةة  لةةوزير العغقةة ت اةةع البرلاةة ن الطةةرح

وانين، فلدةد حة و  الاسسةس الدسةتوري أن يحةدا توازنة  ا اة  بةين الغةرفتين، ثةم إن التجربةة تعةد جديةدة الاب درة ب لد
فدد اخت رت الدراءة الث نية، الت  تعد باث بة دىم ان ج ة، أو إلف ت امنتب ل إلة  بعةض األخطة ء  ،ب لنسبة للجزائر

لدةةد اةةن  الدسةةتور الاجلةةس  و .التةة  تحصةة  فةة  الغرفةةة األولةة  بسةةبب التسةةرا فةة  اتخةة ج الدةةرارات اةةن ج ةةة أخةةرى
، وهةو واقةع فر ةت  1". دقة ىلي ة السعب  الوطن  حق الاب درة ب لدوانين، وب لاد ب  اةن  اجلةس االاةة حةق الاصة 

البرلا نية الاعدلنة  د تج وزات ورىونة النواب ف  حد جات م، لجا حةدد الاجلةس الدسةتوري إطة ر تةدخ  ية  غرفةة 
تنصةةةّب ان قسةةةة الاجلةةةس السةةةعب  ىلةةة  الةةةنص الاعةةةروض ىليةةة ، وأن  »...فةةة  العاليةةةة التسةةةريعية، بنىتبةةة رل أن 

الةةجي صةةوت ىليةة  الاجلةةس السةةعب  الةةوطن ، واةةن ثةةم فةةنن الاسسةةس ان قسةةة اجلةةس األاةةة تنصةةّب ىلةة  الةةنص 
، وب جا يسان اجلس األاة ا اتة  فة  « األحي م تحديد إط ر تدخ  ي  غرفة ...الدستوري يدصد ان خغ  هجل 
 إال باا رست  للان قسة والاص دقة دون الاب درة.  ل  تأت توالت  لن  ،رق بة الاجلس السعب  الوطن 

 ييسام مشاريع القوانين سون ح  الخيرل الفرم الثاني:

يوجةةب الاسسةةس الدسةةتوري بةةأن " ييةةون يةة  اسةةروا أو اقتةةراح قةة نون او ةةوا ان قسةةة اةةن طةةرف الاجلةةس 
. توجةة  هةةجل امرادة ان قسةةة النصةةوص 2" لسةةعب  الةةوطن  واجلةةس األاةةة ىلةة  التةةوال  حتةة  تةةتم الاصةة دقة ىليةة ا

 ىلة جلس السعب  الوطن  ثم أى  ء اجلس األاة. وتطبيق هةجا الحيةم الا تبدأ وجوب  انالد نونية بنتج ل واحد، 
قص ء اجلس األاة اةن الابة درة البرلا نيةة، فةنجا اة  اقتةرح النةواب نصة  ق نونية   توجةب إقتراح ت الدوانين يتا س  وا 

ح لةة اة  . وف  3أوال داخ  الاجلس السعب  الوطن  ليح   بعد الاص دقة ىلي  ىل  ان قسة اجلس االاة ت ن قسا

                                                           
 .72، ص  0993نسري ت اجلس االاة، نوفابر ، سراسا  ووثائ ، تدخ  ف  ندوة الانطلد ت الفيرية والسي سية لاجلس األاةتدخ  م. يسود،  - 1

 .0990لع م  يتعدي  الدستور الان  004الا دة  - 2

من مكتب المجلس الشعبي الوطني بواسطة رئيسه الى اللجنة المختصة، تستدعي اللجنة لالنعقاد من  -وكذا مشاريعها  -اقتراحات القوانينتحال حيث  - 3

ثم تنعقد في مرحلة  وتستمع الى الوزير المعني، وتتوج مناقشاتها بتقرير تمهيدي يقدمه مقررها في الجلسة العامة. قبل رئيسها، وفيما بين دورات المجلس،

امة المخصصة الحقة لدراسة التعديالت واالثارءات التي تثار في الجلسة العامة، وتتوج هذه المرحلة كذلك بتقرير تكميلي يعرضه المقرر في الجلسة الع

 اجلة الوسيط، وزارة العغق ت اع البرلا ن، المبادرة بالقوانين بين الحكومة والبرلمان في المنظومة القانونية الجزائرية،ر؛ م. شيهوب، أنظ للتصويت .
 .042 ، ص 0402، 04العدد؛  الاسسسة لغتص   الوطنية للنسر واالس  ر، الجزائر،
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إجا ي نةةت النصةةوص الابةة در ب ةة  هةة  اسةة ريع قةةوانين للحيواةةة فدةةد نما ةة  الدسةةتور بسةةي  يتا سةة  واتجةة ل سةةير 
، وفدة  للاة دة لةدى ايتةب الاجلةس السةعب  الةوطن  فدةط الد نونيةة الان قس ت، بنلزاا  للةوزير األو  و ةع اسة ريع 

 .ان  2/009

الدسةتوري ىنةد تيريسة ، بنىط ئة  الةوزير األو  سةلطة امختية ر ولدد ح و  الاسرا تغيير طبيعة هجا الحيم 
ى  تةدخ  ف  و ع اسةروى ت الدةوانين لةدى ايتةب الاجلةس السةعب  الةوطن  أو ايتةب اجلةس األاةة، ااة  اسةتد

للدسةةتور، اسيةةدا ىلة  أن الةةوزير األو  يةةودا اسةة ريع الدةةوانين ايتةةب الاجلةةس  الاجلةس الدسةةتوري لاط بدةةة الحيةةم
الان قسة  لي ان ب جا االجت  د(،  أوال    فدط، دون أن ييون ل  أي حق ف  الخيرة بين الغرفتين) السعب  الوطن

 (. ث ني    الاتت لية للنصوص الد نونية حت  تتم الاص دقة ىلي   )

 الغرفة ا ول  حبراأوال: ييسام مشاريع القوانين مكتب 

بحراة ن اجلةس األاةة اةن الابة درة  ،ف  تأاين  لغتجة ل الواحةد لاةيغد الدة نون ،لم ييتف الاسسس الدستوري
ب لدواىد الاعي رية فحسب، ب  جهب إل  غ  يد الوزير األو  ان الخيرة بين غرفت  البرلاة ن فة  و ةع  لاسة ريع 

ية بةةدأ اةةن هةةجا الدةةوانين، فةةأجبرل ىلةة  إيةةداى   ايتةةب الاجلةةس السةةعب  الةةوطن  فدةةط، لتتحةةرك امجةةراءات التسةةريع
هجل ال ندسة الدستورية، دائا ، ه  تبسيط امجراءات التسريعية والتأسةيس والعلة ف   األخير بنتج ل اجلس األاة.

د ل ةجا التنمةيم الدسةتوري سة بدة وج  ت  و  .1لاجلس السعب  الوطن العا  التسريع  لاجلس األاة ىل  للرق بة الحدة 
نمةةةم الدسةةتور الفرنسةةة  امجةةراءات التسةةةريعية بنتجةة ل واحةةةد لسةةن الدةةةوانين فةة  اجةةة الت  فدةةدفةة  الدةة نون الادةةة رن، 

( ىلةةة  أن تةةةودا الحيواةةةة اسةةة ريع قةةةوانين  0/29الت سةةةعة والثغثةةةين الفدةةةرة الث نيةةةة ) احةةةددة، بنصةةة  فةةة  الاةةة دة 
الدةوانين التة  ت ةدف امجتا ى  أوال لدى الاجلس الةوطن ، وأن تةودا اسة ريع  ال ا نواس ريع قوانين  ،الاوازنة

هندسةةة فاةةن حيةةا السةةي  يسةةب  هةةجا التنمةةيم  .2أوال ب ألسةة س إلةة  تنمةةيم الجا ىةة ت امقليايةةة لةةدى اجلةةس السةةيوخ
يسسةةس لةة  امجةةراءات التسةةريعية فةة  النمةة م الجزائةةري، لينةة  يختلةةف ىن ةة  اةةن حيةةا الاغةةزى والا ةةاون، إج لةةم 

                                                           
اجلةس األاةة ىلة  أىاة   الاجلةس السةعب  الةوطن ، باف ةوم الرق بةة السي سةية ىلة  أىاة   الحيواةة، ل بة  الرق بةة السي سةيةدصةد يال للرق بةة،  الطةرحف  هةجا  - 1

ناةة  يدصةةد ب ةة  سةةلطة اجلةةس األاةةة فةة  قبةةو  أو رفةةض ي اةة  الةةنص الةةجي صةةوت ىليةة  الاجلةةس السةةعب  الةةوطن  أو بعةةض أحي اةة ، اةةن خةةغ  ااتن ىةة  ىةةن  وا 
الخصةوص يةرى األسةت ج بوزيةد هةجا ض األحية م أو إند صة   ب لةجه ب إلة  اللجنةة الاتسة وية األى ة ء. وفة  التصويت ىلي ، اا  يعرب ىن ارادت  فة  زية دة بعة

ناة  الاجلةس الدسةتوري هةو الةجي يراقةب، واجلةس االاةة يسة رك فة  العاليةة التسةريعية، ولة  الحةق فة  امخةتغف،    حديدةلزه ري أن " اجلةس األاةة ال يراقةب، وا 
تدخ  ف  ندوة الانطلدة ت الفيريةة والسي سةية لاجلةس األاةة، دراسة ت  فة أو بحجف، وليس هجا برق بة ... " أنمر؛  . بوزيد، تدخ  وهجا امختغف قد يأت  بن 

 .20، ص  0993ووث ئق، نسري ت اجلس االاة، نوفابر 

2 - Cf; l'Article 2/39 de la Constitution Français, du 04 octobre 1958, précité.   
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ألن  ال يعط  حريةة النةو  بةين الغةرفتين بة  تمة  ق ئاةة،  ،ق إطغ لتبسيط امجراءات التسريعية ف  هجل الاج الت
مطةغا أوال ىلة  اسة ريع قةوانين الا ليةة وال ةا ن اوي  اة  فة  األاةر هةو اةن  الاجلةس السةعب  الةوطن  فرصةة 

إىطة ء اجلةس السةيوخ فرصةة ان قسةة اسة ريع اع امجتا ى ، وهجا إختص ص أصي  لااثل  السعب الانتخبين، 
ب ألس س، اا  يس هم ف  اثةراء هةجل النصةوص  ان هجل الجا ى ت ى ويت بحيم  أوال ةيالجا ى ت امقلياقوانين 

. وه  تجربة براغا تية تثري نم م الثن ئية البرلا نية، ليةن ال يايةن امقتةداء ب ة  1قب  جه ب   إل  الاجلس الوطن 
التأسةةيس للرق بةةة الغحدةةة ريعية فةة  الجزائةةر هةةو رغةةم بسةة طت  ، اةة  دام ال ةةدف اةةن امتجةة ل الواحةةد ل جةةراءات التسةة

 و ليس العيس.  ،األاة ىل  أىا   الاجلس السعب  الوطن  لاجلس

التسةةريعية باط بدتةة  للاةة دة  تقةةد حفةةم الاجلةةس الدسةةتوري هةةجل ال ندسةةة ل جةةراءاب لنسةةبة للنمةة م الجزائةةري، 
تبةةين  004الاةة دة  ..».اىتبةةر أن  نولةة ، حةةيلاجلةةس السةةعب  الةةوطن  فةة  نسةةخت  األاةةن النمةة م الةةداخل  ل 004

بدقة إجراء إيداا الحيواة لاس ريع الدوانين ف  ايتب الاجلس السعب  الوطن ، فنن هةجا االجةراء يجةد أس سة  فة  
( التة  تةةنص صةراحة ىلةة  أن اسة ريع الدةةوانين يودى ةة   0939اةةن الدسةتور ) دسةةتور  002اةةن الاة دة  2الفدةرة 

اةةن  03، وأىةة د نفةةس االجت ةة د بان سةةبة رق بتةة  للاةة دة 2«يواةةة هةة  التةة  تودى ةة  ... رئةةيس الحيواةةة وليسةةت الح
النمة م الةداخل  للاجلةس السةةعب  الةوطن  فة  نسةخت  الث نيةةة بعةد تأسةيس اجلةس األاةةة، اعتبةرا أن إيةداا الحيواةةة 

 ،اةن الدسةتور 009ة اس ريع الدوانين لدى ايتب الاجلس السعب  الوطن  يخ  بادت ي ت الفدرة الث لثة ان الا د
 .) الوزير األو  ( أن طت تلك الا اة برئيس الحيواةالت  

، يايةةن اسةةتخغص نتيجتةةين إثنتةةين يسةة هم ب اةة  الاجلةةس الدسةةتوري فةة  ينر و جياةةال االجت ةة ديناةةن خةةغ  
لةم يسةا  بنيةداا اسة ريع الحيواةة فة  غيةر ايتةب الاجلةس أوال  إتجة ل امجةراءات التسةريعية؛الحف م ىل  هندسةة 

هةجا  ث نية  ياة  فسةر لة  ننةجاك.السعب  الوطن ، ليدص  إاي نية إيداى   ايتب اجلس األاة والةجي ية ن قةد أ سةس 
 ، ليحةدد اسةسولية حيةرا ىلة  سةخص رئةيس الحيواةة ) الةوزير األو  ( دون أفةراد حيواتةسلطة ىل  أن   امجراء
 ثم ي ان إتي ن   ب لوج  الدستوري. وان ،اا رست 

 

 
                                                           

1 - R.  HANICOTTE, loc.cit. 

، المتعلق بدستورية القانون المتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موقعع المجلعس 6555اوت  66، المؤرخ في 55/ ر.ق.م د/66الرأي رقم:  - 2

  dzconstitutionnel-www.conseil.الدستوري الجزائري؛ 



 الجزائري  لعمل السياسي للبرلمانا على  اإلجتهاد الدستوري  أثرالباب األول :  

56 

 

 لانبوص القانونيةثانيا: ضمان المناقشة المتتالية 

، وسةةي  1يدت ةة  الناةةوج  البييةة ايرال  للبرلا نةة ت أن تتسةة رك الغةةرفتين فةة  إيجةة د قواىةةد الحيةة ة الاسةةترية
الابة درة بة لدوانين اةع حةق ان قسةت  ، العغقة بين ا  هو الاحدد لييفية هجا اميج د، فدد يتس وي ن ف  اا رسة نلية 

وال تصةةب  هةةجل الدواىةةد ن  ئيةةة إال بعةةد اتفةة ق الغةةرفتين ىلةة  صةةيغة اوحةةدة ل ةة  بعةةد إجةةراءات خ صةةة، ووفدةة  ل ةةجا 
أو العيةةس.  ،الث نيةةةبنتجةة ل الغرفةةة األولةة   اةةن ؛نراءات التسةةريعية ب تجةة هين اختلفةةيالتصةةور يايةةن أن تسةةير امجةة

ن فدط حق الاب درة اع االحتف م ب لان قسة ليلي ا ، وتبد  اص دقت ا  ىل  صيغة اوحدة وقد تالك إحدى الغرفتي
تبةدأ فية  دائاةة  فدةةط،  ادائاة  للنصةوص الان قسةة ليةةتم إصةداره ، وهنة  ال تأخةج امجةةراءات التسةريعية إال إتجة ل واحةد

ة ب لغرفةة ا ليةةة الابة درة لتتلوهةة  دواة  ان قسةةة الغرفةة األخةةرى. ووفدةة  للناةوج  رم اجلةةس األاةة فةة  النمةة م األخيةةر ح 
هةةجا الاسسةةس الدسةةتوري منسةة ء ان قسةةة اتت ليةةة للدةةوانين، و اةةن الدسةةتوري الجزائةةري اةةن الابةة درة البرلا نيةةة، بةةنرادة 

 (.   0  لنم م السي س  )لح جي ت خ صة ل(، تأاين    0 لحرية النو  بين الاجلسين) ب ستبع دل 

 البرلماناستبعاس حركة النول بين غرفتي  -1

هةةةم امةةة هر الاسةةة واة بةةةين غرفتةةة  البرلاةةة ن فةةة  اا رسةةةة الوميفةةةة التسةةةريعية، والتةةة  تعةةةد حريةةةة النةةةو  اةةةن أ 
 بين اةة  إية ب و جهة ب فة  حريةة ،باوافدةة الغةرفتين اعةة  الغربيةة مبدة ء الةنص الةةجي لةم يحةضأحةدثت   الدسةتورالية 

ولدةةد م ةةر النةةو  التسةةريع  فةة  النمةة م االرسةةتدراط  بةةننجلترا، ىنةةدا   .2توافد اةة  ىلةة  جات الصةةيغة لةة  غ يةةة إلةة 
 ةةو اةةرتبط ب ةةجا امطةة ر ف لةةجاالسةةلطة التنفيجيةةة أن تجعةة  اةةن الغرفةةة الث نيةةة وسةةيلة لعرقلةةة الغرفةةة األولةة ،  أرادت

 . 3الط بع الاح فم ىلي   يغلب  الت   أو ،ألنماة الاح فمةا ويتغئم اعالت ريخ ، 

 وامية ب، الةجه ب تدييده  لاةرات ىدم أن إال اطلق، بسي  الغرفتين بين للاس واة الطريدة هجلورغم تيريس 
خ صةةة فةة  األنماةةة الاسةةتعجلة،  تسةةتدىي  ال ةةرورة قةةد الةةجي الدةة نون وجةةود اسةةتيا   اسةة ر فةة  ى ئدةة  قةةد يسةةي 

                                                           
غيةةر جلةةك، يةةأن تنفةةرد غرفةةة بحةةق الابةة درة دون أخةةرى،  فةة  التصةةويت، و قةةد تيةةونإلةة  اسةةتوي ت التسةةريع، اةةن الابةة درة  فةة  ي اةة هةةجل الاسةة رية قةةد تيةةون  - 1

يةة  اةةن ؛ اصةةةر،  دور إستسةة ري فةة  التسةةريع فدةةط؛ ياةةة  هةةو اعاةةو  بةة  فةة  ويع ةةد لألخةةرى  ي لنمةة م الجزائةةري، أو تنفةةرد غرفةةة بحةةق التصةةويت والاصةةة دقة 
   ؛ف  جلكسويسرا، اثيوبي ، أنمر 

- J. C,  EKO'O AKOUAFAN, Le Sénat au Cameroun et en Afrique: vade-mecum, Editions L'Harmattan, 2011, p: 

133.    

 .652، مرجع سابق، ص: الدور الاعد  لاجلس األاة ف  الوميفة التسريعيةم. ىاران بوليفة.،  - 2

 والتي تليها. 65، مرجع سابق، ص: بعض الجوانب التأسيسية والتشريعية لمجلس االمةأ. شريط،  - 3
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فةة  العديةةد اةةن األنماةةة لةةجا تةةم تعةةدي  النةةو  وىدلنتةة  الحديثةةة التةة  هةة  فةة  ح جةةة لسةةرىة التسةةريع ت ويثرت ةة ، 
 طريدتين اثنتين ل  ت  العدلنة؛  وانت جتالدستورية بسي  يسان تا م الوميفة التسريعية وتفعيل  ، 

؛ حيةةا يتةةرك الغددرفتين إلحددس  ا خيددرل الكامددة يعطدداة مددع واإليدداب الدداهاب هددي حركددة الطريقددة ا ولدد  -
يةة ب بةةين االخةةتغفالةةنص الدةة نون  احةة   جا لةةم يتفدةة  بعةةده  ىلةة   لاةةرات احةةدودة، الغةةرفتين فةة  حريةةة جهةة ب وا  وا 

 .1األول  للغرفة تيون ا  وغ لب  ف  اصيرل محداها ، يلاة الفص  صيغة اوحدة ل ، تعط 

إج  ؛خابدة لجندة عا  االختاف محل النص يحالة مع واإلياب الثانية ف ي حركة الاهاب أما الطريقة -
 تسةتدى  ،لاةرات احةددةبين اة   إي بة  و جه بة  الانة قل ىدةب حو  النصالغرفتين  اختغف استارار ح لة أن  ف 
 اوفدةة  لحةةة   نصةة اتسةة وية، تتةةول  أاةةر إقتةةةراح غيةةةر أو األى ةة ء اةةن اى ةةة ء الغةةرفتين اتسةة وية اختلطةةة لجنةةة

جا لةةم يصةة دق .2فةة  جلسةة ت ى اةةة للاصةة دقة ىليةة  الغةةرفتين ىلةة اةةن جديةةد  يعةةرض امخةةتغف، ىليةة  بصةةيغة  وا 
ىل  أن يتةدخ  رئةيس الجا وريةة أو الةوزير األو  ليعطة  الاد رنة ، نصت بعض األنماة هجل الح لة ف اللجنة، 

العغقةة بةين الغةرفتين فة  االنتة   التسةريع  ىدلنةة يزيةد فة   اا  .3لاص دقة ىلي لاليلاة األخيرة محدى الغرفتين 
 نحو الثن ئية غير الاتس وية. 

ف  هجا الخصوص، حرية خ صة ان النو  لحة  اسةألة إخةتغف  ،وقد اخت ر الاسسس الدستوري الجزائري
ب لد نون، حيا تبنة  أسةلوب التخصةص الةوميف  بةين  الاب درة لحق األاة تتا س  وىدم ااتغك اجلس الغرفتين،

الغرفتين، الجي تختز  في  سلط ت الغرفة الث نية ف  العالية التسريعية ىل  نحو يصب  إختص ص   في   ادتصرا 
حةةق االىتةةراض التةةوقيف  فدةةط، واسةةتبعد أسةةلوب النةةو  بنصةة  ىلةة  أن ييةةون " يةة  اسةةروا أو اقتةةراح قةة نون ىلةة  

حتة  تةتم الاصة دقة ىلية . وأن  او وا ان قسةة اةن طةرف الاجلةس السةعب  الةوطن  واجلةس األاةة ىلة  التةوال 
الةنص الاعةروض ىلية . نصب ان قسة اس ريع أو اقتراح ت الدوانين ان طرف الاجلةس السةعب  الةوطن  ىلة  ت،"

. وفسةةةر الاجلةةةس 4وينةةة قل اجلةةةس األاةةةة الةةةنص الةةةجي صةةةوت ىليةةة  الاجلةةةس السةةةعب  الةةةوطن  ويصةةة دق ىليةةة  "
                                                           

 وقد أخذت بهذه الطريقة كال من جنوب أفريقيا، ونيجيريا. أنظر؛  - 1

- J. C  Eko'o AKOUAFAN, loc.cit.  

 .65: ص ، مرجع سابق،بعض الجوانب التأسيسية والتشريعية لمجلس االمةأ. شريط،  - 2

 وانتِهجت هذه الطريقة في فرنسا وفي بعض الدول االفريقية، مثل؛ المغرب، روندا، والكونجو برازافيل، الغابون والسينغال. أنظر؛   - 3

- J. C  Eko'o AKOUAFAN, ibid, p: 431. Et; - P. GÉVART, Le président de la République et les institutions 

françaises, Editions l'Etudiant, 2007, p: 74.  

 .0990ان تعدي  الدستور لع م  004الا دة  - 4
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حةدد اجة   تةدخ  ية  غرفةة قةد اعتبرا أن الاسسس الدسةتوري  ،م با  يحفم امرادة التأسيسية حياأل الدستوري هجل
ىلةة  الةنص الةةجي صةةوت ىليةة  الاجلةةس السةةعب   فة  الاجةة    التسةةريع  بسةةي  تنصةةب فية  ان قسةةة اجلةةس األاةةة

أىتبةر أن ا اةة فةض االخةتغف لةجا الوطن ، ويسيد هجا أن  ال وجود إال لدراءة وحيةدة للةنص اةن قبة  ية  غرفةة. 
بين اةة ، إن حةةدا، يويةة  للجنةةة اتسةة وية اةةن أى ةة ء الغةةرفتين. وحتةة  بعةةد توصةة  هةةجل األخيةةرة إلةة  نةةص تةةوفيد  

ىل  اص دقة الاجلس السعب  الوطن  ثم اجلس األاة بعدل، وال تيون الاص دق  بين ا ، يجب أن يار ان جديد
 .1ىلي  إال ب جا االتج ل

الاجلس الدستوري الاجيور الثن ئيةة غيةر الاتسة وية وميفية  داخة  البرلاة ن، ويبةين امجةراءات تفسير  ويسيد
باجلةةس األاةةة. ويتوافةةق هةةجا امجت ةة د اةةع التسةةريعية البسةةيطة التةة  تبةةدأ بةة لاجلس السةةعب  الةةوطن  وتنت ةة  دائاةة  

تصري  الوزير الايلف ب لعغقة اع البرلاة ن بةأن الدسةتور " اةن  الاجلةس السةعب  الةوطن  حةق الابة درة بة لدوانين 
، وان دون هجل ال ندسة لن يحدق اجلةس األاةة الةدور الانةوط بة  فة  2وان  اجلس األاة حق الاص دقة ىلي   "

 .3ة وتصحي  ىا  الاجلس السعب  الوطن النم م الدستوري برق ب

 تأمين حاجيا  خابة لانظام السياسي   -2

إن فتةوة الثن ئيةةة البرلا نيةةة فةة  النمة م السي سةة  الجزائةةري تبةةرر تبنةة  إجةراءات تسةةريعية ابسةةطة، بعيةةدة ىةةن 
تجربةةة وتفةة دي تعديةةد حريةةة النةةو  الةةجي تعرفةة  البرلا نةة ت الثن ئيةةة الاتدداةةة فةة  هةةجا الاجةة  ، قصةةد إنجةة ح هةةجل ال

فسل  . األار الجي جع  الاسسس الدستوري يفير ف  إجراءات تسريعية تبدأ ان الاجلس السعب  الوطن  وتنت   
   .4باجلس األاة دون إاي نية العيس، ألن جلك سيسد العالية التسريعية ويعرقل  

                                                           
، ك النمةة م اليةة ايرون  بناةةوج  سةةبي لةةم ينفةةرد النمةة م الجزائةةري ب ةةجا النةةوا الخةة ص اةةن النةةو  البرلاةة ن  رغةةم ارتب طةة  بخصوصةةية النمةة م، بةة  سةةبد  فةة  جلةة  - 1

جا لةم يصةوت الاجلسة ن ىلة  نفةس الةنص بةجات الصةيغة بعةد قةراءة  فية اجلةس السةيوخ ة ن قستنصب ا ىلة  الةنص الةجي صةوت ىلية  الاجلةس الةوطن  قبلة ، وا 
تسيي  لجنة اتس وية األى  ء بين ا ، ا ات   اقتةراح نةص اوحةد يعةرض ىلة  تصةويت الاجلسةين اةن جديةد، برئيس الجا ورية  يأاروحيد وب جا امتج ل فدط، 

جا لةةم يحصةة  جلةةك أخةةج الدسةةتور االتجةة ل ب ةةجا ز لةةرئيس الجا وريةةة أن يعطةة  اليلاةةة األخيةةرة للاجلةةس الةةوطن  ب لاصةة دقة ىليةة ، أو أن يسةةحب  أصةةغ. و جةة  ،وا 
 تجربة النم م الي ايرون  ف  هجا الخصوص أنمر؛ حو ن داخ  النم م السي س . لتفصي  أيثر يالجزائري تأاين  لتوازن الغرفت

- J. C  Eko'o AKOUAFAN,  op.cit., p: 131-133.   

 م. يسود، الارجع الس بق، نفس الصفحة.  - 2

 .تأمين حاجيا  خابة لانظام السياسي؛ العنوان أنمر الحد  - 3

 الابة درةأي اةن  حةق  لتبنية  فة  أنماةة تعةودت طةويغ ىلة  العاة  بغرفةة واحةدة. حة  االولة اإن نم م الغرفتين ف  الحديدةة نمة م صةعب، وخ صةة فة  الار  - 4
وأحي نة  لي  ان الاجلس السعب  الوطن  واجلةس االاةة، ألن هةجا يةسدي إلة  وجةود نصةوص ق نونيةة تبةدأ باجلةس األاةة وتنت ة  فة  الاجلةس السةعب  الةوطن ، 
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ب لثن ئيةةة   ا سي سةةي  انوطةةوف ةةغ ىةةن الادصةةد الاةةجيور أىةةغل، يةةسان تدييةةد امجةةراءات التسةةريعية أي ةة  دور 
الاجلسةةية فةة  حةةد جات ةة ، حيةةا أنةة  فةة  هةةجا الخصةةوص ىةة ل النمةة م الدسةةتوري الجزائةةري باجلةةس تسةةريع  واحةةد 

 يديولوجية تتا س  اع هجا الةناط. وبعةد التحةو  السي سة ين سنة، ف  م  مروف سي سية وألادة تزيد ىن األربع
ن  يةة الثا نينة ت، ثبةت ىةدم تحاة  النمة م السي سة  الجديةد العةيل باجلةس تسةريع  واحةد فة   الجي سة دت  الةبغد

هييلةةةة السةةلطة التسةةةريعية ليةةة  تتجةةة وب  ة، ااةة  جعةةة  الاسسةةةس الدسةةةتوري يفيةةر فةةة  إىةةة د1مةة  التعدديةةةة الحزبيةةةة
اجيةةة التةة  تعرف ةة  األنماةةة ينسةةتج بة لحريةةة االزدو  إجا، لةةم تةةأت   لثن ئيةةة الاجلسةةية بةة لجزائرفوالاعطيةة ت الجديةةدة. 

، وأها ةة  أزاةةة الوميفةةة 0939الع لايةةة فةة  تلةةك الفتةةرة، بةة  فر ةةت   ندةة ئص التحةةو  السي سةة  للدولةةة غةةداة دسةةتور 
الاعي رية ف  حد جات  ، حيا أصب  الد نون أداة هيانة ال تسوية، فنغف   الدستور لجوهر التعددية بسبب  ا ن  

أداة انةة  ييةةون أداة تسةوية بةةين اصة ل  اختلةةف الدةةوى، بة  جعلةة  لم يةرق ب لدةة نون تاثةيغ جزئيةة  للواقةع السي سةة ، لةة
إلة  خطةر هةجل ال يانةة قةد تتحةو  هيانة ف  يد البعض ان   فدط، وه  األغلبيةة فة  الاجلةس السةعب  الةوطن . و 

لد نونيةة ف  م  إخف ق رق بةة الاجلةس الدسةتوري ىلة  صةحة الدواىةد الاعي ريةة، سةواء اةن حيةا طبيعت ة  احديد  
. ولم يتم اع لجةة هةجا ال ةعف بننسة ء اجلةس االاةة فحسةب، 2أو ان حيا  يق دائرة الج  ت الاسهلة ل خط ر

ا  صوت ىلية  رق بة الحدة ىل   تأاين  ب ندسة امجراءات التسريعية ف  اتج ل واحد، لييون لاجلس األاة ب  تم
 لاجلس السعب  الوطن . ا

، تسان هندسة امجةراءات التسةريعية ب ةجا 3الاتت لية الخ صة ب لنم م الجزائريوف غ ىن ابررات الان قسة 
السةي ، أي ة ، الةدور الةةجي م ةرت اةن أجلة  الثن ئيةةة البرلا نيةة فة  األنماةة الاد رنةةة، اةن ترقيةة للعاة  التسةةريع  

  لتوازن بين السلطتين التنفيجية والتسريعية.اوخلق 

                                                                                                                                                                                                 

ا يستحسةن يةأن ييةةون تبةدأ بة لاجلس السةعب  الةوطن  لتنت ةة  باجلةس األاةة، هةجل العاليةة اعدةةدة جةدا، وقةد تةسدي أصةغ إلةة  فسة  التجربةة الثن ئيةة بحةد جات ةة ، لةج
بعةةةض الجوانةةةب التأسيسةةةية أ. سةةةريط، العاةةة  التسةةةريع  ب تجةةة ل واحةةةد، بحيةةةا تبةةةدأ الدةةةوانين اةةةن الاجلةةةس السةةةعب  الةةةوطن  وتنت ةةة  ىنةةةد اجلةةةس األاةةةة. أنمةةةر؛ 

  .02، اد   س بق ص  والتسريعية لاجلس االاة

 سراسدا  ووثدائ ،، عية فة  الجزائةر  بةين الاا رسةة األيديولوجيةة والعاة  الدسةتوريالاسسسةة التسةريللتفصي  أيثةر فة  هةجا الاو ةوا، أنمةر؛ م. الدورصةو،  - 1
 . 00 – 73، ص  0993نسري ت اجلس األاة، 

 .090، ارجع س بق، ص  الدور الاعد  لاجلس األاة ف  الوميفة التسريعيةم. ىاران بوليفة.،  - 2

األاين سريط ف  هجا الخصوص، أن " الجزائر ف  الوقت الح ل  تار بارحلة تحت   في   إل  تغيير سةريع للتسةريع ت، وهة  فة  ح جةة يبيةرة  االست جويرى  - 3
م الاعةروف نن النمة إل  التسريع ت بسي  سريع جدا، والاس ي  الاطروحة ب لنسبة إلين  ه  أنن  نحتة   إلة  حرييةة يبيةرة جةدا فة  الاجة   التسةريع ، وب لتة ل  فة

سةنوات، اثلاة  ية ن الحة   فة  فرنسة  وخ صةة فة  الجا وريةة  47إلة   40ب لبطء، قد يسدي أحي ن  إل  تخلف التسريع ت وه  تجهب اةن غرفةة إلة  غرفةة لاةدة 
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يوفرهةةة  تعيةةةين ثلةةةا أى ةةة ء اجلةةةس األاةةةة، تجعةةة  الان قسةةةة الاتت ليةةةة  فننطغقةةة  اةةةن اليفةةة ءات الع ليةةةة التةةة 
للنصةةةوص الد نونيةةةة اةةةن هةةةجا األخيةةةر اصةةةحح  لعاةةة  الاجلةةةس السةةةعب  الةةةوطن ، وتةةةوفر إاي نيةةةة الحصةةةو  ىلةةة  

قةةد يفةةرز  ، الةةجينصةوص أيثةةر دقةةة ونج ىةة، وتسةةا  بتةةدارك ال فةوات واألخطةة ء الن تجةةة ىةن ندةةص يفةة ءة النةواب
لة  ج نةب هةجا تتةي  ان قسةة1الاب سر لااثلة  السةعبامنتخ ب ىن   لاجلةس األاةة فرصةة  اتت ليةةالنصةوص ال . وا 

وهيانة األغلبية داخ  الاجلس السعب  الوطن  ىلة  إنسة ء قواىةد  ،الوقوف ف  وج  امندفع ت الدوية للديادراطية
، ف لعبرة بجودة النصوص التسريعية ولةيس جنب التسرا ف  إتخ ج الدرارات الوطنية والغلو في  الحي ة الاسترية. وت  
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دورا سي سةي  فة  تحديةق التةوازن بةين  ، فنن ة  تةسانواحد ب تج للان قسة الاتت لية لر التسريع  إل  ج نب الدو 
نحو النم م الاجلس . ويسان جلةك اةن خةغ  ب لنم م السي س  حو  دون امنزالق تالسلطة التسريعية والتنفيجية، و 

صةة در ىةةن االغلبيةةة داخةة  الغرفةةة إسةةتن د الحيواةةة إلةة  الطبدةةة السي سةةية للغرفةةة الث نيةةة  ةةد أي اوقةةف ىةةدائ  
 الج  ز الحيوا .  الستدراراألول ، وف  هجا تأاين 

 ختغالت الاسسس تية ف  دسةتورالجزائري قد ج ء لتدارك امإنس ء اجلس األاة فنن ىغوة ىل  ا  سبق، و 
وتاحةةورت حةةو  عين ت، ، والتةة  ي نةةت سةةبب  فةة  األزاةة ت السي سةةية التةة  واج ت ةة  الدولةةة بدايةةة التسةة0939 سةةنة

سةةةتارارية الدولةةةة بان سةةةبة الحةةة الت الحرجةةةة النتدةةة   اسةةةيلين رئيسةةةي ن؛ غيةةة ب  ةةةا نة اسسسةةة تية تيفةةة  دياواةةةة وا 
األار الجي قد ينتم إحتا   التص دم بةين الاسسسة ت  .السلطة، اع هيانة األغلبية ىل  اصير السلطة التسريعية

اجلةةس  0990دي هةةجا الخطةةر، أنسةةأ تعةةدي  الدسةةتور لسةةنة . ولتفةة 2الدسةةتورية، وي ةةدد إسةةتدرار الحيواةةة ب ألسةة س
 ة  ل ةجا الاجلةس نمةرة الحدةة لاة  يدةوم بة  الاجلةس ييةون فياألاة، اع رسا  لطريق واحةدة ل جةراءات التسةريعية، 

يةةةون أداة فرالةةةة وىدلنةةةة لةةة  اةةةن خةةةغ  ااتصةةة ص حةةةدة اواقفةةة  التةةة  تغةةةجي   أصةةةوات االقتةةةراا ليالسةةةعب  الةةةوطن ، 
لدةةرارات قةةد تاةةس أسةةس الحيةة ة الاسةةترية للاجاوىةةة الوطنيةةة، وال يتةةأت    ج ةةة األغلبيةةة ىنةةد اتخ جهةةالاب سةةر، واوا

                                                                                                                                                                                                 

جنةة الاتسة وية االى ة ء هةو نمةة م الرابعةة، ) ... ( ولاثة  هةجل األسةب ب تخلةت ىنة  بعةةض االنماةة االخةرى، ) السةويد والةدانا رك ... (، وب لتة ل  فةةنن نمة م الل
 .09ص  اد   س بق، ،بعض الجوانب التأسيسية والتسريعية لاجلس االاةأ. سريط، يثر استج بة للسرىة وللمروف الت  نعيس   ... ". أنمر؛ أ

واليفة ءات الوطنيةة فة  الاجة الت العلايةة السخصي ت  ييون انأن هجا ا  تسان  طبيعة الثلا الرئ س  داخ  اجلس االاة، الجي يريدل الاسسس الدستوري  - 1
 .0990ان تعدي  الدستور لع م  0/040والثد فية والا نية وامقتص دية وامجتا ىية. وفد  للا دة 

 .20ارجع س بق، ص   ،مجاس ا مة: اإلطار العضوي و الوظيفيبوليفة،  ارانى. لتفصي  أنمر؛ م - 2
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. وهةةةو اةةة  حفمةةة  الاجلةةةس 1األخيةةةرة فةةة  امجةةةراءات التسةةةريعيةهةةة  لاجلةةةس األاةةةة تةةةأاين هةةةجا إال بجعةةة  يلاتةةة  
 .2الدستوري ىند تأييدل ىل  الان قسة الاتت لية للنصوص الد نونية

 اإلختاف بسل التعسيل بممارسةمجاس ا مة السماح ل المطاب الثاني:
 

وتتا سةة   ،انطديةةة تجةة ل الواحةد ل جةةراءات التسةةريعيةتبةدوا فلسةةفة ىةةدم الاسةة واة بةين الغةةرفتين اةةن خةةغ  ام
ودور الغرفة الث نية ف  النم م الجزائري، لجا تم اد هجل الفلسفة إل  سلطة التأثير ف  النص التسةريع  جاتة ، وهةجا 
اةةة  يسيةةةدل الاسسةةةس الدسةةةتوري فةةة  تنمياةةة  لحةةةق تعةةةدي  الدةةةوانين أثنةةة ء ان قسةةةت  . وفسةةةر الاجلةةةس الدسةةةتوري هةةةجا 

أيةةد ىلةة  حةةق يةة  اةةن الحيواةةة ففيةةة بةةين غرفتةة  البرلاةة ن، التنمةةيم بسةةي  يتا سةة  وفلسةةفة ىةةدم الاسةة واة الومي
بحدد  اختافددال فقددط مددع ) الفةةرا األو  (، واحةةتفم ل ةةجا األخيةةر  سون أعضدداة مجاددس ا مددةوالنةةواب فةة  التعةةدي  

 لثن ئية البرلا نية.ل غير الاتس وية  ندسةالب جا امجت  د ىل   ليح فم) الفرا الث ن  (،  المجاس الشعبي الوطني

 الفرم ا ول: حرمان مجاس ا مة من التعسيل

. 3حق التعدي  هو حق إقتراح تغييرات ىل  اس ريع أو اقتراح ت الدوانين الاطروحة للان قسة أا م البرلا ن
لحيواةة اةع البرلاة ن ا فية  تتد بة  الةجي األس سة  الااةر وهو أسي ل  ، انوسيغ  لب الاب درة ب لد نون التعدي  ويعد

يايةن ل ة  والتة   الحيواةة، اسة ريع ىلة  تعةديغت تدةديم األخيةر ل ةجااةن خغلة   يايةن حيةا التسريعية،ف  العالية 
  .أي   تعدي  اقتراح ت

 0990 لعة م الدسةتوري التعةدي واع أهاية التعدي  فة  رسةم السةي  الاعية ري األخيةر لةنص الدة نون، إال أن 
وأبد  اا رست  غ ا ة، إل  أن فسرل الاجلس الدستوري بان سبة ألي ف ى  ف  العا  التسريع ،  ةصراحلم يدرل 

                                                           
يفر ةة  السةةير العةةة دي والةةرزين للنمةة م الاسسسةة ت  وتعزيةةز إسةةةتدرارل، وتثبيةةت روح التعةة ون والتسةة ور والاسةةة رية وبةةجا ييةةون اجلةةس األاةةة ياسةةةع  نةةوى   - 1

لط ت، وتدلة  وتغليب التعدة  والحياةة والاو ةوىية فة  اع لجةة سةسون األاةة. ياة  أن هةجل ال ندسةة الدسةتورية لوميفةة اجلةس االاةة تةدىم ابةدأ الفصة  بةين السة
 ه ت فيرية تنجر ب لخطورة، يا  ي ان ىدم تبعية الحيواة للنواب، اع  ا ن ان قسة برلا نية فعليةة ال تتةأثر باوقةف إيةديولوج  دف ىة  ان أفي ر سي سية واتج

 .00ىن واقع احدد. لتفصي  أيثر أنمر؛ ص، بوجاعة، نفس الارجع، ص  

 يقباة مجاس ا مة من المباسرل البرلمانية.؛ العنوان أنمر أىغل - 2

ان نم ا  الداخل  اعتبرا ان  " ي  اقتراح ي دف ال  تغيير أو تبدي ، أو إلغ ء حيم  72ولدد أىط  اجلس السيوخ البلجيي  تعريف  دقيد  للتعدي  ب لا دة  - 3
 .002د   س بق. ص  ... ا حق التعدي أو ىدة احي م ف  اسروا أو إقتراح ق نون، أو ت دف إل  إ  فة أحي م أخرى ف  اي ن احدد ". أنمر؛  . سريط؛ 



 الجزائري  لعمل السياسي للبرلمانا على  اإلجتهاد الدستوري  أثرالباب األول :  

55 

 

اط بدت  لدستورية النم م الداخل  لاجلس األاة، بنقرارل لي  ان النواب والحيواة بحد ا  ف  إبداء تعديغت ىل  
 (.  ث ني   (، ونف  اا رسة اجلس األاة ل جا الحق اب سرة )  أوال   النصوص اح  الان قسة )

 لاحكومة والمجاس الشعبي الوطني  ح  التعسيل أوال:

اةةةع حةةةق هةةة جين يتا سةةة   ،والحيواةةةة بتدةةةديم التعةةةديغت النةةةوابالاجلةةةس الدسةةةتوري ليةةة  اةةةن  اىتةةةرافإن 
إجةراء  فلسةفةحيةا أن  األخيرين ف  الاب درة ب لدواىد الد نونيةة، ويياة  فلسةفة التنمةيم الدسةتوري للعاة  التسةريع .

تجعةة  انةة  الجسةةر األس سةة  الةةجي تلتدةة  فيةة  إرادة الحيواةةة  ،للدواىةةد الد نونيةةة والاعةةد  ل ةة ادتةةرح الالتعةةدي ، بةةين 
والبرلا ن ف  امنت   الاعية ري، ىلة  اىتبة ر أنة  يايةن للبرلاة ن إيةراد تعةديغت ىلة  اسة ريع الدةوانين، ياة  يايةن 

 .1للحيواة إبداء تعديغت ىل  إقتراح الدوانين

 ىلةة  ان قسةةةىاليةة  زوف م ىةةن اا رسةةة الابةة درة الد نونيةةة، واقتصةة ر دورهةةم فب لنسةةبة للنةةواب، وفةة  مةة  ىةة
ىن ةة  فةة   نفةةيبةةديغ للابةة درة التسةةريعية الاتخلّ  ، فةةنن اا رسةةت م للتعةةدي  ستسةةي  اسةة ريع الدةةوانين والتصةةويت ىلي ةة 

 إجم  التدفق التسريع  لاس ريع الحيواة. وف  الاد ب  يزيد التعدي  ان هيانة الحيواة ىل  العالية التسةريعية، 
ن ةة  اةةن و ةةع يةةده  ىلةة  اقتراحةة ت البرلاةة نيين واواصةةلة سةةراهت   التسةةريعية إلةة  ج نةةب اسةة ريع  ، بةة  يسةةي  يايّ 

عية ري دون تدييةده  ب الستسة رة السةيلية لاجلةس الدولةة وفدة  للاة دة ااتي زا يتي  ل   فرصة الاس رية ف  امنتة   الا
 .2ان الدستور 2/009

ورغم األهاية التسريعية والسي سية لفت  الحق ف  التعدي  لي  ان الحيواة والنةواب، إال أن اسةألة امفةراط 
وتحطةيم بني نة  الاعية ري. دةد ييةون سةبب  فة  هس سةة نةص الدة نون ف ،ف  استعا ل  قد تعرق  العا  التسريع  جات 

األاةةر الةةجي جعةة  الاسسةةس الدسةةتوري يديةةد اا رسةةة التعةةدي  ىلةة  النصةةوص احةة  الان قسةةة بسةةروط او ةةوىية، 
إقتةةراح قةة نون اةةن سةةأن  الرفةةع فةة  قياةةة النفدةة ت الع اةةة، أو تخفةةيض الاةةوارد   ةة  انعةة  أليوأخةةرى سةةيلية. اةةن أها

، واىتبة را 3اةن الدسةتور 000الزي دة ف  إيرادات الدولة وفدة  للاة دة  العاواية، إال إجا ي ن ارفوق  بتدابير تست دف

                                                           
 ا. خرب ل، نفس الارجع، نفس الصفحة. - 1

شكل  لياخذبل األكثر من هذا، قد تلجا الحكومة، وحدها أو بواسطة أصدقائها السياسيين، إلى ممارسة حق التعديل ألجل إدخال تعديالت على القانون،  - 2

ال، ومن ثم مشروع قانون مغلف ال تربطه إال عالقة خفيفة مع النص محل المناقشةـ تفاديا منها لرقابة مجلس الدولة واجراءات التسجيل في جدول االعم

 .665أنظر؛ م. شيهوب، المقال السابق، ص: تمرير احكام ال عالقة لها بالموضوع. 

 ةةجا الحيةةم، بةة  تبنتةة  العديةةد اةةن األنماةةة الديادراطيةةة يسةةرط لابةة درة البرلاةة نيين بةة لدوانين، اثةة   جلةةك اةة  نةةص ىليةة  ل  لةةم يسةةج الدسةةتور الجزائةةري فةة  تبنيةة - 3
 . أنمر؛ 34، والدستور اميط ل  ف  الا دة 04الدستور الفرنس  ف  ا دت  
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ان أن التعةدي  هةو جةزء اةن الابة درة البرلا نيةة، فننة  ب لنتيجةة اسةاو  ب ةجا الديةد، وهةو قيةد ىلة  التعةديغت التة  
   تعديغت  .ل ئ  ابدا ىندوال يلزم الحيواة  الس بدة الجير، 000لسي ق الا دة  يددا   البرلا نين فدط وفد 

    ةةوحفع ليت ةة ، ب سةةتلزاا م و ل ةةا ن  تعةةديغت م بةةبعض ال ةةوابط قةةد قيةةد النةةوابإ ةة فة للسةةرط السةة بق، 
يج زه  اع التعلي ، وأن تخص التعديغت ا دة أو اواد ان النص الاودا، أو إ  فة ا دة  سةرط  أو اةواد جديةدةوا 

نةواب ىلةة  األقة  اةةع إلزاايةة تةةوقيع م  04يدةدم التعةةدي  اةن قبةة  أن . ىلةة  ب ألصةليةأن تيةون ل ةة  ىغقةة اب سةةرة 
جةة  تدةةديم التعةةديغت أياةة  حةةدد يل ةةم، وأال ييةةون أحةةدهم ى ةةو فةة  الجنةةة الاختصةةة الاعةةروض ىلي ةة  الةةنص. 

يرورة جلسة ت الان قسةة  ةا ن  لسةس ىة فدط، ابتداء ان السروا ف  الان قسة الع اة للةنص احة  التعةدي ،  00.بة
ياةة  يلةةزم إيةةداا التعةةدي  لةةدى ايتةةب الاجلةةس، الةةجي يدةةدر قبولةة  أو رف ةة  سةةيغ حسةةب السةةروط  .ل ةة وىةةدم تعطي

وفةة  الاد بةةة  أتةةي  للحيواةةةة تدةةةديم . 1الاةةجيورة، وييةةةون قةةرار الةةةرفض اعلةةغ ويبلةةةا إلةة  انةةةدوب أصةةح ب التعةةةدي 
أن يدةدم أى ة ء ىلة  لةة. تعديغت   ىل  إقتراح ت الدةوانين فة  أي وقةت سة ءت قبة  التصةويت ىلة  الاة دة الاعد

 .2اللجنة الاختصة تعديغت م بنسم اللجنة وف  إط ره  فدط، فغ يسا  تدديا   ان قب  أحد أى  ئ   لوحدل

سةةةروط تديةةةد تعةةةدي  النةةةواب لاسةةة ريع قةةةوانين الحيواةةةة، وال ت دلةةةق األخيةةةرة ىنةةةد اس سةةة   ال جلهةةة والوا ةةة  أن
 برلا نية ف  هجا الاج  .ىدلنة ب جا التنميم ت نتم لالنواب،  ب قتراح ت

  شجب تعسيل النبوص مباشرل عن مجاس ا مةثانيا: 

لغةةرفتين، ابتةةداء اةةن بةةين ارسةةات الثن ئيةةة البرلا نيةةة الاتسةة وية فةة  األنماةةة الاد رنةةة، دورا تسةةريعي  اتاةة ثغ 
خةةص اجلةةس األاةةة بةةدور تسةةريع   ، الةةجي. وخغفةة  لةةجلك فةة  النمةة م الجزائةةري3الابةة درة إلةة  التعةةدي  والتصةةويت

 ةان الاسسةس الدسةتوري لغرفتة  البرلاة ن السةي دة فة   حيايتا س  وال ندسة غير الاتس وية للثن ئية البرلا نية، 
. لينةة  إسةةتبعد 4إىةةداد الدةة نون والتصةةويت ىليةة  بةةنيرادل لحيةةم ىةة م يةةوهم باسةة وات ا  فةة  اا رسةةة الوميفةةة الاعي ريةةة

                                                                                                                                                                                                 
- F. MENDEL, La compétence législative des Parlements. Etude comparée, RIDC. Vol. 30 N°4. Octobre-décembre. p. 

952 et S.    

 .666...، مقال سابق، ص:  حق التعديل في النظام الجزائريل. شريط،  - 1

 .0444يوليو   30،   . ر رقم  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  56المادة  - 2

غرفة ث نية بحق تعدي  النصوص الد نونية إل  ج نب الغرفة األول ، وانعت اةن اا رسةت  ثةغا غةرف ث نيةة لية  اةن  04أيثر ان  ، تتاتعف  هجا امط ر - 3
 .29يابودي ، هولندا و ييرغست ن. أنمر؛ ا. خرب ل، اريز اجلس األاة ف  النم م الدستوري الجزائري، ارجع س بق، ص  

 .0990ان تعدي  الدستور لع م  93الا دة  - 4
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  ء اجلس األاة ان حق الاب درة البرلا نية، وسةيت ىةن حد ةم فة  تعةدي  النصةوص هجل الاس واة بنقص ئ  ألى
الاح لة ىلي م، سواء ي نت اسة ريع أو اقتراحة ت قةوانين. وفة  هةجا امطة ر حةرم الاجلةس الدسةتوري اجلةس األاةة 

هةجا امجت ة د  واجة ولدةد (.   0  ان حق التعدي  اب سرة بان سبة تفسيرل لغاةوض التنمةيم الدسةتوري ل ةجا الحةق )
 (.  0  ) ف  الجزائر انتد دا واسع  ان قب  فد  ء الد نون الدستوري

 يجت اس المجاس السستوري إلقباة مجاس االمة من التعسيل مباشرل -1

 1لدد تب ينت أراء فد  ء الد نون الدستوري حو  حق اجلس األاةة فة  التعةدي ، بةين ا نحة  لة  وح راة  انة ،
إلةة  أن تةةدخ  الاجلةةس الدسةةتوري، ب ىتبةة رل الج ةة ز الايلةةف بتفسةةير الدواىةةد األس سةةية، ب جت ةة د وا ةة  حةةرم بةة  

 اجلس األاة ان حق التعدي  الاب سر اطلد . 

عند اط بدةة النمة م الةداخل  لاجلةس األاةة للدسةتور، وبغية ب أي نةص دسةتوري يةنمم صةراحة هةجا الحةق، ف
اةةن خةةغ  ان جيةةة تبةةين الاريةةز الدسةةتوري  20و 27والاةة دتين  03إلةة   02اةةن راقةةب الاجلةةس الدسةةتوري الاةةواد 

اةن حةق الابة درة  ئ اةن الدسةتور ليةجيّ ر بنقصة  009لاجلس األاة ف  العالية التسريعية، حيا بدأ بتفسير الا دة 
   تةدخ  ية  اةن الدسةتور وتحديةدها  لاجة 004التسريعية، ثةم تعةرض بعةده  للفدةرتين األولة  والث نيةة اةن الاة دة 

غرفةة فةة  العاةة  التسةةريع  اةةن خةةغ  توالي اةة  فةة  الان قسةة، لةةيخلص فةة  األخيةةر بتفسةةيرل للفدةةرة الرابعةةة اةةن نفةةس 
... ال يدصد ىل  امطغق ان  »الا دة إل  أن   تدر احتا   الخغف بين الغرفتين فدط، وأن الاسسس الدستوري 

لةةةةجا اىتبةةةةر أن اسةةةةألة  «عةةةةروض ىليةةةة  للان قسةةةةة... اجلةةةةس األاةةةةة صةةةةغحية إدخةةةة   أي تعةةةةدي  ىلةةةة  الةةةةنص الا
اةةةن النمةةة م الةةةداخل   20و 27والاةةة دتين  03إلةةة   02...إقةةةرار هةةةجا التعةةةدي  واجراءاتةةة  الةةةواردة فةةة  الاةةةواد اةةةن »

 .2« تتع رض اع ادت ي ت اواد الدستور الاجيورة س بد 

التعةةدي  الاب سةةر فةة  يةة  وأيةد الاجلةةس الدسةةتوري فةة  نفةةس امجت ة د، ىلةة  حراةة ن اجلةةس األاةةة اةن حةةق 
أو بةدون ان قسةة.  ت  ان قسةاةع أو أثن ء التصويت ىل  الاةواد  ،اراح  التسريع، سواء أي ن أا م اللجنة الاختصة

ىلةةة  أن يسةةةتاع إلةةة  انةةةدوب أصةةةح ب  ،اةةةن نم اةةة  الةةةداخل  الاراقةةةب 20حيةةةا نةةةص اجلةةةس األاةةةة فةةة  الاةةة دة 
ويةةدر  جلةك فةة   ،تعةدي  اةةن طةرف الحيواةة واللجنةةة الاعنيةةالتعةدي  فة  إطةة ر اللجنةة الاختصةةة فة  ح لةة قبةةو  ال

                                                           
تةةدخ  فةة  نةةدوة تةةدخ   . بوزيةةد،  -. و 00، ادةة   سةة بق، ص  اي نةةة البرلاةة ن الجزائةةري فةة  امجت ةة د الدسةةتوريأنمةةر فةة  هةةجا الخصةةوص؛ أ. سةةريط،  - 1
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واىتبةر  .التدرير التيايل . وف  ح لة رفض التعدي  ان يلي اة  أو أحةدها  يعةرض األاةر ىلة  الاجلةس للبةت فية 
التعةةدي  الانصةةوص ىليةة  يتعلةةق بصةةغحية اجلةةس األاةةة فةة  إدخةة   تعةةديغت ىلةة   »... الاجلةةس الدسةةتوري أن

النصوص الاعرو ة ىلي  للان قسة وسبق بي ن ىدم اط بدت   للدستور، ) ... ( اا  يستتبع اقتط ى   ان الا دة 
 .«ان النم م الداخل  وتع د صي غت    20

اةن نفةس النمة م الةداخل   22جلةس األاةة ب لاة دة أا  اا رسة التعدي  أثن ء التصويت بان قسة، فدد نةص ا
ىلةةة  أن " ال يأخةةةج اليلاةةةة أثنةةة ء ان قسةةةة الاةةةواد سةةةوى انةةةدوبو أصةةةح ب التعةةةديغت، والحيواةةةة، ورئةةةيس اللجنةةةة 

يخةو  اجلةس األاةة إدخة   تعةديغت ىلة  . »..الاختصة أو ادرره  ". وفسةر الاجلةس الدسةتوري هةجا الحيةم أنة  
اةةن  23ونصةةت الاةة دة  يةةجلك. 1«... وسةةبق بيةة ن ىةةدم اط بدت ةة  للدسةةتور ان قسةةة،النصةةوص الاعرو ةةة ىليةة  لل

نفةةس النمةة م الةةداخل  ىلةة  أنةة  " ال يجةةوز تدةةديم تعةةديغت ىنةةد إقةةرار التصةةويت بةةدون ان قسةةة ". واىتبةةر الاجلةةس 
النصةوص الاسسس الدستوري لةم يخةو  اجلةس األاةة صةغحية إدخة   تعةديغت ىلة  . »..الدستوري، أي  ، أن 
 .  2«الاعرو ة ىلي  ...

ب ةةجا االجت ةة د، يدصةة  الاجلةةس الدسةةتوري، وبو ةةوح، اجلةةس األاةةة اةةن حةةق التعةةدي  اب سةةرة للنصةةوص 
وقرارات ، فدد تحتم استبع د هجل األحي م ان النم م  آلرائ الاطروحة أا ا  للان قسة. وب لنمر إل  الحجية الاطلدة 

أبد  ىلة  فة، 40/99اةن الدة نون الع ةوي  03ل جا امجت ة د فة  الاة دة  تيريس الاسرابالداخل  لاجلس األاة، 
... اللجنة الاختصة ونواب الاجلس السعب  الوطن  والحيواة تدةديم اقتراحة ت التعةديغت ىةن اسةروا أو  »حق 

فة  الحةق ية  اةن النةواب والحيواةة فدةط لهةجل الاة دة صةراحة  وتدةر. 3«اقتراح قة نون احة   ىلة  اللجنةة لدراسةت  
اقتراح التعديغت اب سرة، أا  أى  ء اجلس األاة ال ياين م جلك إال داخ  اللجنة الاختصة، وهةو التفسةير الةجي 

 أرادل الاجلس الدستوري لاا رسة هجا الحق. 

 

 

                                                           
 .الس بق نفس الرأي - 1

 .نفس الرأي - 2
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 يقباة مجاس ا مة من التعسيل مباشرل حول قف الفقال امو تضارب   -2

الدسةةتوري الجزائةةري، حةةو  اةةدى   ء الدةة نونفد ةةبةةين أثةة ر إجت ةة د الاجلةةس الدسةةتوري الاةةجيور أىةةغل جةةدال 
ر سلب  ىل  نس ط اجلس األاة واي نت  ف  النم م الدستوري، ف ن ك ان يةرال اج نبت  للصواب، خ صة وأن  قد أثّ 

تيرسةة ن سةةي دة البرلاةة ن بغرفتيةة  فةة  إىةةداد  ناةةن الدسةةتور، اللتةة  004و 93لاةة دتين للاسةة واة التةة  تبني ةة  ا  اخ لفةة
لحيواةة والنةواب، ل ه  لدوانين ب الاب درةان الدستور ىل  أن  009الا دة نص أن  والتصويت ىلي . يا  الد نون

فةة  هنةة ك تجةة رب برلا نيةةة خ صةةة وأن ال ىغقةةة لةة  بةة لحق فةة  التعةةدي ، إج ال توجةةد ىغقةةة حتايةةة بةةين األاةةرين، 
إ ةة فة إلةة  أن  .1لتعةةدي  بسةةي  ىةة دياا رسةةت   لاةةع ال تتاتةةع في ةة  الغرفةةة العليةة  بحةةق االقتةةراح  ،الدةة نون الادةة رن

ان الدستور الاجيورة، ال ت دف أصغ إل  اع لجة حق التعدي ، ولين   تجيرل ىر  ، أا  تنميم هجا  004الا دة 
الحق وتبي ن سروط  واجراءات ، فيرال البعض ينمم ب النماة الداخلية للغرفتين ال بأحي م دستورية، لجا ف جل الا دة 

  . 2حق التعدي  ب لنسبة للغرفتين ىل  جد السواءتجير 

تدةر حياة  ى اة  لاا رسةة  0990ان تعةدي  الدسةتور لسةنة  93أن الا دة  ، يرى بعض الفد  ءوف  الاد ب 
خصصةة  الاسسةةس الدسةةتوري بتنمياةة  للابةة درة الد نونيةةة للحيواةةة والاجلةةس السةةعب  الةةوطن  ، 3الوميفةةة التسةةريعية

 ،اةن الدسةتور 004ب لنسةبة للاة دة  يةجلك األاةرو ان الدستور، ان دون أن يخةر  ىةن هةجا العاةوم،  009ب لا دة 
ي نيةة إختغفة  اةع الاجيورة بحرا ن   لاجلس األاة ان اا رسة التعدي ، وأبدةت إا 93فدد خصصت ىاوم الا دة 

الس بدة  40/99ان الد نون الع وي  03الاجلس السعب  الوطن  فدط. وأو   الاسرا هجا التخصيص ب لا دة 
اةن الدسةتور  004لاة دة ... الفدةرة الرابعةة اةن ا»الجير. وهو اة  رنل الاجلةس الدسةتوري صةراحة فة  اجت ة دل بةأن 

 .4فدط «حدوا خغف بين الغرفتين ...  تدر إحتا  

تنمةةيم اجلةةس األاةةة لحةةق  الاجلةةس الدسةةتوري اع لجةةةلييفيةةة وف ةةغ ىةةن اةة  سةةبق، واةةن الدةةراءة الاتأنيةةة 
فة  تع الة  اةع غاةوض الةنص الدسةتوري واد ربتة  للصةواب. فبدايةة ال  امجت ة د الدسةتوريحجاقة  تتجل التعدي ، 

ع الاجلس الدستوري لحرفية الدواىد ف  رق بة هجا الحيم الاعيب، لجا لم يرج إلي يوجد نص دستوري صري  يستند 

                                                           
 .00 -02، اد   س بق، ص  اي نة البرلا ن الجزائري ف  امجت  د الدستوري أ. سريط، - 1

 .000و 004اد   س بق، ص   حق التعدي  ف  النم م الجزائري ...،أ سريط،  - 2
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الدستورية األخرى جات الصلة ب لاو وا، نمرا لعاوايت  ، ب  لجةأ إلة  تفسةيره  وفدة  لتصةور الاسسةس الدسةتوري 
ىل  إقص ء اجلس األاة اةن حةق الابة درة ب لنصةوص الد نونيةة، ثةم حيا أيد أوال للثن ئية الاجلسية ف  الجزائر. 

يبةين اجة   تةدخ  ية  لتدر  مثب ت الان قسة الاتت لية للنصوص ان الاجلس السعب  الوطن  إل  اجلس األاةة، 
ل غرفة، ويل   إجراءات اتي الة واتغزاة لتحديق االتج ل الواحد ل جراءات التسريعية، ليخلص إل  أن تي ا  هةج

فةةةة  ح لةةةةة العيةةةةس سةةةةييون هةةةةجا البنةةةة ء  ألنةةةة امجةةةراءات ال ييةةةةون إال بنقصةةةة ء اجلةةةةس األاةةةةة اةةةةن حةةةةق التعةةةةدي ، 
 ل جراءات التسريعية بدون ف ئدة، للتن قض الانطد  بين انع اجلس األاة ان الاب درة وانح  حق التعدي . 

دم اةن  اجلةس االاةة حةق التسة س  حةو  ىة ىةن البرلاة ن اةع وزيةر العغقة تهةجا امي ة ح جةواب  ويسيةد
  ان  -ان خغ   –الاسسس الدستوري ح و  أن يحدا توازن  ا ا  بين الغرفتين ) ... ( بدول  أن "  ،التعدي 

  .1"األى  ء الاتس وية اللجنة ف  الرأي إبداء حق األاة اجلس وان  حق التعدي ، الوطن  السعب  الاجلس

لاي نةةةة اجلةةةس األاةةةة داخةةة  الثن ئيةةةة البرلا نيةةةة، حفةةةم الاجلةةةس وتيالةةةة لةةة رادة السي سةةةة إلةةة  ج نةةةب هةةةجا، 
 الس بدة الجير، حق هجا الاجلس ف  إختغف  اع الاجلس السعب  الوطن  بدال 004الدستوري، ف  تفسيرل للا دة 

  لنم م السي س .ا ف  إسراي  ف  اا رسة التعدي ، وهو حق او وى  يخدم استدرار ال ندسة الاسسس تيةان 
 

 اتعسيلكبسيل لاالختاف في ح  الالثاني:  الفرم
 

التعدي  ب مجت  د الس بق، ال يف م انة  امقصة ء، بة   اجلس األاة ف  حقلإن استبع د الاجلس الدستوري 
ىدلنةةة النمةة م السي سةة .  فةة التعةةدي  لةةدور اجلةةس األاةةة  اغئاةةةهةةو، قبةة  جلةةك، تصةةور للاسسةةس الدسةةتوري بعةةدم 

إخةةتغف    اةةع الاجلةةس السةةعب  الةةوطن ،هةةجا الةةدور، ىو ةة  الاسسةةس الدسةةتوري بناي نيةةة إختغفةة ولتةةأاينلةةجا، 
اسة واة ل ةجل اللجنةة   الدة نون النمة مفة  الاسسةس راىة  ولدةد  .بين اة  اتس وية األى ة ءتيون داخ  لجنة تسويت  

(، وأبدةة  اليلاةةة األخيةةرة فةة  اصةةير نتةة   ىال ةة  بيةةد اجلةةس   أوال  إلةة  حةةد بعيةةد )فةة  فةةض االخةةتغف الغةةرفتين 
الةجي لةم  ،حةق التعةدي أيثر اةن (. األار الجي يسيد اهتا م الاسسس الدستوري ب ختغف الغرفتين   ث ني   األاة )

 ينما  ولو بفدرة واحدة.

 

                                                           
 م. يسود، الارجع الس بق، نفس الصفحة.  - 1



 الجزائري  لعمل السياسي للبرلمانا على  اإلجتهاد الدستوري  أثرالباب األول :  

55 

 

  في ساطة فض اإلختافأوال : مساوال الغرفتين 

يا ةة  البيي ايراليةةة الغربيةةة، ىنةةدا  ال يةةنرادة لعدلنةةة نتةة ئم الاسةة واة التةة  تد  تةةأت  اللجةة ن الاتسةة وية األى ةة ء 
. ياة  تةسان اللجة ن 1تفل  هجل األخيرة ف  السيطرة ىل  العالية التسةريعية فة  مة  تية فا السةلط ت بةين الغةرفتين

. والناةةوج  2رادت ةة لعاةة  التسةةريع  لصةة ل  الحيواةةة، التةة  لةةن تتسةةي  إال بناالاتسةة وية األى ةة ء، يةةجلك، ىدلنةةة 
   امط ر الوحيد ان جنة الاتس وية األى  ء يأت  ف  سي ق البيي ايرالية الغربية الاتس وية، اا  يجع للالجزائري 

 للاس واة بين غرفت  البرلا ن ف  العا  التسريع . 

تاةة   تدةةر اح 0990اةةن تعةةدي  الدسةةتور لسةةنة  004فةة  هةةجا الصةةدد، اىتبةةر الاجلةةس الدسةةتوري أن الاةة دة 
حدوا خغف بين الغرفتين، وتجع  حل  ان خةغ  التوصة  إلة  نةص تةوافد  حةو  األحية م احة  الخةغف، اةن 

ال  األاة اجلسقب  لجنة اتس وية األى  ء اسيلة ان ااثلين ىن غرفت  البرلا ن. ورأى الاجلس الدستوري أن 
خة ر  هةجا امطة ر، ف لاية ن الةجي يايةن  ىلية  للان قسةةض الاعةرو  الةنص ىلة  تعةدي  أي إدخة   صةغحيةيالةك 

أيةةن لاجلةةس األاةةة أن يدةةدم فيةة  تعةةديغت ىلةة  النصةةوص الاطروحةةة ىليةة  هةةو اللجنةةة الاتسةة وية األى ةة ء فدةةط، 
الاا ثلةة اسة واة وميفيةة هةجل  وتنةتم. ف  التوصة  الة  نةص تةوفيد  دور الاجلس السعب  الوطن في   دورل  يا ث 

(، وىلةة  اسةةتوى او ةةوى    0  ىلةة  اسةةتوى سةةيل  بتبنةة  إجةةراءات اتي فئةةة )اسةةتويين؛ ىلةة  و بةةين الغةةرفتين 
 (.  0  ب ا ن حق التعدي  للغرفتين )

  لتشكيل الاجنة المتساوية ا عضاةيجراةا  متكافئة  -1

ةة س اللجنةةة الاتسةة وية األى ةة ء قصةةد التوفيةةق بةةين غرفتةة  البرلاةة ن بسةةأن يةة  نةةص تسةةريع  تعةةجرت تسس 
جعة  أاةر إجتاة ا اللجنةة بيةد سةلطة خة ر  ب  ة ان قسةة اتت ليةة اةن قبل اة ، وتتةرجم الاسة واة فيالاص دق ىلي  بعد 

 (.  ب   الاجتاعيين داخ  اللجنة ) نف  تعييبين ا  و ع قواىد اتا ثلة بيجا (، و   أ  الغرفتين؛ وه  الحيواة )

 طاب االجتمام يلتمام حكومي  -أ

  الوزير األو س ءت امرادة الدستورية أن ييون طلب اجتا ا اللجنة الاتس وية األى  ء ان اختص ص 

                                                           
1  - S. BERNARD, La Commission Mixte Paritaire, RFDC, 2001/3, n° 47, p: 452. 

2 -  Ibid, p: 459. 
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اتسة وية األى ة ء اسةيلة اللجنة ال ... »بدول  أن ىل  هجا أيد الاجلس الدستوري قد بعيدا ىن ارادة الغرفتين، و 
 . فدط 1«بن ء ىل  طلب ان رئيس الحيواة ) الوزير األو  (...  تجتاعان ااثلين ىن غرفت  البرلا ن، 

يبن  اس واة بين أي  ،  ،، فنن 2بددر العدلنة البرلا نية الجي ي ان   هجا امجراء وتفعيل  للعا  التسريع و 
أن هةةجل الا اةةة الانوطةةة بةة لوزير و  خ صةةة ،ل للابةة درة بحةة  الخةةغف ىن اةة  اعةة الغةةرفتين فةة  هةةجا امطةة ر، بتحييةةد

ناة  هة ىب رة " ... تجتاع بطلب ان الوزير األو  ... "، تصورل يا  إتي ن   ىلي   حديدي  لتزااإ ال تسي األو    وا 
 ،لتدةديم طلةب االجتاة ااحةدد بأجة  حيةا أنة  لةم يلةزم فة  اسةتخداا  ، ي الةة ل  سلطة تدديريةة دستورية صغحية 

الاا رسة العالية ل جل الصغحية، فدد اختلف اجلس األاة اع الاجلس السعب  الوطن  بخصوص  لتسيدهو ا  و 
( اب سةةةرة لطلةةةب اجتاةةة ا اللجنةةةة الاتسةةة وية  الةةةوزير األو )  رئةةةيس الحيواةةةةسةةةتة نصةةةوص ق نونيةةةة، ولةةةم يتةةةدخ  

ف لةم تجتاةع ل ة  لجنةة لم يتديد باةدة زانيةة احةددة ىنةد تدخلة  فة  جلةك، بة  هنة ك ح لةة إخةتغيا  أن  األى  ء، 
هجل الصغحية بةنرادة الةوزير  ارتب طإل  حد اآلن، األار الجي يسيد وبو وح  0999اتس وية األى  ء انج سنة 

 . 3األو  ال بنرادة الغرفتين

                                                           
 الس بق الجير. 93/ ر.ن.د/ م.د/ 40الرأي رقم   - 1

 لازيد ان التفصي  حو  ىدلنة هجا الحيم للعا  التسريع  انمر؛  - 2

- J. CHAPSAL, P. Michel, L'article 45 de la Constitution du octobre 1958, Rationalisation de la navette parlementaire et 

équilibre des pouvoirs constitutionnels, RFSP, Année 1982, Volume 32, Numéro 4, p: 852-854. 

: التعالي العذي أورده مجلعس األمعة فعي موقععه 66 :رقعم لمعلومات أكثر حول  حعاالت اخخعتالف التعي شعكلت لهعا لجنعة متسعاوية األعضعاء، أنظعر الجعدول - 3

elouma.dzmajliswww.                                                                       
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اع الن م الابسةط ل جةراءات التسةريعية،  -طلب االجتا ا ان الوزير األو   –يتا س  تنميم هجا الحيم و 
ل للحوار البرلا ن  بانع  ان تد ب  وج  ت نمر الغةرفتين، دّ  ورغم ح   الدراءة الوحيدة فدط لي  غرفة. م بتيالت  لنم

 اللجنة الاتس وية األى  ء.تسيي  ف   يلي ا  ا  بنبع دل ىن إال أن  ييرس اس واة احتساة بين

العاة  التسةةريع  فة  الدةة نون الادة رن، طةور الاسسةس الدسةتوري الفرنسةة  نليةة لتفعية   ،فة  هةجا الخصةوص
أصةةب  يحةةق لرئيسةة  الغةةرفتين اعةة ، إلةة  ج نةةب  0443إلةة  ج نةةب ىدلنتةة ، فبعةةد تعةةدي  الدسةةتور الفرنسةة  لسةةنة 

لجنة اتس وية االى  ء ان الغرفتين، ا ات   إقتراح صيغة اوحدة لألحي م احة   النعد دالوزير األو ، أن يدىوا 
قةةوانين فدةةط، أاةة  إن يةة ن اصةةدر هةةجل األحيةة م  اقتراحةة ت الخةةغف بين اةة ، وهةةجا ب لنسةةبة للنصةةوص التةة  اصةةدره 

ك رئيسة  افنسةر . 1اس ريع قوانين، فيبد  الوزير األو  هو الاختص ب لدىوى إل  تسةيي  لجنةة اتسة وية األى ة ء
اللجنةةة الاتسةة وية األى ةة ء هةةو تطةةور نةةوى  يةةسان تفعةةيغ للعاليةةة التسةةريعية، لتفةة دي  انعدةة دالغةةرفتين فةة  قةةرار 
بنختصةة ص  ،ىدلنةة ل ةةجل العاليةةة فةة  نفةةس الوقةةتسان يةو  ،وحةةدلالةةوزير األو   بةةنرادة انعد دهة ىرقلت ة  بنبدةة ء أاةةر 

رغةةةم أن هةةةجا التطةةةور و  .2 ا  بةةةجلكيالةةةوزير االو  ب لةةةدىوة إلةةة  حةةة  امخةةةتغف بةةةين الغةةةرفتين إن لةةةم يبةةة در رئيسةةة
ياين امقتداء ب    يسي  تجربة ، إال أن فدط دوانينالإقتراح ت نص ان ح لة امختغف حو  أحي م احصور ف  
  .ف  الجزائرالبرلا نية مثراء الثن ئية 

 وفقا لقواعس متماثاةتعيين المجتمعين  -ب

جع  الاسسس الدستوري الج ة الاخولةة بفةض نةزاا الغةرفتين حةو  نةص اة ، هة  لجنةة اتسة وية األى ة ء 
اتي فئةةةة   اةةةن خةةةغ   انح اةةة  فرصةةة ،توفيةةةق بين اةةة  حةةةو  األحيةةة م احةةة  الخةةةغفال وهةةةدف  بةةةين الغةةةرفتين جات ةةةم، 

ىلةة  هةةجا لخلةةق اسةة واة بسةةيطة  جلةةك إال بتاثيل اةة  ب لتسةة وي داخةة  هةةجل اللجنةةة،  اوقفي اةة ، وال يتةةأت ىةةنللتعبيةةر 
 أارين اثنين؛ ان خغ يرس   الاسرا قد ، و الاستوى

ل الخيةة ر الاطلةةةق لايتبةةة  الغةةرفتين فةةة  تعيةةين األى ةةة ء الةةةجين سةةياثلون م فةةة  اللجنةةةة، دون س أول اةة  إىطةةة 
انوطةة بايتبة  الغةرفتين، أاة  تعييةن م  الااثلينىر  م ىل  اوافدة أي ج ة أخرى، حيا أن ا اة اقتراح ق ئاة 

 اعةة  وىةةدم الةةزام إحةةداها  دون الغةةرفتين  تتعيينةةنطغق وبةة .فيةةتم بنجاةة ا أى ةة ء يةة  غرفةةة ىلةة  ق ئاةةة ارسةةحي  

                                                           
1 - Cf; L' article 45 constitution Français  après la révision, La constitution Français, du 04 octobre 1958, précité. 

2 - J. CHAPSAL, loc.cit. et S. Bernard, op.cit, p: 456 et S. 
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األخةةرى بةةأي إجةةراء أو قيةةد، فةةنن الاسةةرا يحدةةق نوىةة  اةةن الاسةة واة ب ةةا ن  فرصةة  اتي فئةةة لتاثيل اةة  داخةة  اللجنةةة 
 الاتس وية األى  ء. 

حفةم الاسةرا الاسة واة داخة  اللجنةة الاتسة وية األى ة ء ب لعةدد الاتسة وي لااثلة  ية   ، قةدج ةة ث نيةة وان
ف  نم اي ا  هجا العدد  ت الغرفتين، وتبن1ان ا أى  ء لي   04بةغرفة في  ، وس ءت امرادة التسريعية أن ييون 

 .3للدستور   أحي ا ت الاس واة ف  التاثي  ىند اط بد ل، ووافق الاجلس الدستوري ىل  هج2الداخليين

عامددل هةةو اراىةة ت م لعةة الين اثنةةين؛  ،واةة  يايةةن اغحمتةة  ب لنسةةبة لتنمةةيم الاجلسةةين لييفيةةة تعيةةين ااثلةةي م
  ىةن و ىةدم الوصةو  الة  االتفة ق والخةر  الحتاة  أى  ء (، تف دي   04ىددا ان سب  لألى  ء )  ب ختي رهم تقني

بجعة  جلةك ىلة  أسة س التاثية  النسةب ،  ،فة  امختية ر سياسديا آخدر عداما ع  الاحةدد. ياة  راىية الوقت التسةري
أى ةة ء اةةن التدنيةةين اصةةدرهم اللجنةةة الاختصةةة، وهةةو نصةةف ىةةدد  7اثلةةين؛ االةةجي يةةزاو  بةةين طبيعتةةين اثنتةةين لل

، ااةة  4الاجاوىةة ت البرلا نيةةة جايةةعأى ةة ء ىةن  47الان قسةين وال يايةةن النةةزو  ىنةة ، اةع ترييبةةة سي سةةية ت ةةم 
ف  تسييلت  ، يا  ت ةان بدراسة النص اللجنة الاختصة  بنسراكالجودة لعا  اللجنة الاتس وية األى  ء  ي ان
  رض ا . ال تتعط  بغي ب أحد أى  ئ   لعلي   ،الفع لية لعا  اللجنة أي    ندسةالهجل 

 
                                                           

 الس بق الجير. 40-99ان الد نون الع وي رقم   33الا دة  - 1

( ب م ةة فة إلةة  خاسةةة  04فةة  هةةجا الخصةةوص نةةص اجلةةس األاةةة فةة  نم اةة  الةةداخل  ىلةة  أن " ي ةةبط ايتةةب اجلةةس األاةةة ق ئاةةة ااثليةة  العسةةرة )  - 2
 ، الاعد  والاتام.0999نوفابر  03الص درة ف   30ر رقم  ان النم م الداخل  لاجلس األاة،  . 02( إحتي طيين ..." . أنمر الا دة  47أى  ء ) 

 لرأي بةةحيةةا وافةةق الاجلةةس الدسةةتوري ىلةة  دسةةتورية هةةجا النصةة ب ىنةةد اط بدتةة  للنمةة اين الةةداخلين ليةة  اةةن، الاجلةةس السةةعب  الةةوطن  واجلةةس األاةةة،  - 3
، يتعلةق باراقبةة اط بدةة تعةدي  النمة م الةداخل  0444ديسةابر  40فة   اسرخ 0444/ ر.ن.د/ م د/ 00الرأي رقم  و  الس بق الجير، 0444/ر. ن. د/04رقم 

 ىل  التوال .، 00، ص  47/0444، العدد ن. أ. ف. د.   لاجلس األاة للدستور، 

اةةن الدةة نون الع ةةوي الةةجي يحةةدد تنمةةيم الاجلةةس  33طبدةة  الحيةة م الاةة دة  هةةجا اةة  اتخةةجل الاجلةةس السةةعب  الةةوطن  فةة  نم اةة  الةةداخل  بنصةة  ىلةة  أنةة  " - 4
 04فة  اللجنةة الاتسة وية األى ة ء  السعب  الوطن  واجلس األاة وىال ا ، ويجا العغق ت الوميفية بين ا  وبين الحيواة ) الت  تجعة  ىةدد ااثلة  ية  غرفةة

( أى ة ء ىلة  األقة ، اةن اللجنةة 7فة  اللجنةة الاتسة وية األى ة ء وييةون اةن بيةن م خاسةة )(، يعين ايتب الاجلس السةعب  الةوطن  ااثلة  الاجلةس أى  ء 
اةةن النمةة م الةةداخل  للاجلةةس السةةعب   07". أنمةةر الاةة دة  ( أى ةة ء احتيةة طيين لغسةةتخغف فةة  ح لةةة الغيةة ب7الاختصةةة اةةن بيةةن م رئيسةة  ، ويعةةين خاسةةة )

 الس بق الجير. الوطن 

ال يايةن أن ييةون ىةدد أى ة ء اللجنةة  ىلة  أنة    "   ان نم ا  الةداخل  السة بق الةجير، بنصة 02/ 7-0-2 ندسة بنص الا دة يا  نمم اجلس األاة هجل ال
فةة  ح لةةةة غيةة ب أحةةةد ااثلةة  اللجنةةةة أو أيثةةةر،  .تنتخةةةب اللجنةةة الاختصةةةة ااثلي ةة  فةةة  اللجنةةةة الاتسةة وية األى ةةة ء أى ةة ء. ( 7 ) الاختصةةة أقةةة  اةةن خةةةةاسة

 .  " (الاوافق ىلي م حسب امجراء الاجيور أىغل 7 ) ى  ء االحتي طيين الخاسةيستخلف ان بين األ
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  ا عضاةساخل الاجنة المتساوية لاغرفتين  ح  التعسيل  -2

لغرفتةةة  البرلاةةة ن في ةةة   ةالاتسةةة وي ب لع ةةةويةان أتحديةةةق الاسةةة واة داخةةة  اللجنةةةة الاتسةةة وية األى ةةة ء ال يةةة
فحسب، ب  يسةتلزم إلة  ج نةب جلةك االحتفة م لية  غرفةة بحةق يا ثة  حةق الغرفةة األخةرى فة  التةأثير ىلة  فحةوى 
النص اح  الخغف. وفة  هةجا امطة ر، قةد ال يطةرح امسةي   ب لنسةبة للاجلةس السةعب  الةوطن  الةجي يالةك حةق 

األى  ء، بينا  يثة ر التسة س  ب لنسةبة لاا رسةة اجلةس األاةة  التعدي  أص لة ف  اا رست  داخ  اللجنة الاتس وية
للتعةةدي  داخةة  اللجنةةة اةةع إقصةة ئ  تا اةة  انةة  فةة  الان قسةة ت الع اةةة، األاةةر الةةجي يةةدىو إلةة  دراسةةة سةةلطت  فةة  

، بعةد إقصة ئ  لاجلةس األاةة اةن 1السة بق اجت ة دلن الاجلةس الدسةتوري فة  خ صة وأىل  هجا الاستوى، التعدي  
إختغفة  اةع الاجلةس السةعب   ىنةداب سرة ف  الان قسة الع اة، أثبت  ل  داخ  اللجنةة الاتسة وية األى ة ء التعدي  

الوطن . ولي  ترق  اا رسة امختغف إل  استوى التعدي  الحديد ، يجب أن ييةون لاجلةس األاةة سةلطة ي الةة 
  الخةةغف داخةة  اللجنةةة الاتسةة وية (، اةةع الدةةدرة ىلةة  التةةأثير اةةن خغلةة  فةة  فحةةوى الةةنص احةة أ   فةة  إقةةرارل )
 (.  ب  ) األى  ء

 اإلختاف يحساثفي  لمجاس ا مةالسياسل الكاماة   -أ

احةةتفم للاجلةةس السةعب  الةةوطن  ب لابةة درة بدواىةةد الحيةة ة  ،فة  هندسةةة الاسسةةس الدسةةتوري للثن ئيةة البرلا نيةةة
ّيةةقةةط الاسةةترية، ولةةم يعتةةرف ب ةة   ىلةة  النصةةوص  االىتةةراضن فةة  اد بةة  جلةةك اةةن سةةلطة لاجلةةس األاةةة، الةةجي ا 

اةةن التعةةدي  الدسةةتوري لسةةنة  0/004الابةة در ب ةة ، وفدةة  لاف ةةوم الفصةة  الةةداخل  بةةين السةةلط ت. إج تةةنص الاةة دة 
ىل  إاي نية حدوا خغف بين الغةرفتين، بعةد تبة ين وج ة ت نمرهاة  حةو  الدواىةد الادترحةة اةن أى ة ء  0990

الييفيةةة العاليةةة لاا رسةةت ، إج   و حتةة  اسةة ريع الحيواةةة، وأهايةةة هةةجا االخةةتغف تبين ةةالاجلةةس السةةعب  الةةوطن  أ
أو  ،يةةةأت  بعةةةد تصةةةويت الاجلةةةس السةةةعب  الةةةوطن  ىلةةة  الةةةنص، ثةةةم ااتنةةة ا اجلةةةس االاةةةة ىةةةن التصةةةويت ىليةةة 

 ،التسةريعية. وبن  فة هجا الحيم ل ندسةة االتجة ل الوحيةد ل جةراءات 2ئ أى   0/2ىلي  بنسبة تد  ىن  ت اص دق

                                                           
 الس بق الجير. 93/ ر.ن.د/ م.د/ 40الرأي رقم   - 1

 الس بق الجير. 40-99ان الد نون الع وي رقم   0/90أنمر الا دة  - 2
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 ليتبةةين أن حةةق الخةةغف هةةو سةةلطة بيةةد اجلةةس األاةةة دون الاجلةةس السةةعب  الةةوطن ، واا رسةةت  اترويةةة لتدةةدير 
 .1وقف امنت   التسريع تلغىتراض  سلطة ي الةيجع  ان  اا  وحدل، 

بةةأن " الاجلةةس  ،ييفيةةة حةةدوا االخةةتغف السةة بدين أو ةة  أحةةد أى ةة ء اجلةةس األاةةة ،فةة  هةةجا الخصةةوص
نص وىندا  يأت  إل  اجلسن  نعدل  أم ا جا؟ ف ل يئة الوحيدة الت  ل   حق وسلطة الالوطن  يصوت ىل   السعب 

التعدي  ه  اللجنة الاتس وية األى  ء، لين اجلس األاة ل  ا  يسا  بحق امخةتغف، باعنة  أنة  ىنةدا  يأتينة  
 .2عب  الوطن  ... "نص ان الاجلس السعب  الوطن ، لن  الحق ف  أن نختلف اع الاجلس الس

وا  يزيد اةن أهايةة هةجا الحةق، هةو إطغقة  التة م، إج لةم يدصةرل الاسسةس الدسةتوري ال فة  اجة   احةدد وال 
وفةةة  أي حيةةةم سةةة ء، وهةةةجا  ،بخصةةةوص اسةةةألة اعينةةةة، جوهريةةةة أو سةةةيلية، فةةة  الصةةةي غة أو الفحةةةوى الاعيةةة ري

امطغق ياتد ليسا  حيا  واحدا أو ا دة واحدة أو اجاوىة ان الاواد، فدد نص الدستور ىل  أن " يدترح تدريةر 
اللجنةةةةة الاتسةةةة وية األى ةةةة ء نصةةةة  حةةةةو  الحيةةةةم أو األحيةةةة م او ةةةةوا الخةةةةغف ..."، بةةةة  يايةةةةن لاجلةةةةس األاةةةةة 

ف  ح لة رفةض اجلةس األاةة الةنص ية اغ، ال يعطة  جلةك  اىتبر الاسرا أن  حيااالىتراض ىل  ي ا  النص، 
 . 3ان الدستور 0/004تطبيق أحي م الفدرة الرابعة ان الا دة 

 متكافئة لاتأثير عا  المحتو  المعياري افرب -ب

ن اةن تعدي  النصوص داخ  اللجنة الاتس وية األى ة ء، ينبغة  أن ياّية ف  لي  ييتا  حق اجلس األاة
. وفةة  هةةجا الخصةةوص اىتبةةر لغىتةةراضهةةجا امطةة ر، اةةع الحةةق الي اةة  فةة  تغييةةرات ىلي ةة   ىلةة  إدخةة  دةةدرة ال

ان الدستور تان  فرص  اتي فئة لح  الخغف بين ا ، ب قتراح اة  لةنص اوحةد  004الاجلس الدستوري أن الا دة 
رلاةة ن، وأن يتعلةةق ب ألحيةة م احةة  الخةةغف اةةن قبةة  لجنةةة اتسةة وية األى ةة ء اسةةيلة اةةن ااثلةةين ىةةن غرفتةة  الب

اجلةةس األاةةة ال ياينةة  إدخةة   تعةةديغت خةة ر  هةةجا امطةة ر، أي يحةةق لةة  داخةة  اللجنةةة إبةةداء تعةةديغت بةة لاعن  
إىط ء اجلس الي ا ، وليس االىتراض ىل  الدوانين فدط. واىتبر األست ج بوزيد لزه ري بأن االختغف هو " ... 

فةةة  إطةةة ر احاةةةود، ألن الدسةةةتور يةةةنص ىلةةة  أنةةة  األاةةةة الحةةةق فةةة  اتخةةة ج اوقةةةف اخةةة لف، وييةةةون هةةةجا الاوقةةةف 

                                                           
أى ةة ئ  والاسةة رية فةة  انت جةة ، أو االاتنةة ا ىةةن التصةةويت  0/2الةةنص بةةة إج تتسةة وى أاةة م اجلةةس األاةةة اا رسةةة السةةلطتين اعةة ، فياينةة  التصةةويت ىلةة   - 1
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وب لتةةة ل  يايةةن تحديةةةد اوقةةةف  ،مصةةدار نةةةص قةة نون  يجةةةب الاوافدةةة ىليةةة  بةةنفس الصةةةيغة اةةن طةةةرف الاجلسةةين
وىندئةةةج نعةةد  بصةةفة رسةةاية الةةةنص اآلتةة  اةةن الاجلةةةس  ،اجلةةس األاةةة وطرحةة  فةةة  اللجنةةة الاتسةة وية األى ةة ء

 .1... " تين للاص دقة ىلي ويعرض بعد جلك ىل  الغرف ،السعب  الوطن 

فةةنن وجوبيةةة اقتةةراح نةةص حةةو  الحيةةم أو األحيةة م احةة  الخةةغف، اةةع التاثيةة  الاتسةة وي  إ ةة فة لاةة  سةةبق،
للغةةةةرفتين نفةةةةس الحةةةةم فةةةة  تدةةةةديم  فةةةة  اجاوى ةةةة  نليةةةة ت ت ةةةةان يل ةةةة للغةةةةرفتين ونمةةةة م األغلبيةةةةة فةةةة  التصةةةةويت، 

الةةرفض. وأاةة م هةةجا، يتحةةتم ىلةة   وأالاسةة واة فةة  التدريةةر تحفةةم ل ةة ، و  واالنتصةة ران سةةبة يرون ةة  االقتراحةة ت التةة  
اجلةةس األاةةة ليةة  ياةة رس التعةةدي  حديدةةة فةة  هةةجا امطةة ر، إختيةة ر ااثلةةين ىلةة  قةةدر اةةن اليفةة ءة وقةةدرة امقنةة ا 

 ب النتصة رتح ير حجم وأس نيد ي فية لجلك، خ صةة وأن ةم ايلفةون لجا ىلي م داخ  اللجنة الاتس وية األى  ء، 
 .2س ملاوقف اجل

 ختافعنس اإل ثانيا: االحتفاظ بالكامة ا خيرل لمجاس ا مة

 الادصةة ىةةغوة ىلةة  اةة  سةةبق، وفةة  إطةة ر بنةة ء الثن ئيةةة غيةةر الاتسةة وية، يةةسان اجت ةة د الاجلةةس الدسةةتوري 
األخيرة ف  ان قسة النص ه  يلات  ب مبد ء ىل  غف، تخلاجلس األاة ان حق التعدي  وميفة سي سية لحق ام

 ىل  أىا   الاجلس السعب  الةوطن .غحدة ال ةرق بلل فرصة يعطي  اا التصويت ىلي ، و اللجنة  قب  الادترح ان
  ان جلك ان وحرا ن ،وان دون هجا الابرر، يعتبر سيوت الاسسس الدستوري ىن حق اجلس األاة ف  التعدي 

 ل جا الحق الغرف الث نية العديد ان ب اتغكغير ابررين ق نوني  وال سي سي ، اد رنة أارين الاجلس الدستوري قب  
 . 3ف  النمم الاد رنة

 تحيم اجلةةس األاةةة فةة  اصةةير نةةص التسةةوية؛ أوالهةة  يةةب اثنتةةين لةةوت ةةسان فلسةةفة اليلاةةة األخيةةرة وميفتةةين 
(،   0 ال يصةةدر الةةنص إال باوافدتةة  يسةةريك رسةةا  فةة  التسةةريع )  بحيةةا، انةةدف ى ت الاجلةةس السةةعب  الةةوطن 

 (.  0 )  تيون حول   نمرة س الة ىبر الزانتإصدار بعض النصوص حت   وث ني   إرج ء
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 المجاس الشعبي الوطني انسفاعا  كبح -1

الاجلةةةس السةةةعب  الةةةوطن  واجلةةةس األاةةةة  مبتنمةةةينةةةص ىلةةة  هةةةجل الوميفةةةة الدةةة نون الع ةةةوي الاتعلةةةق قةةةد 
 ،وىغقت ا  ب لحيواة، بنلزااة  ل ةجل األخيةرة بعةرض الةنص الةجي أىدتة  اللجنةة الاتسة وية األى ة ء ىلة  الغةرفتين

، حيةةا ياةةرر الةةنص 1اةةن الدسةةتور 004للاصةة دقة ىليةة  طبدةة  ل جةةراءات الع ديةةة الانصةةوص ىلي ةة  فةة  الاةة دة 
¾ عب  الوطن  أوال، بعده ، يص دق اجلس األاة ىل  نفةس الةنص بنصة ب  الادترح ىل  اص دقة الاجلس الس

التصةويت  الاسةراأى  ئ ، اا  يجع  يلات  ه  األخيرة حو  اصير النص الادتةرح. وتأييةدا ىلة  هةجا، اسةتلزم 
أوال ىلةة  التعةةديغت الادترحةةة اةةن قبةة  اللجنةةة الاتسةة وية األى ةة ء، ثةةم التصةةويت ىلةة  بةة ق  الةةنص. ويةة  هةةجا 

لاجلةةس السةةعب  ل الخطيةةرة الاحتالةةة نةةدف ى تاالعةة  اةةن اجلةةس األاةةة ياةة رس سةةلطة يةةب  ا اةةة فةة  اواج ةةة يج
جةرى اوافدت   أي   ىلة  ية  تعةدي  ي   ملز  وت  ف  العا  التسريع ،   . ورغم وجود الحيواة طرفف  التسريع الوطن 

، إج ال فةة  اصةةير ىاةة  اللجنةةة فعةة  ىلةة  نةةص اللجنةةة الاتسةة وية األى ةة ء، إال أن دور اجلةةس األاةةة يبدةة  جةةد 
 ياين إصدار نص التسوية إال باص دقت ، ويتجل  هجا ف  ح لتين 

ح لةةة اةة  إجا وافةةق الاجلةةس السةةعب  الةةوطن  ىلةة  الةةنص الادتةةرح ب ألغلبيةةة الغزاةةة ثةةم صةةوت   -
 أى  ئ . 0/2اجلس األاة ىل  نفس النص بأغلبية 

ديغت ىلةةة  الةةةنص الادتةةةرح وصةةةوت ىليةةة  وح لةةةة اةةة  إجا أجةةةرى الاجلةةةس السةةةعب  الةةةوطن  تعةةة  -
ب ألغلبيةةة الغزاةةة، ووافدةةت الحيواةةة ىلةة  تعديغتةة ، ثةةم صةة دق ىليةة  اجلةةس األاةةة، ب ةةجا السةةي ، بةةةنسبة 

 أى  ئ . 0/2

يتجلةة  وا ةةح  فةة  يلتةة  الحةةة لتين السةة بدتين، أنةة  البةةد اةةن ر ةةة  اجلةةس األاةةة ىلةة  التعةةديغت الادترحةةةة 
ر هن  وميفة اليةب  التة  يسان ة  اجلةس األاةة اةن خةغ  يلاتة  األخيةر فة  مصداره   ان نص التسوية. وتم 

اصير الةنص احة  الخةغف. إج يبدة  رقيبة  دائاة  ىلة  سةغاة قواىةد الحية ة الاسةترية، حتة  ولةو أجةرى الاجلةس 
 يتوصة  الاجلسةينال غيةر أنة  قةد  ان سأن   الاس س بتلك الدواىد.و السعب  الوطن  تعديغت ىل  نص التسوية 

إل  تسوية ي الة حو  النص اح  الخغف، وف  هجل الح لة أراد الاسسس الدستوري لاجلس األاة تةأاين وميفةة 
 أخرى ال تد  أهاية ىن اليب ، وه  وميفة امرج ء.
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 لتكوين نظرل شاماة حول بعض النبوص  رجاةاإل  -2

ب ىتب ر اجلس األاة هو نخر ان يصةوت ىلة  الةنص الادتةرح اةن قبة  اللجنةة الاتسة وية األى ة ء، فننة  
اجلةةس السةةعب  الةةوطن ، خ صةةة وأن سةةلطت  تدديريةةة فةة  التصةةويت اليبدةة  الاةةتحيم فةة  حةة  اسةةيلة الخةةغف اةةع 

 جلةةك . ويتجلةة 1 ةة ءىلةة  نةةص التسةةوية اةةع ىةةدم وجةةود حريةةة نةةو  جديةةدة بةةين الغةةرفتين واللجنةةة الاتسةة وي األى
 تحيا  ف  اصير الخغف ان خغ  ح لتين اثنتين بىالي  

أو أدخةةة  ىليةةة   ،ح لةةةة اةةة  إجا وافةةةق الاجلةةةس السةةةعب  الةةةوطن  ىلةةة  نةةةص اللجنةةةة الاتسةةة وية األى ةةة ء  -
 أى  ء اجلس األاة،  0/2حم  بتصويت أغلبية تلم   تعديغت وافدت ىلي   الحيواة، لين 

أو أدخةةة  ىليةةة   ،الاجلةةةس السةةةعب  الةةةوطن  ىلةةة  نةةةص اللجنةةةة الاتسةةة وية األى ةةة ءإجا اةةة  وافةةةق وح لةةةة   -
 تعديغت باوافدة الحيواة، وأدخ  ىلي  اجلس األاة تعديغت ورف ت   الحيواة.

خغف  ىبر ىن  الاسسس الدستوري، والاسرا أي ة ، بعةدم حصةو  نةص اللجنةة  الاجيورتين تسي  الح لتين
  هةو اوقةف اجلةس األاةة اةن نةص اسةبب  يتبةين أن  اة الغةرفتين اعة ، وب سةتدرائ الاتس وية األى  ء ىل  اوافد

لعةةدم  اوافدتةة  ب ألغلبيةةة الغزاةةة ىلةة  الةةنص الةةجي وافةةق ىليةة  الاجلةةس السةةعب  الةةوطن ، أو مالتسةةوية، سةةواء بعةةد
امرجة ء  تدبل ة  الحيواةة. أاة  حة  هةجل الاسةيلة ف ةو أسة س وميفةة مي اة  الةنص فةأجرى ىلية  تعةديغت لةر  ل ب

ات ةة  للنمةة م وىةةدم اغء الاسةةتريةالتةة  يا رسةة   اجلةةس األاةةة ىلةة  الدةةوانين التةة  يةةرى في ةة  اس سةة  بدواىةةد الحيةة ة 
 يسةتوجب سةحب ،فتصويت  السلب  ىل  نص التسوية اىتبرل الاسسس الدستوري استارار للخغف حول السي س ، 

ىةن اختصة ص الحيواةة بسةحب الةنص ألنة  لةم الع ةوي ، ونةص الاسةرا 2ان العاليةة التسةريعية النص األصل 
  ال ياين ىر   اجددا ىل  البرلا ن إال بعد ارور سنة ي الة ان ت ريخ سحب .، و 3يحص  ىل  اوافدة الغرفتين

وان خغ  هجل الوميفة يستطيع اجلس األاة إبع د النصوص الت  لم تتبلور حول   نمةرة سة الة لادواة ت 
حول ة  ال تةتحيم  اتةروىتلك، وان ثم ان  فرصة جديةدة للطبدةة السي سةية لفةت  ندة ل  األاة ان خغ  سلطت  ف 

                                                           
طريةةق فة  اثة   ىلةة  هةجا الطةةرح فة  الدةة نون الادة رن؛ يسسةةس النمة م الفرنسةة  لح لةة االخةتغف بةةين الجاعيةة الوطنيةةة واجلةس السةةيوخ، ويجعة  حل ةة  ىةن  - 1

يةة  داخةة  اللجنةةة، يطةةرح ىلةة  يةة  غرفةةة للاصةة دقة ىليةة  بةةنفس لوصةة  إتاوقفي اةة  فةة  نةةص واحةةد. بعةةد ال لجنةةة اتسةة وي األى ةة ء اةةن الغةةرفتين، للتوفيةةق بةةين
  ىر ةيعة د اةن جديةد داخة  اللجنةة الاتسة وية األى ة ء، لتعطة  نصة  توفيدية  جديةدا، و   ا ، يعود الةنص لان قسةت أي ان ىلي تعدي  إجراء الصيغة، وف  ح لة 

 و  مىط ء اليلاة الفص  للجاعية الوطنية.تدخ  الوزير األيتتوص  الغرفتين اع  إل  نص  اوحدا، أو  أن ىل  اص دقة الغرفتين، وهيجا إل 

 .0990، ان تعدي  الدستور لع م 004( ان الا دة  40وفد  للفدرة الس دسة )  - 2
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ترك للزان وحةدل ا اةة وميفة إرج ء تاجلس األاة وب جا العا  يسان . 1في  الوىود االنتخ بية وال المروف اآلنية
يبةرر تفسةير الاجلةس . واةن هنة  واالجتا ىيةةالفص  ف  اث  هجل الاوا يع ان خةغ  تفة ىغت الدةوى السي سةية 

الدسةةةتوري مقصةةة ء اجلةةةس األاةةةة اةةةن حةةةق التعةةةدي  فةةة  الان قسةةةة الع اةةةة، ليا رسةةة  بييفيةةةة نوىيةةةة داخةةة  اللجنةةةة 
 الاتس وية األى  ء.

ر الةةةنص التسةةةريع  ح لةةةة ااةةة  سةةةبق تت ةةة  وميفةةةة اليلاةةةة األخيةةةرة التةةة  يالي ةةة  اجلةةةس األاةةةة فةةة  اصةةةي
داخة  البرلاة ن، وهةو اريةز اةوازن    ا اة سي سةي اريزا تانح ويجا ف  ح لة التوافق بين الغرفتين، إجا  امختغف،

منفةراد هةجا األخيةر  ةألن اليلاةة األخيةر ب ةجل األهايةة تسةي  سةلطة اد بلة ،داخلة  لاريز الاجلس السعب  الوطن 
 . 2بحق الاب درة بدواىد الحي ة الاسترية
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 الفصل الثاني: 

 تقييد النشاط البرلماني

 
الظفدددألظعفددد ظك ددد ظفدددألظتم اكددد ظتلك  عدددق  ظ  لدددرللبقلكددد  ظأس سدددم ظلقدددفظت ادددرظتلادددمقترظتلفمكققت مددد ظك   ددد ظ

تتدم ظفدألظظرشدهفظتلتألظ  لسل  ظتلت  مذم بظ ظعالقت مأهكهظ 1 تل  علم ظفمهظبب قألك ظخاللظعالقت ظظ تلسم سمظتم ته 
كدداظتكددتال ظ ددلظك هدد ظمسددمل ظك دداظظ م هدد  ت لعدد ل ظتل عددقظتلتددفمطظلت ددمقظأس سدده ظكبددفأظتل عددلظبددم ظتلسددل  رظ

تل زتئدق، ظظتل اد م مذم ظفألظممفق ظلهذتظتلك هممظتقتسكرظعالق ظتلبقلك  ظب لسل  ظتلت ظتتع ظبه ظسل ته ظتلك م قم .
ظفضلظك ظتلبقلك  .ظأتلسل  ظتلت  مذم ظفمه ظتكتم زترظظ كتال الق ظغمقظكت  فئ ظمهألظع

بدد لك هممظتلددذ،ظمقسددك ظلهدد ظظ القدد تلدد ظتلك لددبظبضددب ظتلظتل هدد زظتلك لدداظتلفسددتمق،فددألظهددذتظت، دد ق ظم ددفظمظ
عالق ظفستمقم  ظمب مهد ظعالق ظتلبقلك  ظب لسل  ظتلت  مذم ظهألظتمطظأ ظظبإعتب قهظ ه زتظلل فتل ظتلفستمقم .ظ تلفستمق

فدألظتلتشددقما ظظمبد مخ ؛ظعلدأظأسدد اظتلت د م ظفدألظتلك د لظتلك مدد ق، ظتا دم ظتلكؤسداظعلدأظأس سدم ظفددألظكسدتممم 
تلسدل تم ظكشدق ظظ دالمب عتبد قظظ.تلسم سدم ظللت مكد ظتلقق بد تلسم سدأل ظمبد مخ ظظك د لتلمعلأظأس اظتل علظفدألظ

ظ تل القد ظبم هكد ظمت ادممظب درظأ قتفهد ت سدمفظظه تد ظممك تهكد ظتلفسدتمقظبعد تهك ظتل زتئدق، ظتلفسدتمق،ظفألظتل اد م
تلكهدمظفمقظتلدمه د ظمديتألظ.ظت  ملهكد ظلهد  سدب ظبك ظبش لظأمظبآخقظمتقفظسم م ظتل الق هذهظب بم  ظظهك كس سأكقظفإ ظ

غمقظظ.تتتقتمظتلفستمقظلك لبظب لسهقظعلأب عتب قهظتظ تل الق ظتل بم  ظتلفستمقم ظلهذهضب ظفألظظلك لاظتلفستمق،ل
 ظمهدددمظكدددفالظتسدددتقاللم ظتلك لددداظ ظذتظكق قبددد ظسم سدددم كدددأم هظ؛عددد كلم ظتا دددم ظمدددتت مظفمددد تلك ددد لظظهدددذتظفدددألظهفمقظأ ظ

أ ظتلدفمقظتمعدلألظلل فتلد ظتلفسدتمقم ظتمدطظ ظتد ظتلك م قمد مام ظفألظهك ت مظتيامقظمظتلفستمق،ظع ظه تم ظتلسل تم  ظ
تكامددلظظك تددرظهدد تم ظتمخمددقتم ظتدد هددذتظتلددفمقظظملشددقعم بددم ظتلسددل تم ظتلتشددقم م ظمتلت  مذمدد  ظظتل القدد ت دداظظهددم

                                                           
مهدذتظ ظم  دألظم دمفظسدل تم ظلل اد م ظظ فدألظتل اد مظتلسم سدألظتد ك    ظع دفظتتفمدفظب لسدل  ظتلت  مذمد ظفقد ظ ظتلبقلكد  عالقدع ف ظك ظتت  ملظتلفقتسد رظتلفسدتمقم ظظ-ظ1

،ظبم دد ظمبددم ظتلسددل  ظتلت  مذمدد .ظمهددذتظكدد ظتؤ ددفهظتل عددم ظلددذتت ددمظبددذل ظتلمت  كدد ظتلسددب ظفددألظذلدد ظهددمظغمدد  ظعالقدد ظكب شددق ظبددم ظتلبقلكدد  ظمتلسددل  ظتلقضدد ئم  ظ
لبقلكد  ظفقد  ظب عتبد قهظكشدقع  ظفدألظظتتدفمطظتلت ادممظتلقضد ئألظمخدت ظتظبم كد تلفستمقم  ظتلتألظتب ألظبمضمحظعالقد ظمام مد ظمعضدمم ظبدم ظ هد زظتل فتلد ظمتلت  مدذ ظ

.ظلذتظ   ظك ظتلكمضمعألظفألظهدذهظتلفقتسد ظت د ملظتل القد ظتلتدألظمب مهد ظ3991ك ظفستمقظظ50/321ممضاظتلق  م ألظت س سألظللقض ءظبق  م ظعضم،ظمفق ظللك ف ظ
ظتلكؤساظبمضمح ظمتلتألظأاقرظفألظ بم  ظت  ته فظتلفستمق.
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كد ظ اد مظىلدأظ خدقظتسدد ظهد ظفتخلد ظبم هد  ظممختلددبظت دمظتكاملتلت دمظتل فتلد ظتلفسدتمقم ظظ هد زظتق مبد ظه ظفدألم  سد
تمثيععا برلمرمععا  فعع   ا فعع ضعع   ددقبظتل ادد مظتلسم سددألظتل زتئددق،ظفددألظهددذتظتلخعددم ظم ظمظظ تل القدد ظبم هكدد ظ بم دد 
ظملظ..تمظتلكبتط..)ظبرمجلس بردستومي ةتشكيل

ب لت مكد  ظظتد تلا  ألظفألظضب ظعالق ظتلبقلك  ظب لسدل  ظتلت  مذمد  ظفهدمظتلت ادممظتلفسدتمق،ظل القظتلكتت مأك ظ
ح ظهعا برمجلعس بردسعتومي فع  ، هعي  بر قةعةى هيمنعة تن يييعة  لعفألظب  ءظظر هكسك    ظككت ز ظ،ظك ته ظذمتل

ظ..ظظتلا  ألظتلكبتطظظ)ظ إجتهاد

 ض ف برتمثيا برلمرمان  ف  تشكيلة برمجلس بردستوميبألوا:  برملحث
 

مكدد ظمددقتهظشددب ظظ قئ سددمظ بقلك  مددظ تهظ ا كددتددملظ بم دد ظتل ادد مظتلفسددتمق،ظتل زتئددق،ظبددم ظكدد ظمددقظظختلددبظتل قدد م
تلتدألظضدك ه ظتلفسدتمقظظلالكتمد زترظتعتبد قتظ تكشدففظ قئ سدمظ  د ظ ا كدأم م د ظتلدب رظترخدقظعلدأظفألظتلتدم ظقئ سأل ظ

ظ.1مب مخ ظتلبقلك  ظ لشخ ظقئماظتل كهمقم ظعلأظتس  ظب قألظتلكؤسس ر

تكتدددفظفتسددد  ظبدددلظلشخعددد ظظتلكم ملددد تلفسدددتمقم ظالتم رظتكتمددد زترظقئدددماظتل كهمقمددد ظفدددألظتلعدددظت تعدددقم ظ
 ظمأهكهدد ظتلك لدداظتل كمكمدد تلضدد ب  ظل كددلظتلسددل  رظمظتلفسددتمقم ظتلكسددتقل ظظتلكؤسسدد ربدد قألظهمك تدد ظعلددأظلتشددكلظ

بددم ظظتيامقمدد ظعالقدد ظبددالظشدد ظتقممسدد ظهمك دد ظتشدد ملت لتكامددلظتلقئ سددألظعلددأظلتلفسددتمق، ظتلددذ،ظقتدد ظتلكؤسدداظهمك دد ظ
ظتل كمكمدد تشدد ق ظفددألظتسددكمتهمظتلسددل  رظتأعضدد ءظظ.ظ59تسدد  ظ)ظظتلك لدداظتلفسددتمق،ظكدد تمددطظمت ددم ظظ.تل هدد زم 

بشد لظظفسدتمقم ظكقتبد هدذهظتلتسدكم ظظت  دلظ2ب سد ظكختل د ظبمد هممظظمتلت مدم  ظ ت  تخد  ظ؛تلاالا ظبيسلمبم ظكختل دم 
خ ع ظكاظىختع  ظقئدماظتل كهمقمد ظتمملظ. ظظتلك ل )ظظتل ه زهذتظظتق مب علأظم تجظهمك  ظللتكاملظتلقئ سألظ

 ظمىضد ف لمد ظتلك لاظتلفسدتمق،ظظتق مب هظتله فس ظت م ظمبهذظتلا  ألظ..ظتلك ل )ظقئماظتلك لاظتلفستمق،ظبت مم ظ
 ظلت زمزظتل ا مظتلقئ سألظتلكشفف.

 

 

                                                           
 .85 ظظ ظغمقظك شمق  1991  ك  ظقس  م   ظك قاظظفألظتلق  م  ظقته تمظفظأ قمت  ظخصائص برتطوم بردستومي ف  برجزبئمظشقم ظ ظ.أ - 1

 .3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ310تلك ف ظظ-ظ2
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 برمجلس بردستومي تمكيلةبرمئاس   لى برتمثيا هيمنة بألوا:  برمطلب

 ظمغمدقظتلك تخبد ظك هد ظتلك تخبد ظشد لته  تلتدألظتلسل  رظتلسم سم ظظشقعم ك ظهألظتلكت  مظتلفستمقم ظظشقعم 
 ظكهكد ظت د ظت تتم  د رظلدذتظفإ دتل فتلد ظتلفسدتمقم ظمتلقدمالظتلسم سدم  ظظمك ظه  ظتتملدفظتل القد ظتلخ مد ظتلكم دمف ظبدم 

ظ عتبددد قترمددديتألظ تم ددد ظفتئكددد ظفدددإ ظت مم ددد ظتلق ضدددألظتلفسدددتمق،ظمتتممدددفهظفدددألظعكلددد  ظظ سدددتقاللم تلق  م مددد ظتلكتخدددذ ظ
لهمك دد ظتلتكامددلظتددمظتلتيسددماظى ددقتءترظق  م مدد ظ معمدد .ظمفددألظهددذتظت، دد قظتتقمدد ظذلدد ظلظبددات ظ ظمت ظمشخعددم ظ1سم سددم 

علأظتش مل ظظتتك ظم قز. ظظظتل ق ظتمملظظ)ظلب  ئ ظ معألظأسلم تلقئ سألظعلأظتش مل ظتلك لاظتلفستمقظك ظخاللظ
ظ.تل ا مظتلفستمق،علأظتلقئ س ظ. ظ تم  ظلهمك  ظظظتل ق ظتلا  ألظظ)ت مظتلتكاملظتلقئ سألظظسم سم ظمت م ظفمه 

 برمجلس بردستومي رلناء نو  سلوب برتأسيس أل: بر مع بألوا

فددألظتل ادد مظتل ق سددألظتكاددمالظكتسدد مم ظظهدد متل عددلظبم بددم ظتلسدل  رظتلتددمتز ظظكبددف ضددك ظظ فدألظتلقدد  م ظتلكقدد ق 
تدد ظتختمدد قظأعضدد ءظتلك لدداظتلفسددتمق،ظل ددلظظ أع مددتمددطظللسددل تم ظتلت  مذمدد ظمتلتشددقم م ظفددألظتلك لدداظتلفسددتمق، ظ

هدددذتظظمم دددقاظ برت يعععي م  ددداظتمسدددلم ؛ظظ أ ضعععاء 30ظ؛تلت دددمبددد  اظظقئدددماظتل كهمقمددد ظمقئمسدددألظتل دددقفتم ظكددد 
مكق ق د ظبهدذت ظمبدفمظ.ظ2م ظلل فتلد ظتلفسدتمقم ظتل ق سدم فألظتلتكاملظ ا مظتلبقلك  مد ظتلقئ سدم ظمتل بم د ظتلسم سدظتل كمذج

                                                           
1 - L. FAVOREU, Le modèle européen de justice constitutionnelles, Table Ronde organisée par ATDC, sur LA 

JUSTICE CONSTITUTIONNELLE, 13 – 16 Octobre 1993, CERP, 1995, p: 53.  

ظعلأظذل ظفألظتلفملظتلت لم :ظمتمكال ل كمذجظتممقمبألظذتت  ظلأ هز ظتل فتل ظتلفستمقم ظظب رظأسلم ظتش ملفألظفألظهذتظتلعفف ظمالتاظىختالبظظ-ظ2

ظمقم ظهمظقض  ظفمفقتلمم  ظمخت قم ظتس ظقمتعفظمشقم ظتختم قظتلقض  ظتل  فمم .:ظأعض ءظتلكت ك ظتلفستجمهومية أرمانية بإلتحادية

.ظعضدمت ظم د ظأ ظتضدمظتلكت كد ظتلفسدتمقم ظعلدأظتمقدلظاك  مد ظقضد  ظأمظأسد تذ ظقد  م  ظمتلسدت ظتلبد قم ظمك د ظظ31:ظكد ظبدم ظتمقب د ظعشدق ظ)ظبرنمساجمهومية 
ظ.ظأ ظم م متظك ظق  لظتلق  م ظأمظك ظتلسم سمم .

.ظق ضم  ظتلذم ظمختد قم ظكد ظبدم ظقضد  ظتعلدأظ هد ز،ظتل فتلد ظتل  فمد ظمت،فتقمد  ظمكد ظظ30:ظتتش لظتلكت ك ظتلفستمقم ظك ظخكس ظعشقظ)ظبرجمهومية بإليطارية
ظبم ظأس تذ ظتلق  م ظب ل  ك  ر ظمتلكت كم ظتلذم ظقضمتظعشقم ظس  ظعلأظتمقلظفألظتلكه  .ظ

ظمتتل دمت ظتل د كم  ظأسد تذ ظتل  ك د  ظتلكما دم ظتل كمكمدم ظمتلكتد كم ؛ظمم د ظأ ظم م دظ فستمقم ظمخت قم ظكد ظبدم ظتلقضد  :ظقض  ظتلكت ك ظتلةسلانيبإلمملكة بر
ظظظ.ظس  .ظ30ممك قسم ظكه همظك ذظت اقظك ظخكس ظعشق ظ)ظظ  لهمظق  م مم ظفألظتلك   رظتلك قمف 

- Cf; L. FAVOREU, Rapport Général Introductif, RIDC, Année 1981, Volume 33, Numéro 2, p. 261 et S. 

.ظق ضددم .ظم ددم ظتلك لدداظتل كهددمق،ظعشددق ظكدد هم ظممختدد قظتلاالادد ظتلبدد قم ظكدد ظبددم ظظ31:ظتتشدد لظتلكت كدد ظتلفسددتمقم ظكدد ظاالادد ظعشددقظ)ظيععةبرلمتغاربرجمهوميععة 
ظظظمظتلكخت قم ظ ظمم م ظتلب قم ظك ظتلق  م مم .تلكت ك ظتلفستمقم ظست ظظأعض ءظك ظقض  ظتلكت  م ظسمتءظك ظتلك م م ظأظتضمأعض ئ  ظمم  ظأ ظ
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ه ظتلكؤساظتلفستمق،ظب م م ظ معم ظتتك شأظ تمكقظكخ ل  ظب ل سب ظلتش مل ظتلك لاظتلفستمق،ظتل زتئق، ظتلتألظه ف س 
 لدد ظسددل  ظأمتل بم دد ظتلكختل دد ظلل فتلدد ظتلفسددتمقم ظتلسم سددم ظتلقضدد ئم  ظتمددطظأ دد ظظ كدداظتل ادد مظتلقئ سددألظتلكشددفف

. ظمألدددزمظتلسدددل تم ظتلتشدددقم م ظمتلقضددد ئم ظب  تخددد  ظأعضددد ئهك ظفدددألظظظأم قئدددماظتل كهمقمددد ظفدددألظت مدددم ظككالمددد ظ)ظظ
ظ..ظظا  م تلك لاظتلفستمق،ظ)ظظ

 ممثليه ف  ت يي  مئيس برجمهومية سلطةإطقق أوال: 

فدألظتلفملد ظمتد كألظظتلك سدفظلمتدف ظتمكد بإعتبد قهظظ  سدألمفدألظتل اد مظتلسقئماظتل كهمقمد ظت  الق ظك ظك    ظ
ظ تلكف مددد ظ تل سددد قم فدددألظتلك  عددد ظظكددد ظسدددل  ظت مدددم ظ بددد قظكدددما ألظتلفملددد تلفسدددتمق،ظظ ظك  ددد ظتلكؤسددداتلفسدددتمق
ظمسدل ت ظفدألظت مدم ظ 1كهكد ظتك مد ظتلفسدتمقظمتلت د اظعلدأظمتدف ظتمكد ظعلأظم  م  ظ إكتم زظل ظظ ت،فتقم مظتلسم سم ظ

تلتدألظظتلسدل  رظتدفالىهدألظتديتألظفدألظهدذتظتلسدم   ظمظكد ظتلفسدتمقظظ310أعض ءظتلك لاظتلفستمق،ظمفق ظللكد ف ظظالط
ظي بدتلك لداظتلفسدتمق،ظظفتخدلقئماظتل كهمقم ظفألظت مم ظككالم ظفظتقم ظقم ظت ظمظ.ظ2تل ا مظتلقئ سألظتلكشففظل ظ مت اه

 ظكدددد ظتلتقددددم ظتلكف مدددد ظمتلسم سددددم  ظم ظتمعضدددد ءظتلقددددفك ءظفددددألظتلك لدددداظمتلكتددددقمكظتمشددددخ  ت مددددم ظ ظتشددددكلظ
فد لقئماظتدقظفدألظتختمد قظككالمد ظظتلقمدفم كد ظعدفتظهد ذم ظمظظ.فمد ظغمدقظق بلد ظللت فمدفأ ظتل هدف ظتعتب قتظكد ظتلفستمق،ظ

تلكؤساظتلفستمق،ظفألظت مم د رظق ظاظىلأظت، ال هذتظ ظم مفظتلسم سأل ظمظظت تك ؤهمك ظأ،ظ  اظ   متظمكهك ظ   ظ
كد ظتلكق قب ظتلسم سم ظله ت ظتلمام   ظىعتب قظظ ظبلظأس س له  قتغظفستمق،ظفألظمضاظشقم ظلقئماظتل كهمقم  ظم ظ
قدفظظمظ كك قسدته فدألظظتتبقمدقظلتلك همف ظله ت ظتلكؤسس رظفدالظتتتد جظظتل بم م ظك ظتلكه مهألظأ ظتلت مم  رظتلسم سم ظ

                                                                                                                                                                                                 

.ظعضدمت ظتل عدبظم بدقظعد ظتل ق سددمم  ظمتل عدبظم بدقظعد ظت مقل دفمم ؛ظ عدد همظظ32كد ظتا دأظعشددق ظ)ظتلفسدتمقم ظ:ظتتشد لظكت كدد ظتلتت دممظيعةللجيكبرمملكعة بر
 ق  م مم  ظمتل عبظت خقظسم سمم ؛ظم م م ظ لهمظك ظقبلظتلكل .

- CF; I. RICHIR, Le président de la République et le Conseil constitutionnel, PUF, 1998, p:.44. 

عد ظظخبدقتهمظ ظتقدلظتل  د ء ظاالاد ظأقبد عهمظكد ظتلكختعدم ظفدألظتلقد  م ظتلدذم تلكت ك ظتلفستمقم ظكد ظتا دألظعشدقظعضدمتظكد ظذم،ظظتتيلب :ظبرجمهومية برتونسية
كد ظظ331تلكد ف ظأ ادق؛ظظ. ل تق ظمتتف ظكفته ظتسداظسد مترظ عض ءللقض ء ظأقب  ظأظظتمعلأتلك لاظظ ك لاظتل مت ظ قئماظتل كهمقم م م ظ لظك ظعشقم ظس   ظ

.ظكمقددددددداظتلك ب ددددددد ظتلقسدددددددكم ظلل كهمقمددددددد ظتلتم سدددددددم ؛ظ2531فم دددددددق،ظظ35 ظتلك شدددددددمقظفدددددددألظتلقتئدددددددفظتلقسدددددددكألظلل كهمقمددددددد ظتلتم سدددددددم  ظبتددددددد قم ظلتم سدددددددألتلفسدددددددتمقظت
www.iort.gov.tnظظظ

 .3991لس  ظظك ظتلت فملظتلفستمق،ظ01مظ05تم ظمفق ظللك فظ-ظ1

 كشد ق ت ظفدألظتلتشدقماظ ظتلسم سدألمكل ظقئماظتل كهمقم ظفألظالظتل ا مظتلقئ سألظتلكشففظتقس   ظكد ظت،كتمد زترظتلفسدتمقم ظتلتدألظت دقاظهمك تد ظعلدأظتل اد مظظ-ظ2
ىلدأظ ظم ظقئدماظتل كهمقمد م دمظعضد ءظك لداظتمكد  ظم دذتظسدل ت ظفدألظتدلظتلك لداظتلشد بألظتلدم  أل.ظأظلت امكم ظتلكستقل ظمت مم  ظلالدطظب لسل  ظتظبيمتكقه ظمت   قتفه

ختع عدد ظلظ أعلدأظتلمادد ئبظمتلك  عد ظتلكف مدد ظمتل سد قم ظفددألظتلفملدد  ظمك هد ظت مم ددظهظتلسدل  ر ظفددأل   د ظهددذ االاد ظقضدد  ظفسدتمقمم ظفددألظتلك لداظتلفسددتمق، ظمت 
ظ.3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ311مظ3/311 ظ329 ظ3/320ظ 321ظ 2/353 ظ01 ظ00بإخ  قهظلقق ب ظتلفستمقم .ظأ اقظتلكمتف؛ظ
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مدقظكلدزمظ ظغأ دفتمظتلسم سدم ظكد ظظىهتك ك تد ظمكعد لت بتقمد  ظلتلبمد ظظهدذهظتل لسد  ظللت مدم ظقئماظتل كهمقم ظستخفمم
علدأظتسد  ظتلك لداظتلفسدتمق،ظتق مبد ظتل بم  ظتلسم سدم ظعلدأظظت  أسظك ظهذتظتلك  ل  .ظىختم قظككالم ظبتبقمق

ظتلكق قب ظتلسم سم  ظأ،ظتلتب م ظمتلم ء.ظهمظظتش ملت ظأ ظأس اتظك ظتعتب قظ ظتلتق م ظتلقض ئم تل بم  ظ

ت كمد ظللفسدتمقظمت كد ظبدم ظب عتبد قهظ ظلسدل  ظتلت مدم ظقئدماظتل كهمقمد ىلأظ    ظتلتبقمقظتلق  م ألظ،كدتال ظ
 ظبهدذتظتلك عد مكادلظتمد قتظسم سدم ظمظظ ق دلظسم سدألهدمظهدذتظ دلظقبدلظظتل كهمقمد قئدماظظفدإ  ظتلفستمقم ظتلكؤسس ر

 ظمت مم  تد ظكلدزمظأخالقمد ظمسم سدم ظبت  مدذههدمظمظ ظمتهتك كد رظهدذتظتلتمد قظت ل د رظم سدفظبق د كجظت تخ ظعلأظأس امظ
ظ.1ت سمفظذل ظهألظسل  ظكس عف ظل ظعلأظ سألمتلسفألظتل ا مظ

                                                           
تئقمدد ظتدفظسددل  ظقئدماظتل كهمقمدد ظفدألظت مددم ظككالمد ظبشد لم رظأخددقالظم قضده ظتلمتقددا ظل  هد ظ ظتققددأظىلدأظكسدتمالظتلشددقم  ظ تكتداظك م مدد ظب ل  سدم ظتل زظقدفظت ظظ-ظ1

لتزتك ظبت مم همظلكف ظسرظ)ظ تر ظم ظمك   ظت مم همظلكف ظتزمفظع ظهدذت ظم ظىبق ئد ظعلدأظعضدمم ظأتدفهمظم ادقظكد ظذلد  ظ.ظس مظظ51مب لتقم ظتلكف م ظمتلسم سم  ظمت 
تلمتقدداظمابددرظأ ظهددذهظمظ كدد ظملددزمظقئددماظتل كهمقمدد ظفسددتمقم ظبت مددم ظاالادد ظأعضدد ءظفقدد  ظمعلمدد ظت،لتددزتمظبهددذتظتل عدد  ظع ددفظ ددلظت فمددفظ عدد ألظمعضدد ءظتلك لددا.ظ

 رظقئدماظتل كهمقمد  ظخ عد ظب ل سدب ظلكدف ظتل ضدمم ظفدألظهدذتظتلك لدا ظع دفظتلزمد ف ظفمهد ظب دفمظى هد ءظعضدمم ظب درظتلش لم رظلمظتش لظقممفتظتقمقم ظعلدأظت مم د
ظتلب تط.ظفىعفت ظ.ظكمي ومدة  ضويتهممجلس بردستو ربأ ضاء بدتلخ  ظظ52ققمظظ.ظمتل فملبت مم ظب ضهمظفألظك  ع ظت مكم ظتمعض ء ظأمظت، ق  ظك ه 

ظ

مدة العمل الجهة المعيينة أو المنتخبة بداية ونهاية العمل العضو

07 سنوبت مئيس برجمهومية مامس 1995 - بفميا 2002 سعيد بوالشعير ) رئيس (

06 سنوبت وستة أشهم مئيس برجمهومية مامس1998- سلتملم 2004  ل  لو لتمة

09 أشهم مجلس بألمة مامس 1998- ديسملم 1998 غوث  مكامشة

06 سنوبت وستة أشهم برمجلس برش ل  بروطن  مامس 1998 – سلتملم 2004 محمد لومحلة

03 سنوبت مئيس برجمهومية أكتولم2001- سلتملم 2004 فلة هن 

03 سنوبت مئيس برجمهومية ماي 2002- ماي2005 محمد بجاوي ) رئيس (

06 سنوبت و07 أشهم مئيس برجمهومية سلتملم 2004- أفميا 2011 موسى ر مبلة

07 سنوبت مئيس برجمهومية مامس 2005 - مامس2012 محمد حلش 

07 سنوبت مئيس برجمهومية سلتملم 2005- مامس 2012  بوعالم بسايح ) رئيس (

مئيس برجمهومية ام ونصف تقميلا مامس 2012 - سلتملم 2013 برطيب لل يز ) مئيس (
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ظتل  د ء بضد ب ظ ظقدفظم دم ظكد ظتلت كد ظأ ظملدزمظقئدماظتل كهمقمد ظ  سد ظتمهكمد ظلسدل  ظتلت مدم مأك مظهدذهظظ
 امدقظكعدفتقمته ظممب دفه ظعد ظ تد ظت مم هذتظسمت اظل ظم ظفألظتلك لاظتلفستمق،ظضك ظك  ممقظىختم قتت ظ تلق  م م
ظ  دد ءتركدد ظتلى شدد ءظق ئكدد ظفددألظتلقدد  م ظتلكقدد ق ظظتل قهدد ء.ظمفددألظهددذتظت، دد قظمقتددقحظب ددرظتلشدد م ظمت، تقدد فتركدد ظ

ظتل قمدد ظتددطظ ظ كدد ككالمدد ظفتخلدد لمختدد قظك هدد ظقئددماظتل كهمقمدد ظظ تلفسددتمق،ظتلكالئكدد ظل ضددمم ظتلك لددامظظتلكتددمفق 
ظ.ظمفدألظتلكق بدلظمدقالفدألظكادلظهدذهظتم هدز ظك  سدب ظلقد  م ألظتلكه د مظعلأظىع  ءظك   د ظ  فمد ظظك ظقبلظه  اظ لس 

فددد فمقمظنظأ ظتلك ددد لاظتلفسدددتمقم ظتختلدددبظعددد ظتلهمئددد رظتلقضددد ئم ظتل  فمددد  ظتلتدددألظتت دددم ظكددد ظقضددد  ظظالدددممظتل كمدددف
ت مم ظأعض ءظتلكت  مظتلفستمقم ظ ظمخضاظفظ [...]متفق م ظفألظك  عبهمظمفق ظللتققم رظتلق  م م ظظامظتل هفتفماألظ

للك ددد ممقظتلتقلمفمددد ظتلتدددألظمخضددداظلهددد ظأعضددد ءظتلهمئددد رظتلقضددد ئم ظم هدددمظلمسدددمتظب لضدددقمق ظقضددد   ظ كددد ظأ هدددمظلمسدددمتظ
ظ.ظ1نظب لضقمق ظق  م مم 

ظتلك لددداقضددد  ظظ رت مم دددلتدددي مقظفدددألظتلقددد  م ظتلكقددد ق ظقتقتتددد رظت،ظب دددرفدددألظهدددذتظت، ددد ق ظظقتدددر  ظملقدددفظ
ضدددك  ظىفخددد لظفدددألظذترظتلك ددد ل ظمظظت مم ددد رظقئدددماظتل كهمقمددد ظتل زتئدددق،لضدددب ظظت،قتدددفتءظبهددد مك ددد ظظ تلفسدددتمق،
ظمق،دددددددددددددددددددددددددتل ق ظتلفستهمظهذهظت قتقتت رظك ظ قت ظأظمظ ظ2ضك ظتختم قتت ظ– تلق  م مخ ع ظظ–ظك ظخالله تل   ءترظ

                                                                                                                                                                                                 

م ظتزمفظأمظت ق ظعهفتهمظع ظتلكف ظتلفستمقم ظل ضممتهمظفألظهذتظتل هد ز ظمهدألظتد  رظ  ت د ظت  رظش ذ ظلقض  ظفستمقمظ35تلكالتاظك ظهذتظتل فمل ظم مفظ
فددألظتلك لدداظظك م مدد كدد ظظ51عدد ظكك قسدد ظقئددماظتل كهمقمدد ظلسددل ت ظفددألظتلت مددم ظب لسددل ظأمظت،م دد  .ظتمددطظمالتدداظأ دد ظتددفخلظبهددذهظتلسددل  ظلت فمددفظعضددمم ظ

كد ظتلفسدتمق.ظأكد ظظ1/311-1هذتظتل كلظك ظتل  ت ظتلق  م م ظمخ لبظعقتت ظتلكد ف ظمظألظأقعأظتلت  ر.ظس مترظب  مظفظ51تلفستمق، ظزتفرظكف ظعضممتهمظع ظ
 ظعضددمم ظبددد قألظكدد ظتل  تمدد ظتلسم سدددم  ظفماهددقظ   بدد ظكددد ظسددل  ظقئدددماظتل كهمقمدد ظفددألظتلتددديامقظعلددأظتسدددتقاللم ظهددذتظتل هدد ز ظبإبقددد ءظك  م  مدد ظفمددد ظلكددف ظتزمددفظعددد

ظ ظتمخقتم .تمعض ءظتلك تخبم ظع ظتلسل تم

لأظ    ظهدذت ظفقدفظتدفخلظقئدماظتل كهمقمد ظبشد لظتم د بألظلدمكاظبكدف ظتل ضدمم ظفدألظتلك لداظتلفسدتمق، ظمذلد ظبت مم د ظلدب رظأعضد ئ ظفدألظك  عد ظت  مكمد ظمت 
أ،ظمقدر ظمكد ظقبدلظ هد ظقبلظأ ظت تهألظعضممتهمظأعال ظمهذهظت ل ظأخ دقظكد ظتمملدأظلكس سده ظب سدتقاللم ظهدذتظتل هد ز ظبإك   مد ظى هد ءظعضدمم ظأعضد ئ ظفدألظ

مخددق ظفلسدد  ظت سددتقاللم ظتلتددألظمب مهدد ظتلكؤسدداظللك لدداظتلفسددتمق،ظبتتفمددفهظلكددف ظتل ضددمم ظ كدد ظمتتددف ظمهددألظقئددماظتل كهمقمدد  ظمتددمام همظفددألظتلسددل  ظتلت  مذمدد .ظ
هظتلسدل  ظعلدأظقؤسد ءظتلك لداظتلفسدتمق،ظأمضد  ظس مترظمل تق ظمتتف ظفق .ظمتمب فظك ظهذت ظماهقظتل فملظتلكقدفمظأ ظقئدماظتل كهمقمد ظكد قاظهدذظظ51فتخل ظبدظ

مكد ظ هد ظمذت ظفألظت لتم ظكد ظأعدلظتمقب د ظتلتد  رظتلكدذ مق  ظلم مد همظ يعضد ءظفدألظتلت مكد  ظككد ظمؤ دف ظكد ظ هد  ظم دمفظعالقد ظبدم ظقئمسدألظتلكؤسسدتم  ظ
ظأخقال ظهمك  ظقئماظتل كهمقم ظعلأظتلتكاملظفتخلظتلك لاظتلفستمق،ظبع  ظع ك .

ظظظconstitutionnel.dz-www.conseilكيخمذ ظك ظتلكمقاظتلقسكألظللك لاظتلفستمق،ظتل زتئق،.ظأعاله ظمعض ءظتلكذ مقم ظك لمك رظتظ-

1 - I. RICHIR, op.cit, p: 47. 

بت ددفملظتلفسددتمقظمكقت  تدد ظفددألظتقتقتتدد رظظعددفر ظم قتددرظك ددذظذلدد ظتلتددم ظ3901كب شددق ظسدد  ظظ تقددفرظتق مبدد ظتلك لدداظتلفسددتمق،ظتل ق سددألظب ددفظتيسمسدد ألقددفظ - 2
 كم ه ظتملظفعمظتل الق ظبم ظقئدماظتل كهمقمد ظمتلك لداظتلفسدتمق، ظسدمتءظب لتيسدماظللتخعد ظفدألظتق مد رظتلت مدم  ظأمظظرتلك لا ظتكتمقظظتأت  مظتش ملظهذ

 .فم ظىخض  ظتلت مم ظمقب  ظبكمتفق ظتلك  لاظتلبقلك  م  ظمضك  ظكش ق  ظتلسل  ظتلقض ئم 
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مت،فتق، ظق ئك ظت فه ظأعلأظهمئتم ظفدألظتلقضد ءظتل د ف،ظأعض ءهظى  الق ظك ظي ظم م ظقئماظتل كهمقم ظبتل ق سألظ
تلفسدتمق،ظظتلكؤسداترظعتبد قظتظظفدألظهدذهظت،قتقتد رظؤخدذلدمظت.ظمظبم ظتلقد  م مم ت مم ظغ لبم ظتمعض ءظك ظىلزتك ظبظأم

ل  هد ظظ 1تلفملد ظتلقئمسد ظفدألتلشخعم رظتلسم سدم ظظ ظهمظتق ظتلت مم ظلالهتك ك رفألظذل ظ ظمتلسب ظمتض تل ق سأل
ظتم اكد ب درظ   تد ظفدألظظتهد ظ   در ظت قبأ ظخ عد ظمظ اد مظتل زتئدق،تبقأظف ق ظك قمت ظمك  ظتل كدلظبهد ظفدألظتل

ظظ.2تممقمبم ظتلسم سم 

 اظقددفظ ظم ددقحظبدد ظ مفقددفت ظضدد ب ظتل  دد ء ظفددألظفق سدد تل كهمقمدد ظقئددماظظ رت مم ددى ظتل قدد حظتددملظى ددال ظ
كستشدد قم ظعدد ظأعلددأظظفددألظتشدد مل ظتلك لدداظتلفسددتمق،ظبإشددقت ظهدد تلددذ،ظ  لتل زتئددق، ظظتل ادد مظتلفسددتمق،تلتددف ظفددألظ

فدددألظتلفسدددتمق،ظظ ظمهدددذتظ  فمددد ظلتقشدددمفظعكدددلظتلك لدددا3همئتددم ظقضددد ئمتم ظفدددألظتلفملددد ظفدددألظتلك ددد لم ظتل ددد ف،ظمت،فتق،
 دد ظت سددمقظهددذهظمكم ظل  دد ظمكدداظهددذتظتبقددأظسددل  ظتلددقئماظفددألظتلت مددم ظك لقدد ظمبت ددمظك تبددق.ظظ تلكسدد ئلظتلق  م مدد 

أظعلدقئدماظتل كهمقمد ظتلشقعم ظتلش بم ظتلتدألظمسدتبه ظمهألظ ظ فألظتفظذتتهظتلسم سم ت،قتف ظتلتيسمسم ظى ظب لكق قب ظ
ظت،قتف ظتلفستمقم .هذهظ ظمك  ظك  به ظمظ ظتلفستمق،تلك لاظت مم ظالطظأعض ءظ

  ضاء برسلطتي  برتشمي ية وبرقضائية ألنتخاب بإل ثانيا: 

ت مم دد رظ   دد ظىلددأظظ  ددلظتق مبدد ظتلك لدداظتلفسددتمق، ظبددلأسددلمب ظمتتددفتظلب دد ءظتلفسددتمق،ظتلكؤسدداظظمتخددذلددمظ
قضد ئمم ظظكستشد قم  ك ظتضمظتش ملت ظ ظفألظتلك لاظ ككالم ظع هكظتلبقلك  متم تل قفتم ظت تخ ظظقئماظتل كهمقم 

تديكم ظلتلفسدتمق،ظظتف ظللكؤسدا دإقظظهظتلتشد مل يتألظهدذتدمظ ظقض تهك ك ظبم ظظتلكت ك ظتل لم ظمك لاظتلفمل ت تخبهك ظ
تل   د ظتلقد  م ألظفدألظظه. ظمتقشدمفظظ3ظ)ظظعضدمم ظتلبقلكد  مم ظفدألظتلك لداظتلفسدتمق،كد ظخداللظت، ك  ظتلسم سدألظ

ظ..ظظ2ظظ)ظفألظتق مبت ظتلقض  بإشقت ظ

 

                                                                                                                                                                                                 
- Cf; I. RICHIR, ibid, p: 48 et S.   

تلق  م مدد ظظتمهلمدد  ختعدد  ظأمظعلددأظتشدد ملت  ظمغمدد  ظ ددلظتلشددقم ظتلتددألظتضددك ظتظألتلسم سددتل دد باظتلك لدداظتلفسددتمق،ظتل ق سددألظب  مدد  ظظعلددأظفقددفظعمدد ظ-ظ1
ظظظق اظتلأ؛أ ظلت عملظأ اقظفمه 

- Cf; D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p: 38 et S.  

2 - Idem. 

 إنتخاب برمستشامي  برقضائيي  رلتمشيد برقانون ؛ظتل  مت ظأ اقظ تق ظ-ظ3
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 رإلجماع برسياس إنتخاب بأل ضاء برلمرمانيي   -1

نظتا د  ظم تخبهكد ظتلك لداظتلشد بألظعضدمت ظتلك لداظتلفسدتمق،ظعلدأظأ ظمضدمظظ3991ت فملظفسدتمقظم  ظ
تلبقلكدد  مم ظفتخددلظظتلككالددم ظ ختمدد ق ظأسددلمب ظخ عددظتلت ددمظهددذتمقسددمظمظظ.1نظتلددم  ألظمتا دد  ظم تخبهكدد ظك لدداظتمكدد 

ظ.2فألظ ا كمهك ظتلفتخلمم ظمك لاظتمك ظتلم  ألك لاظتلش بألظتل لظك ظظ  قسقفظ ظتلك لاظتلفستمق،

تل فتلددد ظ كدد ذجظفدددألظشدد ذتظظأسددلمب ىختمددد قظتلبقلكدد  مم ظلككالددمهمظعددد ظ قمدد ظت  تخددد  ظفددألظهددذتظت، ددد ق ظم ددفظ
.ظ3فدألظكادلظهدذهظتم هدز ظككالدألظتلبقلكد  تلكق ق  ظتلت مم ظ مسمل ظ ختم قظظتم اك تل فمفظك ظت  لظظىذتلفستمقم  ظ

فقدفظأع دأظكؤسداظتلك د ل ظهدذتظعلدأظأسدلم ظمتتدفظفدألظظلمظتسدتققظذتته ظتلفس تمقظتل زتئقم مت فقظت،ش ق ظىلأظأ ظ
تلتد ظللك لداظتلددم  ألظفدألظىختمد قظككالمد ظعدد ظ قمد ظتلت دم ظكب شدق  ظمأبقددأظتمكدقظغ كضد ظتددملظظ3911فسدتمقظ
 دم ظقئدماظتل كهمقمد ظبت ظفدألظتل دففظتلت  مذمد ظ ظمككالألظتلسدل  ملمظمس م،ظبم ظككالمظ  تلت ظفتخلظك قاظهذتك ظم

ظ تمسدلم ذتظلظفدألظهدعدف ظفقدفظظ3919ظس  ظ.ظأك ظفستمق4بقلك  ع ظتلفألظكق بلظاالا ظككالم ظظلق رظفستمق،ظمتتف
كق بدلظت مدم ظظ فدألظتلك لداظتلفسدتمق،ع ظ قم ظى تخ  ظتلك لاظتلشد بألظتلدم  ألظل ضدمم ظع د ظظكك قست   لظمظ

عدد ظك تخبدم ظ ظكداظىضد ف ظعضدمم ظ3991فسددتمقظ.ظمبقدألظتمكددقظعلدأظذلد ظفدألظت دفملظ5قئدماظتل كهمقمد ظلاالاتد 
ظ.فألظتلبقلك  ظغقف ظا  م ظب عتب قهك لاظتمك ظ

كد همظكق بدلظظلبقلكد  مم لظفألظأسلم ظتختم قظتلقضد  ظتلفسدتمقمم ظب  دلظت  تخد  ظت،ختالب ظت،  قفألظهذتظ
تمغلبمددد ظتت مظىذظسدددتىضددد  بظللتمت دددفظتلبقلكددد  ألظفدددألظتلك لددداظتلفسدددتمق، ظظم دددتجظع ددد ظلككالدددألظتلقئ سددد  ظت مدددم تل

تلسددل  ظظ ظكق بددلفددألظتختمدد قظككالددألظتل ددقفتم ظفمدد ظكدد ظخدداللظأسددلم ظت، تخدد  ظتلبقلك  مدد ظمقمتعددفظتلل بدد ظتلسم سددم 

                                                           
 .3991فستمقظل  مظتلك ظت فملظظ311تلك ف ظظ-ظ1

فألظهذتظتلخعم ظ  ظك لاظتمك ظفألظ ا ك ظتلفتخلألظفألظتل علظتلا  ألظ، قتءترظتكاملظك لداظتمكد ظفدألظتلك لداظتلفسدتمق، ظعلدأظأ ظل دلظك كمعد ظظ-ظ2
تد رظلك تد ظتلك لداظكد ظتلفسدتمق ظعلدأظأ ظتقدفمظت قتقتظ311.ظأعض ءظتلت ظفألظتقتقتحظق ئك ظكتقشتم ظب ل ففظتلكدذ مقظفدألظتلكد ف ظظ35بقلك  م ظمل لظعشق ظ)ظ

.ظسد ع ظعلدأظتمقدلظقبدلظت  قد فظتل لسد ظتلكقدققظفمهد ظى دقتءظت  تخد   ظمم دم ظت قتدقت ظسدقم ظمختد قظفمد ظ دلظعضدمظىسدكم ظكد ظظ21فألظغضدم ظأقبداظمعشدقم ظ)ظ
 ك ظتل ا مظتلفتخلألظلك لاظتمك ظتلس ب ظتلذ ق.ظظ09تلكتقشتم .ظأ اق؛ظتلك ف ظ

ظفألظخعم ظت مم ظتلبقلك  ظللقض  ظتلفستمقمم ظفألظتلق  م ظتلكق ق ظأ اق؛ظظ-ظ3

- L. FAVOREU, Rapport Général Introductif, op.cit., p: 280 et S.   

ظتلس ب ظتلذ ق.ظظ3911ك ظفستمقظظ11أ اقظتلك ف ظظ-ظ4

 تلس ب ظتلذ ق.ظ3919ك ظفستمقظظ301أ اقظتلك ف ظظ-ظ5
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تلفسدتمق،ظظت  اظهذهظتله فس ظكق زظتلبقلك  ظفدألظتل اد ممظ.ظفألظت مم ظأعض ئ ظلقئماظتل كهمقم ظتلتقفمقم ظتلك لق 
تلتكامدلظتلبقلكد  ألظفدألظتلك لداظتلفسدتمق،ظ ظمت  دلظكد ظك ظخاللظتديامقهظتلضد مبظعلدأظتق مبد ظتلك لداظتلفسدتمق،
مت  ظظ تشدقم م تلللسدل  ظ ظم ظمقتفظك ظمقتئد ظتكادمالظتقمقمد ظكت مل ظللتعملظعلأظت، ك  ظتلكؤسس تألظتملظققتقتت 

ظظظظبش لظك ظتمش  ل.ظفألظت مم ظككالم ظ م لقرظسل ته

  برقانون  إنتخاب برمستشامي  برقضائيي  رلتمشيد -2

تدديتألظ ظتلقضدد ئم ظفمددتلسددل  ظكؤسدداظعضددمم ظتلظ  ددل ظفددألظتلك لدداظتلفسددتمق،ككالددألظتلبقلكدد  ظىضدد ف ظىلددأظ
ظك لداظتلفملدد .أتددفهك ظعد ظتلكت كد ظتل لمد ظمترخدقظعد ظ تخد ظم ظظم كستشد ق ظبمتسد  ظعد ظ قمد ظت  تخد   ظأمضد ظ

ددأ ظظقددفلمظ بشددد لظاظسددد بق ظلتكامددلظهدددذهظتلسددل  ظفددألظتل كدددمذجظتمملظل هدد زظتلك لددداظتلفسددتمق،ظفددألظتل زتئدددق ظمل دد ظس 
عضدمم ظقسدكم ظلدقئماظعد ظ قمد ظظتكاملهد ظ3911ظسد  ظفسدتمقظكؤسدا  دلظظتمدط ظم  اظفلسد  ظأخدقالظكخ لب

عضدمم ظظكد ظأ قغمظ لبفظ.1 ظضك ظتش مل ظتلك لاظتلفستمق،تلكت ك ظتل لم ظمقئمسألظتل قفتم ظتلكف م ظمت،فتقم ظبه
م دد ظ ددفمظعدد ظ ظ ظتفددألظتقمقتهدد ظتلك لدداظتلفسددتمق، ظى ظأ هددظتشدد مل لضددك  ظتل  دد ء ظفددألظهددؤ ءظتلكستشدد قم ظتدديتألظ

ظتلهمئدددد هددددذهظظلتددددقأالت مددددم  ظفددددقئماظتلكت كدددد ظتل لمددد ظم م دددد ظقئددددماظتل كهمقمدددد ظخدددقظلكك قسدددد ظقئددددماظتل كهمقمدددد ظل 
 همظقئددماظتلكت كدد ظتل لمدد ظلتددقأاظهددذهظتل ددقب ظمعضددمم ظمددتل ددقفتم ظتلكف مدد ظمت،فتقمدد ظم ظئمسددألقظ ظ كدد ظأ ظتلقضدد ئم 

ظ.2أس سه ظتلت مم ظتلقئ سألمظهؤ ءظتلاالا ظفألظتلك لاظتلفستمق،ظهألظتس ظما ئ همظه ت  ظ

فددألظتلك لدداظتلفسددتمق، ظف  ددلظظتلسددل  ظتلقضدد ئم ظكامددلتفقددفظ دد ءظبيسددلم ظ خددقظلظ3919ظسدد  ظفسددتمقأكدد ظ
هدذتظظمكدقفكادلظتلك لداظتلشد بألظتلدم  أل ظظ ع ه ظكالهظلكستش قم ك ظخاللظت تخ  ظتلكت ك ظتل لم ظعضممته ظفم ظ

تل بم د ظتلقضد ئم ظمت ك ظهدمظتلتتدملظفدألظ بم د ظتلك لداظتلفسدتمق،ظذتتد  ظكد ظظتلقض  فألظأسلم ظتكاملظظتلت فمل
ت دددفملظ.ظأكددد ظب ل سدددب ظلفدددألظهدددذتظتلفسدددتمقظىلدددأظتل بم ددد ظتلكختل ددد ظتلسم سدددم ظتلقضددد ئم ظ 3911فدددألظفسدددتمقظفتسددد ظ

ظتلقض ئألظتل ا مظتلتم  ظ تمالقغمظظتا م ظكستش قم تكاملظتلسل  ظتلقض ئم ظبفقفظأبقأظعلأظظ 3991ظس  ظفستمقتل
 ددلظكدد ظتلكت كدد ظتل لمدد ظمك لدداظتلفملدد ظب  تخدد  ظظذلدد أ ظمددتمظعلددأظب هدد زظك لدداظتلفملدد  ظمتمسدد ت ظظت،زفمت ددأل
تكادمالظتقمقمد ظلهدذهظتلسدل  ظفتخددلظتلكؤسداظتلفسدتمق،ظلدمظمدقفظعلدأظأ ظظتمسدلم ظمم بد ظهدذتظع هد .متتدفظلكستشد قظ

 ظتلتق مد ظتلك د  رظتلق  م مد عكلد ظفدألظظتمفمد ظمتقشدمفمهفبظكد ظخداللظعضدممته ظفمد ظىلدأظظبل ظتلك لاظتلفستمق،

                                                           
 .3911س  ظك ظفستمقظظ11تلك ف ظظ-ظ1

 ك ظ  اظتلفستمق.ظ01تلك ف ظظ-ظ2
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ت مظ  بظلتيكم ظهذهظتلمام   ظمأسدلم ظى تخ بهكد ظهمظتل  ف،ظمت،فتق،ظظ تلقض ئممتل ه زم ظظ الفكستش قم ظع ظ
ك م دددم ظبكقسدددممظقئ سدددأل ظفلدددمظ   دددرظظم تتلقضددد ئمقئمسدددألظتلهمئتدددم ظظأ كددد ظت مم هكددد  ظعلدددأظىعتبددد قظظلدددذل ظأ سددد 

 ظتلك لداظعضممتهك ظقسكم ظفألظتلك لاظتلفستمق،ظل   رظفألظتقمقته ظزم ف ظلت مم  رظقئدماظتل كهمقمد ظفدألظتق مبد
مديتألظعد ظ قمد ظت مدم ظقئمسدألظتلكت كد ظتل لمد ظمك لداظتلفملد ظ د  ظت ختمد قظىذتظتلفستمق، ظمتلسب ظذتت ظت ل ظك ظ

ظهك ظفألظتلك لاظتلفستمق،.ملككالألظهمئت

 سياسيا لتمثيا برمئاس برحتم  رت وق بر: بر مع برثان 

ظ كسدددتقلظ  هدددزظأظبدددلظهدددأل دددذل  ظظ عدددفهم ظمك ددد ظظ لاظسم سدددم بك دددظرتلكتددد  مظتلفسدددتمقم  ظلمسدددمظى ظتلك ددد لاظ
فدألظتل ادد مظتلسم سدأل ظ  دلظتلفسدتمقتلم ظتل قبمدد ظظ متيامقهدظ غمدقظأ ظتلكق قبد ظتلسم سددم ظل كلهدظتلفسدتمقم .ظلل فتلد 

 ظضددك   ظلل عددلظبددم ظتلسددل  رظمتلتددمتز ظ ت ددت ظتلك دد لظأكدد مظتل دد علم ظفددألظتلتمدد  ظتلسم سددم ظلتكامددلظأ  سددهمظفمهدد
مسددلم ظتل ددمعألظتلددذ،ظتظغمددقظأ تل زتئددق ظفددألظتلك لدداظتلفسددتمق،ظظ شدد ءىهددذتظتل ددقحظفلسدد  ظظم دد ب مقددفظبم هدد .ظ

فددألظتكامددلظتلكؤسسدد ظتلقئ سددم ظتدد ظ ظمددمتألظبددذل  ظبددلظمدديتألظلضددك  ظت ددم ظسم سددألظتتخددذهظتلكؤسدداظلب دد ءظتق مب
للقمتعدفظك ظخاللظتلتتلملظتل ادق،ظممك  ظىاب رظذل ظظ.تلبقلك  ظمب مخ ظ علأظتس  ظب قألظتلسل  رظ فتخل

ظ..ظظا  م )ظظظ  تتق مبلظ كلألتلذ،ظمعفق ظتلمتقاظتل. ظمظظظأم )ظظظتلكتت ك ظفألظب  ءظتلك لاظتلفستمق،

 برتحليا برنظميأوال: 

ظل  عدقظتلقئ سدألتت امبظلظسل  ظمهظ أعض ءظتلك لاظتلفستمق،.ظظ1/3)ظظالطلقئماظتل كهمقم ظظ مم ت ظى ظ
تلكؤسداظتلفسدتمق،ظ ظمقعدفظمظظ. تل كهمقمد ظب لبقلكد  ظكد ظخاللدظ ظمعدمق ظمتضدت ظل القد ظقئدماتل هد زفتخلظهذتظ

هدفبظىلدأظب د ءظتشد مل ظ معمد ظتسد همظفدألظب د ءظبقدفقظكد ظمظ ك ظخاللظهذهظتلسل  ظىلأظىتدفتطظتدمتز ظبدم ظتلسدل  ر
فألظ م ظقئماظتل كهمقم ظهمظظتلتش مل مبققظتلتيسماظلهذهظقفظمظ.ظتلكشففظمهمظتل ا مظتلقئ سألظ  ا مظسم سألظكتفف

ىلدأظ   د ظل  ظظ.تلك لبظبتك م ظتلفستمق ظلذتظمستم  ظك ت ظسل  ظللتيامقظعلأظتل ه زظتلك لبظبت سمقهظمت بمق 
أسداظ ل مف ظىلدأظتلادقمبظتلسم سدم ظتلتدألظتبقمقتظ خقظأ اقظعكق ظببهذتظتلش لظهذت ظت فظتق مب ظتلك لاظتلفستمق،ظ

خ ددقظتلأهكهدد ظمظ ظ3919 ددألءظبدد ظلسددفظتل قدد ئ ظتلتددألظتضددك ه ظفسددتمقظظأ دد ظفكدد ظكدد ظشدد ظكدد  ظتلك لدداهددذتظفمهدد ظ
لقق بد ظعكدلظظتم ئدذظتلك لداظتلفسدتمق،ظفي شد  ظ1علدأظكعدمقظتلتمد  ظتلكشدتق  ك ظسم ق ظأغلبم ظبقلك  م ظلظتلكتتكل

                                                           
 .ظظتأمي  حاجيات خاصة رلنظام برسياس  ؛ظ تتل  مظأ اقظأعالهظظ-ظ1



 تقييد النشاط البرلمانيالفصل الثاني: 

98 

 

ظتتدملظتلتبقمدقهدذتظظممؤ فظمهمك  ظهذتظتمخمقظعلأظتش مل ظتلك لاظتلفستمق،.ت  فأظتظمهألظىقتف  ظت عقل تلبقلك  ظمظ
ظ.39191ظتمزك ظلس  ظل ظفستمقظأسسه ع ظتل ظتلتألظظ 3991ت فملظتلفستمق،ظلس  ظتلتش ملت ظفألظ

ظفمدد ظتلسددل  ظتلتشددقم م ظلتكامددلظتلك لدداظتلفسددتمق،ظت مقدد ظعضدد ءمظتل ددفف،تلتمزمدداظكدد ظ   دد ظ خددق ظمبددف،ظمظ
.ظأعضددد ءظبك دددفلظعضدددمم ظعددد ظ دددلظغقفددد ظظ51تكادددلظتمملدددأظبيقب ددد ظ)ظظع دددفك  ظتلت  مذمددد تلسدددل  ظعلدددأظتسددد  ظ

ظهدذتتلقدملظبى ظأ ظظ همظع هد ظقئدماظتل كهمقمد .م م دظأعضد ءظ.ظ51)ظظبقلك  م  ظكق بلظتكاملظتلسل  ظتلت  مذم ظباالاد 
ظ ،ق دد ظ معمدد بتق مدد ظظتلفسددتمق،ظتلكؤسدداظهت دد مزظظتلددذ،ظ تلتقسددممظتلتقلمددف،ظتلاالاددألظللسددل  رتلت ددم ظمقددبظع ددفظتددفظ

 لتقسددممظتلتقمقددألظللسددل  رظمتلكتددففظبعالقدد ظأسددلم ظتلت مددم ظتلددذ،ظلدد ظظكدد ظخدداللتلت ددم ظلعدد ل ظتلسددل  ظتلت  مذمدد  ظ
ظظ. ظت  الق ظك ظفلس ت ظتلم ءل بم  ظتلككالم 

 دددفتظفدددألظتق مبددد ظظ ضددد م ظىتتكددد لظأقلمددد ظتل  عدددقظتلقئ سدددألىضددد ف ظلكددد ظتقدددفم ظت  دددلظتله فسددد ظتلكدددذ مق ظ   ددد ظ
يك مظتقم ظتلقئماظفألظت مدم ظأعضد ئ ظتلاالاد ظفدألظتلك لداظتلفسدتمق، ظممت د ظتلبقلكد  مم ظكد ظفظتلك لاظتلفستمق، 

ك ظعففظت عض ءظتلككالم ظظ  ظم قخاللظ قمق ظت، تخ  ظك  زف ظفألظكك قس ظهذتظتلت ظتلفستمق، ظف ، تخ  ظ
م دقزظ ظبدلظتقمقد ظبقلكد  ت،فدقتزظعد ظأعضد ءظمكالدم ظتلظمضك ظفتئك ظل   ظ للبقلك  ظ)ظعضمم ظع ظ لظغقف ظ. ظ

تمددطظأ ظتقشدد ظتلبقلكدد  مم ظل ضددمم ظتلك لدداظتلفسددتمق،ظظفددألظغ لدد ظتمتمدد  ظعدد ظأعضدد ءظكدد ظتمغلبمدد ظتلقئ سددم  
مه د ظتبدقزظتذتقد ظظ.2أعضد ءظخد قجظهدذهظتلك كمعد رظ35م  ظأ ظم م ظفتخلظك كمع رظبقلك  مد  ظأمظعد ظعشدق ظ

ظظظظلقئ سأل.تل ا مظتظتفعمملهذتظتمسلم ظفألظتب م ظظتلفستمق،ظتلكؤسا

ك كمع ظبقلك  م ظمش لظظفم ظتلالطظتلقئ سألظمتعتب قتظك ظأ  ظت بم ظهذتظتلت مظفتخلظك لاظتمك لفب ل سب ظ
ق ئكدد ظمتتددف ظكدد ظعضددمم  ظظهددذتظتلالددطظ ظفسمقشدد كدد ظتل ادد مظتلددفتخلألظلهددذتظتلك لدداظ1/19لكدد ف ظتظتسدد ظمتتددف 

أ ظتعمرظعلمهك ظظ ظسم سم  ك  قألظأمض  ظمظتلقئ سألظتلالطه ذم ظت ا م ظك ظخ قجظأعض ءظم م  ظ ظمك  قألظأ ظ
متقش ظعضدمم ظعد ظ دلظك كمعد ظكد ظتلك كمعد رظتلبقلك  مد ظفتخدلظك لداظتمكد  ظظ فألظتلكق بلمظظهذهظتلك كمع .

                                                           
مددتالءمظم بم دد ظفددألظتلك لدداظتلفسددتمق، ظمهددذتظت اددممظقددفظقددفظسدد م،ظبددم ظتكامددلظتلبقلكدد  ظمتكامددلظتلسددل  ظتلت  مذمدد ظظ3919تمددطظأ ظتلكؤسدداظتلفسددتمق،ظلسدد  ظظ-ظ1

م  داظىقتف ظتل قل د ظلل قفد ظتلبقلك  مد ظتلك تخبد  ظتلتدألظقدفظتعدب ظخ دق ظعلدأظتل اد مظتلسم سدألظبهمك د ظأغلبمد ظكد ظلمتدفه ظظل  د ظ تلقئ سدألظللفملد  ظتلبقلكد  ألظتل ا مظ
 ظمذلد ظ3991 دفملظسد  ظعلمه  ظخ ع ظمأ ه ظتل قف ظتلبقلك  م ظتلمتمف ظ  ذت .ظلذتظتفتق ظتلكؤساظهدذهظتل قد ئ ظع دفظب  ئد ظللتق مبد ظتل فمدفظللك لداظتلفسدتمق،ظبت

لقئماظتل كهمقم ظللتيامقظفمه  ظمفقد ظللشدقحظتلكبدم ظفدألظهدذهظتل  عدقظسل  ظظفألظذترظتلمقرظمتك  بتش مل ظتذق ظتستب فظهمك  ظتلبقلك  ظعلأظتق مب ظهذتظتل ه ز ظ
 ك ظتلفقتس .

ظ.إنتخاب بأل ضاء برلمرمانيي  رإلجماع برسياس أ اقظأعالهظ؛ظظ-ظ2
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 ظتلتدز ظتلقئ سدألظ رظتم دفظك كمعدك كمعدتلظهدذهظضدك مظظ لك شي ظعلأظأس اظت  تكد ءظتلتزبدألظمفقد ظلدذترظتلكد ف ت
تب د ظظ مظك كمعد ظتلتدز ظتلتد  مقدف ظتلت لد ظمدقفظتتتكد لم ظسم سدمم ظبخعدم ظتلكقشدتم ؛ظفقدفظت ظظمفدألظهدذهظ.1تلت  م

ت  ددقفظظقددفمظظكشدد ق  ظك كمعدد ظتلالددطظتلقئ سددألظفددألظتقشددم ظ  دداظتمعضدد ء ظعلددأظ تلسم سددألم ءظتلددمظظ تكدد ءلك  دد ظت،
ت  تخد  ظتلكب مد ظ لمد ظمبد ل اقظىلدأظفلسد  ظظم ظع ظتلالطظتلقئ سدأل.م ظغمقظتلكقشت ظك كمع ظتلتز ظتلت  مظبكقشت ظ

 ظل ضدمم ظفدألظتلك لداظتلفسدتمق،ظتمكد فألظت تخ  ظك لاظظتم اقظمقمفتظت تتك لإ ظفعلأظتلتعممرظب مغلبم  ظ
ظمد رظتلبقلك  مد ب قألظتلكقشتم  ظكد ظلدمظتتتدفظت غلبع ظظك كمع ظتلتز ظتلقئ سألمظظألظتلالطظتلقئ سألت ظهمظفمزظكقش ظ

كداظتمسداظخ عد ظظ فدألظتلمتقداظتلسم سدألظمهدذتظىتتكد لظضد مبظتم ظتلكذ مقتم  ك كمعتلظتعممرتمخقالظلكمت ه ظ
ظ.2تلقئ سألظفألظترم  ظتمخمق ظلل ا مظت ئتالبظا هق 

قددمتئمظكدد ظظفتخددلبتقشدد ظ متبدد ظظ أمضدد ظ مددتمف ظفددألظتلك لدداظتلفسددتمق،ظتلشدد بألظتلددم  ألتكامددلظتلك لدداظأكدد ظ
لمدتمظت تخ بهكد ظظ 3تمتقتقظك ظقبلظتل مت ظأس اظت  تك ءظتلتزبألظأمظكش ل ظعلأظعضمم ظع ظك كمع رظبقلك  م 
مزظكقشددتألظتمغلبمدد ظتلبقلك  مدد ظقددفظم ددف؛ظمتقف ظت،تتكدد  رظ ددلفددألظهددذهظتلت لدد ظمظظب ددفظذلدد ظكدد ظقبددلظبدد قألظتل ددمت  

ظتمغلبمتدددم ظفدددألظتددد لظت ددد ب  كددد ظقدددفظم دددمزظكقشدددتألظتمغلبمددد ظتلقئ سدددم ظ ظى ظم دددفرظتلك  قضددد ظلدددقئماظتل كهمقمددد 
ظظتلبقلك  م ظمتلقئ سم .

فدقتزظظ فدألظتلك لداظتلشد بألظتلدم  ألظتتأظملمظلمظتتمتفد ظتمغلبمتدم مظظ معالم ظعلأظك ظسب  ظعد  تد ظى تخ بمت 
تلك لداظظفدألظلتدق م ظتلتكامدلظ  فمد ظ ب لش لظتلكبدم ظأعدالهعضم،ظك لاظتمك ظفمزظكقشتم ظك ظتلك  قض  ظفإ ظ

 ظكد ظ دمأعض ءظك م.ظظ51ظباالا ظ)ظفتخل تلتقمقم ظتلسم سم ظظتلتش مل ظعب لتظ لع ل ظتل  عقظتلقئ سألظتلفستمق،
عد ظ.ظظ52)ظكق بدلظعضدمم ظ. ظأعضد ءظظأ،ظخكسد )ظك لاظتمك ظ.ظظ52)ظظكاظعضم،ظ قئماظتل كهمقم  قبظ

ظظتلك لاظتلش بألظتلم  أل.

ظ

                                                           
 ك ظتل ا مظتلفتخلألظلك لاظتمك ظتلس ب ظتلذ ق.ظ09أ اق؛ظتلك ف ظ - 1

 ظقئمس تزت أ االطلفعمظبق  كجظقئماظتل كهمقم ظفألظعهفت ظتلا  م  ظمذل ظب ت   ظظ 2551تمطظعقبظتل ا مظتلسم سألظتل زتئق،ظأملظتت لبظقئ سألظس  ظظ-ظ2
.ظمتستكقظتلتت لبظ2551فبقتمقظظ31.ظمتمظتمقماظهذتظت ت   ظبت قم ظتلسلم ك تكا تق  مظ تلم  أل تلتتقمق  به  تز   تلفمكققت أل تلم  أل تلت كا تز  ؛هأل

ظ.2532ىلأظأ ظت ستبرظك  ظتق  ظك تكاظتلسلمظ تق ظفألظ    ألظ

ظتلس ب ظتلذ ق.ظتلش بألظتلم  أللك لاظلك ظتل ا مظتلفتخلألظظ05أ اق؛ظتلك ف ظظ-ظ3
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 بروبةع بر مل ثانيا: 

تلك لاظتلفستمق،ظتلكت فف  ظخ ع ظب ل سب ظتق مب رظهمظك  بقت ظللمتقاظفألظظتلس ب تل قحظتل اق،ظظمؤمفك ظ
ظكقشدتم ظأعضد ءظعد ظى لدمظت دقزظفدألظت  قبهد ظتلسد بق ظتألظتل ظهذتظتل ه زظ تخ ب رظغقفتألظتلبقلك  ظلككالمهمظفأل 

 ددلظظمضددكرظهددذهظتلك م دد رظ. ددقبظبم ئهدد ظتلسم سددألظلددقئماظتل كهمقمدد ظمبق  ك دد ك م دد رظسم سددم ظكتددفف  ظت ظظعدد 
تلت كداظتلدم  ألظتلدفمكققت ألظ دقبظتلتتد لبظمظظ تلتدز ظتلتد  مظ ظ بهد ظتلتتقمدقظتلدم  أل تلك م؛ظتلالطظتلقئ سألظك 

فدألظضدك  ظتلالطظتلقئ سألظمتلتت لبظتلقئ سألظ لظك ظظتلس ب ظلفمقظتل قحمؤ فظذتظ.ظمه1تلقئ سألظكاظتلتز ظتلت  م
ظتق مب ظتلك لاظتلفستمق،.ظىفقتزظت تخ ب رظتلبقلك   ظفمك  ظع ظف ئزم ظك ظتلك م  رظتلسم سم ظتلكمتلم ظللقئ س ظفأل

متلت كداظ بهد ظتلتتقمدقظتلدم  ألظظ  لبظتلقئ سدألتزبدألظتلتتدتت د  ظسم سدألظبدم ظظىبدقتمتدمظقفظ ظتي مفتظلك ظسب مظ
ظ.ظك د فظهدذتظت ت د  2متق سدكه ظكق عفظتلبقلك  ظفألظتلك لاظتلفسدتمق،ظعلأبكم ب ظالستتمتذظل ظتلم  ألظتلفمكققت أل

                                                           
 ىعفتفظتلب تط.ك ظ.ظبرلمرمانيي  ف  برمجلس بردستوميرطلي ة برسياسية رأل ضاء بتلخ  ظبد:ظظ51ققمظهذتظك ظمابت ظتل فملظ - 1
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الغرفة البرلمانية المرشح 
منها

بداية ونهاية العمل العضو

المجلس الشعبي الوطني مارس1998 – نوفمبر 2001 عبد الحفيظ عماري )عضو(

المجلس الشعبي الوطني مارس 1998 – سبتمبر 2004 محمد بورحلة  )عضو(

المجلس الشعبي الوطني أكتوبر2001 - نوفمبر2007 محمد فادن )عضو(

المجلس الشعبي الوطني سبتمبر 2004- أفريل 2011 الطيب فراحي )عضو(

المجلس الشعبي الوطني نوفمبر2007 -ديسمبر 2013 محمد عبو  )عضو(

المجلس الشعبي الوطني أفريل 2011-......... محمد ضيف )عضو(

المجلس الشعبي الوطني ديسمبر 2013-......... ابراهيم بوتخيلة )عضو(

بعنوان مجلس األمة مارس 1998- ديسمبر 1998 غوتي مكامشة )عضو(

بعنوان مجلس األمة مارس1998 – سبتمبر2004 ناصر بدوي )عضو(

بعنوان مجلس األمة  أكتوبر2001 - نوفمبر2007 نذير زريبي )عضو(

بعنوان مجلس األمة سبتمبر 2004- أفريل 2011 دين بن جبارة )عضو(

بعنوان مجلس األمة  نوفمبر2007 -ديسمبر 2013 بدر الدين سالم )عضو(

بعنوان مجلس األمة أفريل 2011-......... حسين داود )عضو(

بعنوان مجلس األمة ديسمبر 2013-......... عبد النور قراوي )عضو(

مجموعة جبهة التحرير الوطني

تكتل التحالف الرئاسي؛  جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي

تكتل التحالف الرئاسي؛  جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي

المجموعة المرشح عنها

مجموعة التجمع الوطني الديمقراطي

مجموعة جبهة التحرير الوطني

مجموعة التجمع الوطني الديمقراطي

مجموعة جبهة التحرير الوطني

الكتل الثالثة؛ الثلث الرئاسي، جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي

مجموعة الثلث الرئاسي مع مجموعة جبهة التحرير الوطني

مجموعة الثلث الرئاسي مع مجموعة جبهة التحرير الوطني

مجموعة التجمع الوطني الديمقراطي

الكتل الثالثة؛ الثلث الرئاسي، جبهة التحرير، التجمع الوطني الديمقراطي

مجموعة التجمع الوطني الديمقراطي

الكتل الثالثة؛ الثلث الرئاسي، جبهة التحرير، التجمع الوطني الديمقراطي
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كقشددتألظ بهدد ظتلتتقمددقظللك لدداظتلفسددتمق،ظفتخددلظك لدداظتمكدد  ظممعددمرظتلت كدداظتلددم  ألظتلددفمكققت ألظظز ددألمظأ 
مظكقشددتم ظع دد ظفددألظهددذهظتل قفدد .ظكق بددلظأ ظتكت دداظ بهدد ظتلتتقمددقظعدد ظتقددفممظكقشددتم ظمقددفمت ددمظعدد ظتمأ ظ ظعلددمهم

ممدديتألظهددذتظظ.1كقشددتألظتلت كدداظتلددم  ألظتلددفمكققت ألظمتعددمرظعلددمهمظز ددألمت ظع هدد ظفددألظتلك لدداظتلشدد بألظتلددم  أل ظ
تلددذ،ظسدد  فهظأمضددد ظتلالددطظتلقئ سددألظفتخدددلظمظظقئددماظتل كهمقمددد  ظبق دد كجظت ت دد  ظفددألظى ددد قظتلتتدد لبظتلقئ سددألظلدددفعم

ظ.2ك لاظتمك 

ك ددذظتلت ددفملظظتلفسددتمق، تلك لدداظزكدد رظتلكددذ مق ظفماهددقهظمتقدداظتكامددلظتلبقلكدد  ظفددألظمتلكم   تدديامقظت ددمظأكدد ظ
كد همظظاالا  ظىلم تلم  ألظظتلك لاظتلش بألظت تخبهمظأعض ءظتلذم سب  ظظتمطظأ  ظك ظبم  ظ3991تلفستمق،ظلس  ظ

ظعد ظتلت كداظتلدم  ألظتلدفمكققت أل ظمعضدمم ظعد ظت تدلظمتا دم ع ظ به ظتلتتقمدقظتلدم  ألظتلتدز ظتلتد  م ظقشتمتظ
ظ.3تلتزبم ظتلكذ مقم ظبم تلقئ سألظظتلتت لب

عد ظك كدمعتألظتلالدطظظ م ظكقشدت ظك لاظتمك ظفألظتلك لداظتلفسدتمق، ظك ظبم ظسب  ظتمعض ءظتلذم ظكالمتظمظ
 ف ظىلدأظ ظىضدفد ئزم ظعد ظت تدلظتلتتد لبظتلقئ سدألظكداظتلالدطظتلقئ سدألظاالاد  ظمظتلم  ألظك  تلقئ سألظم به ظتلتتقمقظ

ظ.4عضمم ظع ظتلت كاظتلم  ألظتلفمكققت أل

سم سدددم ظفددألظضددك  ظهمك دد ظظتلك ددم  ددلظكدد ظتلتتدد لبظتلقئ سددألظمتلالدددطظظأهكمددد ظ ب ددالءهددذهظتل تدد ئجظظتمضدد 
بد قألظتمتدزت ظعد ظكقشد ظظتسدتب  فظفدمزظأ،ظبدفمقهك ظفدألظذلد مظظ تلك لداظتلفسدتمق،ظ تق مبدل  عقظتلقئ سألظعلدأظل

ظظتلك لاظتلفستمق،.تلبقلك  ظفألظ ضمم ظلظتلسم سم 

بهددذهظتل قمقدد ظتل معمدد  ظمضددك ظتلكؤسدداظتلفسددتمق،ظهمك دد ظقئ سددم ظعلددأظتشدد مل ظتلك لدداظتلفسددتمق، ظممتددففظ
قئددماظتل كهمقمدد ظمتلبقلكدد   ظمهددذتظعلددأظتعتبدد قظكدد ظأ ظعضددمم ظكستشدد ق،ظتلسددل  ظعالقدد ظهددذتظتمخمددقظب ددلظكدد ظ

ظ.5تلقض ئم ظهألظمكمقظتق م ظكتض ظ ظللكق قب ظتلسم سم  ظمأ ظكهكته ظتلتقشمفظتلق  م ألظ ظتلتققمقظتلسم سأل
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 بردستوميمئيس برمجلس رمئيس برجمهومية ت يي  برثان :  برمطلب

ك ظفققته ظتمملأ ظعلأظأ ظنظمت م ظتلك لاظتلفستمق،ظظ311ظ ك فتلفألظظ3991لس  ظظتلفستمقت فملظم  ظ
 عدرظتل قدق ظمظظ لاظم م همظقئماظتل كهمقمد ظ...ظن.أعض ءظك ظبم همظقئماظتلكظ.ظ51)ظاالا ظظ أعض ءظ59تس  ظ

سدددرظنظم دددم ظقئدددماظتل كهمقمددد ظقئدددماظتلك لددداظتلفسدددتمق،ظل تدددق ظمتتدددف ظكدددفته ظ  ددداظتلكددد ف ظعلدددأظأ ظظتلا لاددد ظكددد 
ظأهكهد ظكد ظ اكد ظ عدف كد ظسدل  رظظتلكتدففظلقمتعدفظعكلد ظ اد متلفدألظقئمسد ظتلك لاظتلفستمق،ظك  ظ ك ظظن..ترس مظ

نظفددألظت لدد ظتسدد م،ظتمعددمترظم ددم ظعددمرظقئددماظتلك لدداظتلفسددتمق،ظأمظقئددماظظ   لددبتل قددق ظتلا  مدد ظظ30ب لكدد ف ظ
تلك لددداظتلفسدددتمق،ظسدددل  ظكهكددد ظت مدددم ظقئدددماظتل كهمقمددد ظلدددقئماظكددد ظهدددذهظتل عدددم ظتبدددفمظ.ظ1تل لسددد ظكق تددد ظن

 ظتلمتمدفظلدقئماظتلك لداظتلفسدتمق،.ظأ ظقئدماظتل كهمقمد ظهدمظتلك دم  ظظكد ظت. ظىعتبد قظظتل ق ظتممل)ظظك تقف مظظتعقم 
ظ..ظظتل ق ظتلا  ألظظ)تلك م   ظظك ع ظفألظعكلظتلك لاظل  مذشخعم ظكؤاق ظظ ظأمض  مم فظهذتظتمخمق

ظ

 منتقدةو  حصمية ت يي سلطة : بر مع بألوا
 

نظمت دم ظتلك لداظتلفسدتمق،ظكد ظتسد  ظأعضد ء ظاالاد ظأعضد ءظظكد ظتلفسدتمقظعلدأظأ ظ3/311تلكد ف ظظتد  
تل قددق ظتلا لادد ظعلددأظأ ظنظم ددم ظظفددأل  دداظتلكدد ف ظظم عددرظكدد ظبمدد همظقئددماظتلك لدداظم مدد همظقئددماظتل كهمقمدد ظ...ظن 

ظ10لكد ف ظ  لدرظتظ تلعدففمفدألظهدذتظظقئماظتل كهمقم ظقئماظتلك لاظتلفستمق،ظل تق ظمتتدف ظكدفته ظسدرظسد مترظن 
 ظ ظ2كهكدد ظت مددم ظقئددماظتلك لدداظتلفسددتمق،ظسددل  ظتعددقم ظلددقئماظتل كهمقمدد ظ3991لسدد  ظظتلفسددتمقت ددفملظكدد ظ

ظرظغمقهظلكك قسته .ظممك   ظتلت  زلظع ه ظأمظت مظ

تل  د ء ظبإعتكد فظ ظللك دم ظ إلزتكد ظظ  ظق  م مدمظتلسل  ظ ظبشقظظ قس ظهذهمتلالفرظلل اقظأ ظتلكؤساظلمظمقمفظكك
علمدد  ظبددلظ  لهدد ظسددل  ظك لقدد ظتهمظكددمتفقظكدد ظككالددألظتلشدد  ظأمظ تلك ددم ظ إختمدد قظظ  ظسم سددممظ ظم ظبشددقظفددألظىختمدد قه

سدل  ظخلد ظسد همظفدألظتمكدقظتلدذ،ظقدفظم ظتلك لداظتلفسدتمق،تدقأاظتختم قظك ظماد ظبد ظلفألظ،قتف ظقئماظتل كهمقم ظ

                                                           
 .2555أمرظظ51تلكؤقخ ظفألظظ11 ظجظقظتل ففظ2555مم ممظظ21تل ا مظتلكتففظلقمتعفظعكلظتلك لاظتلفستمق، ظتلكع ف ظعلم ظبت قم ظظ-ظ1

نظ ظم ددمزظبددي،ظتدد لظكدد ظتمتددمتلظأ ظم ددمرظقئددماظتل كهمقمدد ظسددل ت ظفددألظت مددم ظتلددمزمقظتمملظظ تلكؤسدداظتلفسددتمق،ظفددألظهددذهظتلكدد ف ظعلددأظأ ددتمددطظ دد ظظ-ظ2
مب عتبدد قظتلك لدداظتلفسددتمق،ظأتددفظهددذهظظ.مأعضدد ءظتلت مكدد ظم ددذتظقؤسدد ءظتلكؤسسدد رظتلفسددتمقم ظمأعضدد ئه ظتلددذم ظلددمظمدد  ظتلفسددتمقظعدد ظ قمدد ظأخددقالظلت ممدد همظن

ظلت مم  .ظظه غمقظأخقالظسل  ظتعقم ظلقئماظتل كهمقم ظك ظفتمظأ ظتلفستمقظلمظم  ظع ظ م م ظظمس رظتلفستمقم  ظفت مم ظقئمس ظهتلكؤس
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ظتلسد ألظفدألظتل فتلد ظتلفسدتمقم ظمهدذتظمت د فأظمفمق ظتلسدل  رتسد  ظبد قألظعلدأظقئدماظتل كهمقمد ظفالظلدفقفم ظمظتت  ظ
ظ.1م  لظك ه ظسل  ظك تقف مظتلتمتز ظبم ظتلسل  ر ظظلتتقم 

فدألظهدذتظظ3911مكقتع  ظلكبفأظتلتمتز ظبم ظتلسل  ر ظ   ظبإك   ظتلكؤساظتلفستمق،ظتل كلظبت قبد ظفسدتمقظ
ت، ددقتءظأكاددلظلت دداظ ظمهددذتظ2أ  سددهمظتلك لددات ددم ظقئددماظتلك لدداظتلفسددتمق،ظمعضدد ءظكهكدد ظتلددذ،ظتددق ظتلك دد ل ظ
بهذتظتلت ظىلأظسدل  ظفم ظأخدقالظفإ د ظمؤ دفظتلفستمق،ظمب  محظتلكؤساظظ.3ل ه زلأ اقظضك  ظىستقاللم ظمظظتلتمتز 

فألظبم ظتلسل  رظ لتمتز ظب لكس مت ظم ظب ظم تقطظلمظمظظ     ظمتلك م ظعلأظىقتفت ظفألظىق ك ظعالق ظبم ظتلسل تم ظتلك م  ظ
فألظالظتستب  فظب قألظتمس لم ظتلت مم ظبهذتظتلش لظظسل  لت اممظ خقظتبقمقظ ظم ظمم فظتلفستمق،ظتلك لاظتش مل 

ظتلفسددتمق،ت مددم ظقئددماظتلك لدداظبقئماظتل كهمقمدد ظلددظتلفسددتمق،ظتلكؤسدداظبددإلزتمتلكك  دد .ظمتتي ددفظهددذهظتل القدد ظأ اددقظ
ظفدألظىختمد قهظكد ظبد قألظتمعضد ءظتلك تخبدم ظ قمدتلد ظتل ظملدمظمتدق ظفقد ظك ظبم ظتمعض ءظتلاالا ظتلك م م ظكد ظقبلد 

همظ ضمظلمظم م  ظبقئماظتل كهمقم ظق ظلتتتك لظم مفظعالممب فظتلش ظفألظكاظأ ظهذتظكك   ظظ ع ظب قألظتلسل  ر
ظتختمد قتقمد ظتدق ظلدقئماظتل كهمقمد ظظتم كد ظ 3919ظسد  ظكؤسداظفسدتمقبد ظأخدذظ ظكالظك ظتلفستمق،ظتلك لافألظ

 .ظتلك تخبم ظأعض ئ ظبم ظقئماظتلك لاظتلفستمق،ظك ظبم ظأعض ءظتلقئ س ظأمظك 

                                                           
ك كمع ظتلكؤسس رظمظتلتق م رظتلتألظتضك ظسكمظتلفستمقظ ظمظتلتألظأعبترظأكدقتظ زكد ظلكمت هد ظتل كدمظتلك تبدقظمتلكامدقظ ه ظأت قبظتل فتل ظتلفستمقم ظعلأظظ-ظ1
بمددفظأ ظتلسددل  ظتلك لقدد ظلددقئماظتل كهمقمدد ظبت مددم ظقئددماظتلك لدداظتلفسددتمق،ظ ظم  دداظهددذتظ ظقلدد ظلسددل تألظتلتشددقماظمظتلت  مددذ ظبت اهدد ظلتددمتز ظتل القدد ظبم هكدد لل

 ظكدداظ بم دد ظتل ادد مظ ظقغددمظتك شددألظهددذهظتلسددل  ظلددقئماظتل كهمقمددتل فتلدد هددذهظتلتددمتز  ظبددلظهددمظتكتمدد زظىضدد فألظللت  مددذظفتخددلظهددذتظتل هدد ز ظككدد ظمت دد فأظمك ددزالظ
إفقتفظقئدماظتل كهمقمدد ظتلقئ سدأل.ظف لت د فألظىذتظهدمظبدم ظتل فتلد ظتلفسددتمقم ظمتل اد مظتلقئ سدألظبعد  ظع كد  ظمتددزفتفظتفتد ظ لكد ظتت ه د ظ تدمالظتشددفمفظتل اد مظتلقئ سدألظبد

،عكدد لظتل فتلدد ظتلفسددتمقم ظلددفمقه ظفددألظتتقمدد ظتلتددمتز ظبسددل  رظككتدد ز ظفددألظك دد لظتل فتلدد ظتلفسددتمقم  ظ كدد ظمك دد ظتلتخ مددبظكدد ظتددف ظتلت دد فألظبتل مددبظهددذتظتل ادد م ظ
ظتلكؤسس تألظفتخلظتلفمل .ظظ

- Cf; M. CAPPELLETTI, Nécessité et légitimité de la justice constitutionnelle, RIDC, Année 1981, Volume 33, 

Numéro 2, p. 628.   

متدديلبظتلك لدداظتلفسددتمق،ظكدد ظتلددقئماظتمملظللكت كدد ظتل لمدد  ظمقئمسددألظتلت ددقتم ظتلكف مدد ظظتلسدد ب ظتلددذ ق ظعلددأظأ ظنظ3911كدد ظفسددتمقظظ11تدد  ظتلكدد ف ظظ-ظ2
معضدمظم م د ظقئدماظتل كهمقمد .ظم تخد ظأعضد ءظتلك لداظتلفسدتمق،ظقئمسدهمظتلدذ،ظظ مادالطظ دمت ظم مد همظتلك لداظتلشد بألظتلدم  ألظ مت،فتقم ظفألظتلكت ك ظتل لمد 

 لماظل ظعمرظكق  ظن.

تيخددذظتل فمددفظكدد ظتلددفملظتلتددألظتتب ددأظتل فتلدد ظتلفسددتمقم ظت مقمبمدد ظبيسددلم ظت تخدد  ظتلقضدد  ظتلفسددتمقمم ظلقئمسددهم ظعلددأظسددبملظتلكادد لظكدد ظظ فددألظهددذتظتلخعددم  - 3
ئماظتلددقئماظلددقظظأخددذرظبدد ظ ددلظكدد ظ؛ظىم  لمدد  ظىسددب  م  ظتلبقت دد ل ظبل  قمدد  ظقمك  مدد  ظلتمت مدد ظمسددلمفم م .ظبم كدد ظت  ددألظفددألظتلكق بددلظب ددرظتلددفملظتختعدد  ظت مددم 

   تل كهمقم  ظكالظك ظأخذرظب ظفق س  ظ قمتتم ظم كهمقم ظتلتشم .

- Cf; I. RICHIR, op.cit., p: 110 et S. 
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ظبددإختالبأسددلم ظت مددم ظقئددماظتلك لدداظتلفسددتمق، ظعدد ظت فملدد ظفددألظظ3919ظتخددتالبظفسددتمقظتبقمددقظمك دد 
تلكخدتل ظتلدذ،ظ ظظتل اد ملك  م ظتلقئ سدم  ظلبقظلمؤساظفستمقظف ل لظك هك  ظظتلفستمق،ظتلذ،ظمؤساظل ظ ا متل بم  ظ

عددف ظكسددتمم ر ظك هدد ظتلم ددمفظعلددأظظذلدد ظت لددأممتلسددل  ظتلتشددقم م ظ لمدد ظلعدد ل ظتلت  مددذ ظىكتمدد زترظتضددكتلظفمدد ظ
ظ،ضد  ءسل  ظت مم ظقئمس ظلقئماظتل كهمقمد ظظك  ظقغمتكاملظتلسل تم ظب لتس م،ظفألظتش ملظتلك لاظتلفستمق، ظ

ىختمد قظهدذهظتلشخعدم ظظىك   مد ظهد  تتلظ مأقدلظى تقد فتسدل  ظت مدم ظكل  د ظظفهدألظتبدفم ظعلأظتل اد متل  باظتلقئ سألظ
ظبك ظفمهمظتلبقلك  مم .تلفستمق،ظك ظبم ظ كماظأعض ءظتلك لاظ

قئماظتلك لداظقئماظتل كهمقم ظلدت مم ظظهقظم ستظع ف  اظتلتبقمقظتلفستمق،ظقفمظتل ق ظظ فألظتلق  م ظتل ق سألمظ
ك ظبم ظأعض ءظتلقئ س ظفق  ظتمطظمقالظتل قم ظهظىختم قظظ  لتلفستمق،ظتل ق سألظبي ه ظب  ءظللبقلك  م ظتلقئ سم  ظقغمظ

لددمماظفدد فمقظأ ظنظكدد  ظسددل  ظت مددم ظقئددماظتلك لدداظتلفسددتمق،ظلددقئماظتل كهمقمدد  ظمدديتألظفددألظى دد قظت ددممرظعددفمظ
لتق كد ظسدكمظظتمسد فظ–ظ.ظ51ظ–ظ51)ظظسدت ظضدفظاالاد ظ–تلكق عدفظظفدألظتمزمداظتلبقلك  م ظتلتمتز ظبم ظتلت  مذظمتل قب

ظ.ظ1نظقئماظتلفمل ظبع ت ظت كألظتلفستمق ظتلفمقظتلذ،ظمك ت ظىم هظعقتت ظتل  ظتمس سأل

بم دد ظظكقبددم ظأكدقتظب دد ءظتلبقلك  مد ظتلقئ سددم تلك لداظتلفسددتمق،ظتلكدذ مقظبقئددماظأسددلم ظت مدم ظظتبقمدقظمبددفمظقدف
 ظأمظفددألظفتخددلظتلك لدداظتلفسددتمق،ظتلبقلكدد  م مظمتسدد م،ظعددففظككالددألظتلقئ سدد ظظأمدد ظ3919سددمتءظفددألظفسددتمقظظ عدد م

تلدذ،ظظ3991أكد ظت م د ظفدألظفسدتمقظظتلقئ سدمم .ظع تلقض  ظتلفستمقمم ظتلبقلك  مم ظتل ق سألظأم ظمت م ظعففظظتل ا م
م دمفظعالقد ظعد ظم بد ظبمضدمحظفكد ظبدم ظأعضد ئ ظتلك م دم ظفقد  ظمختد قهظ  ل ظسل  ظتعقم ظلقئماظتل كهمقم ظم

 بم ددد ظتل اددد مظظممددديتألظهدددذتظتلت ادددممظلب ددد ءظقددد مظهدددذتظتلتدددمتز ظتل دددفف،.ظظ ظمت  ظلكددد تلك دددم   ظمتلك دددم  ظ شخعدددمتلبدددم ظ
ظتلقئ سألظتلكشفف.تلسم سألظتل زتئق،ظ

 سلطة ت يي  مؤثمة رن وي منصب برم ي ِّ : بر مع برثان 

كد ظخداللظظفمد ظتلسدكمظهدذتممت سدفظظ ك ظتلك  ع ظتلس كم ظفألظتلفمل همظك ع ظقئماظتلك لاظتلفستمق،ظ
ظتلدد ظتلتددألظلزكالئدد .ظم ظعدد كقت  دد ظ سددبس سددم ظأتلددقئما ظفهددمظمكلدد ظت ممضدد ظشددخ ظظمتكتدداظبهدد ت كتمدد زترظتلتددألظ
مم فظتركدقظب لعدقبظل هد زظتلك لداظ.ظب ظأك   ظخ ع بكس عف ظظ فتئكبع  ظ ظفإ  ظمك قاظعكل ظ ممهكم ظك عب
 ظمم دم ظكت سد ظلد تمامبظتلكستخفكم ظفدألظتدفمفظت عتكد فترظتلك تمتد ظمظظت عقبظكمزت مل ظت ظمظىذتلفستمق، ظ

                                                           
1 - I. RICHIR, op.cit., p: 112. 
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دد.ظ1تل دد مظلم تكددفظكدد ظ ددقبظقئددماظتل كهمقمدد ظأكم دد مقتددقحظمظظ تلك لددا تلكؤسدداظ ظىلددأظ   دد ظهددذهظت كتمدد زترظخ 
قئ سدد ظتلفملدد ظفددألظتدد لظتمتفدد ظشدد مقظأهكهدد ظظ  تسددتقتتم مقئددماظتلك لدداظتلفسددتمق،ظبعددالتم رظسم سددم ظتلفسددتمق،ظ

كهكد ظسم سدم ظفمكمكد ظمتسدتكقتقم ظتلفملد  ظمهدألظمام د ظلضدك   ظ ك عبألظقئماظتل كهمقم ظمقئماظك لداظتمكد  ظ
 ظمتبدققظخعمعدم ظأسدلم ظت مم د ظمعالقتد ظفألظتل اد مظتلسم سدألظذتظك    تلفستمق،ظت  لظك ع ظقئماظتلك لاظ

فم ظكد ظىعدال ظت لد ظتل دمتق  ظظفدألتش ق ظتلتمفمقمد ظلدقئماظتل كهمقمد ظب  سمتفهظظ.ظ ك ظخع ظتلفستمق2بك ظعم  
ظ.ظظ3بقم ظأعض ءظتلك لاظىشقت 

ظ دددفظقق بددد ظتلك لددداماددد ئبظكختلدددبظعظبكك قسددد ظقئدددماظتلك لددداظتلفسدددتمق،ظم  دددقفمعدددالم ظعلدددأظكددد ظسدددب  ظ
 ظمتل  ددم كقددققم ظلفقتسدد ظكل دد رظتلتقشدد ظف ددألظهددذهظتمخمددق ظم ددم ظتلددقئماظ ظعددت ظت  تخ بدد رمظظلفسددتمقم ظتلقددمت م 

إخ ددد قظفك ددد لظقق بددد ظتلفسدددتمقم  ظظفدددألأكددد ظت لددد ظت سدددت ت ء.ظفدددألظسدددمتءظفدددألظت  تخ بددد رظتلقئ سدددم ظأمظتلتشدددقم م ظأمظ
 ظمظظ.بقس ل ظكم ه ظىلأظقئمس ظم مبد  ظتلدذ،ظم دم ظكقدققتظللتتقمد ظفدألظتلكلدبظتلكخ دقظبد م م ظتلك لاظتلفستمق،ظ

دددظعلدددأظ لددد ظكددد ظقئمسددد ظأمظكددد م تكددداظتلك لددداظى ظب ددد ءظ قئدددماظظمكلددد ظتلخعدددم م مضددد ظلدددذل  ظمفدددألظهدددذتظظ ك 
ظ.4ك ظىذتظتس مرظتمعمترظفألظتل لس ظتلك لاظتلفستمق،ظسل  ظأخقالظب ل  ظتمهكم  ظمهألظتق م ظقأم ظت ل 

قتعقظعلأظتفبمقظتلشؤم ظ ظت ظظ م ظك ظأ له تلتألظع ظمظظ متبم ظأ ظسل  رظقئماظتلك لاظتلفستمق،ظكك ظسب 
تديامقظعلدأظمام تد ظتلك م قمد ظكد ظخداللظتكممدزظعدمرظتلدقئماظعد ظبد قألظتمعدمترظله ظت فتقم ظللك لاظفق  ظبلظ

 د  ظىتتكد لظأقلمد ظتمت دفظتل  عدقظتلقئ سدألظظمت  ظتتدأفق  ت ظتلتعممرظل هد ظك م د  ظلظ ضك  ظفألظتتخ ذظتلققتقتر 
أبقدأظتل اد مظظفقدفظتمعمترظمقتف ظمكتتكل  ت ل ظتس م،ظمظظ 5ب لش لظتلكبم ظأعالهظض مبظفتخلظتلك لاظتلفستمق،
هدددألظتدددق م ظمظظ علدددأظضدددك   ظ،عددد ف ظتلت دددم ظتلسم سدددألظللتمددد قظتلقئ سدددألتلفسدددتمق،ظتلكتدددففظلقمتعدددفظعكدددلظتلك لددداظ

بكق ق تد ظتلك لاظتلفستمق،ظظهذتظت كتم زظلقئما.ظممك  ظت سمقظتلك لاظقئمالل ه ظتلتألظك ه ظعمرظتلتعممرظ
                                                           

مت لد ظب لقمتعدفظتلخ عد ظبت ادممظظ3919غشرظسد  ظظ0تلكمتف ظظ3135كتقمظع مظظ0كؤقخظفألظظ311-19تلكقسممظقئ سألظققمظ ك ظظ33ظ–ظ51أ اقظتلكمتفظظ-ظ1
كددؤقخظظ350-51كقسددممظقئ سددألظققددمظ ل.ظتلك ددفلظمتلكددتكمظب3919أمرظظ50 ظتلعدد فق ظفددألظ12 ظج.قظققددم:ظتلك لدداظتلفسددتمق،ظمتلقدد  م ظتمس سددألظلددب رظكما مدد 

 .ظ2551أفقملظظ50 ظتلع فق ظفألظ23ج.ظقظققم:ظظ2551أبقملظس  ظظ0تلكمتف ظظ3120ع قظع مظظ30فألظ

 .3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ1/11تلك ف ظظ-ظ2

 لظتلفستمق،.م فك ظ  اظتلتظ93تلك ف ظظ-ظ3

ظك ظتل ا مظتلكتففظلقمتعفظعكلظتلك لاظتلفستمق،ظتلس ب ظتلذ ق.ظ31 ظم31ظ-1تلكمتفظظ-ظ4

 .برت وق برحتم  رلتمثيا برمئاس  سياسياظتل  مت :ظأ اقظأعالهظ-ظ5
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بضددك  ظت  مددلظظفددألظت لدد ظتسدد م،ظتمعددمترظ ظتلددقئماظك تخبدد ظلبددققظتددق م ظعددمت لتدد  رظتلكشدد به ظلدد  ظفلددمظ دد ب 
أ  ظتكتم زظللسل  ظعلأظظقبلظ لظشألءظك  ظهذتظت،كتم زظلقئماظك م  ظفمبققظمقفظل  ظأك عكلظتلك لاظمعفمظت   ظ

ظمفق ظلهذتظت كتم ز.ظب فظذل ظظتلك لاظتلفستمق،ظامظت  ملظعكلظلهذتظتلشخ    ظتلك م  ظ

لدددقئماظظ3991عدددقتت ظتلت دددفملظتلفسدددتمق،ظلسددد  ظظ قتبدددقغدددمظأهكمتددد  ظلدددمظمظبشدددي ظهدددذتظتلتددد  ظأ ددد متلكالتددداظ
قمتعفظقق ب ظعلأظتل  ظممغك ظتل ا مظتلكتففظلقمتعفظعكل  ظظ30لقئمس ظب لك ف ظقتب ظتلك لاظمظ ظ1تلك لاظتلفستمق،

ظب لزمدد ف ظفمهدد ظأمظب ل قعدد    ظهددمظتلسددمفظفددألظتتفمددفظعددالتم رظأعضدد ئ ظ ظم  لددت اددممظتلك لدداظتلفسددتمق،ظمعكلدد 
همظسل ت ظتلفستمقم ظفألظتتفمفظقمتعفظعكل ظمفق ظظ أس اظتقتم ظتلك لاظتلفستمق،ظتلعمرظتلكق  ظلقئمس ظأمل ل ظ

 ظ.3991ك ظت فملظتلفستمقظلس  ظظ310ظللك ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
ظعلددأظأ ظنظم تخدد ظأعضدد ءظتلك لدداظتلفسددتمق،ظقئمسددهمظتلددذ،ظ2/11تلكدد ف ظظبم تدد تلعددقم ظكدد ظهددذتظتلتدد  ظتلدذ،ظظ3911فسددتمقظكؤسدداظمهدذتظخالفدد ظلكمقددبظظ-ظ1

ظكمق  ظك ظهذتظتلت .ع ظظ3919فستمقظظم ع ل ظعمت ظكق ت ظن.ظفألظتم ظلمظظلما



 الجزائري  لعمل السياسي للبرلمانعلى ااإلجتهاد الدستوري    أثرالباب األول :  

199 

 

 : برملحث برثان 

  قةة برحكومة لارلمرما   لىبرهيمنة برتن ييية  تأمي 

تلدذ،ظظ بدفأظتل عدلظبدم ظتلسدل  ركتلك  عدق ظعلدأظظتلسم سدم ظتم اكد غ لبمد ظفألظفمل ظتلق  م ظ كمذجظظب ألم 
 لظسل  ظفستمقم ظمام  ظك م قم ظخ ع ظظأ ظتك  ظهذتظتلكبفأظك  فمظظتلقق ظتلا ك ظعشق. ه م ظفألظظل ظتلتيسمابفأظ
كمت هد ظظاللمته ظفدألتسدتقظلهد تت داظفستمقم ظضك   رظتك قسه ظبظتؤك ه ظمتس همظبه ظفألظسمقظتل ا مظتلسم سأل به  ظ

ظهياقظلتددددظ مأابتددددرظتلفسددددتمقتلم ظتل قبمدددد ظأ ظكبددددفأظتل عددددلظبددددم ظتلسددددل  رظلددددمظمعددددكفظبهددددذتظتلك  ددددأبدددد قألظتلكؤسسدددد ر.ظ
ت،قتعدد فم ظظ كت لبدد رظتممفمملم مدد  امددقتظللظ تسددت  بت ددفمظلمظظتلف ت تمقمدد  ظتم اكدد مظ  ددفف ع رظتلبق متزمدد ظتللمبقتلمدد ظب

ب قمقدد ظظهدد ىلددأظىعدد ف ظب دد ءظتل القدد رظتلكؤسسدد تم ظفتخلبدد ل امقظكدد ظتم اكدد ظككدد ظتددفتظظمت، تك عمدد ظللفملدد ظتلتفمادد  
ظ تلسددددل علددددأظتسدددد  ظخ عدددد ظمظظ ك   دددد ظ معمدددد ظللسددددل  ظتلت  مذمدددد ظعلددددأظتسدددد  ظبدددد قألظتلسددددل  رظتضددددك ظ تذقدددد 

ظكدداسددل  ت  ظ عددلظشدد لألظبددم ظلظتل زتئددق،ظتلددذ،ظأسدداتلسم سددألظتل ادد مظظهددذهظتم اكدد ظمم ددفبددم ظظمكدد ظ.تلتشددقم م 
كدد ظقق بدد ظتلت مكدد ظفددألظت  مددذه ظظفددألظكك قسدد ظتلمام دد ظتلتشددقم م  ظكق بددلظتك ددم ظتلبقلكدد  تلسددل  ظتلت  مذمدد ظظ  تشددقظى

ظظ.ت اظت،قتف ظتلش بم علمه  ظلظتلتألظع ف ظتل  ك للسم س ظ

ممابددرظت، تهدد فظتلفسددتمق،ظأ ظتلكشددق ظقددفظمكدداظبقمتعددفظهددذهظتله فسدد ظع ددفظت بمقدد ظللفسددتمق ظلددذتظ دد ءظتددفخلظ
ب لسددل  ظظ ددددددددددتلتشقم مظت شددقت ظلبقلكدد  ظفددألل كددلظتكددؤ قتظظ لقع متهدد ظمت قمسدده تلك لدداظتلفسددتمق،ظفددألظأ اددقظكدد ظكددق ظ

ظ..ظظظتلا  ألظتلك ل ظ)ظظ لظتلت مك ددددددعلأظأعكظتلسم سم ظت ددددلقق بظ قل ك تمملظ. ظمظظتلك ل )ظظتلت  مذم 

 1برشمبكة برتشمي ية تأطيم برلمرما  ف بألوا:  برمطلب

ظت،قتع فم  ظتلق  م م تلت قمخم  ظظلشب  ظك ظتل متكلظمفق فألظأ،ظ ا مظسم سألظتلتشقم ألظظت ختع  متتففظ
مم دفظكبدفأ،ظهدذهظتل متكدلظكد ظفمد .ظظ تك قسدتلسدل  ظتلتشدقم م ظمت، د قظتلدذ،ظعالتم رظتلتألظتتففظظمتلكؤسس تم  

ظ.2ألظللفملد ظم بم د ظ ا كهد ظتلسم سدألتل علظبم ظتلسل  رظمتسلسلظتلقمتعدفظتلق  م مد  ظم دذتظشد لظتلب د ءظتلكؤسسد ت

                                                           
 عدلظبدم ظتلسدل  رظه   ظتل فمفظك ظتل متكلظتلق  م م ظمتلسم سم ظتلتألظله ظفمقظفألظتتفمفظقمتعفظت،ختع  ظتلتشقم ألظفدألظأ،ظ اد مظسم سدأل ظأهكهد ؛ظف دق ظتل - 1

ظ .ظفألظذل ظتل ا م ظمف ق ظ بم  ظمتسلسلظتلقمتعفظتلق  م م ظفم  ظم ذتظتلش لظتلفستمق،ظللفمل ظبسم  ظأمظفمفقتلم  ظم ذتظعففظتمتزت ظمفمقه

- Cf; F. Mendel, op.cit., p: 947 – 95. 

2_ Idem.  
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ظىشدقت  بفتم ظكد ظظ تلتشقم م تلبقلك  ظفألظمام ت ظظسل  ظبمض تمفق ظلهذهظتل متكلظس همظتلكؤساظتلفستمق،ظفألظمظ
تلك لدداظظ دقا.ظملقدفظ1تلتشددقماك د لظلت مكد ظفدألظكك قسدته  ظاددمظت امكهد ظبشد لظمددؤك ظسدم ق ظهدذهظتمخمددق ظعلدأظل

كتمددد زترظت اددد ظ،ظ ظكددد ظخددداللع ددفظت سدددمقهظللقمتعدددفظتمس سدددم ظأا ددد ءظت بمقهدد ظت تهددد فهظتلسدددم ق ظفدددألتلفسددتمق،ظهدددذهظ
ظ..ظظتل ق ظتلا  ألظظ)ظكش ق ته ظفألظ لظكقتتل  مفظعلأظيتلتمظظ.ظظتل ق ظتمملظظ)ظتلق  م تلسل  ظتلت  مذم ظفألظك  لظ

 برقانو ح ظ بمتيازبت برسلطة برتن ييية ف  مجاا : بر مع بألوا

  ظتلتدألظلسل  ظتلت  مذمد ظفمدلهمظشقم ظ ظبلظفألظك  لظتلتشقما  كلظتل ا مظتل زتئق،ظتلبقلك  ظلماظبسمفظفألظ
 ظمكد ظ.ظظأم ظظكك قسد ظتلتشدقماظبقد  م ظ)ظذتتد ظفدأل تم  ظلضد بظتلبقلكد  ظتكتم زترظك تبق ظفألظهذتظتلك  ل ظظتكل 

ظ.. ظا  م ظظ)خاللظك  ظقئماظتل كهمقم ظسل  ظتلتشقماظبيمتكقظ

 ممامسة برتشميع لقانو ض ف برلمرما  ف  أوال: 

تلقمتعدفظتلك م قمد ظكد ظخداللظهمك د ظتلت مكد ظعلدأظتلشدقت  ظتلتشدقم م ظك د ظظى تد جضد بظتلبقلكد  ظفدألظمتي فظ
ظ..ظظ2ظ)ظب ل سب ظللت اممظ. ظمك ظخاللظكتفمفم ظك  لظتلق  م ظظظ3..)

 لقوبني   برتشميعهيمنة برحكومة  لى  -1

.ظملد ظتمكد نظمك قاظتلسل  ظتلتشقم م ظبقلك  ظمت م ظك ظغقفتم  ظمهكد ظتلك لداظتلشد بألظتلدم  ألظمك لداظ
ظه فعدلقدفظلكبدفأظتل عدلظبدم ظتلسدل  ر.ظمظ  تد جظظهدذهظتلسدم ف ظمتديتأل ظ2تلسم ف ظفألظىعدفتفظتلقد  م ظمتلتعدممرظعلمد ن

ظتلكتكالددد مظتلتدددألظمخععدده ظلددد ظتلفسدددتمقظ...ظن ظظب عددد ظعلددأظأ نظمشدددق ظتلبقلكددد  ظفددألظتلكمددد فم ظتلفسدددتمق،ظتلكؤسددا
.ظ3تلفسدتمقفألظظتلكتعمق تل ضمم ظتلقمت م ظك   رظمظظ   رظتلق  م ظتل  ف،ظتلكتفف ظباالام ظك   فألظك ظأس س 

                                                           
تتكادلظفدألظظظ علمه ظكبفأظتل علظبدم ظتلسدل  ر ظخ عد ظفدألظك ادمقظكم تسد ممظألتمكم ظشقم ظأ ظنظتل  ق ظتمس سم ظتلتألظب ظتمست ذفألظهذتظتلخعم ظمقالظظ-ظ1

ظقددفظهددألظف ددق مظ.ظتلتددألظعلددأظ ددلظمتتددف ظك هدد ظأ ظتمقددبظتمخددقالظفددألظت لدد ظت  مزهدد ظ ختع عدد ته  ظظتلت  مذمدد ظمتلتشددقم م ظتلعددقت ظبددم ظتلسددل  رظتلسم سددم ظتل لمدد ظ)
.ظظتلسدل  ظتلت  مذمد ظعلكد ظأ ظتلت مكد ظ)ظ ت  مزه ظتلزك ظب  لظت قس مظتم اك ظتلتألظت تهجظتلتفتملظعلأظتلسدل   ظىلدأظأغلبمد ظكد ظ هد ظمك  قضد ظكد ظ هد ظأخدقال

أكدد ظب ل سددب ظلة اكدد ظتلتددألظمه ددذتظت تقددلظكبددفأظتل عددلظىلددأظهددذتظتلكسددتمالظمأعددبترظلدد ظكضدد كم ظ فمددف ظ)ظ...ظ.ظظ فددألظهددذهظتلت لدد ظهددألظت مكدد ظتمغلبمدد ظتلبقلك  مدد 
 تم د ظعدفمظف لمد ظمف  لمد ظ ظتلك  قضد ظظ  زتلرظت تكفظتل همظتلتقلمف،ظلكبفأظتل علظبم ظتلسل  رظ ظفإ ظهذتظتل همظتففاظاك  ظتلبقلك   رظل فمظف لمد ظمف  لمد ظتلكبدفأ

 متلتألظب فه .ظ32كق اظس ب  ظ :ظ ظك    ظتلبقلك  ظتل زتئق،ظفألظت، ته فظتلفستمق،أ.ظشقم  ظأ اق؛ظظم ظتتأظتمغلبم .

 .3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ91تلك ف ظظ-ظ2

 .3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ301مظ301 ظ321 ظ322 ظ330 ظ351 ظ351ك   رظتلتشقماظفألظتلفستمقظهألظتل ظتلكتفف ظب لكمتفظظ-ظ3
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كدد ظتختعدد  ظتلكشددق ظىعددفتفظتلقدد  م ظظ...ظ»بي دد ظسددم ف ظتلبقلكدد  ظفددألظك دد لظتلتشددقماظظمفسددقظتلك لدداظتلفسددتمق،
م ددمفظللك لدداظتلفسددتمق، ظ)....ظمظظ)ظتل قددق ظتمخمددق ظ.ظكدد ظتلفسددتمق ظ91 بقدد ظللكدد ف ظمتلتعددممرظعلمدد ظب ددلظسددم ف ظ

سددددل ت ظبكقتضددددأظتختع عدددد ت ظتلفسددددتمقم  ظأ ظمسددددهقظعلددددأظتتتددددقتمظتلكشددددق ظتمت دددد مظتلفسددددتمقم ظتددددم ظكك قسدددد ظ
ظ.ظ1«تلتشقم م ظ

 ظمتددفظكدد ظكك قسددمظظ هددذهظتلسددم ف مكدداظبظقددفظم سددقظبشدد لظغمددقظأ ظبدد قألظتمت دد مظتلفسددتمقم ظتاهددقظغكمضدد 
فدألظكاهدقظ لدألظ سدتب  فظتل د ف، ظظفدألظتلت لد فألظك  لظتلقد  م ظذتتد ظمظتلسل  ظتلت  مذم  ظلع ل ظلتشقماظتلبقلك  ظل

كد ظتلفسدتمقظظ339فدقغمظأعد ل ظهدذهظتلمام د ظللبقلكد  ظى ظأ ظتلكد ف ظظ.2    ظمتتفظفق تل علظبم ظتلسل  رظك ظ
تلدمزمقظتمملظظ ختعد  بتلكد ف ظظمبدفأرن ظظأ ظل لظك ظتلدمزمقظتمملظمتل دمت ظتد ظتلكبد فق ظبد لقمت م ظ عرظعلأظن

ظفألظمام  ظهألظتختع  ظأعملظللبقلك  .ظ-ظهبلظتكتم زظظ-ظ ظلتؤ فظعلأظشقت ت تلك م قم قمتعفظتلظى ش ءفألظأم ظ

تمددطظ.ظعكلمدد أخددقالظسددب  ظفسددتمقم ظمظممتتضدد ءلظسددم ف ظتلبقلكدد  ظفددألظك دد لظتلتشددقماظفتخددلظهددذهظتلشددقت  ظ
ىقتدقتحظتلبقلكد  مم ظأمظ تم تد ظتخ دمرظتلكدمتقفظتل كمكمد  ظأمظظأ ظ ظم م ظكضكم ظبفتم ظتلفستمق،ظتلكؤساتشتق ظ

تلزم ف ظفألظتل  ق رظتل كمكم  ظى ظىذتظ   ظكقفمق ظبتفتبمقظتستهفبظتلزم ف ظفألظىمقتفترظتلفمل  ظأمظتمفمقظكب لغظك لمد ظ
لقمفظهمظتلت  اظتلهفبظك ظهذتظتمظ.ظ3فألظفعلظ خقظك ظتل  ق رظتل كمكم ظتس م،ظعلأظتمقلظتلكب لغظتلكقتقحظى   قه 

ت دفمالرظعلأظتلكمزت م ظب عتب قهد ظتلتق كد ظتلققكمد ظل كدلظتلت مكد  ظمت  د ظعكلمد رظىعد ف ظتل ادقظفمهد ظعد ظ قمد ظ
كسدتتملظتلتتقمد ظظم  فظم دم ب رظتل اقظع ظخل م رظهذتظتلشق ظفإ  ظتلظ.4فمضمم ظع فظ لظكب فق ظب قتقتحظق  م 

 كد  تلتقلمدل شدي   كد أ،ظت  د  ظعكدمكأل ظتمكدقظتلدذ،ظظكد لأل   عتكد فقد  م ظ ظمتتد جظت  مدذهظلفظمظم د ظعكلمد  ظىذظ

ضدد مظظهددذتظتلقمددفظتلكدد لأل.فددألظكمت هدد ظبددلظت ددفمظتقتقتت تدد ظ  تلتشددقما كك قسدد  فددأل تلبقلكدد   تاددما ف ظلهددذتظتلشددق ظت 
فظمددددت قبظكت لقدددد ظأس سدددد قتقتتددد رظتلقددددمت م  ظع ددددفظىعددددفتفهظ، كلمدددد ظتلعددد مب رظب ددددرظتلممت دددد ظتلبقلكدددد  ظ ظتلفسدددتمق،

ظخبدقتء هدفظتت لد ظظقدفظتتسد  ظتلتق مد رظتلتفماد ظتلتدأل دذتظكت لب رظتلتم  ظتلخ عد ظمتشد  ظتلكؤسسد رظت،فتقمد  ظمظ
ه فسد ظفسدتمقم ظ معمدد ظظعد  دلظهدذهظتل متكدلظت عد ظظلدفالظتلبقلكد  مم .لت امكهد  ظتمكدقظتلدذ،ظ ظمتدمفقظظكختعدم 
ظ.كش قماظمأمتكقظتلسل  ظتلت  مذم لع ل ظظ فمه ظسم ف ظتلبقلك  ظفألظكك قس ظمام ت ظتلك م قم ظت تق 

                                                           
 تلس ب ظتلذ ق.ظ91/ظق.ظ ظ/ظم.ظفظ/51تلقأ،ظققم:ظظ-ظ1

2  - F. Mendel, op.cit., p : 951 
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 ظمتبدم ظتلت ددمظ1مهدذتظكد ظمؤ دفهظتلمتقدداظتل كلدألظلعد  ع ظتلتشدقماظبدد ل زتئق ظفكد ظت،تعد ءظتلكشد قظىلمدد ظأف د ه
ىلددأظظ3990خدداللظتل تددق ظتلتشددقم م ظكدد ظسدد  ظق  م دد  ظظ210تل لددألظلل عددم ظتلعدد فق ظعدد ظتلكؤسسدد ظتلتشددقم م ظبدددظ

 كلمد ظتلتشدقم م  ظ ك لداظتل ظتل تق ظتلتألظت تكلظفمهد ظت سدمفظ كمداظتلكؤسسد رظتلفسدتمقم ظتل  علد ظفدألظ2531غ م ظ
م ددذتظتلتيسددماظللقدد  م ظتل ضددم،ظ شدد لظادد  ظللتشددقما.ظكدد ظذلدد ظتلك كددم ظعدد ف ظتلبقلكدد  ظتمكدد ظمك لدداظتلفملدد  ظ

 عم ظع فمد ظفقد  ظظ51لمظمقتقحظتلك لاظتلش بألظتلم  ألظك ه ظى ظع ظعضمم  ظ ظ23مظ ع ظع فم ظ250علأظ
مهذتظفلمدلظعلدأظهمك د ظظأكقتظتشقم م .ظ19كشقم ظق  م  ظمس ظقئماظتل كهمقم ظظ301فألظتم ظب فقرظتلت مك ظبدظ

ظأعاله.ظىلم همظكش قظت، ت جظتلتشقم أل ظهمك  ظك اك ظفستمقم ظ ك ظ ظمتلسل  ظتلت  مذم ظع ك  ظعلأظتلت مك 

                                                           
ظ.، مع تصني ها حسب مصدمة برملادمة لها2312إرى غاية  1991إحصاء رلقوبني  وبرقوبني  بر ضوية برصادمة مني سنة تلخ  ظ :ظ51 فملظققمظظظ-ظ1

تلكؤسس ظلالتع لظتلم  م ظلل شقظظ ظك ل ظتلمسم  ظمزتق ظتل الق رظكاظتلبقلك   يع   ل ض شموط صنا ة برتشم تلكعفق؛ظل.ظشقم . ظظ.تلب تطظىعفتفك ظ
ظ[ 20/12/2014 ]ظظ/http://www.apn.dz.ظم ذتظع ظتلكمقاظتلقسكألظللك لاظتلش بألظتلم  أل ظ39 ظ :2551 ظ50تل فف؛ظظمت شه ق ظتل زتئق 

 

أوبمم تشمي ية إةتمبحات برقوبني  مشاميع برقوبني  ق. بر ضوية  برصادمة  برقوبني  برصادمة

0 0 6 3 3 1997
1 0 10 2 9 1998
0 0 10 1 9 1999
1 2 5 0 8 2000
9 1 9 0 19 2001
4 0 8 1 11 2002
12 0 10 1 21 2003
1 0 21 3 19 2004
4 0 12 1 15 2005
14 0 12 0 26 2006
4 0 8 2 10 2007
4 0 15 0 19 2008
4 0 5 0 9 2009
5 0 8 0 13 2010
3 0 13 2 14 2011
3 0 9 5 7 2012
0 0 8 0 8 2013
0 0 4 0 4 2014

69 3 173 21 224 برمجموع

برسنة
مصدم برملادمةشكا برنصوص برصادمة
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ت  كددلظم م مدد ظظتددملظتدفمفه  فددألظتل ادد مظتل زتئدق،ظتسدد ؤ رظظتلشددقت  ظتلتشدقم م تامددقظ ظعدالم ظعلددأظكدد ظسدب 
 لسدل  ظبتسد ؤ رظت  داظعالقد ظتلبقلكد  ظب لت مكد ظمظمهدألظظمكدفالظتتتدقتكهمظلقمتعدفه  ظ فمكد ظبمد همظتلشق  ءظفتخله 

تله فسد ظمتمق ددر ظهدذهظتلقمتعدفظتلفسدتمقم ظتل  كددف ظتلتدألظقسدكرظظكسدتمالظتلت  مذمد ظعكمكد  ظمفقتسدته ظلد ظت ددم ظعلدأ
ظظعمق ظهذهظتل الق ظبك  سب ظكك قسته .ظمقسمتلذ،ظمظظ لتل ظتلقمتعفظتلك سقظتلفستمق،ظت  ته فظفألت م ظمت  ك ظ

 بم ددد ظعالقددد ظتلبقلكددد  ظب لت مكددد ظفدددألظتل فمدددفظكددد ظظعددد تلك لددداظتلفسدددتمق،ظظأفعددد ف  دددفظقق بتددد ظللفسدددتمقم ظ
هدذتظ لمد ظظتملقدفظبدفظ.فألظس ظتلقمت م ظتلت مك ظأك م ظفتئك  ظعلأظض بظتلبقلك  ظتؤ فظمب م م رظكختل  ظ تلكمتضا

فألظقأمد ظبك  سدب ظقق بتد ظلفسدتمقم ظتلقد  م ظتلكتضدك ظلل اد مظتلدفتخلألظللك لداظتلشد بألظتلدم  أل ظظل فألظأملظكمقبظ
تلسددل  رظب عتبدد قهظع عددقتظأس سددم ظفددألظتل عددلظبددم ظظأكتددققظتلفسددتمقظأقدد مظكبددفظ...»أ ظب عدد ظعلددأظظ تسددتهلظ،ذتلدد

تل قددق ظ...ظ»ظلتشددقماظك تبددقتظأ ظلظتلبقلكدد  ظهددذتظتلكبددفأظعلددأظكك قسدد ب ددفه ظ ظلم بدد ظ1«ت اددممظتلسددل  رظتل كمكمدد ظ
كددد ظ هددد ظأخدددقال ظت  دددلظكددد ظتختعددد  ظتلقددد  م ظك  ل ددد ظتلكضددد كم ظتلخ عددد ظبت ادددممظظ359كددد ظتلكددد ف ظظتمملدددأ

تلك لاظتلش بألظتلم  أل ظمعكل  ظم م ظهذهظتلكض كم ظكب ف ظك ظتل ا مظتلفتخلألظللك لاظتلش بألظتلدم  ألظم هد ظ
)ظ...ظ.ظ.له تكتددفظىلددأظتختع عدد رظسددل  رظأخددقال ظمهددألظتت لددد ظكدد ظهددذهظتلم هدد  ظت دد م ظهددذهظتلسددل  رظمتدددفخ

تلفستمقظتدم ظبدم ظبفقد ظظقأ ظ م ظكتقظظىلأظ.ظم اقتظفألظتل ه م ....)متمسئل ظمتم مب ظتلكم ه ظمعض ءظتلت مك ظ
أ ظب درظتلكضدد كم ظتلكت لقدد ظبت اددممظتلك لدداظتلشدد بألظمعكلدد ظع ئددف ظلك دد لظتلقدد  م  ظلددمظم دد ظقعددفهظأ ظمتددفظكدد ظ

تلك لاظتلش بألظتلم  ألظتم ظ د ظعلدأظهدذهظتلكسد ئل ظظ»مظ«...ظظ  ئف ظتل مت ظمتفهم لظ فألظهذتظتلعففظ تلكب فقظ
 ظ2«كددد ظتلفسدددتمقظتلتدددألظأسددد فرظللت مكددد ظعدددالتم ظتلكبددد فق ظبددد لقمت م ظظ331بتلددد ظتل م مددد  ظت  ضدددأظعددد ظتلكددد ف ظ

ب درظظمتل ضدمم تل  فمد ظك هد ظظ بإعتب قه ظشقم  ظفدألظتلتشدقماظفدألظ  كدلظتلك د  رظتلك عدم ظعلمد ظفدألظتلفسدتمق
ظعه .تل اقظع ظكمضمظ

تدد ظتلت مكدد ظفددألظتلتشددقماظفددألظقأمدد ظبخعددم ظفسددتمقم ظتل ادد مظظىلددأظ   دد ظهددذت ظت دداظتلك لدداظتلفسددتمق،
كدد ظتلفسددتمقظقددفظأسدد فرظعددالتم ظظ339أ ظتل قددق ظتمملددأظكدد ظتلكدد ف ظظ..»ظ.تلددفتخلألظلك لدداظتمكدد  ظتددم ظتعتبددقظ

ظ.3«ظ...تلكب فق ظب لقمت م ظل لظك ظقئماظتلت مك ظمتل مت ظفم ظسمتهمظ

                                                           
 تلس ب ظتلذ ق.ظ19ق. .مظف//ظ53تلقأ،ظققم:ظظ-ظ1

   اظتلقأ،.ظ-ظ2

 تلس ب ظتلذ ق.ظ91/ظق.ظ ظ/ظم.ظفظ/51تلقأ،ظققم:ظظ-ظ3
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ت،ضدقتقظب لك د لظتلتشدقم ألظللت مكد  ظظلكت ملد تعدفالظتلك لداظتلفسدتمق،ظفألظت تهد فظ خدقظمب م م ظ معم ظ
كبددفأظتسددتقاللم ظك لدداظتمكدد ظفددألظىعددفتفظتلا لادد ظكدد ظتلفسددتمقظقددفظ قسددرظفددألظفققتهدد ظظ330تلكدد ف ظظ..»ظ. عتبقظأ ظفدد

 ظع دفظمضداظقمتعددفظتمكد هددذتظتلكبدفأظمقتضدألظبدي ظم دم ظتختعدد  ظك لداظظمأ  ا كد ظتلدفتخلألظمتلكعد فق ظعلمد  ظ
 ظتلكدذ مق ظأعداله ظ330عكل ظتلفتخلأل ظكتعمقتظفألظتل    ظتلذ،ظ ظمدفخلظضدك ظك د لظتل قدق ظتمملدأظكد ظتلكد ف ظ

 م هد ظتكداظب ختع عد رظظ كك ظمت ل ظتسدتا  ءه ظكد ظ  د  ظتدفخلظتل اد مظتلدفتخلألظ أمظك   رظتلق  م ظتمخقال
.ظم تدقبظ1«متت ل ظب لت لألظتفخلظهذهظتلسل  رظفألظىعفتفظهذتظتل عم ظمتلكعد فق ظعلمهد  ظ...ظظ  رظأخقالسل 

ظتكد ظتضددكم ظهدذتظتل ادد مظقمتعددفظمك  دد فتخلددأل ظمل د ظظ اد مببسدم فت ظفددألظت ادممظ  سدد ظظتمكدد هدذتظت، تهدد فظلك لداظ
تلت مك ظب شدقتفه ظظ؛أمض ظتلسل  ظتلت  مذم تشتق ظفمه ظكؤسس رظظتمخمقك   رظتلق  م  ظم ظكك قس ظهذتظبتكاظ

فتخلألظتلد اد مظهدذهظتلقمتعدفظب لظمت اممظ.ىعفتقهظك ظقبلظقئماظتل كهمقم ظ ظامعلم ظك ظتلكب فق ظىلأظغ م ظتلكع فق 
ظلعالتم رظتل ظتلكؤسس رظفألظكك قس ظتلتشقما.ظظ غعب ظمش لظفق ظتمك ك لاظبإعفتفهظمت بمق ظتلذ،ظم  قفظ

 لتنظيماا برقانو  لارنسلة رم اية محدودية مج  -2

لسددل  ظتظك دد  رظ3991ظسدد  ظأ لدد ظت ددفملظفسددتمقظ تلك م قمدد ضدد بظتلبقلكدد  ظفددألظمام تدد ظفددألظم دد ظ خددقظل
مددد امظتلبقلكددد  ظبقددد  م ظعلدددأظأ ظظر  ظتلتدددألظ عددك دددظ320لكددد ف ظمفقددد ظلظأكددد مظكتفمفمددد ظك ددد  رظتلتشددقماظتلت امكمدد 

 لسددل  ظتلت امكمدد ظلددقئماظتل كهمقمدد .ظتدد امظبتعددقتظفددألظتلفسددتمق ظمغمقهدد ظكدد ظتلك دد  رظلدد ظتلك دد  رظتلكتددفف ظ
مت  الق ظك ظأ  ظ ظفق ظبم ظ بم  ظقمتعفظتلك  لم ظفإ ظتتفمفظك   رظت اممظ ه زظمت  ال ظك   رظ ه زظ خدقظ

تلتددألظظهددألظ  سدده ظتلت امكمدد ظتلكقتسددممظتلقئ سددم تلتددألظتتعددبظبهكدد ظت قمددفظتل كمكمدد ظمظ لبددم ظتل هدد زم  ظفظتمشدد لظتكممددزظ
تلقمت م ظمتلكقتسدممظتلت امكمد ظظت ب  ظ ك ظأ ظتلكقتسممظتلت  مذم ظىلزتكم ظذترظ بم  ظت ا م مقمتعفهك ظ ظتلقمت م ظلفال

ك دد لظتمملددأظمم لدد ظك دد لظظفلكدد ظمتددفظ أ ظتلق عددف ظتلق  م مدد ظأسددكأظكدد ظتلق عددف ظتلت امكمدد ظ كدد ظهددذتظمتمهددمك دد .ظ
ظظتلا  م ؟

فف ظتددق ظغمددقظكتددظ  لمددمهددألظظ تلكقتسددممظتلقئ سددم سددب  ظتكدد قاظتلسددل  ظتلت امكمدد ظكدد ظخدداللظظعكدد ظمفضددال
 ددفظك قددف ظ ظفددألظتددم ظمكدد قاظتلتشددقماظعدد ظ قمدد ظتلقدد  م ظبددإ قتءترظك م دد بددإ قتءترظب تددقترظزك مدد ظملمسددرظكقمددف ظ

لسددددل  ظمقمدددد ظلكك قسدددد ظقئددددماظتل كهلتشددددقماظلعدددد ل ظلظتلبقلكدددد  ظمفددددألظفمتقترظزك مدددد ظك م دددد  ظمبهددددذتظتتددددفظكك قسدددد 
ظظ.تلت امكم 

                                                           
 ظ51/3999تددددملظك  بقدددد ظتل ادددد مظتلددددفتخلأل ظتلك ددددفلظمتلكددددتكمظلك لدددداظتمكدددد ظللفسددددتمق ظ .ظأ.ظب.ظف.ظجظعددددففظققددددم:ظظ99/ظق. .ف/ظم.ف/ظ59تلدددقأ،ظققددددم:ظظ-ظ1

: 20. 
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مقغمظمضمحظتلت اممظتلفستمق،ظللتدفمفظبدم ظ دمعألظتل عدم ظتلقد  م م  ظى ظأ ظتلمتقداظتل كلدألظماهدقظأ د ظقلكد ظ
تتتقكرظتل ظتلتفمفظك ظ قبظتلبقلك  ظمتلت مك ظعلأظتلسمتء ظممبقأظهذتظتلت اممظتل اق،ظق عقتظفألظتق ك ظكبفأظ

تلبقلكدد  ظب لقدد  م ظتتفمددفظتلخ ددم ظتل قمضدد ظملددماظلدد ظأ ظمددفخلظفددألظتل عددلظبم هكدد ظعلددأظهددذتظتلكسددتمال.ظفكهكدد ظ
ظ.1ع فظمض ه ظتلق  م ظكمضاظتلت بم تلت  عمل ظهذتظت،ختع  ظتمخمقظتلذ،ظم مفظللسل  ظتلت  مذم ظ

 ظملدددمظمسدددك ظلتدددفمفظبدددم ظكتفمفمددد ظتلتشدددقماظمت  دددال ظتلت ادددممتت ادددممظظبشدددف ظتلفسدددتمق،ظت، تهددد فلقدددفظقتعدددأظمظ
.ظفبك  سددب ظسدد همظللقدد  م ظتمس سددألظلل  ئدد ظقتدد ظتلبقلكدد  مم ظم  سددهمظفددألظذلدد ظت دد مزظتختع عدد تهمبللبقلكدد  مم ظ

خدد قجظعدد ظتلت ددمظظهددذتظ ظمتعتبددقظتلك لدداظتلفسددتمق،ظأ  مظخ ق هددظكقتبدد ظتشددقم م ظ ئقدد ظع ددفظسدد قهمظفتخددلظتلفملدد 
تلكؤسداظتلفسدتمق،ظمد  ظعدقتت  ظظ..»ظ.أ ظبقملد ظ لظتشقم همظمفقد ظلكبدفأظتل عدلظبدم ظتلسدل  ر ظتلدذ،ظفسدقهظك 

ك ظتلفستمق ظأ ظتلكس ئلظغمقظتلكخعع ظللقد  م ظم دمفظت ختعد  ظفمهد ظظ320بكم  ظتل قق ظتمملأظك ظتلك ف ظ
للسل  ظتلت امكم ظلقئماظتل كهمقم .ظمتعتبد قظأ ظتلكشدق ظتدم ظأفقجظتلكمتضدماظتلكدذ مق ظأعدالهظضدك ظهدذتظتلقد  م ظ

بدم ظتلفستمق،ظ.ظلملزمظتلبقلك  ظبإتتقتمظتلتمزماظتلذ،ظمقمك ظتلكؤساظ2«ل  ر.ظفظخ لبظكبفأظتل علظبم ظتلسم م ظق
ظتلك  لم ظمتلبق ءظتبماظتلك   رظتلكتفف ظتعقتظللق  م .

ض ف   ظبدلظتعدفالظلدقئماظتل كهمقمد ظفتسد ك د لظتلت ادممظع دفظت داظتلك لداظتلفسدتمق،ظمقدبظ ظلدمظلهدذتظمت 
كد  همظكد ظتتفمدفظ م مد ظظتمدط ظ.ظقئدماظتلت مكد للدمزمقظتمملظ)ظلسدل  ظتلت امكمد ظعلدأظتتلبقلك  مم ظظلت ف،أمض ظ

ظ أعضد ءظتلبقلكد  ظت ممض رظمتق عدفلت بم ظتشقم  تهمظفألظتفظذتته .ظفبك  سب ظقق بت ظلفستمقم ظتلق  م ظتلكتضك ظ
تتفمدددفظمدددلظ...ظتتظ» ظكددد ظهدددذتظتلقددد  م ظ32.ظمظتمخمدددق قدددق ظ )ظتلظ0)ظتل قدددق ظتمخمدددق ظ. ظظ0ظتلكدددمتفظأت ددد متعتبدددقظأ ظ

 م م رظت بمد ظهدذهظت ت د مظبم د ظت لمكد ظعلدأظ دلظكد ظك تد ظتلك لداظتلشد بألظتلدم  ألظمك تد ظك لداظتمكد  ظ
)ظتل قق ظتلا  م ظ.ظك ظتلفستمقظأ ظت بم ظتلقد  م ظم دفقجظفدألظظ320متعتب قتظأ ظتلكؤساظتلفستمق،ظقفظأققظفألظتلك ف ظ
ذتظت، تهدد فظتددفمفظتلمام دد ظتلك م قمدد ظللبقلكدد  ظهددتمددطظمقسددمظ.ظ3«ظتلك دد لظتلت امكددألظتلددذ،ظم ددمفظلددقئماظتلت مكدد 

تتفمددفظ م مدد رظت بمقهدد .ظمعبددقظعدد ظهددذتظظىلددأظبت ددفمه تلك دد  رظتلكسددك  ظلدد ظفددألظتلفسددتمقظفقدد  ظ ظظفتخددل لتشددقماظب
...ظخدملظتلكشدق ظعدالتم ظ»ك تبدقتظأ ظتلكؤسداظظ بمضمحظفألظقأم ظبخعم ظفستمقم ظتلقد  م ظتمس سدألظللقضد ء

مكمد ظتلكخععد ظتلكخعد ظلد ظتعدقتظفدألظتلفسدتمق ظفم ظأ ظمت دفته ظىلدأظتلك د  رظتلت اتلتشقماظفدألظتلك د  رظ
                                                           

 . 99م. شيهوب، مقال سابق، ص:  - 1

 تلس ب ظتلذ ق.ظ53/ق.ظ /مظف/ظ32تلقأ،ظققم:ظظ-ظ2

ظتلس ب ظتلذ ق.ظ91/ظق.ظ ظ/ظم.ظفظ/51تلقأ،ظققم:ظظ-ظ3
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م هد  ظفضدالظظ فدألظكقتضدم رظ عمعد ظ هدذهظتمخمدقظأعكد لظت سدت  فظىلدأظظكد ظك  د ظتتدأظلدذتظ «للسل  ظتلت  مذمد ظ
ظ.ظ1متختلبظع ظك   رظتلتشقماظ ته ظأمساك   ظفإ ظع ظفق ته  

  مئيس برجمهوميةرإختصاص أوبمم برتشميع ل ثانيا:

قدفظظتسدتا  ء ظل د ظعد مظ كبدفأظ مكد تهمظتختع  ظكشتق ظبم ظتلبقلكد  ظمتلكك ظتقفمظمتي فظأ ظس ظتلقمت م ظ
ظهدذتظم ظمشد ل ظهدذتظت،ختعد  كك قسد ظظفألظتلبقلك  ظئماظتل كهمقم  ظكتلقظتلملظم  ظتلفستمقظعلأظىك   م ظ

كدد ظتلفسددتمقظكك قسدد ظظ50تلكدد ف ظتمددطظت  ددلظظ.2كدد امظفسددتمقم فتمظأ دد ظ ظللسددل  ظكددظ تلددملظفددألظك همكدد ظتغتعدد بتل
قئدماظتل كهمقمد ظكد ظ  داظتلكد ف ظفألظسبملظذل ظك  رظمظظ.تلش  ظلسم فت ظع ظ قم ظت ست ت ءظأمظبمتس  ظككالم 

كددد ظ  ددداظتلت دددفملظظ321تلكددد ف ظفدددألظتدددم ظك تدددرظظىلدددأظىقتف ظتلشددد  ظللت بمدددقظعددد ظهدددذهظتلسدددم ف .تلل دددمءظكب شدددق ظ
ظ ظعد ظ قمد ت ظمضداظقمتعدفظتلتمد  ظتلكشدتق  ظفم ظتلق دم ظتل  كدلظ،قتف ظتلشد  ك ظقئماظتل كهمقم ظتلفستمق،ظ

فددألظت لدد ظشدد مقظتلك لدداظمظظكدد ظتلفسددتمق ظ91ت سددتا  ئم ظتلكددذ مق ظفددألظتلكدد ف ظتلتشددقماظبدديمتكقظقئ سددم ظفددألظتلت لدد ظ
تلددملظقئددماظتل كهمقمدد ظكتددلظل  ظتددبققظلةمتكددقظهكدد ظتلكهدد تم ظتلتدد لتم ظظ بددم ظفمقتددألظتلبقلكدد  ظأمتلشدد بألظتلددم  ألظ

غمقظأ ظتلبقلك  ظقفظمضم ظكد ظهدذتظت،كتمد زظتلفسدتمق،ظلدقئماظتل كهمقمد ظ ظ.ظظ3ظظ)ظتلبقلك  ظفألظكك قس ظتلتشقما
ظظ..ظظ2ظظتفخلظتلك لاظتلفستمق،ظلتك مت ظع فظقق بت ظلفستمقم ظهذتظتلت امم)ظتستلزمكك ظظع فظت امك ظل  

 برتشميع رممامسةحلوا ية برتشمي  بألوبمم -1

كدد ظكك قسدد ظتلسددل  ظتلتشددقم م ظظقئددماظتل كهمقمدد ظ دد  ظك ظتلتقفمقمدد ظمتلمتسدد  ظ  ف ظىلددأظتلسددل  ظتلت امكمدد ىضدد
م لمد ظظل الق ظتلسدل  ظتلت  مذمد ظب لبقلكد   مهألظم  ظ خقظظع ظ قم ظتلتشقماظبيمتكق ظ ذتته ظتلتألظمك قسه ظتلبقلك  

تلسم سددألظبظتل ادد مظعددق ظلقددفظمظظ.3991لدد ظتلت ددفملظتلفسددتمق،ظلسدد  ظظمؤسدداتل ادد مظتلقئ سددألظتلددذ،ظظفسددتمقم ظلت ددقما

                                                           
ظتلس ب ظتلذ ق.ظ53/ق.ظ /مظف/ظ32تلقأ،ظققم:ظظ-ظ1

تئددق ظمهددمظتلت ددممرظفددألظهددذتظتلخعددم  ظفددألظتلقدد  م ظتلكقدد ق  ظمؤسدداظتلفسددتمقظتل ق سددألظىختع عدد ظللت مكدد ظب لتشددقماظشددبم ظبدد ممتكقظتلتشددقم م ظفددألظتل زظظ-ظ2
ظظك ظتلفستمقظتل ق سألظللت مك ظبي ظت ل ظك ظتلبقلك  ظت ممض ظكتدفمفظتلكدف ظ،تخد ذظتدفتبمقظتدفخلظفدألظك د  رظتلقد  م  ظم دلظ11تلتشقم أل ظتمطظتك  ظتلك ف ظ

تلك  ملظكب شدق ظب دفظ شدقه  ظمت دفظ غمد ظى ظلدمظظت  مذظبق  ك ه  ظمهذتظبمتس  ظأمتكقظتشقم م ظتتخذظفألظك لاظتلمزقتءظب فظأخذظقأ،ظك لاظتلفمل  ظمتعب ظس قم 
ظظظتقفمظلكع فق ظتلبقلك  ظفألظتم لظتلكتففظفألظتلت ممر.

- Cf; L'article 38 de La Constitution Français, du 04 octobre 1958, précité.   
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كمقسدرظكد ظقبدلظقئدماظتل كهمقمد ظ  دذت ظظتمدط ظ39011مظ3911فستمق،ظظفألظتلتشقماظبيمتكقظك ظقبلظتل زتئق،
 عدلظبدم ظتلسدل  رظتل،ق كد ظظك د ظفدألظكت ملد ظ3919 إ قتءظع ف،ظلتسممقظشؤم ظتلفمل .ظامظتخلأظع هد ظفسدتمقظ

تممتكدقظتشد لظمظظ.3991لس  ظفستمقظت فملظتلظفألظ321ك ظ فمفظب لك ف ظظلمؤساظله   م ظتلقئ سم  ظفألظالظتلبقلك
مبققهدد ظفدددألظتدد قم ظتل اددد مظتلسم سدددألظكددد ظظ ملهددد ظتلتشددقمافددألظك ددد لظظلالسدددتاك ققئماظتل كهمقمددد ظلددتكتمددد زتظتلتشددقم م ظ
ىلمه ظلضك  ظعفمظتمقبظتلتم  ظتل  ك ظت ل ظى سدفتفظتل كلمد ظتلتشدقم م ظتل  فمد ظعد ظ قمد ظظتلل مءتمظظفقفتل زتئق، ظ
ك  قضدددد ظللقئ سدددد ظعلددددأظتلكؤسسدددد ظظبقلك  مدددد ظسددددم ق ظأغلبمدددد ىكدددد ظل مدددد  ظتلبقلكدددد   ظأمظت  ددددلظسددددمقهظب ددددفظتلقدددد  م  ظ

ظ.ظ2تلمتقاظىك   م ظذل أابرظتلتشقم م  ظمظ

 د ظنظلدقئماظتل كهمقمد ظأ ظمشدق ظبديمتكقظفدألظأعلدأظظتلدذ قتلسد بق ظظ321مفألظهذتظتلخعم  ظتد  ظتلكد ف ظ
ظفستمق،ظهمظت مفق ظلهذهظتلك ف ظف لتشقماظبيمتكقظت ل ظش مقظتلك لاظتلش بألظتلم  ألظأمظبم ظفمقتألظتلبقلك  ظن.ظ

متلظمظ ظك ظتلفستمقظ321مظ322تلك   رظتلكتفف ظب لكمتفظمك قس ظتس ظتقفمقهظلت اممظلقئماظتل كهمقم  ظظ  كل
مك ظمزمفظك ظأهكم ظتممتكقظتلتشقم م ظهمظأ ظكك قسته ظ ظتتت جظىلدأظت د زلظ.ظفألظتقتفتءظز،ظتلكشق ظبقلك  تلظكتل

م ظتلفسدتمقظظ شدكلظ  كدلظك د  رظتلتشدقماظملدماظ دزءظك د ظفقد مظك  له ظ ظ ك ظأ 3ك ظتلبقلك  ظم ظلت ممرظك  
تلتددق  ظم ظمتقمددفظمك قسدده ظبإقتفتدد ظظتل كهمقمدد ظسددل  ظأعددمل ظلددقئماظك هدد ظم  ددلظ ددلظهددذتت امكدد ظللقدد  م  ظ ظ  اكهدد

بمدفظأ د ظظ.للدبالفظت ستا  ئم تلت ل ظأمظع فظش مقه ظمع فظىعال ظظفمقترظتلبقلك  خ قجظكك قسته ظبى ظظذل ظبشألءظفأل
ظتك مد قظظتش لبيمتكق ظبلظظفألظتلتشقماظقئماظتل كهمقم تفظك ظتقم ظت  ظمظشقظظتمت  مذتظ فظهت ظظتمكقظتقمق فألظ
ددظ زك مدد ظفتمظأ ظكمضددمعه ظمتتددف. ظكك قسدد ظتلمام دد ظتلتشددقم م ظبددم ظتلبقلكدد  ظمقئددماظتل كهمقمدد  ظكددظتلفسددتمقمظبدد ظقس 

                                                           
تلذ،ظ  لظك ه ظسل  ظأعمل ظلدقئماظتل كهمقمد ظبدم ظفمقتدألظ ظ301أمض ظب لك ف ظظ3901ك   ظمفستمقظس  ظظ01ب لك ف ظظ3911تمطظأساظله ظفستمقظس  ظ - 1

 تلبقلك  ظأمظفألظت ل ظش مقه.

 ظتلددذ،ظأل ددأظتل كددلظ3910لقددفظغ بددرظتلكؤسسدد ظتلتشددقم م ظفددألظتل ادد مظتلسم سددألظتل زتئددق،ظكددقتم ظعدد ظتلم ددمف ظأم هدد ظب ددفظى قددال ظتلتعددتم ظتلاددمق،ظسدد  ظظ-ظ2
.ظأكد ظتل مد  ظتلاد  ألظفقدفظ3901غ مد ظظ،ظت، تخ ب رظتلتشقم م ظ، ش ءظتلك لاظتلم  أل ظمتستكقظتلمضاظىلدأظب لفستمق ظمتلظتلك لاظتلم  ألظتلتيسمسألظملمظم قظ

.ظملقددفظأخددذرظتلسدددل  ظتلت  مذمدد ظعلددأظع تقهددد ظتسددتكقتقم ظتلمام ددد ظ3990ظسددد  ت تخ بددد ظكدد ظ فمددفظظىلددأظغ مدد ظ3992تددفطظبتددلظتلك لددداظتلشدد بألظتلددم  ألظسددد  ظ
 ظفددألظتل مدد  ظتمملظبمتسدد  ظأمتكددقظتشددقم م ظمعددفقه ظقئددماظتل كهمقمدد  ظأكدد ظفددألظتلكددق ظتلا  مدد ظفقددفظك قسددته ظبمتسدد  ظكقتسددممظتلتشددقم م ظفددألظتلتدد لتم  ظمأك ددرظذلدد

 ظل د ظل ديرظىلمهد ظتلسدل  ظتلت  مذمد ظم ظذترظتلفسدتمقظلدمظمؤسداظرلمد ظبفملد ظللتشدقماظفدألظتد لظت  دلظ3919تشقم م  ظهذهظتمخمقظتلتألظلمظمد  ظعلمهد ظفسدتمقظ
 لتشقم م  ظمم فظهذتظ ق ظك ظ ق ئع .ظتلكؤسس ظت

 ظتلذ،ظ  لظكك قسدته ظبت دممرظكد ظتلك لداظتلدم  ألظب عد ظعلدأظ3911ى ظت اممظتممتكقظتلتشقم م ظبهذتظتلش لظك  مقظلك ظتتخذهظله ظكؤساظفستمقظس  ظظ-ظ3
بمقظذترظعدب  ظتشدقم م ظعد ظ قمد ظأمتكدقظتشدقم م ...ن ظأ  ظنظم مزظلقئماظتل كهمقم ظأ ظم ل ظك ظتلك لاظتلدم  ألظتلت دممرظلد ظلكدف ظكتدفمف ظتد ظتتخد ذظتدفت

 .3911ك ظفستمقظس  ظظ01مفق ظللك ف ظ
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ظتممتكدق ا فد ظهدمظذلد ظظعلدأظفلملتلدلعد ل ظشدق  ئ  ظمظظف ظتلبقلكد  ظفدألظمام تد ظتلك م قمد  لظهذتظمض بظك ظسم مظ
ظ.1تلقئ سم ظكق ق  ظكاظ فق ظقمت م ظتلبقلك  

ظلضدد بظتلتشددقماظبدد لقمت م عدد ظأم دد ظأخددقالظلةمتكددقظتلتشددقم م ظتل ادد مظتلقدد  م ألظم شددبظ ظكدد ظ هدد ظأخددقالمظ
فددألظك دد  رظتلقدد  م ظتل دد ف،ظكدداظك دد  رظظمشددق ظبدديمتكقأ ظقئددماظتل كهمقمدد ظتل كلمدد ظ ظىذظتاهددقظتلكك قسدد ظأك كدد 

متتدد جظفإعددفتقظتلقددمت م ظتل ضددمم ظ ظكمتضددم ه ظ ه تدد ظتمخمددق ظم معمددظى ددقتءترظتلقدد  م ظتل ضددم، ظقغددمظخعمعددم 
قق بد ظك لداظتمكد  ظمظأعضد ءظظأغلبمد ظالادألكداظظ تلك لداظتلشد بألظتلدم  ألعض ءظمظتلك لق ظمغلبم تتعممرظىلأظ

تت جظم،ظكد ظهدذهظت، دقتءتر ظم ظتشقم م ظظبيمتكقتل ضمم ظتلك   رظفألظتم ظت اممظظ.م مبم ظمظقبلم ظفستمقم 
ظمتكدقتمم،ضد  ءظتلشدقعم ظعلدأظظت امكهد . ظقئماظتل كهمقم ظأ  يظك ظتلبقلك  ظفدألظيم قق ب ظتلفستمقم  ظلم ظتتأظ
لتمتفدد ظظتلبقلكدد  ظفددألظأملظفمق ظلدد ظتددألغقفظأ لددعلددأظظ عقضددهتلفسددتمق،ظقئددماظتل كهمقمدد ظألددزمظتلكؤسدداظتلتشددقم م ظ

 متكدددقظتلددد ظتظلتعدددممرظعلمهددد ظبددد  مظأمظ ظفم ظك  قشدددته ظأمظىفخددد لظت دددفمالرظعلمهددد  ظمت دددفظ غمددد مهدددذتظب  ظعلمهددد 
لمقدمبظأكد مظىقتف ظكد ظمكلد ظ ظتم ك ظم ضدلظهدذتظتمخمدقظتت ملمظتتاأظبكمتفقعلأظتلبقلك  ظلتألظت قرظتلتشقم م ظت
ظ.سل  ظتل 

فتخدلظتلدفمق ظيكقظبمكل ظقئماظتل كهمقم ظت ظىعفتقظق  م ظتلك لم ظ ظمهكم ظتلتشقماظبيمتكقظ خقظمفألظم  
ظ.2ممكد ظ01علمد ظهدذتظتمخمدقظفدألظشد لظقد  م ظضدك ظأ دلظزك دألظكتدفف؛ظمظخ ق ه  ظع دفك ظ ظمعدمرظأتلبقلك  م ظ

ظفالظمتت جظ ظلك  قشت ظم ظلتعممت .ظ تلبقلك  لل قرظعلأظغمقظق بلظظمتلكهمظفألظهذتظتمكقظأ  

تسددد ظتلت لددد ظمك قسدددهك ظقئدددماظتل كهمقمددد ظ ظتلتشدددقم م ظكددد ظتممتكدددقظفئتدددم مكمدددزظتلكؤسددداظتلفسدددتمق،ظبدددم ظ
بددم ظفمقتددألظتلبقلكدد  ظأمظفددألظت لدد ظشدد مقظتلك لدداظظمتكدد قا ظع فمدد ظتشددقم م ظتلددبالف ظأمتكددقتمك مدد ظتلتددألظتكددقظبهدد ظ

ملت ادممظظ ت د اظعلدأظمتدف ظتمكد ظمأك هد ىعدال ظتلت لد ظت سدتا  ئم ظللظع دفتتخدذظمتكقظتشدقم م ظ ظمأ3تلش بألظتلم  أل
تكتدددفظلتشدددكلظم هددد ظظتمملدددأ أمسددداظكددد ظفدددألظتل ئددد ظتلا  مددد ظتلتشدددقماظبددديمتكقظك ددد  رظمظظ.ه متسدددتققتقظكؤسسددد تتلفملددد ظ

ظت، دقتءتر كمداظظب تخد ذقئدماظتل كهمقمد ظكلدزمظتعتبد قظكد ظأ ظ ظىلدأظ   د ظك د  رظتلقد  م ظتلك   رظتلفستمقم 
ظمم كفظتل كلظب لفستمق.ظظ للت  اظعلأظأك ظتلفمل 

                                                           
 .391كق اظس ب  ظ :ظظممكز مجلس بألمة ف  برنظام بردستومي برجزبئمي، .ظخقب ح ظظ-ظ1

 .3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ9/325 1 0تلك ف ظظ-ظ2

 .310 ظكق اظس ب  ظ :ظبردستومي برجزبئميممكز مجلس بألمة ف  برنظام  .ظخقب ح ظظ-ظ3
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مت سدددتا  ئم  ظى ظأ ظقغدددمظأهكمددد ظتلتشدددقماظبددديمتكقظفدددألظتسدددتكقتقظت ادددممظتلتمددد  ظتل  كددد ظفدددألظتلتددد لتم ظتل  فمددد ظ
ت ققرظكت م ت ظفألظتل فمدفظف ظكك قس ظتلمام  ظتلتشقم م سم فت ظفألظض   ظمت  تق  ظك ظظ امقتظقبلتلبقلك  ظلمظمت

تلك لداظظتدفخلظتسدتم  تمكقظتلذ،ظ ظللتشقماظبيمتكققئماظتل كهمقم ظظب كتم زترلكس اظلتلق  م م ظك ظتل عم ظ
ظل كلظعلأظتك مته .لتلفستمق،ظ

 رلتشميع لأوبممحماية برمجلس بردستومي    -2

ى ظأ هد ظظه  ت دفملبتعد   ظفسدتمقم ظضدفظك  قشدته ظأمظع دفظعقضده ظعلدأظتلبقلكد  ظظتلتشدقم م تكتاظتممتكدقظت
ظلفسددتمقم ت.ظ كدد ظمك دد ظىخضدد عه ظللقق بدد ظ مت مظقدد بدد قألظتلظ ددفملظمت،ل دد ءظب ددفظعددفمقه ب بم تهدد ظتلتشددقم م ظتقبددلظتلت

مفدألظهدذتظتلعدففظأخ دقظقئدماظتل كهمقمد ظتلك لداظكد ظتلفسدتمق.ظظ310تلالتق ظفق ظمفق ظلل قق ظتمملأظكد ظتلكد ف ظ
ظ13ظتلكدددددمتف ظ3131ظعددد مظكتدقمظ21ظفدألظتلكدؤقخظ30-90سدتمقم ظتمكدقظتلتشدقم ألظققدمظفظل ت ظكدفالتلفستمق،ظ

ب فظظىل  ءهظتلك لاظتلفستمق،قققظلمبقال ظتل ظتل زتئقظكت فا بظتلخ  ظتمس سألظللق  م ظتلكتففظ3990ظس  ظك مم
ظ.1للفستمقظب ل  كلظك ظبم ظكخ ل ت 

بك  سدددب ظىعدددفتفظتلقددد  م ظتل ضدددم،ظتلكددد امظللك لددداظتلشددد بألظتلدددم  ألظمك لددداظتمكددد  ظمعكلهكددد  ظمتل القددد ظمظ
تلمام مدد ظبم هكدد ظمبددم ظتلت مكدد  ظمضدداظتلكشددق ظت كدد ظع كدد ظلت اددممظكسدديل ظعددقرظأمتكددقظقئددماظتل كهمقمدد ظعلددأظ

ك  قش ظعلأظتممتكقظتلتألظظنظم ب ظى قتءظتلتعممرظبفم ظعلأظأ ظك   ظظب ع ظ11كمتفق ظتلبقلك  ظبكم  ظتلك ف ظ
كد ظتلفسدتمقظن.ظمع دفظعدقرظتلد  ظظ321م قضه ظقئماظتل كهمقم ظعلأظ لظغقف ظللكمتفقد  ظمفقد ظمت د مظتلكد ف ظ

علأظقق ب ظتلك لاظتلفستمق،ظتعتبقظأ ظت كممظى قتءظتلكمتفق ظعلأظ معألظأمتكقظقئماظتل كهمقم ظهمظت  مزظللك ف ظ
ظ1 2 3أ ظتلكؤسدداظتلفسددتمق،ظتددم ظخعدد ظتل قددقترظ.ظ..ظ»م  ظك تبددقتظكد ظتلفسددتمقظتلتددألظتكمددزظبددم ظتل ددمعظ321

ك ظتلفستمقظلةمتكقظتلتألظمتخذه ظقئماظتل كهمقم ظفألظت لد ظشد مقظتلك لداظتلشد بألظتلدم  ألظأمظظ321ك ظتلك ف ظ
بم ظفمقتألظتلبقلك   ظمخع ظتل قق ظتلقتب  ظك ظ  اظتلك ف ظلةمتكقظتلتدألظمك د ظأ ظمتخدذه ظقئدماظتل كهمقمد ظفدألظ

ظ تلتدألظت دقرظعلدأظ دلظغقفد ظكد ظتلبقلكد  ظتممتكدق ظفإ  ظمهفبظك ظمقتءظذلد ظىلدأظتلتكممدزظبدم ظتلت ل ظت،ستا  ئم 
ظتممتكدددقىذتظ ددد  ظقعدددفظتلكشددق ظأ ظم دددقرظقئدددماظتل كهمقمددد ظظ» ظلمعددلظىلدددأظأ ددد ظ«ظتلكسدددتا   ظكددد ظذلددد ظمتممتكددق

ئم  ظف دألظهدذهظتلت لد ظم دم ظك ظتلفستمقظبك ظفألظذل ظتممتكقظتلكتخذ ظفألظتلت لد ظت سدتا  ظ321تلكذ مق ظفألظتلك ف ظ

                                                           
تلكتددففظللقدد  م ظت س سددألظتلخدد  ظلكت فادد ظتل زتئددقظظ30-90 ظتددملظفسددتمقم ظتمكددقظققددمظ2555فبقتمددقظظ20تلكددؤقخظفددألظظ2555/ .أ/مظف/52قددقتقظققددم:ظظ-ظ1

 .51 ظع ت .ظ50تل بقال ظ .ظأ.ظب.ظف.ظجظ ظتل ففظققم:ظ.
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مسددك ظظتلفسددتمق تبددقظتلك لدداظتلفسددتمق،ظأ ظم.ظبهددذتظتلت سددمقظ1«ظكدد ظتلفسددتمقظ...ظ321تلكدد ف ظظأت دد مقددفظخدد لبظ
علددأظظ ت سددتا  ئم ظللتعددممرتممتكددقظىخضدد  ظظسددتب فممعلددأظتعددممرظتلبقلكدد   ظمتددفه ظتل  فمدد ظظتممتكددقظب ددقر

ظكك قسته ظت ست   لم . بم  ظمت  فأظممضم ظك ظظذل ظتعتب قظأ 

ذت ظتعفالظتلك لاظتلفستمق،ظلكت ملد ظتلكشدق ظىخضد  ظكشد قماظأمتكدقظقئدماظتل كهمقمد ظمفألظقأ،ظس ب ظله
مبددف،ظك لدداظظ»ب عدد ظعلددأظأ ظظ ضددك ظلهدد ظكدداظكشدد قماظتلقددمت م قبددلظك لدداظتلفملدد  ظب ددفظظتلكسددبق ظكدد ظلالستشدد ق 

تلتألظمتففه ظهذتظتلق  م ظمتل م م رظتلكتفف ظضك ظ ا ك ظتس ظتلشقم ظظمتممتكقتلفمل ظقأم ظفألظكش قماظتلقمت م ظ
تلتألظأققه ظتلكؤساظتلفستمق،ظعلأظسبملظتلتعقظتت لد ظظت ستش قم ظت ختع ع رأ ظ.ظ..ظ» ظمتعتبقظ«تلفتخلألظ

بكش قماظتلقمت م ظفم ظسمته ظتلتألظت دقرظم مبد ظعلدأظك لداظتلفملد ظ،بدفتءظتلدقأ،ظفمهد ظقبدلظعقضده ظعلدأظك لداظ
أ ظتلكشدق ظبدإققتقهظعدقرظمقأالظتلك لداظتلفسدتمق،ظظ.2«ل قدق ظتمخمدق ظ.ظكد ظتلفسدتمقظ)ظتظ339تلدمزقتءظ بقد ظللكد ف ظ

ىختع ع رظىستش قم ظ فمف ظلمظمد  ظعلمهد ظظتل ه زظك لاظتلفمل ظقفظأض بظلهذتظتستش ق متكقظعلأظكش قماظتم
ظ.تضمم ظعلأظكك قس ظتلتشقماظبيمتكقظب معم  لظتلفستمق ظلمب فظبهذتظتلت سمقظ

لكشق ظك ظتلتمساظك اظتمقظبت بم ظتقفم ظتل  ظتلفستمق، ظمظلقفظتلتزمظتلك لاظتلفستمق،ظفألظت ته فهظتلكذ 
مقغدمظهدذتظمك د ظظلك  بقد ظتلفسدتمقم .لظت اد فدألظظلعدمت تقد ق ظمم  دلظقأمد ظتمكدقظتلدذ،ظظ متلزمد ف ظفمد ظت سمقهفألظ

تلتشدقم م ظظب ل سدب ظلةمتكدقظتكبدققظمظظ سدلمكظتأكدقظظ ، تهد فلهدذتظتمفقد ظتلكت د ز ظفمد ظتلقملظبي ظت بم ظتلت دمظتلفسدتمق،ظ
ممتكددقظى ددال ظهددذتظتلت سددمقظعلددأظتظغمددقظأ  ظتلتددألظتتخددذظفددألظاددقمبظخ عدد ظم ددفظكسددت  ل  ظت سددتا  ئم ظلت لدد ل

تتت جظىلدأظكقت  د ظمتدفقم ظفدألظتلك  دأظمتلعدم غ ظظ كاله ظكالظكش قماظتلقمت م فم ظ اق ظم ظهذهظتمخمق ظتل  فم ظ
تلكتتكلد  ظظق  م مد تلخقمقد رظتلضدفظمقلدلظكد ظتك متهد ظظتلفملد ك لداظظع ته ظت ممرظفقع ظقق بفقبلظىعفتقه  ظلذتظ

م ظكبددققظلهدذتظت،ع د ءظكد ظفتمظأ دد ظظ فأظتمكد ظتلقد  م ألظ  دلبددمتكداظبكتشد لظخ دقتظعلددأظتلتقدم ظمتلتقمد ر ظتلتدألظ
ظ ل ألظمسق ظك لداظتلفملد ظفدألظقق بتهد ظقبدلظكشد قماظتلقدمت م ظ ت ست   لبع  ظظكش قماظهذهظتممتكقظىعب غمك  ظ

ظ ظتلزك م .ظمام ته ظأك مظتتفم تهلظمفم ظت  

ظ
                                                           

مت ل ظظبكقتقب ظظك  بق ظظتلق  م ظتل ضدم،ظتلدذ،ظمتدففظت ادممظتلك لداظتلشد بألظتلدم  ألظ ظ3999فبقتمقظظ23قخظفألظتلكؤظظ99/ق.ظ .ظ /ظم.ف/ظ51تلقأ،ظققم:ظظ-ظ1
 .59 ظ :ظ51 .ظأ.ظب.ظف.ظجظتل فف:ظمك لاظتمك  ظمعكلهك  ظم ذتظتل الق رظتلمام م ظبم هك ظمبم ظتلت مك ظللفستمق ظ

ظتلكت ل د ظب ختع عد رظك لداظتلف ملد ظمظت امكد ظمظ ظ9139ك ،ظظ39تلكؤقخظفألظظ91/ق. . /ظمظف/ظ51تلقأ،ظققم:ظظ-ظ2 مت ل  ظبكقتقب ظك  بق ظتلق  م ظتل ضدم، 
ظ.51 :ظظ3991مم ممظظ53 ظتلع فق ظظفألظ10ج.قظتل ففظظعكل ظللف ستمق 
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 برتأكيد  لى مشامكة برسلطة برتن ييية ف  ممبحا برتشميع :بر مع برثان 

تلت مكد ظفدألظتقتدقتحظظىشدقت ع دفظتدفظظ تكتم زترظتلسل  ظتلت  مذم ظلإلسدتاك قظفدألظتلك د لظتلتشدقم أل ظتتمقبظ
كددمالفظظى ددقتءترتلددتت مظتلتدد مظفددألظتلفسددتمق،ظضددك ظلهدد ظتلكؤسدداظىلددأظ   دد ظهددذت ظظتشددقم م ظفتسدد  ظبددلتقمتعددفظتل

فألظتفظذتته  ظىقتف ظك  ظلتي مقظتلبقلك  ظفألظكك قس ظمام ت ظتلك م قمد  ظمكد  ظفقعد ظللت مكد ظللدتت مظفدألظظتلق  م 
فددألظهدددذتظمظ.ظ كمضددمعفدددألظب قمقدد ظأمظبدديخقالظظعددفمقظتلدد  ظمدددتت مفكددد ظمددتت مظفددألظى دددقتءترظظ تلتشددقماكمضددم ظ
ظم تلتتضدمقظتلكقتلد ظترظتل كلمد ظتلتشدقم م  ظكد ظتلفستمق،ظعلأظتضمقظتلت مك ظفألظ لظخ مظظتلك لاأ فظتلعففظ

  ..ظظا  م ظظ. ظىلأظكقتل ظتلك  قش ظمت،عفتق)ظظأم ظ)ظ

 ف  برممحلة برتحضيميةأوال: 

تك قسدده ظظ ظمت  كدد أكدد مظغقفتدألظتلبقلكدد  ظكب شددق ظ ظ ظتكدد قاظتلمام دد ظتلتشدقم م يبدظتلفسددتمق،ظتقتديالظتلكؤسددا 
تلتدألظت دفظكخد بقظتشدقم م ظف لمد ظتتدملأظتتضدمقظتل كدلظمظ ظ1تلكشد ل ظفتخلهد  د  ظتلفتئكد ظللته ت ظتمخمق ظكد ظخداللظ

فددألظتلتتضددمقظلفقتسدد ظلت مكدد ظبددلظتشدد ق ه ظت ظتل كلمدد ظتلتشددقم م ظلمتددفه  ظتب شددقظتتددأظهددذهظتلل دد  ظ.ظمظ2تلتشددقم أل
ظ..ظظ2ظظ)ظفألظىعفتفظ فتملظأعك لظتلبقلك  أمض  ظظ   ظ ك ظتش ق ظهذهظتمخمقظ.ظظ3)ظظه ظبظكب فقتل عم ظتل

 وصبرتحضيم برمشتمك ردمبسة برنص -1

فألظتقتقتحظتلقمتعفظتلق  م م  ظفل لظك ظتلدمزمقظظتلككت زظ تضمقظتلت مك ظفألظتمعك لظتلتتضمقم ظبتقهظمتي ف
ظمفسدق ظفدألظتلكبد فق ظتلت مكد ظغمدقظكدق ظعلدأظتد أ دفظتلك لداظتلفسدتمق،ظقدفظمظظ.متل مت ظت ظتلكبد فق ظبقد  م ظتممل

ظ.ظللمزمقظتمملكق بلظى القه ظظتلبقلك  م ظكك قس ظتلكب فق ظعلأظتل مت تقممفظبظتكتم زه ظفألظذل 

ظتلتدألظتلكشق ظىبالغه ظفمقتظب قتقتتد رظتلقدمت م ظعلأظهذتظتلكستمال ظأم  ظلت مك تظتركتم زظ  لألظفألظم  ظمظ
ظتلت مكدد ظهددفبظىلددأظىعددالم ظت ظ مملدد ظ معدد ظكدد مهددألظكددف ظظهدد . ظمك تددرظلهدد ظكددف ظشددهقم ظ،بددفتءظقأمهدد ظفمقبملهدد ظتددم

ظتل مت .ظ قبظك ظ بتي ألظقبلظك  قشتهظ لفقتسته  فم ظكهل ظظت  مه بقفقظك ظظ فق تلكقبمل ظب  قتقتت رظ

ظ علمهددظفددألظأ،ظكقتلدد ظ   ددرظ سددتبهظسددل  ظكدد تلت مكدد ظظتلكشددق ظتلقددمت م  ظفقددفظك دد ظامقظ أكدد ظب ل سددب ظلكشدد
ألدزمظتل دمت ظفدألظتلكق بدلظ ظملزكه ظبإخ  قظأتفظفم ظأ ظ مقبلظكع فق ظتلك لاظتلش بألظتلم  ألظتل كلم ظتلتشقم م  

                                                           
 تلس ب ظتلذ ق.ظ52-99ك ظتلق  م ظتل ضم،ظققم:ظظ30تلك ف ظظ-ظ1

 .211 :ظكق اظس ب  ظ.ظ،ف  بروظي ة برتشمي يةبردوم برم دا رمجلس بألمة ظعكقت ظبملم   م.ظأ اقظظ-ظ2
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مفألظ.ظ1 ىذتظأقتفمتظست ظتقتقتت تهمظقبلظكع فقتهمظعلمهظتمك تلت مك ظمك لاظأ ظم لكمتظأعت  ظتقتقتحظتلق  م ظ
ب فظكمتفق ظظ ك  رظتلت مك ظك ظت ظتس ملظأ،ظىقتقتحظأمظكشقم ظق  م ظفألظ فملظأعك لظتل لس ر  اظتلسم   ظ

دك تبدألظتلك لداظتلشدد بألظتلدم  ألظمك لدداظتمكد ظعلدأظذلدد  ظ تلكتدد لظعلمهد ظتققمددقتظتلفتئكد ظفظتلل  دد ظتتدأظملددمظلدمظت  
 ظمهدذتظهذتظتلتققمدقم قرظعلأظغقفتألظتلبقلك  ظك ظفم ظمظ ظ2 لظشهقم ظك ظت قم ظشقمعه ظفألظفقتست أبشي  ظفألظ

قدفممظتقتقتتد رظمتمهمظك ظهذتظهدمظتك دم ظتلت مكد ظكد ظتظ .فألظتل كلم ظتلتشقم مظتلل   ظتلكختع ت تق  ظك ظفمقظ
بددي ظظكدد ظخدداللظهددذهظت كتمدد زترلمتي ددفظظفتئكدد ظلفقتسددت .  دد ظلكشددقم ظأمظتقتددقتحظقدد  م ظكتدد لظعلددأظظلددأت ددفمالرظعب

 ظبدلظهددمظفتسدد ظم ددلظت،عدالمظمت سددتك  ظلقأمهد ظبدإ قتءظشد لأللددماظظتلفتئكد ظفددألظأشد  لظتلل دد  ظتلت مكد ظتضدمق
 .ظ3تقمقم ظفألظتل كلظتلتشقم ألظعلأظهذتظتلكستمالشقت  ظ

 برلمرما  وا أ ماابجدبإل دبد برمشتمك ر -2

بهد ظتسد ظمقتضدب ظ شد   ت ظمظمأش  ل ظفألظ فملظلةعك ل ظظ بفظك ظك ه  ق  م ألظعكلظأ،ظ ه زظظل   لم 
عفتفظتمملمم  ظمظ ست م ظكتلظفقتس ظاظتلتألظمك ظأ لظتتفمفظتلكمتضظ  فملظأعك لظتلبقلك  ظميتألظفألظ  اظتلسم  ت 

كشد ق  ظتلت مكد ظفدألظع دفظظخذظكفلم ظأب فظك ظ م د ظعكدالظك ه مد ميظمض   ظغمقظأ ظ4متعممرظك ظقبلظأعض ئ 
أ دفظقفظضب   ظلمعب ظ لم ظفستمقم ظلتي مقظتلبقلك  ظفألظتختم قظتلكمتضماظتلتألظسمفقسه ظممعمرظعلمه ظ متب .ظمظ

كخ ل  ظ م مد رظىعدفتفظظ.»..ملظأعك لظتلبقلك   ظمتعتبقظأ ظعلأظكش ق  ظتلت مك ظفألظىعفتفظ فتلفستمق،ظتلك لاظ
تلكدد امظللك لدداظتلشدد بألظظ-كدد ظتلقدد  م ظتل ضددم،ظتلكددذ مقظأعددالهظظ31مظ30 ظ31 ددفملظتمعكدد لظتلكدد امظبدد لكمتفظ

ممتكددلظظ.5«م ددفظغمددقظفسددتمق،ظظ–تلدم  ألظمك لدداظتمكدد  ظمعكلهكدد ظم ددذتظتل القدد ظتلمام مدد ظبم هكدد ظمبددم ظتلت مكدد ظ
تلدذ،ظأقدقظتلك لداظتلفسدتمق،ظفسدتمقمت ظظ بإتبد  ظى دقتءترظىعدفتفظ دفملظتمعكد للك لداظتمكد ظظ ت  ته فظىلزتكدظهذت

 ظ3999فبقتمدددقظظ23تلكدددؤقخظفدددألظظ99/ق.ظ .ظ /ظم.ف/ظ51بقأمددد ظققدددمظظ ع دددفظقق بتددد ظللقددد  م ظتل ضدددم،ظتلكددد امظلددد 

                                                           
 ك ظ  اظتلق  م ظتل ضم،.ظ20مظ22ظتم تلك فظ-ظ1

 ك ظ  اظتلق  م ظتل ضم،.ظ321تلك ف ظظ-ظ2

   اظتلق  م ظتل ضم،.ظ21مظ20أ اقظتلك فتم ظظ-ظ3

 .211 ظكق اظس ب  ظ :ظممكز مجلس بألمة ف  برنظام بردستومي برجزبئمي .ظخقب ح ظظ-ظ4

 تلس ب ظتلذ ق.ظ99/ظق. .ف/ظم.ف/ظ59تلقأ،ظققم:ظظ-ظ5
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تلشدد بألظتلددم  ألظمك لدداظتمكدد  ظمعكلهكدد  ظبكقتقبدد ظك  بقدد ظتلقدد  م ظتل ضددم،ظتلددذ،ظمتددففظت اددممظتلك لدداظتلكت لدد ظ
ظ.ظم ذتظتل الق رظتلمام م ظبم هك ظمبم ظتلت مك ظللفستمق

تلك لدداظتلفسددتمق، ظمتبددم ظأ ظضددب ظ ددفملظظ تلتددألظأتدد لظعلمهددظتمعكدد لمبدد لق م ظىلددأظ م مدد ظىعددفتفظ ددفملظ
أعكد لظ ظسدمتءظ د  ظ دفملظ1 ى قتءظلتقتمد ظأشد  لظتلبقلكد  ظتسد ظأملممد رظتلت مكدى ظهمظك ظفألظتقمقت ظظتمعك ل

فألظت  ته فظتلفسدتمق،ظأعداله ظظىلمه ظتمطظت  ظتلكمتفظتلكش قظتلممكم .ظ رعك لظتل لس فملظأظتلفمق ظتلبقلك  م ظأمظ
علدددأظأ ظمضدددب ظ دددفملظأعكددد لظتلدددفمق ظكددد ظقبدددلظك تبدددألظتل دددقفتم ظمككادددلظتلت مكددد ظتلك تك دددم ظفدددألظكقدددقظتلك لددداظ

.ظ2 ظبشددق ظأ ظم ددم ظذلدد ظتب دد ظلتقتمدد ظتمملممدد ظتلددذ،ظتتددففهظتلت مكدد تلشدد بألظتلددم  ألظفددألظبفتمدد ظ ددلظفمق ظبقلك  مدد 
فهدددألظتلكتدددففظلكمضدددمع ظتسددد ظهدددمظتلت مكددد  ظظتلدددفمق ظمتبدددم ظكددد ظهدددذتظتلددد  ظأ ظتلك دددفظتلتقمقدددألظل دددفملظأعكددد لمظ

تيممدفظتلت مكد ظفدألظىعدفتفهظفم ظأف دأظلفهدمظظ أك ظتضمقظك تبألظتل قفتم ظمت، تك  ظلفالظتل قف ظتمملأ ظت ش   ته 
فدألظ دفملظأم ظلد ظتقتد ظأملمم تهد ظظ-ظتلكدذ مقظمفق ظللد  ظ- ظتمطظأ ظتلت مك ظأمظتتأظتلك  قش ظللك  قض ظت 

تسد ظتق ظب قألظتمش  لظلتقتم ظتلبقلك  مم  ظبلظهألظتلكقت ظتلمتمفظل لظتمشد  لظتلك قمضد ظعلمهد ظامظتظتمعك ل
بظمكعدد ل ظأشدد  لظتلددفمق ظتسدد ظأهددفتظم  ددلظسددمقظتمملممدد مت ددمظظ.ةعكدد لفددألظشدد لظ ددفملظلكدد ظتددقتهظذتظأملممدد ظ

ظظ.ب ل عم ظتلكفقمس ظتتأظملمظتقفمظهذتظتمخمقظ تلت مك ظ ظتلبقلك  

مفألظم  ظ خقظلتت مظتلت مك ظفألظ فملظأعك لظتلفمق  ظألزمظتلكشق ظىفخ لظكش قماظقمت م ظ فمفظفألظأش  لظ
تلدفمق ظكد ظ دقبظظبكا بد ظت دفملظل دفملظأعكد ل ظمم دفظهدذتظ3تلفمق ظتل  قم ظبك قفظىلت حظتلت مك ظعلأظتست   لمته 

قبددلظهددذهظت خمددق ظ ظضدد ب ظلدد  ظمكتددقم ظلتقددفمقه ظ ظخ عدد ظمأ ظىضدد  ءظعدد  ظت سددت   لظكددظمتتددفظهددمظتلت مكدد  
ظ ضدب ظ دفملظأعكد لظتل لسد رظبمدفظك تد ظ دلظغقفد   دلظتلكشدق ظىلأظ   د ظهدذت ظ ك ظظتس ظأملمم ته .ظتلك ل 

غقفتألظتلبقلك  ظتلت مك ظتتتقتمظتضك ظبه ظ مسمل ظظت ستش ق  ظمتيتألظهذهظ4فألظذل ظلت مك لظم مب ظت ستش قظى فظب
ظ.ظب لشقم ظفألظت  مذهب قمق ظغمقظكب شق ظذ ظلهك ظت ظمظ ظتس ظأملمم ته ظبفتم  فملظأعك لظتلفمق ظتلذ،ظتففت ظل

                                                           
1 - P. ARDANT, B. MATHIEU, op.cit., p: 547. 
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ىكتم زترظتلت مك ظفألظتتفمفظ فملظأعك لظتلبقلك  ظكاظهمك تهد ظتل كلمد ظعلدأظتلمام د ظتلتشدقم م  ظظتتالءمقفظ
م لهد ظظأعدفرمسم سدته ظتلت  مذمد ظتلتدألظظبيهدفتفه ظتلكمفت مد ظالهألظتمفقظتمطظأ ه ظك ظخاللظغزتق ظكش قماظقمت م ه  ظ

تلبقلكدد  ظفددألظت،كتمدد زترظبسددم ف ظهددذهظظكدداتقددفظكددفالظتسددت   لمته  ظل دد ظفددألظتلكق بددلظهددألظتلكقددفقظلمظظتلدد ظتلكشدد قما 
ىلددأظظشدد قظأعضدد ءهظب ددفمظ ددفمتهمظأكدد مظسدد ألظتلت مكدد تمظفمهدد  ظعلددأظكقفمفمتدد ظمتددؤاقظ ظتلتشددقم م كك قسدد ظمام تدد ظ

ظ.ع ظتل لس رظقظغم بهمت قظمتتقم ظأهفتفه ظك ظخاللهم ظف

 وبإلصدبمممحلة برمناةشة ف  ثانيا: 

همك تهد ظتلسدل  ظتلت  مذمد ظظتمتعدلفدألظتلكقتلد ظتلتتضدمقم ظلل كلمد ظتلتشدقم م  ظىلأظ    ظتكتم زترظتلت مك ظ
عددفتقه.ظظعلددأ مفددألظهددذتظتلعددففظأ ددفظتلك لدداظهددذتظتلك دد لظكدد ظخدداللظفمقهدد ظتلكددؤاقظعلددأظك  قشدد ظ دد ظتلقدد  م ظمت 

ظ. ظمعلدددد ظتلكؤسدددداظتلفسددددتمق،ظ  دددد ذظتلقدددد  م ظظ3ظ)ظظتلك  قشدددد ظسددددمقفمقظتلت مكدددد ظفددددألظتقتمدددد ظمظتلفسددددتمق،ظعلددددأظ
تلك لدداظتلفسددتمق،ظىخ دد قظ ظتلددذ،ظقددفظمل دديظىلددأظ.ظظ2ظ)ظعلددأظىعددفتقهظكدد ظقبددلظقئددماظتل كهمقمدد ظظتلكعدد ف ظعلمدد 

ظهفتف ظتلسم سم .كس مق ظتلق  م ظملضك  ظ

 برتأكيد  لى دوم برحكومة ف  تمتيب وسيم برمناةشة -1

 ظب دفظتلل د  ظتلفتئكد ظتلتشدقم ألتلك  قش رظتل  ك ظفتخدلظتل دقبظتلبقلك  مد ظتلكخبدقظتلاد  ألظلتشدقم ظتل كدلظت فظ
 ظمتسددتلزمظمددطظ م مدد ظتلك  قشدد ظم سددب ظتلتعددممركدد ظتتلكشددق ظتل ضددم،ظبشدد لظكختلددبظبددم ظتل ددقفتم  ظظهدد  اكقددفظمظ

ىعددفتقظتلدد  ظتلكعدد ف ظعلمدد ظبدد  اظتلعددم  ظكدد ظ ددقبظتل ددقفتم  ظمت  ظ شدديرظت لدد ظخددالبظتلفسددتمق،ظتلكؤسدداظ
لك  قش رظفألظت؛ظتلت مك ظفألظتلت لتم ظفمقلك لاظتلفستمق،ظت اظتلقفظمظظ.تتلظع ظ قم ظل   ظكتس مم ظتمعض ء

ظ..ظ تلل   ظتلكتس مم ظتمعض ءظ)ظظفتخل. ظمظظأ)ظتل  ك ظ

 لمناةشات بر امةر لارنسلة -أ

فددألظتسددتا  ءظقددفظتددتمظكدد ظتلفسددتمق ظمظظ331لك  قشدد ظتل  كدد ظفددألظ لسدد رظعل مدد ظمفقدد ظللكدد ف ظفددألظتمعددلظتددتمظت
أمظب ل ظك ظتلمزمقظتممل.ظمع دفظظ تل قفتم ظأمظأغلبم ظأعض ئهك ظتلت ضقم قئمسألظأتفظك لق ظب ل ظك ظ لس رظ

تعددفالظلكت ملدد ظهددذتظتمخمددقظتلكسدد اظبهددذتظظ للفسددتمقل ادد مظتلددفتخلألظلك لدداظتمكدد ظك  بقدد ظتلك لدداظتلفسددتمق،ظت
كمضدم ظظ...» عتبقظأ ظفد ظتلك  قشد ظ ر لسدكشد ق  ظتلت مكد ظفدألظتتفمدفظ بم د ظظعلدأظمتد فا ظتلفسدتمق،ظتلت ادمم

كدد ظتلقدد  م ظظ31مفقدد ظللكدد ف ظظ تل لسدد ظتل ل مدد ظأمظتلك لقدد ظمضددب ظكدد ظقبددلظك تدد ظتلك لدداظب لتشدد مقظكدداظتلت مكدد 



 الجزائري  لعمل السياسي للبرلمانعلى ااإلجتهاد الدستوري    أثرالباب األول :  

199 

 

ظم ذتظتل الق ظتلمام مد ظبم هكد ظمتلت مكد  ظ تلك امظللك لاظتلش بألظتلم  ألظمك لاظتمك ظمعكلهك ظ1«...تل ضم،
 ظمهدذتظتلت دمظتلت مكد  ظ دفملظأعكد لظ لسد ته .ظظعلأظأ ظمضب ظك ت ظ لظغقف ظب ستش ق هذهظتلك ف ظظر عظفقف

ك لقدد  ظبدددلظتقددقظكشددد ق  ظتلت مكددد ظفددألظىعدددفتفظ دددفملظظمأظ   دددرظعالقدد ظلددد ظب بم دد ظ لسددد ظتلك  قشددد ظتل  كدد ظعال مددد 
ظأتدفس ل   ظممك  هد ظذلد ظتتدأظملدمظتدففرظ بم د ظتل لسد ظعلدأظى  دقتفظكد ظكبم ظتمعك لظتس ظأملمم ته ظ ك ظهمظ

مقغدمظهدذت ظتعتبدقظتلك لداظتلفسدتمق،ظظ بم د ظتل لسد .ظ دفملظتمعكد لظ ظىعدفتفمد امظظىذتظ لت مفدقئمسألظتل قفتم  ظ
عفتفظ فملظتمعكد لظك ظتلفستمقظم م م رظىظظ331لك ف ظعقفظأ،ظ لس رظعال م ظأمظك لق ظخ قجظأت  مظت...ظظ»أ ظ

مهدذتظت سدمقظظ 2«للفسدتمقك ظتلق  م ظتل ضم،ظتلكدذ مقظأعداله ظم دفظغمدقظك د ب ظظ31 ظمظ30 ظ31تلك امظب لكمتفظ
 ظتلكؤسداظتلفسدتمق،ظم ظتلكشدق ظظلهد ظللت مكد ظفدألظتتفمدفظ بم د ظ لسد ظتلك  قشد  ظلدمظمقتبد ظرىكتم زتظمك  كمساظ

ظتل ضم،.

تسد ظى دقتءظظتمتدظكشد قماظمتقتقتتد رظتلقدمت م عالم ظعلأظك ظسب  ظ  لظتلكشدق ظتل ضدم،ظفقتسد ظ دالظكد ظمظ
كدددد ظخدددداللظظى قتؤهدددد  ظ كدددد ظمك دددد ظأمظى ددددقتءظتلتعددددممرظكدددداظتلك  قشدددد ظتلكتددددفمف ظ تلتعددددممرظكدددداظتلك  قشدددد ظتل  كدددد 

 كدد ظتلتعددممرظ بقدد ظللشددقم ظتلك عددم ظعلمهدد ظفددألظ ا كدد ظظمقددققظك تدد ظ ددلظغقفدد تلتعددممرظبددفم ظك  قشدد .ظمظ
تلتعددممرظكدداظتلك  قشدد ظتل  كدد ظم ددفظمظظتلك  قشدد ظفتئكدد ظب ددفظتلسددك  ظل لكدد ظككاددلظتلت مكدد .علددأظأ ظتددتمظ ظ3تلددفتخلأل

تلك  قشد ظكد ف ظادمظأم  ظكقتلتم ؛ظتلك  قش ظتل  كد ظظعلأتلقمت م  ظمم قالظظمتقتقتت رت، قتءظتل  ف،ظلفقتس ظكش قماظ
كقددققظتلل  ددد ظتلكختعدد ظادددمظىلدددأظادددمظظ ب  سددتك  ظىلدددأظككادددلظتلت مكدد ظب لتقتمددد ؛ظ.ظممشددق ظفدددألظ لمهكدد 4ا  مددد ظبكدد ف 

فمسكاظأم ظلك فم ظأعت  ظت قتقتحظامظظم  تقمظتلظتقتقتت رماظتلقمت م  ظأك ظت ل ظفقتس ظفقتس ظكش قظع فظظتلكتفخلم 
ظلكتفخلم . ظب فه ظم ت ظتل ق حظللككالظتلت مك ظامظتلل   ظتلكختع 

علأظتل  ظتلكت لظظهظك ظت ظتقفممظت فمالرء ظأعض ل ا ك ظتلفتخلأل ظك  ظظتمك مبك  سب ظعم غ ظك لاظ
مسدتكاظ ظب ع ظعلأظأ ظنمعت  ظتلت فملظ لك ظقبلظككالظتلت مك ظأا  ءظتلك  قش ظتل  ك م  لظ ظعلمهمظلك  قشت 

تلكختعدد ظفددألظت لدد ظقبددملظتلت ددفملظكدد ظ ددقبظتلت مكدد ظمتلل  دد ظظ ىلددأظك ددفم ظأعددت  ظتلت ددفملظفددألظى دد قظتلل  دد

                                                           
 تلس ب ظتلذ ق.ظ99/ظق. .ف/ظم.ف/ظ59تلقأ،ظققم:ظظ-ظ1

   اظتلقأ،ظتلكذ مق.ظ-ظ2

 تلس ب ظتلذ ق.ظ52-99ك ظتلق  م ظتل ضم،ظظ13مظ29تلك فتم ظظ-ظ3
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مقفددرظظ.لسددمقظتلك  قشدد ظأعددالهظتلتقتمدد ظتلكددذ مقظتلت ددمبهددذتظظق  ظلمخددن ظممددفقجظذلدد ظفددألظتلتققمددقظتلت كملددألظتلك  مدد
تلددذ،ظتتددت اظفمدد ظتلت مكدد ظظأعدداله ظمدد ظتلكددذ مقتمأعدد فظعددم غت ظبشدد لظمقتعددألظتلتقظظتلت ددمتلك لدداظتلفسددتمق،ظهددذتظ

تلل   ظتلكختع  ظلكقققظت ستك  ظظ ىلأظككالظتلت مك  ظمملمظتبفأظتلك  قش ظب  ستك  ظ..»ظ.  ظفيم  ظأ ظب مملمم
ت  دأظتل لكد ظظ..»ظ.أا د ءظتلك  قشد ظأ ظظمأم  .ظ«ظمف ظتقتم ظتس ملهمظتلكسب ظتمك امظتفخالرظأعض ءظك لاظ

.ظ كدد ظقتدد ظك لدداظتمكدد ظ لكدد ظأعددت  ظ1«تلكختعدد ظأمظلكقققهدد ظ لكدد ظ لبمهدد ظلككاددلظتلت مكدد ظأمظلددقئماظتلل  دد ظ
 ظميخدذظتل لكد ظظ..»ظ.أ د ظظع دفه ظتلت مك ظع فظتلك  قش ظك ف ظلك ف  ظفد عتبقظتلك لداظتلفسدتمق، لك ظتلت فملظقبلظ

مب ددفظ.ظ«أعددت  ظتلت ددفمالر ظمتلت مكدد  ظمقئددماظتلل  دد ظتلكختعدد ظأمظكقققهدد ظظتمالظك ددفمبمظسددأا دد ءظك  قشدد ظتلكددمتفظ
ظظفدألظ لسد ظك  قشد ظتلكدمتفظب عد ظعلدأظأ ظتلكتدفخلم ىقع ئ ظمعضد ءظك لداظتمكد ظكد ظتد ظتلت دفملظأعد فظتقتمد ظ

ظظ.2 مك ظمقئماظتلل   ظتلكختع ظأمظكقققه ظنالظتلتمظ ظميخذظتل لك ظأا  ءظك  قش ظتلكمتفظس...ظ»

ع ددفك ظقتدد ظ ظتلك  قشدد ظ لسدد تقهدد ظفددألظ لدد ظتمقمددبظللت مكدد ظت دداظتلك لدداظتلفسددتمق،ظىلددأظ   دد ظهددذت ظ
كد ظتلقد  م ظتل ضدم،ظظ11أ ظتلكد ف ظظ..»ظ.ظهقظ  عتبدبلقؤس ءظتلك كمع رظتلبقلك  مد  ظتلك لاظتلش بألظتلم  ألظذل ظ

تلق  م ظتل ضم،ظتلك امظللك لاظتلش بألظتلم  ألظمك لاظتمك ظمعكلهك ظم ذتظتل الق ظتلمام م ظظ-تلكذ مقظأعالهظ
تدففرظعلدأظسدبملظتلتعدقظتم دقتبظتلتدألظمتد ظلهد ظ لد ظتمقمدبظتل لسد ظظ-ظ99/52ققدمظتترظبم هك ظمتلت مك ظ

ك ظمتم ظلهد ظفقعد ظفق .ظكظ3«ظمهأل:ظككالظتلت مك ظأمظك ت ظتلل   ظتلكختع ظأمظك فم ظأعت  ظتقتقتحظتلق  م 
م تهدد ظمكعدد لته ظىذتظقأرظأ ظتلك  قشدد ظلمسددرظفددألظعدد لته  ظتتددأظملددمظ   ددرظبخعددم ظفقتسدد ظمظتلت دد اظعلددأظأمل

ظتقتقتحظق  م .

 دالظكد ظظ ك  قشد لسد رظتضمقظتلت مك ظفدألظعلأظظتلك لاظتلفستمق،متض ظتق ظ ظ بق ستمت  مظتلظك 
ظلتشقم م ظمعقل ته ظلع ل ظتلت مك .، قتءترظتتتي مقظلظ تىقتفظتلتق هذتظظمم  القمت م  ظكش قماظمتقتقتت رظت

 دبخا برلجنة برمتساوية بأل ضاء  -ب

تدملظ د ظلدمظمتداظظبدم ظغقفتدألظتلبقلكد  ظتمفم للظتلبقلك  م ظ إ قتءميتألظتش ملظتلل   ظتلكتس مم ظتمعض ءظ
ى ظأ ظظ مقغمظأ ظت خدتالبظهدمظبقلكد  ألظكتدرظ ظفألظ لستم ظكتت لمتم ظك ظقبلهك .ب فظك  قش ظمتمفظ هك بإ ك ع
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تلكؤسدداظتلفسددتمق،ظ  ددلظكسدديل ظتلدد ظتتددرظمعدد م ظتلت مكدد ظكدد ظبفتمتدد ظىلددأظ ه متدد  ظسددمتءظأ دد  ظتلدد  ظتلكختلددبظ
ظك ظتلفستمق.ظ325لك ف ظمت  مظتتمل ظكشقم ظأمظتقتقتحظق  م  ظمفق ظ

 مم ظتمعضدد ءظع ددفظت سددمقهظللكدد ف ظعلددأظعكددلظتلل  دد ظتلكتسددظلت مكدد معدد م ظتتلك لدداظتلفسددتمق،ظبددم ظلقددفظمظ
مت لدد ظب مت دد مظكتددلظتلخددالبظظ..»ظ. دد ظظبدد قتقتحأ ظتددلظكسدديل ظتلخددالبظت ددم ظظهقظ  عتبددبتلكددذ مق ظأعدداله ظظ325

ت تكددددداظب ددددد ءظعلدددددأظ لددددد ظقئدددددماظكشددددد ل ظكددددد ظككالدددددم ظعددددد ظغقفتدددددألظتلبقلكددددد  ظظ ىلدددددأظل  ددددد ظكتسددددد مم ظتمعضددددد ء
.ظمقغدمظىمضد حظتلكؤسداظتلفسدتمق،ظل م مد ظتلخدالبظتلبقلكد  ظتألغقفظألممم  ظهذتظتل ل ظىلأظقئمسظ 1«...تلت مك 

تلكعددد ف ظعلمددد ظفدددألظتل قفددد ظ.ظأعضددد ئ ظعلدددأظتلددد  ظظ1/3ظالطظ)مكمضدددمع ظمهدددمظعدددفمظكعددد فق ظك لددداظتمكددد ظبدددد
 ظتلمزمقظتمملك ظقبلظظبتلظتلخالبكب فق ظتلمظمتقفظمت ق ظلس مرظتلكؤساظتلفستمق،ظع ظأ ل  ظلمظ ظى ظأتمملأ

مهددذتظكدد ظأابتدد ظتلمتقدداظظ أظع تقدد  ظىلتزتكدد ظعلددظ مك قسدد ظمقددرظكدد ظشدد ءظتمخمددقلهددذتظظ تقددفمقمظ تقددظ م  لددظت كددقظتلددذ،
 لمدد ظهمك د ظمتت دمظللت مكدد ظتدمتز ظبهدد ظظ لد ظت، تكد  ظمعددب ظ.ظمبهددذتظتلت ادمم2تل كلدألظفدألظتل فمددفظكد ظتلك  سدب ر

ظتلتشقم م ظفألظهذتظت،  ق.ظظت، قتءترل قل  ظظتكع لته ظفألظتل  ظتلكختلبظتمل  ظمكاهقظ

 برقانو   لى إصدبم مئيس برجمهومية ت ليق ن اي -2

تلكبددد فق ظبقمدددمفظقدددفظظتقددد ظفدددأللظت ك قسدددمتي دددفظبكظ للتشدددقماظتلتتضدددمقم ظ كقتلدددتلتلبقلكددد  ظفدددألظفمقظظضددد بى ظ
ظ ظ ل د ظضد  ظ ،كتم زتتهد ظفدألظذلد ظتلت مكد ىفتق ظتتدرظعلمد ظمت دفمله ظل عدم ظتلك قمتد ظلظت   قشدكمبت فكه  ظ
قتقتت رظتلقمت م كقتل ظتتخ ذظتلققتقظفألظعفمقظبلظمكتفظىلأظظهذتظتلكستمال ع فظمتمقبظ فدألظشد لظقمتعدفظظكش قماظمت 
ظ.ق  م تلىعفتقظسل  ظقئماظتل كهمقم ظفألظك ظخاللظتلسل  ظتلت  مذم ظتتت قهظظمهمظى قتءق  م م  ظ

تل كهمقمدد ظتلقدد  م ظفددألظأ ددلظعلددأظأ ظمعددفقظقئددماظظ3991كدد ظت ددفملظتلفسددتمقظلسدد  ظظ321تلكدد ف ظتدد  ظ
ت ات ظتلفسدتمقتلم ظتل قبمد ظظ ظللسل  ظتلت  مذم كل مظ تقظقس مميتألظهذتظتلت مظل.ظمظممك  ظىبتفتءظك ظت قم ظتسلك .15

قبدددلظقئدددماظى ظب دددفظىعدددفتقهظكددد ظظميخدددذظقمتددد ظت،لزتكمددد ظمتلعدددب  ظتلت  مذمددد .ظف ل كدددلظتلتشدددقم ألظ ظ3لل اددد مظتلقئ سدددأل
فدألظتققمدقظكعدمقظتل كدلظتت كمد ظلد ظبقفقظك ظهمظسل  ظتقفمقمد ظظ زتمظمت  ظعلأظتلقئماتب لمهذتظلماظظ.تل كهمقم 
ىذتظظ... ددد ظنأتمدددطظظ.اظتل كدددلظتلتشدددقم ألظمفقددد ظلقؤمتددد مددد مظتك  ددد ظكددد ظتضدددك   رظفسدددتمقم ظبفمهددد ظظتكتدددامظ ألتلتشدددقم 

                                                           
 تلس ب ظتلذ ق.ظ91/ظق.ظ ظ/ظم.ظفظ/51تلقأ،ظققم:ظظ-ظ1

 .201 ظكق اظس ب  ظ :ظممكز مجلس بألمة ف  برنظام بردستومي برجزبئمي .ظخقب ح ظظ-ظ2

3 - F. Mendel, op.cit., p: 547. 
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قئمسدألظغقفتدألظتفظأظمأقئماظتل كهمقم ظظ-ترتم ظظ311خ قرظسل  ظك ظتلسل  رظتلك عم ظعلمه ظفألظتلك ف ظأ ظ
تتدددددأظم عدددددلظفدددددألظذلددددد ظتلك لددددداظظتم دددددل ظممقدددددبظهدددددذتظتلقددددد  م ظتلك لددددداظتلفسدددددتمق،ظقبدددددلظعدددددفمقظ-تلبقلكددددد  ظ
غدددقفتم ظ ظفلمدددلظعكلدددألظمك  قدددألظعلدددأظأ ظقئمسدددألظعدددفتقت، ددد ظتلقددد  م ظىلدددأظكقتلددد ظمعدددملظ.ظمظ1ن...تلفسدددتمق،

ككد ظظفق  ظتل كهمقم ظقئماتل ظبمفظفقع ظىعك ل ظفألظهذهظتلكقظظأبقتلت،خ  ق ظتقهك ظفألظظقمفتظىعك لتلبقلك  ظلمظم
فدألظ عدلظتلمقبظىعفتقهظىلأظتدم ظىخ  قظتلك لاظتلفستمق،ظسمم ظت ظهألظتمخمق ظفألظكعمقظتل   ظ لكم  لظ

قئددماظتل كهمقمدد ظظكدد ظخاللهدد تلتددألظمقددفقظظ تلكالئكدد ظتلسم سددم ظفلسدد  قددقتقظت،خ دد قظتسدد ظظممتخددذكددفالظفسددتمقمت .ظ
كدددفالظكالئكددد ظتلقددد  م ظلتم ه تددد ظمكعددد لت ظتلسم سدددم ظتلتدددألظت تخددد ظكددد ظأ لهددد  ظمتلتزتك تددد ظتلفسدددتمقم ظفدددألظتك مددد ظ

 ظفستمق،ظفألظتدي مقظتل كدلظتلبقلكد  ألتلك لاظتلمظقئماظتل كهمقم ظبم ظ لظهذتظمتق مظتل الق ظتلكم مف ظمظتلفستمق ظ
كد ظخداللظ ظىخ د قهظتقدفممىلدأظتل كهمقمد ظقئماظم سم ظتلتألظفف رظتلستلقؤم ظظأ ظمقتعألظتلك لاظتلفستمق،ظىذظعلأ
لكد ظظملدم ظذلد ظ فألظت ل ظتل زت ظتلم مبألظ  كلظتل  قق بت ظلك ظقبلظتلقئما ظأمظلةت  مظتلكت  ز ظفمه ظفق ظقق بت ظ
 .ىخ  قظتلك لاظتلفستمق،ظب  ظمقض هظسم سم علأظتلقئماظأقفمظ

 ظفدألظكعدمقظتلد  ظتلكعدمرظعلمد ظ ا  م ظتبقزظتت كدضك   ظىلأظ    ظت،خ  ق ظمكل ظقئماظتل كهمقم ظ
تلددذ،ظم  ددلظتلبقلكدد  ظظتمكددقظ 2ممكدد ظتلكمتلمدد ظلتدد قم ظىقددقتقه.ظظ15)ظفددألظغضددم ظتلاالاددم ظظا  مدد ظكفتملدد مهددألظ لدد ظ
ظ.تلش بألظتلم  ألظبدالاألظأعض ئ ظعلم ظ لاتعممرظتلك ظك ظخاللظ ع ظرفألظى ق ظك ظ فمفظم هفظ  س 

علدأظتلبقلكد  ظفدألظعكلد ظظمد تلت  مذتلسدل  ظظلهمك د  خدقظظ م هدلكفتملد ظتلا  مد ظقئماظتل كهمقم ظل ل ظظممبف،
تلفسدتمق،ظكدد ظخاللد ظبددم ظتعدممرظتلبقلكدد  ظل ادد مظتلقئ سدألظتلكشددفف ظىذظمدمتز ظتلكؤسدداظتظمم ددقاظب دالء ظتمعدمل

مكمقدددبظقئدددماظكددد ظ هددد  ظظتمكددد ك لددداظأعضددد ءظتلك لددداظتلشددد بألظتلدددم  ألظمالادددألظظأعضددد ءظبيغلبمددد علدددأظتلددد  ظ
تلك لداظتلشد بألظظأعضد ءظبددالاأللهذتظتمخمقظت ظ ل ظتعممرظبقلكد  ألظ فمدفظم  ألظف ظك ظ ه ظا  م ظتل كهمقم 
ظشدد لألظتمملظ؛مام تدد ظتلك م قمدد ظكدد ظ دد  بم  ظمهددذتظتددي مقظللبقلكدد  ظفددألظتمكدد ك لدداظظأعضدد ءظالاددألكدداظتلددم  ألظ

ظتلقد  م أت د مظقت  د ظعلدأظكظ  قتهدإبكمضدمعألظتلاد  ألظ ظمظب عد  ظأعلدأمظظكد ظ فمدفعلأظتل  ظللتعممرظظعمت بف
ألظتد امدقتظلفمتف د ظتلىذتظلدمظمسدت  ظظ عق بم ظضفظتلبقلكد  سم سم ظتلذ،ظمكل ظمس ئلظتل كهمقم  ظقئماظتس ظقؤالظ

                                                           
 .3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ321تلك ف ظظ-ظ1

 .3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ320تلك ف ظظ-2
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ى ظبإعفتقظقئماظظعلم ظل ظمتمظت مم  ظب ظمتبم ظأ ظتل  ظتلكعمركك ظسمظظ.1   رظسبب ظفألظققتقظتلكفتمل ظتلا  م 
ظ ظمب متقالظكمتفق ظقأ،ظتلبقلك  م ظلقأم .تمل ظقأ،ظتلبقلك  م كاظقأم ظظمتمتف تل كهمقم  ظب فظقض هظ

 

 برسياسيةمةالة برلمرما  ف  بر قلنة  :برثان  برمطلب
 

 ظبلظتكتفظىلأظمام د ظأخدقالظ ظفتس ب لسل  ظتلت  مذم ظ ظتقبظع فظتفظتلمام  ظتلتشقم م ظظتلبقلك  عالق ظ
ألظمقمق ظتل ا مظتلسم سدستلفستمقتلم ظ مام  ظا  م ظلضك  ظظفته ق ظع ظتقلظأهكم ظع ظهذه ظمهألظتلقق ب ظتلبقلك  م ظتلتألظ

.ظ2 شدد   ته ظ كمدداخاللهدد ظمقتقدد ظتلبقلكدد  ظبددقتكجظتلت مكدد ظمسم سددته  ظمظظفكدد ظمتتقمدد ظكبددفأظتل عددلظبددم ظتلسددل  ر 
كد ظىذتظ   درظهدذهظظتسد ظ مختلبظتس ظ بم د ظتل القد ظبدم ظتلسدل تم ظفدألظ دلظ اد مظفسدتمق،مك هممظهذهظتلقق ب ظ

ظ.ظ3سم سم ظللت مك ظأمظىلأظك قفظىعالكه تلكسؤملم ظىلأظىعك لظتلتلقق ب ظت تهألظ

تلقئ سددألظتلكشددففظملقددفظ اددمظتلكؤسدداظتلفسددتمق،ظتل زتئددق،ظهددذهظتلمام دد ظمعددفلظفمهدد ظتسدد ظكت لبدد رظتل ادد مظ
م  دلظظ تلتشقم ألظت  ت ج تم ظفألظم ظت تتفتمظتملظتلققتقظتلسم سألظبم ظتلسل تم ظب عتب قهك ظشقظأظبمف ظلل كهمقم 

تلت مكددد ظسدددمتءظكددد ظقبدددلظلعددد لته  ظظتلبقلك  مددد ظتق كددد ظتلقمتعدددفظتلفسدددتمقم ظتلك اكددد ظللقق بددد مسددد أظىلدددأظ دددلظك هكددد ظ
ظ متلتعدممرظعلمهد ظقدمت م تلظب قتقتت رظتلبقلك   قبظك ظظمأ ظك ظتلقق ب ظتتققظأ اقظع ه ظللبتطظبكش قماظقمت م 

.ظمتلك لداظتلفسدتمق،ظب عتبد قهظتد كألظللفسدتمقظكد ظفمهد متلتضدمم ظعلدأظتلت مكد ظفدألظهدذهظتلقق بد ظل س ظتكتمد زترظ
بإعدد ف ظك  بقتدد ظللقمتعددفظظ ل كددلظتلتشددقم أل ظفقددفظعكددلظعلددأظتك مدد ظت،قتف ظتلتيسمسددم ظللقق بدد ظتلبقلك  مدد تظ خداللظقق بدد
.ظظتل دق ظتمملظ)تلبقلكد  ألظعقل د ظت،عدالمتقسد ظعلدأظك ظخاللظظ فمقهظفألظهذتظت،  قت لأظممظ.للفستمقظتلتشقم م 

ظ.ظتل زتئقفألظظلقق ب ظتلبقلك  م ل.ظظظتل ق ظتلا  ألظظ)ظتلسم سألظتل ق  تقممفظمظ

ظ

                                                           
كد ظ  داظظ329تمطظمكل ظقئماظتل كهمقم ظفألظهذتظتلخعم ظسل  ظتلظتلك لداظتلشد بألظتلدم  أل ظأمظى دقتءظت تخ بد رظتشدقم م ظقبدلظأمت هد  ظمفقد ظللكد ف ظظ-ظ1

 ك  ظفألظهذتظتلخعم .ظ فىختالتمساظتلت فملظتلفستمق،.ظمتلتألظقفظمست كلهك ظلك  قب ظتلك لاظتلش بألظتلم  ألظسم سم ظى ظ

 .201 ظكق اظس ب  ظ :ظممكز مجلس بألمة ف  برنظام بردستومي برجزبئمي .ظخقب ح ظظ-ظ2

فمظتلت  مدذظتلسدلممظللقمتعدفظتل  كد ظفدألظتلفملد .ظأ ادق؛ظ .ظخقبد ح ظعدتل شدبظعد ظمظمتلخ ظأهفتبظتلقق ب ظتلبقلك  م ظفألظتقعألظتلتق ئ ظع ظأعك لظتلت مكد  ظظ-ظ3
ظ.ظ200تلكق اظتلكذ مق ظ :ظ
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 برلمرمان  بإل قم قلنة : بر مع بألوا

تددزفتفظظ كق بلدد ظمفددألظكدداالظتل كددم ظ دد ل زتئقظتسددقماظىلددأظتلتددألظتسدد أظفددألظتلددفملظفتئكدد ظمتسدداظتل شدد  ظتلت ددمكأل
 ظلتك ددم ظككالددألظتلشدد  ظكدد ظتقمددممظ شدد  ظتلت مكدد ظمكدد ظاددمظمهكمتدد ىعددالمظتلبقلكدد  م ظبهددذتظتل شدد  ظىلددأظضددقمق ظتل

ك دد ظمظ ظمكدد ظتلبقلكدد  مم ظعدد ظتعددمل ظ شدد  ه مظبهدد ظتلت مضدداظتلفسددتمقظأسدد لم ظت ل ددفددألظهددذتظتلعددففظمظكقتقبتهدد .ظ
ه د ظمظظتلك لمكد رظتدملظتل شد  ظتلت دمكأل. ه ظك ظتلق ءظأ  سهمظللتعملظعلدأظمظمس ئلظأخقالظمك قستلبقلك  مم ظك ظ

ظتد مبقدأظلهدمظتد ظكت ب لكعد فقتهمظعلدأظبق  ك هد  ظ دفظ تتك ظلل هفظتلذ،ظبم ظتلت مك ظمتلبقلك  مم ظبت،عالمظيتألظم
ب عددألظظعقل ددرظقددفى ظأ ظمسدد ئله ظ ظلهددذهظتلقق بدد ت،عالكمدد ظظ  بم ددتلكسدد ءل ظتلت مكدد ظعلددأظت،خدداللظبدد .ظمقغددمظمظ

 فظت، ته فظتلفستمق،ظعلأظهذتظتمس لم ظع فظقق بت ظلل عم ظتلك اكد ظلهد  ظمزتفظمأظ .ظظأم )ظظظمتلق  م ظتلفستمق
تل ددد مظمتتدددق ظظتلدددقأ،ظتهدددمجم هددد ظقدددفظظ .ظا  مددد ظظفدددألظعقل تهددد ظتم ددد ظت،ضدددقتقظب ل شددد  ظتلت دددمكألظع دددفظكك قسدددته ظ)

ظظقفظم م ظله ظك ظتل ش   رظك ظهمظأهمظك ظذل .فتؤاقظعلأظىستققتقظتلت مك ظتلتألظظ قض ظتلسم سم  تلك 

 بإل قم ف  برمةالة برلمرمانيةروسائا   ل  برم قبرتنظيم أوال: 

مذلدد ظزمظتلت مكدد ظأا دد ءظت  مددذه ظلخ دد ظعكلهدد ظبتددمفمقظتلك لمكدد رظمتلت سددمقترظتلالزكدد ظعدد ظذلدد ظللبقلكدد   ظتل دد
ع ددفظسددك  ظأعضدد ئه ظكدد ظقبددلظتلل دد  ظتلفتئكدد ظل قفتمدد  ظمعددف ظتلكشددق ظتل ضددم،ظهددذتظتلسددك  ظكدد ظى ددقتءترظتلمام دد ظ

لأظ    ظهذتظ  ظتلفستمقظعلأظمظتلتشقم م .ظ ل  د ظظ 1أخقالظلإلعالمظمتعتبقه ظكد ظ لمد رظتلقق بد ظتلبقلك  مد ظمس ئلت 
 ظتمددطظ اددمظتل بم دد ظت،عالكمدد ظتلت مكدد ظتلبقلكدد  ظلعدد ل ظلددأبشدد لظمضددم ظكدد ظكك قسددته ظعهدد ظكدداظتلكشددق ظ اك

ظ..ظظ1ظظقمفظ ش  ظل   ظتلتتقم ظ) ك ظظ. ظظ2ظ قحظتمسئل ظتلبقلك  م ظ)ظظعلأظضم مظ. ظظظ3ظظ)ظلالست مت 

   رقستجوببتنظيم برطلي ة بإل قمية  -1

مسددمل ظكدد ظمسدد ئلظتلقق بدد ظتلبقلك  مدد ظتل  كلدد ظللكسددؤملم ظظ م ددفظت سددت مت ظفددألظتل فمددفظكدد ظتم اكدد ظتلكق ق دد 
تلسم سم ظللت مك  ظأك ظفألظتل ا مظتل زتئدق، ظفقدفظعدفهظتلفسدتمقظكد ظأسد لم ظت،عدالمظفقد  ظملدمظمقتد ظعلدأظىعك لد ظ

                                                           
 ظمظذلدد ظعدد ظ قمدد ظسددك  ظأعضدد ءظتلت مكدد ظكدد ظ ددقبظكهكدد ظمتسددتقتتم م  مكدد ظعلددأظت،ست سدد قترظمظتلك لمكدد رظتلتددألظمقتهدد ظمتعددلظك لدداظتمكدد ظكدد ظتلتظ-ظ1

ظهددذتظت، ددقتءظم ددفظك   تدد ظتل  بم م دد ظفددألظى دد قظل   دد ظتلفتئكدد .ظم ظمشدد  لظسددك  ظأعضدد ءظتلت مكدد ظمسددمل ظكدد ظمسدد ئلظقق بدد ظك لدداظتمكدد ظلهددذهظتمخمددق  ظذلدد ظم  
ظكددقت ع.ظ ظتلتشددقم م  ظلك لدداظتمكدد ظ ظضددك ظى ددقتءترظتلمام دد ظتلقق بدد  ظفضددالظعدد ظأ  دد ظكقعددمقظعلددأظل دد  ظتلك لدداظتلفتئكدد ظفم ظسددمته .ظمى ددقتءترظتلمام دد

 .325 ظكق اظس ب ظ :ظمجلس بألمة: بإلطام بر ضوي و بروظي  بملم   ظ
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 ظ متبه  ظلذتظ قفهظتلكؤساظتلفسدتمق،ظكد ظأ،ظأادقظقد  م أل ظأم ظكسؤملم ظللت مك ظفألظت ل ظعفمظقض ظتلبقلك  ظع
 ت،عالكم .ظظظت ى قتءترظىعك ل ظك ظقبلظتلبقلك  م ظقغمظ بم ظفألمضم ظ

فددألظهددذتظت، دد ق ظمدد  ظتلفسددتمقظعلددأظأ دد ظمك دد ظمعضدد ءظتلبقلكدد  ظتسددت مت ظتلت مكدد ظفددألظىتددفالظقضدد م ظ
ك م قظلتتفمفه.ظ كد ظأ د ظتعدقظت سدت مت ظظأ،ظملمظمقفم ظ2ك هممظقض م ظتلس ع ألظفظ ظمأبقأظتمكقظكبهك 1تلس ع 

فددألظقضددم ظتلسدد ع ظفقدد ظفم ظقضدد م ظأخددقال ظتتددأظلددمظ   ددرظهددذهظتمخمددق ظعلددأظقددفقظكدد ظتمهكمدد  ظككدد ظمت دد فأظكدداظ
تدملظتلقضدد م ظتلكهكد ظفدألظت  مدذه ظلخ د ظعكلهدد .ظظ ك دزالظت،سدت مت ظفدألظتلتعدملظعلددأظتلك لمكد رظكد ظتلت مكد 

لكؤساظتلفستمق،ظفألظتلت  اظعلأظتسدتققتقظتل كدلظتلت دمكأل ظمب لتد لألظم د ظأ ظتمظىقتف ظمل لأظتلكق اظفألظذل ظه
ظققلرظ ش   ته . ظتؤتخذظعلأظ خقظأعك له  ظم ظتمعك لظتر م ظتلتألظتقممظبه  ظمت  ظع ظ

 ظعلدأظشدق ظشد لألظقدفظمعد  ظظلالسدت مت ىض ف ظىلدأظكد ظسدب  ظأمقدبظتلكشدق ظتل ضدم،ظىعكد لظتلبقلكد  مم ظ
 ظمهمظأ ظمبلغظقئماظتلك لداظتلشد بألظتلدم  ألظأمظقئدماظك لداظتمكد ظ د ظت سدت مت ظتلدذ،ظممق د ظك ظكك قست 

خدداللظظتلددمزمقظتممل.ظعضددمتظفددألظك لدداظتمكدد  ظىلددأظظ15.ظ  ئبدد ظأمظ)ظظ15تسدد ظتلت لدد ؛ظعلددأظتمقددلظاالاددم ظ)ظ
قغدددمظأ ظتلكؤسددداظتلفسدددتمق،ظلدددمظمت لددد ظهدددذتظتل عددد  ظكددد ظظ.ظسددد ع ظتلكمتلمددد ظ،مفتعددد  ظ11م ظ)ظتلاكددد  ألظمتمقب ددد

 ظتلددذ،ظم ددفظ عدد ب ظكقت  دد ظكق ق دد ظكدداظتلاددقبظتلكقددفمظفمدد ظبخعددم ظقضددم ظكلتددمظتلتمقم دد رظلتقددفممظت سددت مت  ظ
متت لددأظتلكب ل دد ظفددألظ عدد  ظت سددت مت ظع ددفظكق ق تدد ظب ل عدد  ظظم  مدد  ظتمددطظمعدد  ظ ك دد ظفددألظمقددرظقعددمق.

 ظتمكدددقظتلدددذ،ظ3ئتددد ظأمظى شددد ءظل ددد  ظتلتتقمددد ظكددداظكددد ظلدددفمه ظكددد ظتلمقدددرظتلكتسددداتلكددد خ رظلتمقم ددد رظىعدددفتقظتلال
مضدد بظكك قسدد ظهددذتظتمسددلم ظقغددمظأهكمتدد ظفددألظتلقق بدد ظتلبقلك  مدد  ظمهددألظتلتعددملظعلددأظتلك لمكدد ظتر مدد ظلك  ل دد ظ

قدقتقظتلك لداظتلفسدتمق،ظلفسدتمقم ظهدذهظتمت د مظبك  سدب ظقق بتهد  ظهدمظكمتفقد ظك د ظعلدأظ تلتضدمم ظقضم ظتلس ع .ظمت 
ظفألظىعك لظت ست مت  ظممتق مظىقتف ظكؤساظتلفستمقظلهذتظتمسلم .ظ

 ظع فظت قمفظىعك ل ظك ظأ،ظأاقظق  م ألظمض  ظعلأظفظتل بم  ظت،عالكم ظلالست مت ظكاظتلتضمم ظفم متتي 
تمقظمم  لهد ظتلتدزمظمتقت داظ شد  ه ظتدملظقضدم ظتلسد ع  ظأمظمقتد ظكسدؤملمته  ظفبد لق م ظىلدأظ د ظتلفسدظ تلت مك 

                                                           
 .ظ3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ311تلك ف ظظ-ظ1

 .119كق اظس ب  ظ :ظظف  برنظام بردستومي برجزبئمي، ممكز مجلس بألمة .ظخقب ح ظظ-ظ2

.ظظ25تمددطظ  ددلظتلكشددق ظتل ضددم،ظ عدد  ظتلالئتدد ظتلتددألظمعددفقه ظتلك لدداظتلشدد بألظتلددم  ألظع ددفظقق بتدد ظلبمدد  ظتلسم سدد ظتل  كدد ظللت مكدد  ظبتمقمدداظعشددقم )ظظ-ظ3
كد ظتلقد  م ظظ00مظ02عشدقم ظعضدمتظفدألظك لداظتمكد  ظأ ادقظتلكد فتم ؛ظظ  ئب ظفق  ظ ك ظ  لظأمض ظ ع  ظى ش ءظل   ظتتقم ظبقلك  م ظتمقمداظعشدقم ظ  ئبد ظأم

 تلس ب ظتلذ ق.ظ52-99تل ضم،ظققم:ظ
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متم اكدد ظتلفتخلمدد ظلل ددقفتم  ظمتبددم ظأ ظتلبقلكدد  مم ظلددماظلهددمظسددل  ظفددت ظك  قشدد ظع كدد ظظ99/52متلقدد  م ظتل ضددم،ظ
لتقمددممظقفظتلت مكدد ظعلددأظتسددت متبهمظفددألظت لدد ظتلقضدد ظأمظعددفمظتلقضدد  ظم ظبإعددفتقظ ئتدد ظتددملظهددذتظتلكمقددبظفددألظ

خالفدد ظمعددلظظ لم ظتلت مكدد ؤمظعددالمظ ظمقتدد ظكسددتلتدد لتم  ظككدد ظم  ددلظت سددت مت ظفددألظتل ادد مظتل زتئددق،ظأسددلمب ظلإل
ظ.1 بم ت ظفألظتم اك ظتلبقلك  م 

 بألسئلة برلمرمانيةطمح برتضييق  لى  -2

ك ددد ظتلكؤسددداظتلفسدددتمق،ظأعضددد ءظتلبقلكددد  ظكددد ظتددد ظتم مددد ظأسدددئل ظشددد مم ظأمظ ت بمددد ظىلدددأظأ،ظعضدددمظفدددألظ
متلسددؤتلظهددمظتسددت ه مظأمظتست سدد قظكدد ظ.ظ2ادد  ظلإلعددالمظفددألظتلقق بدد ظتلبقلك  مدد للسددؤتلظ يسددلم ظظتلت مكدد  ظلمؤسددا

قغبت ظفألظتلتي فظك ظتعملظمتق  ظك م   ظأمظت سدت المظظعضمظتلبقلك  ظع ظأكقظم هل ظفألظتل ش  ظتلت مكأل ظأم
 ظكك ظمسك ظل ظب كاظتلتق ئ ظمتلك لمك رظمل رظت تب هظتلت مك ظتدملظهدذهظ3ع ظ م ظتلسل  ظتلت  مذم ظفألظكسيل ظك 

علأظأ  ظمك  ظمعض ءظتلبقلك  ظأ ظمم همتظأ،ظظ 3991م  ظتلت فملظتلفستمق،ظلس  ظظ.ظمفألظهذتظت،  قتلكسيل 
سؤتلظش م،ظأمظ ت بألظىلأظأ،ظعضمظفألظتلت مك .ظمم م ظتل مت ظع ظتلسؤتلظتل ت بألظ ت بمد  ظخداللظأ دلظأقعد هظ

ذتظقأرظأ،ظكددد ظتل دددقفتم ظأ ظظتلشددد مم ظ.ظممكددد .ظمتدددتمظت،  بددد ظعددد ظتمسدددئل ظ15االادددم ظ)ظ فدددألظ لسددد رظتلك لدددا.ظمت 
 ددمت ظعضددمظتلت مكدد  ظشدد مم ظ دد  ظأمظ ت بمدد  ظمبددققظى ددقتءظك  قشدد  ظت ددقالظتلك  قشدد ظتسدد ظتلشددقم ظتلتددألظمدد  ظ

مفقددد ظمسدددلم ظ شدددقظكت ضدددقظظمتم مبددد علمهدد ظتل اددد مظتلدددفتخلألظللك لددداظتلدددم  ألظمك لددداظتمكددد .ظمت شددقظتمسدددئل ظ
ا قظق  م م ظعلأظىعك لظتلسؤتلظفألظت ل ظعفمظقض ظتلبقلك  مم ظرلت مظمؤساظتلفستمقظ.ظمبهذهظت4ك  قش رظتلبقلك  

علدأظى  بدد رظتلت مكدد  ظمهددألظفددت ظك  قشد ظتددملظكمضددمع  ظمتلتددألظقددفظت دم ظسددبب ظفددألظتتقمدد ظتلكسددؤملم ظتلسم سددم ظ
تدمظظ تل كدلظتلت دمكألظعلدأظتسدتققتقتلكؤاق ظمظللسؤتلظظتلسم سم آلا قظل تم  ظمظظظلت مك .ظمتهممجظتلقأ،ظتل  مظضفه .ل

ظظ.تملظكمضمع تلك تمت ظظك  قش ف علم ظتلظمأعفكرظى قتءترظىعك ل ظفألتلتضمم ظ

تمكدقظ دذل  ظظ د ظعكلمد ظ ظمبدفمأتلفستمقظل ضمظتلبقلك  ظتد ظسدؤتلظأ،ظعضدمظفدألظتلت مكد  ظبمدفظلقفظأت حظ
ف لس ظتمسئل ظ ظمك  ظأ ظت قفظى ظفألظى  قظتلفمتقترظتل  فم  ظم ظمك  ظ قحظتمسئل ظفألظ لظ لس رظتلفمق  ظبلظ

                                                           
 .321كق اظس ب  ظ :ظظ،مجلس بألمة: بإلطام بر ضوي و بروظي  بملم   ظظ.ظعكقت مظ-ظ1

ظ.3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ11تلك ف ظظ-ظ2

 .125كق اظس ب  ظ :ظظبردستومي برجزبئمي،ممكز مجلس بألمة ف  برنظام  .ظخقب ح ظظ-ظ3

ظ.3991ك ظت فملظتلفستمقظظ311تلك ف ظظ-ظ4
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كك قسدته ظعلدأظتمعضد ء ظخ عد ظظكد ظ ظككد ظمضدم 1ت قفظلهد ظ لسد ظخ عد ظ دلظخكسد ظعشدق ظممكد ظكد ظ دلظفمق 
مأ ظتل ضددمظتلمتتددفظ ظمك  دد ظأ ظم ددقحظأ اددقظكدد ظسددؤتلظمتتددفظفددألظتل لسدد  ظفضددالظعلددأظأ ظ لسدد ظمتتددف ظ ظت  ددألظ

 ظكك ظم  مه ظ3.ظمتقتم ظتمسئل ظتلش هم ظتش ق ظفم ظتلت مك ظك تبألظتل قفتم 2لإل  ب ظعلأظ لظتمسئل ظتلك قمت 
ظ ظمتي ملظك ظتش ءظك ه ظل ألظتتم ظل  سه ظفقع ظأ بقظلإل  ب .فقع ظلتقتم ظتمسئل ظتس ظكشمئته 

 ظم قتدد ظفددألظتلبقلكدد  ظ أمظ لدد ظىمضدد حظتددملظقضددم ظكتددففظى ظهددفبظتلسددؤتلظهددمظت كمدداظك لمكدد رظأ اددق
لم ظكب شق ظكاظككالدألظت،قتف ظتل  كد  ظل  د ظمكداظهدذهظتمهكمد ظ ظمم دفظكد ظملدزمظؤمظفقع ظس  ت ظلذل  ظلتالقألظتلكس

 ظتمكدقظتلددذ،ظأفالظ4متلمتقداظمبدم ظذلد ظ لدأظت،  بد ظفدألظت لد ظتلسدؤتلظتلشد هألظفدألظ لسد ظتمسدئل عضدمظتلت مكد ظع
ل ددألظ ظمسددك مه  ظفضددالظعدد ظتكت دد عهمظعدد ظظه ىلددأظعددفمظت تددقتطظتلددمزقتءظتلك  مددم ظب مسددئل ظمغمدد بهمظعلددأظ لسدد ت

 دت ظتلك د لظأكد مظتي ملهد ظمظهدذتبمظ ظ5هدذتظلدمظمتدففظتلكشدق ظكدف ظزك مد ظ،  بد ظعضدمظتلت مكد متلدأظ   د ظت،  ب .ظ
ظ.6فتئك ظمعفمظت،  ب ظعلمه ظفألظتم ه 

دد كدد ظمظتققظكد ظقمددفظبقك دد ظسددؤتل ظفددألظ لسدد ظخ عدد  ظ ظفإ دد ظسددملظعضددمظتلبقلكدد  ظتلسددؤتلظتل تدد بألأكد ظى ظفض 
ك لدداظتمكدد ظتسدد ظك تدد ظسددؤتلظتلك تددم ظلددفالظك تدد ظتلك لدداظتلشدد بألظتلددم  ألظأمظتلعلمدد ظى ظأ ظمددمف ظ دد ظ

مقت ظ  فم ظلإل  ب  ظظتلت مك ظك  ظتلفستمقظ  همظ ظتلمزمقظتمملتبلم  ظفمقتظىلأظتلك ت ظتلكبلغظظا  ظممتملأظقئمتلت ل
ظتظتبقددأظهددذهذ.ظلدد7تلمتقدداظمابددرظأ دد ظغ لبدد ظكدد ظتت دد مزظتلت مكدد ظهددذتظتلكم دد ف. ظمظظ15فددألظأ ددلظأقعدد هظاالاددم ظممكدد ظ)ظ

                                                           
 تلس ب ظتلذ ق.ظ52-99ك ظتلق  م ظتل ضم،ظققم:ظظ05أ اق؛ظتلك ف ظظ-ظ1

فقدد ئ ظفقدد  ظظم ددقرظعضددمظك لدداظت كدد ظسددؤتل ظلمتددفهظعلددأظتلت مكدد  ظتلتددألظتددقفظعلمدد ظكب شددق  ظاددمظمتدد ظلدد ظتلت قمدد ظعلددأظ ددمت ظتلت مكدد ظفددألظكددف ظخكسدد ظ-ظ2
متضدد ظمغمددقظظ ظأخمددقتظعضددمظتلت مكدد ظعلددأظت قمدد ظعدد ت ظتلسددؤتلظفددألظضدد بظتلمقددرظتلكتددففظلهددذتظت خمددقظ)ظأ،ظعشددق ظفقدد ئ ظ. ظمفددألظهددذتظتلت اددممظتقممددف ظلم ق دد

تمكد ظ  سد ظلهدذهظتمت د مظبمدفظأ ظتل قمد ظفدألظتمكدق ظهدمظت ادممظك لداظظلت مكد ظفدألظهدذتظت، د ق.كتمد زترظمتسد  ظل ظكبققظعلأظتل ضمظفألظ قحظتلسؤتل ظمكد   ظ
 ك ظ ا ك ظتلفتخلأل.ظ01ب لك ف ظ

...نظم  ظتلكشق ظتل ضم،ظفألظهذتظت،  قظعلأظأ ظنظ...ظمقسلظقئماظتلك لاظتلشد بألظتلدم  ألظأمظقئدماظك لداظتمكد ظتلسدؤتلظفدمقتظىلدأظقئدماظتلت مكد ظظظ-ظ3
مددتمظضددب ظعددففظتمسددئل ظتلتددألظمظظ تبددألظغقفتددألظتلبقلكدد  ظمب ،ت دد  ظكدداظتلت مكدد ظ)ظ...ظ.مظنظ...ظمتددففظتلمددممظتلددذ،ظمددتمظفمدد ظت دد ملظتمسددئل ظتلشدد مم ظب لتشدد مقظبددم ظك 

 ك ظتلق  م ظتل ضم،ظتلكذ مق.ظظ05مت م ظعلأظأعض ءظتلت مك ظت،  ب ظعلمه ظب ،ت   ظبم ظك ت ظ لظغقف ظمتلت مك .ظظن.ظتلك ف ظ

 .120س ب  ظ :ظ ظكق اظممكز مجلس بألمة ف  برنظام بردستومي برجزبئمي .ظخقب ح ظظ-ظ4

 .3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ1/311تلك ف ظظ5

  .ظخقب ح ظتلكق اظتلكذ مق ظ  اظتلع ت .ظ-ظ6

ظ.21 ظ :ظ21 ظتل ففظمجلة بر كم برلمرمان  ظل كلظتلت مك ظبمتس  ظ لم ظتلسؤتلظتمك قق ب ظك لاظأ اقظلت عملظأ اق ظت اق؛ظ .ظخقب ح ظظ-ظ7
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ل دفمظتلتدزتمظتل دقبظتلاد  ألظبدفمقهظظ ت قغظتلسؤتلظك ظفتمتهظفدألظتلتعدملظعلدأظتلك لمكد ظتمت  مظعب ق ظع ظى قتءتر
ظ.ظ1فألظهذتظتمسلم 

  دددلظتلكؤسددداظتلفسدددتمق،ظفدددألظت لددد ظكددد ظىذتظقأرظىتدددفالظتل دددقفتم ظأ ظ دددمت ظعضدددمظىلدددأظ   ددد ظكددد ظذ دددق ظ
 ظتل ادد مظتلددفتخلألظتلت مكدد ظتلشدد م،ظأمظتل تدد بألظمبددققظى ددقتءظك  قشدد  ظت ددقالظتلك  قشدد ظتسدد ظتلشددقم ظتلتددألظمضدد ه

 ظمتل قمدددد ظأ ظتلبقلكدددد  مم ظقمددددفمتظأ  سددددهمظفددددألظكك قسدددد ظهددددذهظتلسددددل   ظ2للك لدددداظتلشدددد بألظتلددددم  ألظمك لدددداظتمكدددد 
.ظظ15االادم ظ)ظظتقدفممظ لد ظبدذل ظكد ظ دقبظ ب ستلزتكهمظفألظأ اكتهمظتلفتخلم ظل ت ظك  قش ظتملظكمضم ظتلسدؤتل

 ظقغمظأ  ظ ظمم فظك ظملزكهمظبمضاظهذتظتلشق ظتلك تبظمتلكقعألظلتقهمظفألظذلد  ظ3تس ظتلت ل أمظعضمتظ  ئب ظ
سد رظتلك لداظتلفسدتمق،ظقدفظ.ظمظ4تلت ففمد تمقم  ظكب لغظفمد ظممعد  ظتتقمقد ظفتخدلظتلك د لاظظاالام ىذظأ ظ ع  ظ

تلقدد  م ظظعدد ظهددذتظتلتضددمم ظفددألظ لدد ظتلك  قشدد ظع ددفظك  بقتدد ظم اكدد ظتل ددقفتم ظللفسددتمق ظكدداظأ دد ظ ظأسدد اظلدد ظفددأل
ظتمس سأل.ظ

 لظك ظتلكؤساظتلفستمق،ظمتلكشق ظأادقظهدذهظتلك  قشد ظم بم د ظكد ظسدت قزظظت  هلمفضالظع ظك ظتقفم ظفقفظ
ى دقتءظغمدقظذ،ظف ئدف ظفدألظقق بد ظتل كدلظتلت دمكأل.ظظك هد ظم  دلمظ  كالظك فك ظلهدذتظتمادق ظظت  هال ظ5ى ظفتترظع  

تلبقلك  أل ظتلذ،ظل ظمققأظلم م ظمسمل ظعق بم ظت تهألظكب شق ظظمل لأظتلكق اظفألظذل ظهمظتل بم  ظت،عالكم ظللسؤتل
ظبإعك لظتلكسؤملم ظتلسم سم ظللت مك .

ظ

                                                           
ت  هدلظتلكشدق ظلإل دقتءترظتلمت د ظتعتك فهد ظع دفظىكت د  ظتلت مكد ظعد ظت،  بد ظعلدأظتلسدؤتلظتلك تدم ظفدألظتر د لظتلكتدف ف ظ ظىذظلدمظظ ك ظمالتاظبهدذتظتلشدي ظ-ظ1

اظتلت مكد ظعلدأظت،كت د  ظعد ظتل دمت ظأمظتلتك  دلظفدألظتلدقف ظمظم قدفظهدذتظتمسدلم ظف  لمتد .ظ ظت مظبهذتظتلشي  ظتمكدقظتلدذ،ظمشد   شدق ظلقدفظ د  ظ دفمقتظب لكفممقفظأ، 
.ظأ ادق؛ظمعلدأظتمقدلظل ظعلمه ظفألظكالظهدذهظتلتد  ر ظأمظتل  ظعلأظ زتءظمس مجلعس بألمعة: بإلطعام بملم د  ظظكدقت ع.ظتتممدلظتلسدؤتلظتل تد بألظىلدأظسدؤتلظشد م، 

 .321تلكق اظتلس ب  ظ :ظظ،بروظي  بر ضوي و 

 تلس ب ظتلذ ق.ظ52-99ك ظتلق  م ظتل ضم،ظظ01؛ظتلك ف ظ3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ1/311تلك ف ظظ-ظ2

قظفدت ظك  قشد  ظفإ د ظم تدت ظك  قشد ظلدذل ظنظىذتظتبدم ظظعلدأظأ د ظظتمك تمطظ  ظتل ا مظتلفتخلألظلك لاظظ-ظ3 أ ظ دمت ظعضدمظتلت مكد  ظتلشد م،ظأمظتل تد بأل ظمبدق 
 ك ظتل ا مظتلفتخلألظلك لاظت ك ظتلكذ مقظس بق .ظظ1/01مظ00ن ظتلك فتم ظظاالام ظعضمتظظممف ظلفالظك ت ظتلك لاظمقفك ىست  فتظىلأظ ل ظ

 .113 ظكق اظس ب  ظ :ظممكز مجلس بألمة ف  برنظام بردستومي برجزبئمي .ظخقب ح ظظ-ظ4

ظ.112  اظتلكق ا ظ :ظظ-ظ5
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 تقييد نشاط رجنة برتحقيق -0

فددألظقفهدد ظعلددأظتسددت متب ت ظمأسددئلت  ظفمل دديظىلددأظظلتت ضددلظعلمدد ظب لك لمكدد رقددفظ ظم تاددقظتلبقلكدد  ظتلت مكدد ظ
ظمس ئلظذتتم ظك   ظك ه ظتلكؤساظتلفستمق، ظم لاظك ظخالله ظعلأظتل ش  ظتلت مكأل.

 ظ د ظتلكؤسداظعلدأظأ ظت ستشد قم ف ألظكستهلظتلبد  ظتلا لدطظكد ظتلفسدتمقظتتدرظع دمت ظتلقق بد ظمتلهمئد رظ
م لبظفألظهذتظت،  قظتلكؤسس رظتلفستمقم ظمأ هز ظتلقق بد ظظتك قاظتلك  لاظتلك تخب ظتلقق ب ظفألظكفلمله ظتلش بأل.

بدد لتتقم ظفددألظ ددلظكدد ؛ظت دد ب ظتل كددلظتلتشددقم ألظمتلت  مددذ،ظكدداظتلفسددتمق ظمفددألظاددقمبظتسددتخفتمظتلمسدد ئلظتلك فمدد ظ
.ظفددألظهددذتظتلعددفف ظمبإعتبدد قظتلبقلكدد  ظكؤسسدد ظفسددتمقم ظك تخبدد  ظك  دد ظتلكؤسدداظكدد ظمسددملتم ظ1متمكددمتلظتل كمكمدد 

فددألظى دد قظظ تمملددأظبتك م دد ظل ددلظغقفدد ظكدد ظتلبقلكدد  ظ علددأظعكددلظتلت مكدد ظت،عالكمدد لكك قسدد ظقق بتدد ظفسددتمقمتم ظ
أ ظت شددد ظفدددألظأ،ظمقدددرظل دددد  ظتتقمددد ظفدددألظقضددد م ظذترظكعددددلت ظع كددد ظلضدددك  ظك  بقددد ظتل كددددلظظ تختع عددد ته 

تلتشقم ألظمتلت  مذ،ظللفستمق ظمتلا  م ظبإلزتك ظنظتقفممظتلت مك ظل لظغقف ظعقضد ظعد ظتسدت ك لظت عتكد فترظتلك لمد ظ
 ظتلسد  ظتلك  مد ظكد ظقبدلظتلتألظأققته ظل لظس  ظك لم  ظل ألظمعمرظعلمه ظتلبقلك  ظفدألظقد  م ظمتضدك ظتسدمم ظكمزت مد

 ظمتك م د ظكد ظت  دال ظعلدأظتسدتخفتمظتلمسد ئلظتلك فمد ظمتمكدمتلظتل كمكمد ظمتسدممقه ظفدألظ2 لظغقف ظكد ظتلبقلكد  ظن
شدد لظقق بدد ظك لمدد .ظمقددفظع لددرظهددذهظتمخمددق ظفددألظتل ادد مظتلسم سددألظتل زتئددق،ظل ددف ظأسددب   ظأهكهدد ظغكددمرظمقعددمقظ

تبقدأظتلمسدمل ظتل   لد ظللقق بد ظت لتزتمظبقمتعدفظه تد ظتلقق بد .ظلتلت مك ظب فمظتلقمتعفظتمس سم ظفألظهذتظتلك  ل ظمت كفظ
ألظتددفلظعلددأظقغبدد ظتلبقلكدد  ظفددألظتلتعددملظعلددأظتلك لمكدد ظلمتددفه ظ ظكدد ظخدداللظتددت،عالكمدد ظهددألظكهكدد ظتلتتقمدد  ظتل

ظ ضد ءظتلبقلكد  مت ست متب رظتل قفم  ظمت  ك ظب كل ظك ظتمسئل ظت قته ظل   ظكؤل  ظك ظعدففظك دم ظكد ظأعظتمسئل 
ظ.ظ3لل شبظع ظت  مزترظتل ه زظتلت مكأل

لهد ظل  د ظخ عد ظللقمد مظظ تلتتقم ظفألظتم اكد ظتلكق ق د ظهدمظكهكد ظمم لهد ظتلبقلكد  ظىلدأظأتدفظل   د  ظأمظم شد
فقدفظك د ظغقفتدألظتلبقلكد  ظكد ظتد ظى شد ءظل  د ظتتقمد ظفدألظأ،ظتختعد  ظ.ظأكد ظتل اد مظتلفسدتمق،ظتل زتئدق،ظ4بذل 

شددق ظأ ظم ددم ظكمضددمعه ظتتقمدد ظكعددلت ظع كدد ظفقدد .ظمتعتبددقظتلك لدداظتلفسددتمق،ظأ ظهددذهظظ دد  ظمفددألظأمدد ظمقددر 
                                                           

 .3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ312مظ309تلكمتفظظ-ظ1

 تلفستمق،.ك ظ  اظتلت فملظظ313مظ315تلك فتم ظظ-ظ2

 .111 ظكق اظس ب  ظ :ظممكز مجلس بألمة ف  برنظام بردستومي برجزبئمي .ظخقب ح ظظ-ظ3

4 - E. VALLET.,  Les commissions d'enquête parlementaires sous la Cinquième République , RFDC, 2003/2 n° 54, 

p..250. 
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تلكهك ظهألظت ظتعق،ظله ظفق  ظلم فمظ لظكت مل ظك ظتلك لداظتلشد بألظتلدم  ألظأمظك لداظتمكد ظ، شد ءظل د  ظ
 ددقرظتلتتددققظكدد ظتلقمددمفظبتدديتألظهددذهظتلكتدد م رظكدد ظتل ددقفتم ظمظكؤقتدد  ظأمظىع دد ءظسددل  ظتلتتقمدد ظلل دد  ظتلفتئكدد .ظ

تلك لداظظمتدفخلتلتألظمض ه ظتلكؤساظتلفستمق،ظكاظتلكشق ظعلأظى شد ءظل  د ظتلتتقمد ظم م مد ظكك قسدته ظل كلهد  ظ
ظىعك لظه ت ظتلمسمل ظتلقق بم .ظعقل  لت اظهذهظتلقممفظتلتألظك ظشي ه ظظه  ظهمتلفستمق،ظ

 لدد ظتلتتقمدد ظبقضدد م ظذترظكعدددلت ظشددق  ظكمضدددمعم ظع كدد  ظك دد فهظأ ظمتظتلفسددتمق ظأمقفظكدد ظ هدد ظأخددقالمظ
ك هددممظتلكعددلت ظتل  كدد ظذتتدد  ظفكدد ظهددألظتل هدد ظتلكخددت ظظلضددب بم  كددمرظب ددرظتلهددذتظتلت ددمظظمم ت ددبع كدد  ظ

 ظتلتتقمد ظب لكعدلت ظتل  كد ؟ظمهدلظتلكعدلت ظتل  كد ظتهدمظتلقضد م ظتلت لمد ظأمظتلك ضدم ظمظكمضدظتقتبد  بتقدفمقظكدفالظ
أخددددقال ظقغدددمظأ ظتلكهكدددد ظظ شدددقم ظ99/52 م ظتل ضددددم،ظققدددمظتلقددد ظ؟ظمفضدددالظعدددد ظهدددذتظتلشدددق  ظفقددددفظأضددد بك هددد 

مسدد رظتلك لددداظتلفسددتمق،ظعددد ظهدددذهظظ مس سدددم ظ ظتلزمددد ف ظفددألظك م قمتهددد ت بمددد ظتلقمتعددفظتظألتلفسددتمقم ظللقددد  م ظهدد
 عتبقظأ ظكسيل ظى ش ءظل   ظتلتتقمد ظكد ظفتلشقم ظتلتألظتقل ظمتضم ظك ظكك قس ظمام  ظفستمقم ظبفلظت  مله  ظ

تلدم  ألظأمظك لدداظتمكدد ظتدتمظب لتعددممرظعلدأظتقتددقتحظ ئتدد ظتدمف ظلددفالظك تد ظتلك لدداظتلشدد بألظتلك لداظتلشدد بألظ
 ظمهدذتظ عد  ظ1.ظعضدمتظ25.ظ  ئبد ظأمظعشدقم ظ)ظظ25مممق هد ظعلدأظتمقدلظعشدقم ظ)ظظ تلم  ألظأمظك لداظتمكد 

تلكبدد فق ظضدد بظكدد ظتتتكدد لظمهددمظترخددق ظ كدد ظلددمظمتدففظتلكشددق ظت ددمظتلتعددممرظعدد ظتلالئتدد .ظ دلظهددذتظفمدد ظكبد لغظ
 دمرظفقعد ظذلد ظعلدأظتلك  قضد  ظب  دلظى شد ئه ظمخضداظلك  د ظمبإ ش ءظل   ظتتقم ظتزعز ظتستققتقظتلت مك  ظمظ

أغلبم ظكس  ف ظللت مك  ظخ ع ظمأ ظتشد ملظل  د ظتلتتقمد ظمخضداظلد  اظظك ظت م تمغلبم ظتلبقلك  م  ظمتلتألظغ لب ظ
ظ.2شقم ظتش ملظتلل   ظتلفتئك ظل لظغقف 

فقددددفظأم هدددد ظتلكشددددق ظسددددل  رظمتسدددد  ظفددددألظك دددد لظت سددددتك  ظظ ك قسدددد ظل  دددد ظتلتتقمدددد ظل كلهدددد أكدددد ظب ل سددددب ظلك
مت سددت مت  ظتمددطظك  هدد ظكدد ظتدد ظسددك  ظأ،ظشددخ ظمأ ظت دد م ظأ،ظك دد   ظملهدد ظأ ظت لدداظعلددأظأمدد ظك لمكدد ظأمظ

علدأظشدق ظكك قسدته ظ ظلدهدذهظتلسدل  رظمعتلكشدق ظ.ظمفدألظتلكق بدلظقم دفظ3مامق ظتقالظأ ظله ظعالق ظبكمضم ظتلتتقم 
كدد ظذترظتلقد  م ظنظ...ظل  دد ظتلتتقمد ظت، ددال ظعلددأظأ،ظظ11خملددرظتلكد ف ظفأاقهدد ظتلكمدفت أل ظظكمضدمعألظقددفظم قدفه 

مهدمظتلدفف  ظتلدم  ألظمتلكعد ل ظتلتمممد ظظ مامق ظمأخذظ سخ ظك ه  ظك ظعدفتظتلد ظتلتدألظت تسدألظ  ب د ظسدقم ظمتسدتقتتم م
قفظم م ظهذتظت ستا  ءظم مه ظلتكل ظتبقمقتظكق    ظل   ظم دقحظظن.ظ ألظمأك ظتلفمل ظتلفتخلألظمتلخ ق أللالقتع فظتلم 

                                                           
ظتلذ ق.تلس ب ظظ52-99ك ظتلق  م ظتل ضم،ظققم:ظظ00تلك ف ظظ-ظ1

 ك ظتلق  م ظتل ضم،ظتلكذ مق.ظ01تلك ف ظظ-ظ2

 ك ظ  اظتلق  م ظتل ضم،.ظ11تلك ف ظظ-ظ3
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تل ه ظتلكؤهل ظبت ممدبظكدفالظم  هد ظتلكبدققترظتلتدألظظمك ظهألتملظكفالظتمتفقظت ستا  ءترظتلكذ مق  ظ خقظىش   ظ
ظمبقأظتلت سمقظتلكتتكلظلهدذتظتلت دمظهدمظأ ظت،فتق ظأمظتلت مكد ظهدألظ فألظالظهذتظتل كمرمظت لبه ظل   ظتلتتقم .ظ

تلكختعدد ظبتقددفممظتلتبقمددقترظتلتددألظتقتهدد ظك  سددب ظلددذل  ظفم ظهددألظمظظ متددفه ظتلكتددففظللك دد  رظتلكسددتا   ظكدد ظتلتتقمدد 
ىك   مدد ظقفضدده ظكدد ظل  دد ظتلتتقمدد ظأمظتتددأظكدد ظتلبقلكدد  .ظمهددمظت سددمقظم ددقغظعكلمدد ظتلتتقمدد ظكدد ظكتتمتهدد ظمم  ددألظ

ظفقع ظللت مك ظل ألظتتكل ظك ظتلقق ب ظتلبقلك  م .ظ

  ظمهألظكلزك ظست ظأشهقظك ظتيسمسهظب  قض ءظق  م  ظست تهألظتلتتقم ظكهكته ظبإمفت ظتققمقه  ظأمت هألظل   ظ
متسددلمك ظلددقئماظتلك لدداظتلشدد بألظتلددم  ألظأمظك لدداظتمكدد ظتسدد ظتلت لدد  ظتلددذ،ظمبل دد ظىلددأظقئددماظظبإعددفتفظتققمددق

تسد ظتلت لد .ظمتل دفمقظظ تل كهمقم ظمتلمزمقظتممل ظمممزع ظعلأظأعض ءظتلك لاظتلش بألظتلم  ألظأمظك لاظتمكد
هددمظأ دد ظلددماظلتققمددقظل  دد ظتلتتقمدد ظأمدد ظقددم ظىلزتكمدد ظأمظ ادد قتظعلددأظكسددؤملم ظتلت مكدد  ظمأ ظعكلمدد ظ شددقهظظب لددذ قظه دد 

كقتب دد ظبكشددمئ ظهددذهظتمخمددق  ظف شددقظتل قفدد ظتلك  مدد ظبدد لتتقم ظلتققمقهدد ظمدديتألظب دد ءظعلددأظتقتددقتحظكدد ظك تدد ظتل قفدد ظ
 ظمه  ظتتأظملمظقققرظتل قف ظتلك  م ظ شدقظتلتققمدق ظ1ك  م ظب فظأخذظقأ،ظتلت مك تلك  م ظمقؤس ءظتلك كمع رظتلبقل

ظفإ ه ظستع فمظبقأ،ظتلت مك ظب فمظ شقهظبت  ظكس س ظب لكع ل ظتل لم ظللفمل ظى ظلمظم  ظفألظع لته .ظ

مظتكل ظق ظت  لظك ظتلتتقم ظتلبقلك  ألظك قفظمسمل ظتست الكم ظ ظغمق ظل فضم  ظهذهظت، قتءترظمتلشقم ظتلك
مظتبلم د ظلدز ظم،ظض  ظعلأظتلت مك ظأمظ قحظكسدؤملمته ظتلكب شدق  ظكد ظعدفتظىتقت هد ظأكد مظقئدماظتل كهمقمد ظتلدذ،ظم ظ

ظ.2بتققمقظل   ظتلتتقم 
ظ

 برلمرمان بإل قم  وسائازيادة بإلجتهاد بردستومي ف   قلنة  ثانيا:
 

ع ددفظك  بقتدد ظلل عددم ظتلك اكدد ظلهدد ظظ ترظتل قعدد ظللك لدداظتلفسددتمق،ظب قل دد ظت اددممظأسدد لم ظت،عددالم سدد
ظ..ظظ2ظظ. ظمأع فظت اممظقمتعفظتلسؤتلظتلبقلك  ألظ)ظظ3ظظ)ظلالست مت ع فه ظعلأظتل بم  ظت،عالكم ظفي فظللفستمق ظ

ظ..ظظ1ظظلتتقم ظ)لتلل   ظتلفتئك ظكك قس ظ ك ظتستب فظ

                                                           
 .320تلكق اظتلس ب  ظ :ظظ مجلس بألمة: بإلطام بر ضوي و بروظي  بملم   ظظكقت عظ.مظ-ظ1

ظ.329  اظتلكق ا ظ :ظظ-ظ2

 



 تقييد النشاط البرلمانيالفصل الثاني: 

199 

 

 رقستجوببتأكيد  لى برطلي ة بإل قمية بر -1

تك دم ظتلبقلكد  مم ظكد ظتسدت مت ظتلت مكد  ظمامدقظىبه كد ظ خدقظتدملظ بم د ظى ظعكمكم ظتل  ظتلفستمق،ظفألظ
أمظمسدمل ظكد ظمسد ئلظتل قد  ؟ظمهدلظقعدفظتلكؤسداظتلفسدتمق،ظتسدت مت ظ دلظظ؟هذتظتمسلم ؛ظهلظهمظلإلعالمظفقد 

ظمد همظب م بد ظب ضدهمظعد ظب در ظأمظأ د ظكم د أعض ءظتلت مك ظأمظتلب رظك همظب لتض ك ظبم هم؟ظمهلظتلتض ك ظب
 ظخ عد ظمأ ظتلكشدق ظألدزمظتلت مكد ظب ،  بد ظعلدأظ1لمتتكلظتلقفظع ظتسدت متب رظأعضد ءظت مكتد ظقئمسه ظلشخ 

ظ.2ذل 

تلذ،ظ  لظقئماظظ52-99عمرظتلبقلك  م ظعلأظكشقم ظتلق  م ظتل ضم،ظظ مفألظكت مل ظ،زتل ظهذتظت،به م
متدد ملمتظىضدد  ءظعدد  ظتل قدد  ظعلددأظظبدد لقفظعلددأظتسددت متب رظتلبقلكدد  مم  ظتلك  ددألتلت مكدد ظ)ظتلددمزمقظتمملظ.ظمتددفهظ

  تم د ظمعك لد .ظبخعدم ظذلد ظأمظىعدفتقظ ئتد ظظ ت ست مت ظب عدهمظعلدأظىك   مد ظشد  ظتلاقد ظعد ظتلت مكد 
غمددقظأ ظتلك لدداظتلفسددتمق، ظبك  سددب ظك  بقتدد ظلهددذتظتلقدد  م  ظأعدد فظت اددممظت سددت مت ظبشدد لظممتفدد ظىقتف ظتلكؤسدداظ

...ظأ ظتلكشدق ظظ»علأظأ د ظأسدلم ظلإلعدالمظ ظغمدق.ظتمدطظتعتبدقظظ  مك تلفستمق،ظلك همت ظمهفف ظفألظكمت ه ظتلت
ءظتلت مك ظتم ظتعقظىك   م ظت ست مت ظفألظقئماظتلت مك ظفم ظسمتهظم م ظقفظتستا أظىك   م ظتست مت ظأعض 

مبد ل اقظىلدأظأت د مظمسد ئلظتل قد  ظفدألظتل اد مظتلسم سدألظظ عالم ظعلدأظهدذتظتلت سدمقمظظ.3«ظك ظقبلظأعض ءظتلبقلك  
 ظفدإ ظتلك لداظتلفسدتمق،ظمخدقجظ4قئمسده كسدؤملم ظتلتألظتتعقظىعك لظتلكسؤملم ظتلسم سدم ظللت مكد ظفدألظظ تل زتئق،

ت ست مت ظك ظهذهظتلفتئق ظمملتق ظبمس ئلظت،عالم ظتلتألظمك د ظتم مههد ظم،ظعضدمظكد ظأعضد ءظتلت مكد ظلهدفبظ
ظلك لمك رظ ظغمق.تلتعملظعلأظت

تلتدألظت دقفهظكد ظأ،ظأادقظظ لالسدت مت متك شأظت، ته فظتلفستمق،ظتلكذ مقظكاظتمت د مظتلفسدتمقم ظتلكضدمق ظ
 متب رظمعضدد ءظك م ددم ظكدد ظتسددتظأ اددقظكدد ظكددق ظأمظكسددؤملم  ظمتلكك قسدد ظتل كلمدد ظتؤ ددفظذلدد  ظفقددفظم دد ظتلبقلكدد  مم 

علأظظم تست متب رظللت مك ظبفم ظتتفمفظتلك  ألظبه  ظمفألظتلت لتم ظم م ظأعض ءظأخقظظمتظأمض فك ك ظق ظتلت مك 
                                                           

تدددفظتلدددمزقتءظأمظتلدددمزمقظتممل ظمت  كددد ظمدددؤف،ظأمكتددد زظت،سدددت مت ظعددد ظتلسدددؤتلظبي ددد ظ ظم شددد ظعالقددد ظشخعدددم ظكتعدددمق ظبدددم ظكقفكددد ظمظظ فدددألظهدددذتظتلخعدددم ظ-ظ1
فم ددمزظم،ظ  ئدد ظ خددقظتخددذظ  دداظظتسددت متب ت،سددت مت ظىلددأظفددت ظك  قشدد ظع كدد ظمل ددلظعضددمظفددألظتلبقلكدد  ظتلتدد ظفددألظتلك  قشدد  ظتتددأظمت  ظقددققظكقفكدد ظسددت ظ

 مك ظب فه .ظظ121قف رظعبفظتلمه   ظكق اظس ب  ظ :ظظ-أ اق؛ظمظ متستكقظك  قشت ظضفظتلت مك .ظت،ست مت ظعلأظتس ب 

 تلس ب ظتلذ ق.ظ52-99ك ظتلق  م ظتل ضم،ظققم:ظظ10تلك ف ظظ-ظ2

ظتلس ب ظتلذ ق.ظ99/ق.ظ .ظ /ظم.ف/ظ51تلقأ،ظققم:ظظ-ظ3

 .ظ3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ310 ظم0/11فألظتلكمتف؛ظأ اقظتلكسؤملم ظتلسم سم ظللت مك ظك ظخاللظكسؤملم ظتلمزمقظتمملظظ-ظ4



 الجزائري  لعمل السياسي للبرلمانعلى ااإلجتهاد الدستوري    أثرالباب األول :  

199 

 

 ظكك ظمؤ دفظبمضدمحظعلدأظأ ظت سدت مت ظهدمظأسدلم ظلإلعدالمظ1تتأظبفم ظتضمقظتلمزمقظتمملمظسبملظتلتض ك  ظ
تددد ظفم ظتلكسدددؤملم ظتلسم سدددم  ظمهدددذتظك سددد ظللت مكددد ظعلدددأظتسددد  ظتلبقلكددد  م  ظمك  ددد ظلهدددمظكددد ظتددد ظأعدددملظعقف

ظتلفستمقتلم ظتل قبم ظلت اظتلتمتز ظبم ظتلسل تم  ظك ظخاللظىض  ف ظمت ممقظ بم ت .

 إ ادة تنظيم برسؤبا برلمرمان  -2

ظ52-99ت، ته فظتلفسدتمق،ظبتذتقد ظكداظك  د ظتل قل د ظمسدلم ظتلسدؤتل ظف  دفظك  بقتد ظللقد  م ظلقفظت   أظ
. ظمفألظتلكق بلظضك ظعدفمظكسد اظهدذهظظأظظظللفستمقظتعفالظلكت مل ظتكل ظتلت مك ظك ظتل مت ظعلأظتمسئل ظ)

ظ..ظظ ظظ)ب ستققتقه ظتمسئل ظ

 بألسئلةإرزبم برحكومة لاإلجالة  لى  -أ

ت ظتلبقلكد  مم ظفدألظتلسدؤتلظمتضد ظفدألظ د ظتلفسدتمق ظبم كد ظىلدزتمظتلت مكد ظب ،  بد ظعلمد ظأكدقظغد كرظى ظ
فألظهذتظتل   ظتمطظت ت أظتلكؤساظتلفستمق،ظبتبمم ظ م م ظت،  ب ظفم ظىلزتك ظبتقفمكه  ظف  ظعلأظأ ظتل دمت ظ

ت،  بدد ظعدد ظتمسددئل ظتلشدد مم ظفددألظممكدد  ظبم كدد ظتددتمظظاالاددم عدد ظتلسددؤتلظتل تدد بألظم ددم ظ ت بمدد  ظخدداللظأ ددلظأقعدد هظ
ظ  لم ظتضك ظتقفممظت،  ب  ظملمظم  لجظتلكشق ظتل ضم،ظهمظترخقظهذتظتل كمرظأم  ظملمظمضاظ2 لس رظتلك لا
ظ.ظ3ت،  ب ظع ظتلسؤتلظم م م ظ شقه ظى ظقفكرظفتس ظى قتءتربلظت ت أظبتبمم ظ

تلددزمظتلت مكدد ظم ظتخمقهدد ظفددألظظمفددألظهددذتظتلخعددم  ظفسددقظتلك لدداظتلفسددتمق،ظغكددمرظهددذهظتمت دد مظبي هدد 
تلكشدق ظفدألظتلقد  م ظتل ضدم،ظتلكد امظل القد ظتلك لداظتلشد بألظتلدم  ألظمك لداظتمكد ظمعكلهكد ظظأ تل مت  ظتمطظ

عضدددمظتلت مكددد ظكددد ظأ ظمكت ددداظعددد ظت،  بددد ظمسدددب  ظذترظ...ظظ»ظقدددفظك ددد ظمتل القددد ظتلمام مددد ظبم هكددد ظمتلت مكددد  
فدألظت لد ظظ»ك ظ  اظتلق  م ظظ01ك   ظ ك ظ امظتتتك  ظفألظتلك ف ظظ03ب لك ف ظظ ظمهذت«للبالفظظتستقتتم م كع ل ظ

لل  ئدد ظكسدد ءل ظعددفمظ ددمت ظتلت مكدد ظعلددأظتلسددؤتلظتل تدد بألظتلكم دد ظىلمهدد ظب ددفظت قضدد ءظتلكددف ظتلكتددفف ظأعدداله ظمتدد ظ
مع دفظك  بقد ظظ.« ظمتتباظ  اظت، قتءترظفألظت ل ظعفمظتلقفظعلأظتلسؤتلظتلش م،ظأمظتل ت بألعضمظتلت مك ظش مم 

تلك لاظتلفستمق،ظهذهظتمت  مظللفستمق ظتعتبقظأ ظفققترظتلكدمتفظتلكدذ مق ظأعدالهظتخدملظتلت مكد ظىك   مد ظت كت د  ظ
                                                           

 ظكق داظسد ب  ظ :ظممكز مجلس بألمة ف  برنظعام بردسعتومي برجزبئعميلت عملظتملظتمكال ظع ظت،ست متب رظتلتألظم هرظللت مك  ظأ اق؛ظ .ظخقب ح ظظ-ظ1
 .ظظظ111مظ112

 .ظ3991ك ظتلت فملظتلفستمق،ظل  مظظ1/311 2تلك ف ظظ-ظ2

 تلس ب ظتلذ ق.ظ52-99ك ظتلق  م ظتل ضم،ظظ00ظ–ظ11تلكمتفظأ اقظظ-ظ3
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 ظمفدألظ  داظمتقدقظىك   مد ظعدفمظتلدقفظعد ظتلسدؤتلظ للدبالفظتسدتقتتم م ع ظت،  ب ظع ظتلسؤتلظمسب  ظذترظكعد ل ظ
كدد ظتلفسددتمقظأ ظظ311كدد ظتلكدد ف ظظ1 ظ2تل قددقتم ظظ»كدد ظخدداللظتلمقددرظفسددقظكمقددبظتلكؤسدداظتلفسددتمق،ظبي دد ظم ددم،ظ

 ظمقددقظأمدد ظت لدد ظأخددقالظل ددفمظفم ظأظ لشددقم ظتلك عددم ظعلمهدد ظفددألظهدد تم ظتل قددقتم ل ددمت ظتلت مكدد ظم ددم ظمفقدد ظ
فإ دد ظمسددت تجظكدد ظذلدد ظأ ظعضددمظتلت مكدد ظ ظظ للددبالفظتسددتقتتم م تتددأظمت  ظ دد  ظتلسددؤتلظمت لدد ظبكعدد ل ظظتل ددمت 

 ظتلقفظم،ظسب ظ    ظمأ  ظكلزمظب ،  ب ظع ظتلسؤتلظمفق ظللشقم ظمتر د لظتلكتدفف ظفدألظتلكد ف ظمك   ظت كت   ظع
ظ.ظ1«ك ظتلفستمقظ311

بهدذتظت، تهدد فظملدزمظتلك لدداظتلفسدتمق،ظتلت مكدد ظبد ل مت ظعلددأظأسدئل ظأعضدد ءظتلبقلكد  ظكدد ظفم ظأ ظم عدد ظ
ظ   تهد فظتلك لداظتلفسدتمق،ظفدألظكمت هد ظتل كمداع ظذل ظتلكؤساظتلفستمق،ظم ظتلكشدق  ظمقغدمظتلت مد ظتلك لقد ظ

ظعلدددأظتمقدددلظعدددفمى ظأ ظتلمتقددداظتل كلدددألظمابدددرظتكلددد ظأعضددد ءظتلت مكددد ظعددد ظت،  بددد ظفدددألظ امدددقظكددد ظتمتمددد   ظأمظ
ظ.2ك ظتلفستمقظ311 قتءترظت،  ب ظتلتألظ عرظعلمه ظتلك ف ظ،ظه كتتتقظى

  ند طمح برسؤبا ضما  إستقمبم برحكومة  -ب

فددألظاددلظغمدد  ظ لمدد ظفسددتمقم ظظ تلت مكدد ظغمددقظكلزكدد ظبدد ل مت ظعلددأظأسددئل ظتلبقلكدد  مم ككدد ظسددب ظمتي ددفظأ ظ
تضددك ظذلدد  ظمقغددمظىك   مدد ظفددت ظتلبقلكدد  مم ظلك  قشدد ظع ددفظعددفمظقضدد همظعلددأظت،  بدد ظتلكقفكدد ظلهددم ظى ظأ هدد ظتبقددأظ

ظبفم ظف  لم ظك ظفتمظأ ه ظ ظت تجظأ،ظأاقظق  م ألظك ظشي  ظىا ق ظكسؤملمته .

متدقجظتلت مكد ظظتك لداظتمكد ظبك  سدب ظعدم غت ظل ا كد ظتلدفتخلألظأ ظم  دلظمسدئل ظأعضد ئ ظأادقظملقفظتد ملظ
ىك   مد ظتتدممجظتلك  قشد ظتلك تمتد ظب دفظتلسدؤتلظب لكعد فق ظعلدأظتلدفتخلأل ظكد ظ ا كد ظظ351سم سم  ظب تتد ظب لكد ف ظ

لداظتلفسدتمق،ظأقعدأظهدذهظ ئت  ظ، قتهظتلت مك ظعلأظتمقدلظبتقدفممظ متبهد  ظفضدالظعد ظكمضدمع .ظغمدقظأ ظتلك 
ك لدداظتمكدد ظأقددق ظبكم دد ظهددذهظتل قددق ظىك   مدد ظى هدد ءظتلك  قشدد ظ.ظ»ظ..تلكت ملدد ظع ددفظك  بقتدد ظللفسددتمق ظك تبددقتظأ ظ

ك ظتل اد مظتلدفتخلألظفم ظأ ظمبدم ظتمسد اظتلك تكدفظظ90ب لكع فق ظعلأظ ئت ظتس ظتلشقم ظتلكذ مق ظفألظتلك ف ظ
)ظتل قددق ظتلقتب دد ظ.ظكدد ظتلفسددتمق ظتلت لدد ظظ15،ظقددفظبددم  ظبكقتضددأظتلكدد ف ظأ ظتلكؤسدداظتلفسددتمقظكدد ظعلمدد  ظمتعتبدد قتظ

ىعدفتقظ ئتد  ظمتعتبد قتظب ل تم د  ظأ ظك لداظتمكد ظتدم ظأمقفظت لد ظأخدقالظظتمكد تلمتمف ظتلتدألظمك د ظفمهد ظلك لداظ

                                                           
 تلس ب ظتلذ ق.ظ99/ق.ظ .ظ /ظم.ف/ظ51تلقأ،ظققم:ظظ-ظ1

 .21مظ21ل ظكق اظس ب  ظ :ظقق ب ظك لاظت ك ظل كلظتلت مك ظبمتس  ظ لم ظتلسؤتأ اق؛ظ .ظخقب ح ظظ-ظ2
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تب  ظ.ظك ظ)ظتل قق ظتلقظظ15غمقظتل ظتلت ل ظتلك عم ظعلمه ظعقتت ظفألظتلك ف ظظ مك   ظفمه ظتلكع فق ظعلأظ ئت 
ظ.1«ظخ لبظأت  مظهذهظتلك ف م م ظقفظظ ستمقتلف

بهددذتظتلت سددمقظمؤ ددفظتلك لدداظتلفسددتمق،ظعلددأظت  ددفتمظأ،ظأاددقظقدد  م ألظللك  قشدد ظتلتددألظتتبدداظتلسددؤتلظتلبقلكدد  أل ظ
سدداظلهدد ظتلفسددتمق.ظمل لدد ظتلسددب ظتلددذ،ظشدد اظتلت دد ملظعلددأظهددذتظتمسددلم ظكدد ظقبددلظأمم ددقاظعددفمظف علمتهدد ظتلتددألظ

جظك  قشد ظتمسدئل ظبالئتد  ظستمقم ظتلتألظتتدمظخالف ظلك ظهمظك كملظب ظلفالظتل امقظك ظتم اك ظتلفظأعض ءظتلت مك  
لت  ددألظتمسددئل ظتلبقلك  مدد ظكددفلم ظقق بمدد ظ دد كال.ظممدديتألظهددذتظتلت سددمقظكدد ظتلك لدداظتلفسددتمق،ظلمتدد فاظعلددأظتله فسدد ظ

تلكؤسداظظ تلت مك  ظتلد ظتله فسد ظتلتدألظمسدتب فظبهدظ ستققتقتلفستمقم ظتلفقمق ظل الق ظتل قف ظتمملأظب لا  م  ظتيكم  ظ
تلفسددتمق،ظبددي ظم ددم ظلك لدداظتمكدد ظفمقظفددألظ ددقحظكسددؤملم ظتلت مكدد  ظبقددفقظكدد ظمسدد أظىلددأظأ ظم ددم ظأفت ظلتدديكم ظ

دد عدد ظفددألظت،  بدد ظ.ظمأكدد مظهددذت ظتبقددأظتمفت ظتلمتمددف ظ،تددقتجظتلت مكدد ظ2قمظكدد ظتدد ظىعددفتقظ ئتدد تسددتققتقه  ظلددذتظت 
 ظهألظتل شقظلةسئل ظتلش مم ظمتل ت بم ظمتم مب ظتلكت لق ظبه  ظتس ظ  داظتلشدقم ظتلخ عد ظب شدقظأسئل ظتلبقلك  م 

ظىت ت ظتست الله ظك ظقبلظتلك  قض ظتلسم سم ظمقمالظتلض  .م لظ ظ3كت ضقظك  قش رظ لظغقف ظفألظتلبقلك  

 بستل اد برلجا  بردبئمة م  برتحقيق  -0

 ظغمدددقظأ ظكمق ددد ظتمددد لظ4تلبقلكددد  ألظل  ددد ظللتتقمددد ظعلدددأظتخعدددم ظ3991تلفسدددتمق،ظلسددد  ظت دددفملظمددد  ظتل
 ك ذ دد ظكدد ظتم اكدد ظتل قبمدد ظفسددتمقتلم ظملقددفظقددفكرظتلمتضدد  ظظغمددقفقدد ظعددقظتلتتقمدد ظعلددأظهددذهظتلل  دد ظكسدديل ظق

لتمت دفه ظ ادقتظفدألظهدذهظتلقق بد  ظظ ف  لدمسدمل ظعلدأظعكدلظتلت مكد  ظمهدمظظ تقمقمدظ تك قاظفمه ظتلل   ظتلفتئك ظتتقمقد
ظ.ظ5مقفقته ظعلأظ كاظك لمك رظأ اقظت عملظمفق ظبت مظتخععه ظ تلت مك ظىلأظ   تلفتئمظ

مأمضدد ظتلك لدداظتلفسددتمق،ظهددذتظت،شدد  لظكب ددقتظفددألظقددقتقهظتلادد  ألظتلكت لدد ظبك  بقدد ظتل ادد مظتلددفتخلألظللك لدداظ
كد ظتلفسدتمقظتد  ظظ91ىذتظ   رظتلكد ف ظظ»تعتبقظأ  ظظتم ظك  ظ19تلش بألظتلم  ألظللفستمق ظع فظك  بقت ظللك ف ظ

تلفسدتمقم ظأ ظمبقدأظمفمد ظلاقد ظتلشد  ظممادلظظتختع عد ت ظى د قعلأظأ  ظم  ظعلأظتلك لاظتلش بألظتلم  ألظفألظ
                                                           

 تلس ب ظتلذ ق.ظ99/ظق. .ف/ظم.ف/ظ59تلقأ،ظققم:ظظ-ظ1

ظحمما  مجلس بألمة م  برقئحة ف  حارة بالستقارة برمحتملة.؛ظتل  مت ظأ اقظ تق ظ-ظ2

 .ظ52-99ك ظتلق  م ظتل ضم،ظققم:ظظ00تلك ف ظظ-ظ3

 .3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ315تلك ف ظظ-ظ4

 .105 ظكق اظس ب  ظ :ظممكز مجلس بألمة ف  برنظام بردستومي برجزبئمي .ظخقب ح ظظ-ظ5
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 ظتكددد  ظلل ددد  ظتلفتئكددد ظأكددد ظتل اددد مظتلدددفتخلألظ ظمك ددد ظفدددألظأ،ظكددد ظأت  كهددد ظظ19متتسددداظت ل  تددد  ظفدددإ ظتلكددد ف ظ
بكبددفأظتل عددلظبددم ظتلسددل  رظظسدد سددل  ظت تمشددم ظكدد ظشددي ه ظأ ظتشدد لظكس للك لدداظتلشدد بألظتلددم  ألظأمظمعضدد ئه ظ

كد ظتلفسدتمقظفدألظهدذهظتلت لد ظ ظت  دألظلل د  ظتلفتئكد ظسدمالظظ91تلالزك ظللهمئ ظتلت  مذمد  ظمأ ظتلكد ف ظظمب  ستقاللم 
غمدقظأ د ظظتلتألظتس عفه ظعلأظتس ظتقدفمقظتلكسد ئلظتلتدألظت دقحظلدفالظفقتسد ظتلقدمت م  ظت،عالكم تلت ظفألظتلزم قترظ

أمظتملظكمتضماظه ك ظعلأظ...ظتلكتقق ظ  رتأل:ظنظ19ك ظتلك ف ظظ2ب ل اقظىلأظأ ظتل زءظتمخمقظك ظ كل ظتل قق ظ
مهمظك ظظ قفظمؤف،ظىلأظىض  ءظ  باظتيسمسألظعلأظتلتفخلظ نظتلس ت ظكت لق ظب لق  ع رظتلتألظتفخلظفألظعالتمته 

للك لدداظتلشدد بألظتلددم  ألظأ ظم شدد ظفددألظأ،ظمقددرظل  دد ظكدد ظتلفسددتمقظتلتددألظتكدد  ظظ303مت دد قرظكدداظأت دد مظتلكدد ف ظ
ظ.ظ1«قم ظفألظأم ظقضم ظذترظكعلت ظع ك ظتت

تختعد  ظظلبقلك   ظبدلظهدملظ كهك ظ  كلبم تبقظتلك لاظتلفستمق،ظأ ظتلتتقم ظلماظفألظتلت سمقظتلكذ مق ظ
ظ عكلهد مضد ظىلدأظ   د ظهدذتظلل د  ظتلتتقمد ظممظلل   ظتلتتقم ظفقد  ظممسدتب فظتلل د  ظتلفتئكد ظ لمد ظكد ظكك قسدت  ظ

ظفقتس ظتلقمت م .فألظقظت  م ته ظم ظم فمظ م  ظكهك ظىعالكم ظفألظش لظزم قترظلتقفظهتلذ،ظتعتبقظ

فدددألظقأ،ظ تددد ظلددد ظبك  سدددب ظك  بقتددد ظت دددفملظتل اددد مظتلدددفتخلألظتلك لددداظتلفسدددتمق،ظعلدددأظهدددذتظت، تهددد فظمأ دددفظ
ى شد ءظل د  ظكؤقتد ظفدألظكسد ئلظذترظكعدلت ظع كد ظع دفظتلضدقمق  ظظ ظع فك ظأققظهذتظتمخمقللفستمقظلك لاظتمك 

كد ظتلفسدتمقظظ313مظ330بكقتضدأظتلكد فتم ظ...ظظ»تم ه ظتعتبقظتلك لاظتلفستمق،ظأ ظتلكؤساظتلفستمق،ظقفظأقق
أ د ظكد ظتختعد  ظ دلظغقفد ظكد ظتلبقلكد  ظتشدد ملظل د  ظفتئكد ظمل د  ظتتقمد ظفدألظتلقضد م ظذترظتلكعدلت ظتل  كدد ظ

ظ.2«ظفم ظسمته 

ظىم هد ظ مك تدألظتدت ظسك  ظتلت مك ظفق  ظتلظ   ظتلفتئك ظللبقلك  للظتلك لاظتلفستمق،ظألبقم ظمبهذتظت، ته فظ
 ظذلد ظ لظتلت مكد عكدأظلبقلكد  ظعلدأظتقق بد ظت،عدالمظفدألظمسدمل ظكد ظمسد ئلظلدمظم تبدقهظمظظ  ك دظ311ب لكد ف ظتلفسدتمقظ

تددملظظلالست سدد قظتسددت كل ظتلل دد  ظتلفتئكدد ظ ظأمدد تلمام دد ظتلتشددقم م ظل قفتددألظتلبقلكدد  ضددك ظ ظك   تدد ظتل بم مدد ظم
ظ.3كش قماظتلقمت م ظتلتألظتقفكه ظتلت مك  ظلذتظفهمظمسمل ظتست س قظملماظتتقم ظمقق ب ظلل ش  ظتلت مكأل

                                                           
 تلس ب ظتلذ ق.ظ19مظف/- . .فظ-51تلققتقظققم:ظظ-ظ1

 تلس ب ظتلذ ق.ظ99/ظق. .ف/ظم.ف/ظ59تلقأ،ظققم:ظظ-ظ2

 .325كق اظس ب  ظ :ظظ مجلس بألمة: بإلطام بر ضوي و بروظي  بملم   ظظكقت ع.مظ-ظ3
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عدقتت ظظبإقعد ئ أ ظهدذتظتمخمدقظظمتبدم  ظتلكدذ مق ظأعدالهظت ته فترظتلك لداظتلفسدتمق،كك ظسب  ظمب ستققتءظ
ظك تبدقت ظلد ظفدألظأملظى تهد فظع هد متكدألظىقتف ظللكؤسداظتلفسدتمق،ظأفعد ظظ ظهمتلتتقم لل   ظتلفتئك ظك ظكك قس ظت

...ظ ظمك د ظأ ظتكد  ظلل د  ظتلفتئكدد ظللك لداظتلشد بألظتلدم  ألظأمظمعضدد ئه ظسدل  ظت تمشدم ظكد ظشدد  ه ظأ ظ»ظأ د ظ
هدمظهدذتظتلت سدمقظأسد اظمظ ظ1«تش لظكس س ظبكبفأظتل علظبم ظتلسدل  رظمب  سدتقاللم ظتلالزكد ظللهمئد ظتلت  مذمد ظ...ظ

تلل د  ظتلفتئكد ظكد ظكك قسد ظمسد ئلظتلتتقمد ظفإ هد ظظرتك  دك ظىذتظتلت  اظعلأظىستققتقظتلت مك  ظذل ظأ  ظفألظت ل ظ
ستضددد م ظتلت مكددد ظفدددألظ شددد  ه  ظبت دددمظفمكمكتهددد ظ دددمتلظتل هدددف ظتلتشدددقم م ظكددداظتخععددده ظظبددد متقالسدددت ققلظأمظ

عدفمظتلك لاظتلفستمق،ظلمظمشديظهدذتظقغدمظظى ظأ لك  م ظف  ل  ظعلأظضك  ظقق ب ظبقظهذتظسمس عفظظأ مت ففه .ظمكاظ
عهددفظكهكدد ظفددألظتددم ظفقدد  ظظت،عالكددألشدد لظتل ظمفضددلظىبقدد ءظفمقهدد ظفددألظفددألظك دداظذلدد ظتلفسددتمق،ظتلكؤسدداعددقتت ظ

ظمعقل ظعكله .ظتلفستمقظه تلتتقم ظلل   ظتلتتقم ظتلتألظقمف

 تقييد بر قاب برسياس : بر مع برثان 

فدددألظتلك دددد لظظممادددبتلقددد  م ظتلكددددف أل ظ اقمددد ظتلخ دددديظمتل قددد  ظفدددألظظهدددمظتلكسددددؤملم كعددد ل ظفدددألظظعدددلتم
ظعدد سم سدم ظظكت سدبته ظمكسدد ءلته لتمغلبمدد ظتلبقلك  مد ظعلددأظأفتءظتلت مكد ظتلق ئكدد  ظظ عددفمظقضدظفددألظت لد تلفسدتمق،ظ

فتخدلظتل اد مظظتلتق د لسدل ته ظفدألظظ ب لتقعمقظرظىفت ته ابتظىذتظ ظتمكقظتلذ،ظقفظم تهألظب ستق لته ظفألظت ل ظك 2ذل 
مقمق ظسدضدقمق ظتلكسدؤملم ظتلسم سدم ظكداظظتدتالءمظل  ظفدألظكق بدلظهدذتظم د ظأ ظته .ب فألظققظبقلك  ت ظتلمظتلسم سألظ

ىلددأظت كددفظظتم اكدد ظتلسم سددم ظ  ددل.ظذلدد ظكدد ظعققلتدد ىلددأظشددل ظأمظظتمتددمتلتل شدد  ظتلت ددمكألظم ظتددؤف،ظبتدد لظكدد ظ
ظظ.3م قل ظىعك له ىت   ظكسيل ظ قحظتلكسؤملم ظتلسم سم ظللت مك ظبسم جظك ظتلقمتعفظ

ظبقمتعدددفظهدددذه عدددك مظأكددد  ظضدددفظتلكسددد اظت، ددد ق ظىذظتددديتألظظذت مام ددد ظتلك لددداظتلفسدددتمق،ظتدددفخلظفدددألظى ظ
ظ 351 د ظت دفملظتل اد مظتلدفتخلألظلك لداظتمكد ظفدألظك فتد ظظتلخعم فألظهذتظمظظ.فألظتفظذتته تله فس ظتلك قل  ظ

هدذتظعلأظأ  ظنظمك د ظأ ظت تهدألظتلك  قشد ظب لكعد فق ظعلدأظ ئتد ظتسد ظتلشدقم ظتلكدذ مق ظأعدالهظن ظمع دفظك  بقد ظ
ك لدداظتمكدد ظأقددقظبكم دد ظهددذهظتل قددق ظىك   مدد ظى هدد ءظتلك  قشدد ظظ..»ظ.أ ظظتلك لدداظتلفسددتمق،ظتعتبددقظتلت ددمظللفسددتمق

 ظمبدم ظتمسد اظتلك تكدفظك ظتل اد مظتلدفتخلألظفم ظأظ90ق ظعلأظ ئت ظتس ظتلشقم ظتلكذ مق ظفألظتلك ف ظب لكع ف

                                                           
 تلس ب ظتلذ ق.ظ99/ظق. .ف/ظم.ف/ظ59تلقأ،ظققم:ظ - 1

2 - P.AVRIL et J. GICQUEL, op.cit., p: 167. 
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ك ظتلفستمق ظتلت ل ظتلمتمدف ظظ.ظتل قق ظتلقتب  )ظظ15تلكؤساظتلفستمق،ظقفظبم ظبكقتضأظتلك ف ظظ..»ظ. ظ ظمأ«علم ظ
أخدقالظمك  د ظفمهد ظتلكعد فق ظعلدأظ ئتد ظظمتلك لداظتدم ظأمقفظت لد ظ تلتألظمك  ظفمه ظلك لاظتمك ظىعفتقظ ئتد 

كد ظتلفسدتمقظم دم ظقدفظخد لبظأت د مظظ)ظتل قدق ظتلقتب د ظ.ظ15ظغمقظتل ظتلت لد ظتلك عدم ظعلمهد ظعدقتت ظفدألظتلكد ف 
ظ.1«هذهظتلك ف ظ

ع دفظظتلم مبمد إعدفتقظتلالئتد ظفدألظت لد ظت سدتق ل ظبك لداظتمكد ظلتلك لداظتلفسدتمق،ظظمسك ظت، ته ف بهذتظ
ت لددد ظت سدددتق ل ظتلكتتكلددد ظبك  سدددب ظك  قشدددت ظللسم سددد ظظفدددألظىعدددفتقه مك  ددد ظكددد ظ. ظمظظظأم ظ)ظظ كدددلتلكخ ددد ظظفقتسدد 
ظ..ظظا  م ظ)ظللت مك ظظتل  ك 

 بروجوليةحارة بالستقارة الئحة ف   لإصدبم بألمةمجلس ربرسماح أوال: 

عضد ءظتلت مكد  ظمم قضد ظعلدأظمظت مدم ظقئدماظتل كهمقمد ظب دفمضب ظتلدمزمقظتمملظكخ د ظعكلد ظكب شدق ظ
علدددأظكخ ددد ظتل كددلظأ ظم ددقرظعلددأظتلدددمزمقظتمملظمظظ.2كعدد فق ظهدددذتظتمخمددقتعددمل ظعلدددأظك لدداظتلددمزقتءظب دددفظ

تلكمتلمدد ظلت مددم ظتلت مكدد  ظ كدد ظمقددفمظم مبدد ظىلددأظك لدداظظممكدد ظ10للكمتفقدد ظعلمدد ظخدداللظظ تلك لدداظتلشدد بألظتلددم  أل
أم مظعلأظتم اقظتلتألظت ق ظكمتفق ظتلك لداظتلشد بألظتلدم  ألظعلمد  ظظ35خاللظظ كخ  ظتل كلتمك ظعقض ظتملظ

م ظظ  لدداظتمكدد ىلددأظىقتف ظ،قعدد ءظكظتل ددقرظمأ ددلظتلكمتفقدد ظعلمدد فددألظشدد لظظهددذتظتلتكممددزظبددم ظتل ددقفتم  ظم ددزالظمظ
تديامقظظ،ك   مد  ظعلأظعكلظتلت مك لك لاظتلش بألظتلم  ألظلل قل  ظتلقق ب ظتلسم س ظهمظ ظبلظكخ  ظتل كل،اقتءظ

لإلسدت   فظبد ظبإعفتقظ ئتد ظظتمك ك ظلك لاظ. ظلذتظس ظظظ3ظظ)لأظبق  كجظقئماظتل كهمقم ظعكخ  ظتل كلظظ قق ب
ظظ..ظظ2ظظ)ع فظقق بت ظل قرظكخ  ظتل كلظظ سم سم

  مةالة مخطط بر ما  لى لمنامج مئيس برجمهومية تأثيمإمكانية  -1

لك قفدد ظتلكق تق دد ظظتلكخ دد تتفمددفظ بم دد ظهددذتظظبفتمدد م ب ددألظ ظكخ دد ظعكددلظتلددمزمقظتمملقق بدد ظأب دد فظ،فقت ظ
ظظ. ظمهمظبق  كجظقئماظتل كهمقم علأظتلك لاظتلش بألظتلم  ألظعقض ظع فظتلتقمقأل

م قضدد ظمظبق  ك د ظظ)ظقبدلظتلت دفملظ.ظعلدأظأ ظمضدب ظقئدماظتلت مكد ظ3991لسد  ظتلفسدتمق،ظ  ظتلت دفملظمد
تلت دمظغكمضد ظتدملظ بم د ظتلك لد ظتلتقمقدألظظقض ظ تق ظعلأظكمتفق ظتلبقلك   ظممامدقظهدذتعلأظك لاظتلمزقتءظلم 
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أ ظظ كدظتتعتبد قظظ ك ظسل  ظقئماظتلت مك ظفدألظىعدفتفهم مبم ظعقض ظعلأظك لاظتلمزقتءظتقمفظتمطظأ ظظ لبق  كجل
كخ ل تدد ظلبق  ك دد ظظع ددفى ظتمخمددقظملدد ظم  قضدد ظهددذتظتلبق دد كجظسددم قرظعلددأظك لدداظمتقأسدد ظقئددماظتل كهمقمدد  ظ

ع دددفظهدددذهظظ ظى ظشددد ءمكلددد ظسدددل  ظى هددد ءظكه كدددظمتلدددذ،متم ه تددد ظتلتدددألظأتدددأظبدددقئماظتلت مكددد ظكددد ظأ دددلظت سدددمفه  ظ
ظظ.1تلكخ ل  

هددمظعلددأظأ ظتلبق دد كجظظعددقتت ب عدد ظ ظتلت ددمظتلسدد ب ظغكددمرظ2551ظلسدد  تلفسددتمق،ظتلت ددفملظظأزتلظملقددف
م دد ظ ظلددذتظ2كمددفت تلظفددألظعكددلظمضددب  ظلت سددمفظتلبق دد كجظقئماظتل كهمقمدد  ظم ظمكلدد ظتلددمزمقظتمملظسددمالظكخ دد لدد

قئددماظكد ظخدذظىذ ظأمظتلمتمددف ظلبق د كجظلك  قشدت ظعلددأظضدمءظتظ علمد ظعدقرظهددذتظتلكخ د ظأم ظعلدأظك لدداظتلدمزقتء
ظتلبقلك  .عقض ظعلأظ ظقبلظلبفتم ظتل كلظفم ظتل كهمقم 

تلت مك ظت كلظظ كك ظتقفمظأ ظتلسل  ظتلت  مذم ظ ظتكل ظى ظبق  ك  ظمتتفتظهمظبق  كجظقئماظتل كهمقم متي فظ
فددألظأعددله ظ ظفقق بدد ظتلك لدداظتلشدد بألظتلددم  ألظللكخ دد ظتلددمزمقظتمملكدد ظخدداللظكخ دد ظلل كددلظم ددفهظعلددأظت  مددذهظ

 ظمعددفمظكمتفقددظفددألظك لدداظتلددمزقتء خ دد ظعكددلظبق  ك د ظم ظعدد ت ظهددذتظتمخمددقظقدفظمتفدد ظعلددأظكظقق بد ظللبق دد كج 
تمكددقظتلددذ،ظ  ددلظظ.تمملقئددماظتل كهمقمدد ظ ظتلددمزمقظفددألظكمت هدد ظعلمدد ظت  لدد ظتقمقدد ظظتلك لدداظتلشدد بألظتلددم  أل

ب ددفظفظ.للت مكدد ظم مبمدد تلظت سددتق ل  تم تهدد ظهددألظم ظتلكؤسدداظتلفسددتمق،ظم قلدد ظتلقق بدد ظتلبقلك  مدد ظبهددذتظتمسددلم  ظ
ب  اظتلش لظعلأظتلك لاظتلش بألظتلم  ألظتلذ،ظتلمزمقظتمملظظ م قض ظتل كلكخ  ظظكمتفق ظك لاظتلمزقتءظعلأ

أمد مظكد ظظ35فدألظغضدم ظمدتمظتلتعدممرظعلمد ظ ظلأمد مظكد ظتبلم د ظلل دمت ظ50م ت ظك  قش ظع ك ظلهذتظتل قر ظب دفظ
متضدك ظأهدفتبظممسد ئلظتل شد  ظتلت دمكألظعكدلظظكخ د ظلفقتسد مهدألظكدف ظغمدقظ  فمد ظظ 3ت قم ظتقفمك ظفدألظتل لسد 

.ظىض ف ظلهذت ظفقفظأخضداظته ففألظعففه ظمكبتفخالرظكتفمف ظمظ ظ فتظم  لظك  قشت ظس تمتفألظ  ف ظتلك   ر ظ
ظلهدد ظمددمفقظك  دد ظتمغلبمدد ظتلبقلك  مدد  ظتلتددألظىلددأظتمملعلددأظكخ دد ظعكددلظتلددمزمقظظتلكؤسدداظتلفسددتمق،ظتلتعددممر

ظ.ظ4أغلبم ظبقلك  م ظقئ سم لت م ظتل ا مظتلفستمق،ظك ظترلم رظك ظمضك ه ظ
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 ك ظ  اظتلت فملظتلفستمق،.ظ09تلك ف ظظ-ظ2
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أتد حظتلفسدتمقظه د ظمظ ر ظلدب رظتلكالتادظىبفتئد كداظظتلك لاظتلشد بألظتلدم  ألظعلدأظكخ د ظتل كدلظممتف قفظ
مهدذتظكاهدقظأمظت ممبظكخ   ظمفقه ظب فظتستشد ق ظقئدماظتل كهمقمد  ظظ  كل ظتلكالتا ربهذهظتمخذظظللمزمقظتممل

ظ.ظتل كلظقق ب ظكخ  ظع فتلبقلك  ظتل كهمقم ظكاظقئماظظلتق بلظ لأل

ت كدددلظتلكسدددؤملم ظظمع دددفه  ظتلك دددقمرظعلمددد ظتل كدددلممتفددد ظتلك لددداظتلشددد بألظتلدددم  ألظعلدددأظكخ ددد ظظقدددفظ مظ
تلذ،ظمت م ظعلم ظقبمله ظظ بتقفممظتستق ل ظت مكت ظلقئماظتل كهمقم ظفستمقم ظملزمظتلمزمقظتمملمظتلسم سم ظللت مك  ظ

بكي ظفك ظتل  تم ظتل كلم  ظظمكبققظهألظأكقظك  قأله  ظت ستق ل ظتلم مبم ظللت مك ظمظظ.1 فمفك ظأملظظتمزمقظمت مم ظ
ب لقددفقظتل دد فألظفددألظت  مددذظظ ك هددت دد كلهمظتم ئددذظفددالظمتعددمقظكمتفقدد ظ ددمت ظتلشدد   ظكخ دد ظعكلهدد ظلددمظمتعددلظعلددأظ

لتمدد  ظتل  كدد ظتمعققلدد ظظفددألظعكددلظتلكؤسسدد رظتلفسددتمقم ظت سددفتفت ظكت لدد ظظم ددتجظت كددقظتلددذ، ظم  كخ دد ظ ظمقضدد
ظ.عكمك ظمتلت كم 

عددفمظتعدممرظتلك لدداظتلشد بألظتلددم  ألظعلدأظكخ دد ظعكدلظتلت مكدد ظقسد ل ظب ددفمظظ ظمشد لفدألظتقمقد ظتمكددق
ك تكددفظت  مددذهظمكخ دد ظظ تلك  ددذظهددمظبق  ك دد تلمتمددفظم ظتلبق دد كجظظ لددقئماظتل كهمقمدد ظقبددلظتلت مكدد كم هدد ظتلقضدد ظ

لدمظمقضدأظتلهزمكد ظتلسم سدم ظلدقئماظتل كهمقمد ظظكشدففتلقئ سدألظتل اد مظلبمفظأ ظتلكؤساظتلفستمق،ظفدألظب  ئد ظل ظلفم 
لقئماظللت مك ظمظ كلظبش لظم مفظت عتب قظتلسم سألظتلكخ  ظعلأظظتمخمقه فاظقق ب ظهذتظملذل ظأك مظتلبقلك   ظ

ظك لاظتمك .ظتلأظ عكلع ظكخ  ظظعقرظتقفمملمزمقظتمملظلظ كتلزظبإظقبله  ظتل كهمقم 
ظ

  مض مخطط بر ماةالة م لبرسياس  بالستنجاد  -2

 قد ظخداللظتل شدق ظأمد مظتلتدألظتىلأظك لداظتمكد  ظمهدذتظظكخ  ظعكل تملظظ عقضم مب ظظتلمزمقظتمملمقفمظ
كدد ظخدداللظكخ دد ظعكددلظتلت مكدد ظظفددألظقق بدد ظت لددأظفمقظك لدداظتمكدد ممظ ظ2علمدد ظكمتفقدد ظتلك لدداظتلشدد بألظتلددم  أل

ى قتءتتهدد ظلعدد ل ظأ ددقظمظبإك   مدد ظىعددفتقظتلالئتدد  ظتلفسدتمق،ظ دد ظتلكؤسدداظ ظتلددذ،ظتم ظ ظعلمدد  قضددتلسم سددألظلادقظتم
ظ..ظ ظظ)ظظذل كق زظقئماظتل كهمقم ظك ظخاللظلظت. ظت زمزظظأظظ)ظظ ظأ،ظ تمظت،م  بم تلت مك 

ظ
ظ
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 نحو بإليجاليةتأطيم إجمبءبت برقئحة  -أ

ب دفظتلكمتفقد ظعلمد ظكد ظ دقبظتلك لداظظ  كلظلك لداظتمكد تلتملظكخ  ظظ  قضلتقفممظتلمزمقظتمملظميتألظ
مهمظى قتءظىلزتكألظم سفظتلا  ئم ظغمقظتلكتس مم ظبم ظتل قفتم ظفدألظتلقق بد ظظبألظتلم  ألظمقبلظتلشقم ظفألظت  مذه.تلش 

فمدد  ظظ فت ددم ظبقددقتء ظتلددمزمقظتمملظمهددفتبظتلكخ دد ظمتلكتدد مقظتل بددقالظمت سددتقتتم مظ تلبقلك  مدد .ظأكدد ظ م مدد ظتلتقددفمم
فم ظتل ددم ظفددألظت  عددمل ظمتلت ددق ظل  فدد ظتلك دد  رظ كدد ظفددألظتل سددخ ظتل  كلدد ظتلك قمضدد ظعلددأظتلك لدداظتلشدد بألظ

ظتتدأظتلم  أل ظملمظتك  ظفألظهذتظت،  قظفقع ظمعض ءظك لاظتمك ظلال دال ظتلكسدب ظعلدأظكخ د ظظتل كدلظم 
علأظعقض  ظبلظمت ظلهمظك قفظت سدتك  ظىلدأظتالمتد ظكد ظقبدلظتلدمزمقظتمملظ ظأ ادق ظم دي ظتلكؤسداظتلفسدتمق،ظ

ظ ظمقمفظلك لاظتمك ظأ ظم م ظكقتقب ظتقمقم ظعلأظكخ  ظعكلظتلت مك  ظبلظش هفتظعلم ظفق .

تسددتققتقظظألظضددك  تزمددفظفددلالئتدد ظبشددقم ظى قتئمدد ظظتمكدد  اددمظتلكشددق ظىعددفتقظك لدداظمفددألظ  دداظت، دد ق ظ
ظبتقمدددد ظمقددددرظلك لدددداظتمكدددد ظمقددددفقظسددددل  ظتقفمقمدددد هددددمظظه كسددددؤملمته ظتلسم سددددم  ظفإعددددفتقظظىعكدددد لتلت مكدددد ظت لدددد ظ

م ظمك ددد ظأ ظممقددداظ ظ1عضدددمتظعلدددأظتمقدددلظلم دددم ظكقبدددم ظ25م ددد ظأ ظممقددداظىقتقتتهددد ظظ  ظمت  ظقدددققظذلددد  تسدددت ك له
ك دفم ظأعدت  ظت قتدقتحظلدفالظك تد ظك لداظتمكد ظممفعهد ظمظالئتد  ظلظمتتدفظأ ادقظكد ظىقتدقتحعلدأظتل ضمظتلمتتدفظ

ظ.ظ3تلك لاظبيغلبم ظأعض ئ ظلمع ف ظعلمه  ظ2س ع ظتلت لم ظلتقفممظتل قرظ.ظ11)ظظخاللظتلاك  ألظمتمقب م 

بقدفقظكدد ظهدألظكم هدد ظ ظى ددقتءترظىعدفتقظتلالئتدد ظأ هدد ظلدمظتدديتألظلت ادممظمبدم تلكددذ مق ظتسدت قترظتلشدقم ظى ظ
كدد ظقبددلظظ ك دد  قتقتتهدد ظمعدد  ظعكلمدد ظظعضددمت.ظظ25عشددقم ظ)ظظف عدد  ظلهدد  ظك لدداظتمكدد ظفددألظىعددفتقهل قل دد ظ

سددهلظتلتتقمددد ظب ل سددب ظللالدددطظظ ك  دد ظتمغلبمددد  ظفددألظتدددم ظم ددفظ عددد بظمقدددممظعكلدد ظعلدددأتلك  قضدد ظفتخدددلظك لدداظ
بق ددد كجظكددد ظعمددد هم ظقئدددماظلت  مدددذظظمتلتدددألظلددد ظت دددم ظضدددفظكخ ددد ظعكدددل ظظ تلقئ سدددألظتلك دددم ظلدددمظأقتفظىعدددفتقظ ئتددد 

تل كهمقم .ظمعالم ظعلأظهذت ظقت ظتلكشق ظتلكتفخلم ظفألظتلتعممرظعلأظتقتقتحظ ئت ظلع ل ظتلكخ د ظفتئكد  ظىذظ
مقغدد ظفددألظتلتددفخلظضددفظظعضددمتتددفخلظتلت مكدد ظأم ظب دد ءظعلددأظ لبهدد  ظاددمظك ددفم ظأعددت  ظتقتددقتحظتلالئتدد ظب ددفظ

أ بددقظظفقعدد فتئكدد ظظم  ددألظهددذتظتلتقتمدد متلكالتدداظأ ظتلالئتدد  ظظكؤمددفظ قتددقتحظعضددمتقتددقتحظتلالئتدد  ظمأخمددقتظتددفخلظ
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عفمكد ظظه د ظتلالئتد كد ظأ ظمظبظ.1سدمتءظأ   درظتلالئتد ظسدلبم ظأمظىم  بمد تلدمزمقظتمملظكخ د ظعكدلظلتفخلظكؤمدف،ظ
هدذتظمكدفلملظتماقظتلسم سألظعلأظكسؤملم ظتلت مكد ظتلكسدتقمل ظم مبد  ظمبقدأظتلتسد ؤلظك قمتد ظتدملظتلهدفبظك هد  ظ

ظتلت اممظتلفقم ظ،عفتقه .

 ت زيز برقئحة بإليجالية رممكز مئيس برجمهومية -ب

ظفهدلظعلدأظك لداظتمكد  ظ عكلدظلكخ د ظتمملظتلدمزمقظل دقرظتلقد  م ألظتمادقظتلفستمق،ظتلكؤساظممض ظلم
ظأعدالظتلتعدممرظلد ظمتد ظمهدلظفقد ؟ظتلتعدممرظتد ظلد ظأمظذلد ؟ظم دلظع كد ظك  قشد ظم دت ظلهذتظتمخمدقظأ ظمك  
ظتلكخ  ؟ظعقرظعلأ

ظلكخ  د رظمعدقمرظبدقتكجظتدملظ ع كد ظك  قشد رظل دف ظتمكد ظك لداظبدإ قتءظعكلم ظت،ش  لظهذتظسمت ظظلقف
ظفدألظغكمضد ظمشد لظ ظك ظزتلتلقق ب ظلهذهظتلق  م ألظتماقظع ظتلفستمقظس مرفظ  اقم ظأك .ظ2ت مك رظكت  قب ظعكل

ظ أ هددظعلددأظمهلدد ظأملظفددألظ علمهددظ لت مبددظمددمهمظككدد ظخاللهدد  ظكدد ظتمكدد ظلك لدداظتلكؤسدداظمقمددفهظتلددذ،ظتلددفمقظ بم دد 
.ظتلكخ د ظلهدذتظتلك  دذ ظتلقدمت م ظعلدأظتلكمتفقد ظكسدتقبالظلد ظمتسد أظل دألظغمدق ظ ظتمكد ظك لاظ،عالمظمسمل ظك قف
ظسم سددألظخمدد قظ ظهددمتلشدد لظبهددذتظتل ددقفتم ظبددم ظتل كددلظكخ دد ظقق بدد ظفه فسدد ظتلت سددمق ظهددذتظغمددقظتلتقمقدد ظأ ظغمددق

لدمظمقتد ظتلكؤسدداظمظظ.لالئتدد ظتمكد ظك لداظىعددفتقظخداللظكد ظممتي ددفظىضد فم  ظشدقعم ظمت ع  ئدد ظتز متد ظفدألظللزمد ف 
فدألظت لد ظعدفمظظخ عد ظ تلت مكد ظكخ د ظعكدلظع دفظقق بد متضد ظلالئتد ظك لداظتمكد ظسم سدألظتلفستمق،ظأ،ظأادقظ

ىستق ل ظت مكت ظظتلمزمقظتمملظتم ه مقفمظىذظكمتفق ظتلك لاظتلش بألظتلم  ألظعلأظكخ  ظتل كلظتلك قمرظعلم  ظ
تقددفمظب ددقرظتددملظكخ دد ظعكلدد ظم ظم ظمك دد ظتم هدد ظللددمزمقظتمملظأ ظلددقئماظتل كهمقمدد ظتلددذ،ظمقبلهدد ظبقددم ظتلفسددتمق

ظ.3ىلأظك لاظتمك 

عدفتقفلد ظتسدتقملظتلت مكد  ظمظأك ظفألظت ل ظكمتفق ظتلك لاظتلش بألظتلم  ألظعلأظكخ د ظتل كدل ظ تلالئتد ظظت 
 ظبق ءهد قظق ظق دتلت مكد ظتلتدألظت ظظلعد ل  ظ ظسلبم ظتلالئت ظأمظىم  بم ظ   رظسم سم ظكهك  ظتم ا قظظف ئالظسميخذظتم ه 

أ ظكس  ف ظكخ  ظعكلظك ظتعتب قظظ هظتلسم سألتقم،ظتلالئت ظت،م  بم ظكق زظتلذ،ظسظقئماظتل كهمقم ظمت  ك ظلع ل 
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ضددفظعققلتدد ظمأك  دد ظبق  ك دد  ظظللابدد رظعلددأظفعكدد قئماظتلددظم  ددألهددذتظمظ.ظ1 تز مدد ظلبق  ك ددفددألظتلتقمقدد ظتلت مكدد ظهددمظ
ظ لالئتددد ظت،م  بمددد فظ. ظأمظعلدددأظتمقدددلظكددد ظقبدددلظتلك  قضددد ظتلبقلك  مددد تلك لددداظتلشددد بألظتلدددم  ألكسدددتقبالظكددد ظقبدددلظ

خ ددقظكمت هدد ظلتلفسددتمق،ظتلكؤسدداظبهدد ظسدد  فهظلددقئماظتل كهمقمدد  ظظهددألظك تدد ظسم سددم ظبهددذتظتل ددقحظتمكدد لك لدداظ
ظ ظهددددذهظتمخمدددق ظع دددفظكك قسددددته ظلمام تهددد ظتلك م قمدددد قتعمهسدددتمظلفمكققت مدددد ظفدددألظتل قفددد ظتمملددددأ ظتلزتئدددف ظلف  رظت، دددف

ظ.ظ ظسمتءظفألظشقه ظتلتشقم ألظأمظتلقق بألكستقبال

لقق بد ظك لداظتمكد ظعلدأظكخ د ظعكدلظتلت مكد  ظمتلتدألظظغمدقظتلكب شدق تلسم سدم ظكك ظسب ظتتضد ظتلمام د ظ
ظفقدددفظتدددقم.ظمقع هددد تلك لددداظتلفسدددتمق،ظتفددد ظعلمهددد ظمظلمتمدددف ظتلتدددألظهدددألظتلالئتددد ظتمظمك ددد ظأ ظتتدددمجظبإعدددفتقظ ئتددد  ظ

بك  سددب ظبم  هدد ظللسم سدد ظظ ت، تهدد فظتلفسددتمق،ظك لدداظتمكدد ظكدد ظىعددفتقظ ئتدد ظت لدد ظت سددتق ل ظتلكتتكلدد ظللت مكدد 
ظتل  ك .

 برمحتملةحارة بالستقارة م  برقئحة ف  مجلس بألمة  حمما  ثانيا:

 ظكدد ظكك قسدد ظقق بتدد ظلددمك  ظىلددأظتلك لدداظتلشدد بألظتلددم  أل ظبم  دد ظعدد ظسم سددته ظتل  كدد ظتقددفمظتلت مكدد ظسدد مم ظ
مقتقبدد ظتلك لدداظتلشدد بألظظ لت مكدد تلسدد مم ظلظل شدد   رلظ كددم زتظىتعدد ئمهددألظتلسم سدد ظتل  كدد ظتعتبدد قتظكدد ظأ ظظعلمدد  

تلت دددفملظظمددد  فدددألظهدددذتظت، ددد قظمظتعتكدددفهظلت  مدددذظبق ددد كجظقئدددماظتل كهمقمددد .ظكخ ددد ظتل كدددلظتلدددذ،ظلتلدددم  ألظمفقددد ظ
ت قدد ظبمدد  ظتلسم سدد ظتل  كدد ظك  قشدد ظعكددلظتلت مكدد .ظمك دد ظأ ظتخددتمظهددذهظ...ظأ ظنظعلددأظظ3991تلفسددتمق،ظلسدد  ظ
 كد ظمك د ظأ ظمتقتد ظعلدأظهدذهظتلك  قشد ظىمدفت ظكلدتكاظقق بد ظمقدممظبد ظتلك لداظتلشد بألظتلددم  ألظظتلك  قشد ظبالئتد .

م لد ظكد ظتلك لداظتلشد بألظتلدم  ألظتعدممت ظب لاقد .ظظللمزمقظتمملظأ ظ..ظ...)ظظظ310مظ311مظ310 بق ظللكمتفظ
كمتفقددد ظعلدددأظ ئتددد ظتلاقددد ظمقدددفمظتلدددمزمقظتمملظتسدددتق ل ظتلت مكددد .ظفدددألظهدددذهظتلت لددد ظمك ددد ظلدددقئماظتلمفدددألظت لددد ظعدددفمظ

مك دد ظللت مكدد ظأ ظتقددفمظىلددأظك لدداظظ.)ظ...ظ.ظ329تل كهمقمدد ظأ ظمل ددي ظقبددلظقبددملظت سددتق ل  ظىلددأظأت دد مظتلكدد ف ظ
ظ.ظ2تلسم س ظتل  ك .ظنظتمك ظبم   ظع 

تلكتتكلد ظللت مكد ظتبدفأظبت بمدقظتلك لداظتلشد بألظتلدم  ألظظت ستق ل أ ظظتلفستمق،ظتلكذ مقظمتض ظك ظتل  
ت تهددألظبإك   مدد ظىعكدد لظهددذتظتمخمددقظلكسددؤملمته ظتلسم سددم ظبإمفتعدد ظمظعدد ظعددفمظقضدد هظعدد ظسم سددته ظتل  كدد ظبالئتدد  ظ

لكسد  ف ظك لداظتمكد ظفدألظت  د ظظتلكؤساظتلفسدتمق،ظم  ه  ظلمظ لبته .ظمظلكلتكاظقق ب ظأمظبش  ظتلاق ظع ه ظىذتظ
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بتقممددفظى ددقتءترظتددفظذتتهدد ؛ظظلبقلك  مدد ظتلك قل دد  ظبددلظعكددلظعلددأظعقل دد ظ لمتددألظتلكسددؤملم ظتلسم سددم ظفددألتظتدديكم فددألظ
تلك لدددداظظلددددذتظتددددقمظ..ظظ2ظظلقق بدددد ظ)كلددددتكاظتظكدددداظعدددد مب ظىعكدددد ل. ظظظ3ظ)ظتلتعددددممرظب لاقدددد ظلعدددد ل ظتلت مكدددد ظ

ظ.1بم  ظتلسم س ظتل  ك لظت قق بظع فتلفستمق،ظك لاظتمك ظك ظىعفتقظتلالئت ظ

 رصارح برحكومة لارثقةتقييد إجمبءبت برتصويت  -1

لظبمد  ظتلسم سد ظتل  كد  ظكد ظتد ظفدت ظك  قشد ظع كد ظتدمظظك  ظتلكؤساظتلفستمق،ظتلك لاظتلشد بألظتلدم  أل
ملدمظمقتد ظظ.هد ىم  بمد ظب لقضد ظع أمظظ سم سد ظتلت مكد ظعد للسدخ ظسدلبم ظظمك  ظأ ظت تهألظب لتعممرظعلأظ ئت 

ىلدأظ لد ظتلتعدممرظه ظأ ه ظقدفظتدفف ظغمق ظع ظتلكق زظتلسم سألظللت مك ظتلسلبم ظالئت لتلفستمقظكسؤملم ظكب شق ظ
لهد ظظ ش  ه  ظم ظعدفمظقضد ظهدذتظتمخمدقظسمسدب ك ظظ  ظ ألظتتسمظكمق ك ظ مت ظتلك لاظتلش بألظتلم  ألظب لاق 

ظكش  لظعكلم ظى ظتستكقرظب  اظتلسم س .ظ

مأ  زظتلكؤساظتلفستمق،ظللمزمقظتمملظتقفممظ ل ظتلتعممرظب لاق ظكب شق ظب فظعفمقظتلالئت  ظكك ظم  ل ظ
تلك لداظتلشد بألظتلدم  ألظذلد  ظظ ظم  ظفألظت ل ظك ظىذتظش  ظع  ى ظأقفمظعلأظهذتظت، قتءببق ءظت مكت ظم  زبظ

 لظهذهظت، قتءترظللتململ ظفم ظتلمعملظىلأظظغمقظأ ظتلفستمقظعقل ظىستق لت ظلقئماظتل كهمقم .لزمظبتقفممظمفإ  ظ
فقفظسهلظتلكؤساظتلفستمق،ظى قتءترظتلتعممرظظ.2ملمسرظم مبم ظتتتك لم ظق ل  ظلم  لظكسيل ظتفماه تقفممظت ست

 عد ب ظتمغلبمد ظتلبسدم  ظفقد ظلمزمدفظ  دلظ ظف،قتب   ظبكعمقه ظتلسم سألظىلأظأب فظتلتفمف ب لاق ظلع ل ظتلت مك ظ
 ظ....)ظتلكشق ظأققظعدقتت ظ...ظ»ظب ع ظعلأظأ تل ع  ظعلأظهذتظظأ فظتلك لاظتلفستمق،مظك ظفقع ظتعمل .ظ

أ ظم م ظتلتعممرظب لاق ظب مغلبم ظتلك لق  ظمتعتب قتظأ ظتلكؤساظتلفستمق،ظقفظبدم ظعدقتت ظمعلدأظسدبملظتلتعدقظ
ظ11ق  ظبكقتضدددددأظتلكددددد ف ظتلتعدددددممرظب مغلبمددددد ظتلك لقددددد ظفم ظأ ظمشدددددتظ رظتلتدددددألظمشدددددتق ظفمهددددد ظأ ظم دددددم  تلتددددد

ظ11.ظمتعتبدد قظأ دد ظمسددت تجظكدد ظأت دد مظتلكدد ف ظغلبمدد ظللكمتفقدد ظعلددأظ ئتدد ظتلاقدد .ظكدد ظتلفسددتمق ظتلدد ظتم.0.تل قددق .)
.ظكدددد ظتلفسددددتمقظأ ظتلكؤسدددداظتلفسددددتمق،ظم ت ددددألظب لتعددددممرظب مغلبمدددد ظتلبسددددم  ظللكمتفقدددد ظعلددددأظ ئتدددد ظظ0تل قدددق ظ.)
تعددددملظظ بتعدددد مبظ إلقتف ظتلفسددددتمقم تلبقلكدددد  ظلددددتشددددمم ظبهددددذتظت، تهدددد فظتلك لدددداظتلفسددددتمق،ظظلمتددددب  ظ3«....اقدددد لت

ظىق ك ظكسؤملمته ظتلسم سم .ك ظامظتلت مك ظعلأظتلاق ظمظ

                                                           
 تلس ب ظتلذ ق.ظ99/ظق. .ف/ظم.ف/ظ59أ اق؛ظتلقأ،ظققم:ظظ-ظ1

 .3991ك ظت فملظتلفستمقظل  مظظ11تلك ف ظظ-ظ2

 تلس ب ظتلذ ق.ظ99/ق.ظ .ظ /ظم.ف/ظ51تلقأ،ظققم:ظظ-ظ3
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لأظ    ظمظ شد ب ظلاقد ظتلت مكد ظظقبدلتلك لاظتلش بألظتلدم  ألظظمضاظتلكؤساظ تل ع  ظتلبسم ظللتعممرت 
قئددماظتل كهمقمدد ظكدد ظتلتخممددقظبددم ظقبددملظتسددتق ل ظتلت مكدد ظظ تك م ددظب ددفت  ظ فددألظكمضدداظم  لدد ظمقت دداظ  فدد ظتسدد ب

أمظتلددذه  ظىلددأظتددلظتلك لدداظتلشدد بألظتلددم  ألظل ددقحظكسدديل ظتلاقدد ظبددم ظتلك لدداظتلشدد بألظتلددم  ألظظ كشدد مب ظتلاقدد 
ظ ظمقمفهك :ظظأكقم بم ظتلتخممقظتلش بألظتلم  ألظظتلك لاهذتظتلت مظعلأظظرمم قظمتلت مك ظأك مظتلش  .ظ

 ىك ظك  ظتلاق ظللت مك ظمتلكمتفق ظك ظ فمفظعلأظسم سته ظبك ظم  قرظتلالئت ظتلتألظأعفقه .ظ -
متلك  زفدد ظبتلدد ظكدد ظقبددلظظ تقددفممظتسددتق لت ظىلددأتلت مكدد ظمففدداظتلددمزمقظتمملظظعدد أمظشدد  ظتلاقدد ظظ -

 ق.ك ظتلفستمظظ0/11قئماظتل كهمقم ظمفق ظللك ف ظ

فددألظظت فإ دد ظمكد قاظسددل  ظعلددأظتسدد ظسدمقظتلكؤسسدد رظتلفسدتمقم  ظؤمظت كدد ظكسدبإعتبد قظقئددماظتل كهمقمد ظمظ
متسددك ظلد ظهددذهظظ.ك عددفتظب درظت ستشدد قترظتلشد لم ظفقد ظ أ،ظقمدفكد ظفم ظمظتلك لداظتلشدد بألظتلدم  ألظبتقمدد ظظتدل

ضداظكمتز د ظفدألظمظتلتدلظقظمسد عفهظقدقتتمدطظظ.تلفسدتمق،ظتلسمقظتلتس ظلل ا متلتقم ظب تخ ذظتلققتقظتلذ،ظمتعمقظب ظ
ظ.فألظعهفتهمظك ظكفالظتكاملهمظله للتتق ظبم ظت،قتف ظتلش بم ظمتل مت ظ

تتسد ظسعد ظأغلبمد ظقئ سدم ظكمتفقد ظلةغلبمد ظتلبقلك  مد  ظفب دفظقدقتقظتلتدلظإذتظأفدقزرظت  تخ بد رظتلتشدقم م ظف
تل قفد ظتمملدأظتلك تلد  ظملد ظت د ظه د  ظأمد ظعد مب رظفدألظتسد  ظت تع قتظلقئماظتل كهمقمد ظمتلت مكد ظك د ظعلدأظ

 ظتل فمددفظتلددم  ألظفددألظتلك لدداظتلشدد بأل ظأكدد ظىذتظأتددرظأغلبمدد ظبقلك  مدد ظك  قضدد ظب ددفه ظتلفملدد ظكؤسسدد رعكددلظسددمقظ
 لل  م  ظتقجسم سألظظكمقب فأل تل كهمقم  قئما م  ل تل  تلك تلم  أل تلش بأل للك لا ت تع قتظسم سم  هذتظفم ف

فدألظهدذهظظتلك  قضد   تعد فمظب مغلبمد  أ  فم بق  ك د ظ ت  مدذ علدأ تسدهق  فمدف ظظت مكد  مدم ت  معد  ظعلمد ظ
 ت، تخ بد ر  تم د  أ ظهمظفدألظذلد ظهدمأس سد  ظمتل كهمقمد  قئدما تسدتق ل  بضدقمق  ب درظتل قهد ءظتلت لد ظم د ف،ظ

  آلمد  تلتدل ماهدق ع فئدذمظظ.مسم سدت تلدقئماظ شدخ  علدأ كب شدق غمدق ىسدت ت ء ضدك م  ت دف تلكدذ مق ظتلتشدقم م 

خضد  مظ قأمد   متت دمم تلشد   تدفخل ىك   مد  كدا  م بمد  همئد  بتمت دف تسدك  تلكب شدق   شدب  للفمكققت مد   تل دمت  ت 

ىلددأظك لدداظظمءتلل ددفدألظبقددأظلددقئماظتل كهمقمد ظل ددألظممت دد ظتمغلبمد ظتلك  قضدد ظفقعدد ظت.ظمفددألظهددذهظتلت لد ظ1لقق بتد 
ظتمك ظ خم قظسم سأل.

ظ

ظ
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 برمةالةملتمس ص ولة إ ماا  -2

ب فظك  قشت ظللسم س ظتل  ك ظللت مك  ظمك د ظللك لداظتلشد بألظتلدم  ألظأ ظمل ديظكب شدق ظىلدأظكلدتكاظتلقق بد ظ
فمهدد ظكب شددق ظعدد ظىقتفتدد ظفددألظىعكدد لظم عدد ظتلك لدداظتلشدد بألظتلددم  ألظظت  ددلفم ظىعددفتقظ ئتدد .ظمهددمظ لمدد ظف  لدد ظ

مهددففظىسددتققتقظتلت مكدد ظىذتظكددد ظتقمقمدد ظخ ددقتظظمشدد لظكلددتكاظتلقق بدد ظ مبهددذتظتلم دد ظتلكسددؤملم ظتلسم سددم ظللت مكدد  
علأظع فق ظتلك لاظتلش بألظتلم  ألظكتستق لت ظكب شق ظب فظظسمقفمظتلمزمقظتمملظ متست كلظبش لظغمقظعقال أل ظ

ظىعك ل .كسيل ظبقممفظت قل ظ ظلذتظتمظتسمم  ظتلكلتكا

 قتددقتحظظ ددمت ظتلك لدداظتلشدد بألظتلددم  ألظعلددأظتمقددلظ0/3كدد ظتلفسددتمقظتمقمدداظظ310 ظتشددتق رظتلكدد ف ظبفتمدد 
ت،تتكدد لظكدداظظ فددألظاددلظتلت ففمدد ظتلتزبمدد ظفتخددلظتلك لدداعكلمدد ظ ظمهددمظ عدد  ظقددفظمعدد  ظتتقمقدد ظكلددتكاظتلقق بدد 

تل ضدم،ظأا د ءظظتلكشدق ظسدك .ظ كد ظ ت مكمد ظتئتالفدمتلتدألظقدفظتشد لظك هد ظم مفظتمتزت ظتلكس  ف ظللت مك ظتل بمقظل
ىلددأظظلدد ظكدداظتل ددمت ظتلكسدد  فم ظتلك  قضددم ظلكلددتكاظتلقق بدد بتددفخلظتل ددمت ظظ تلك  قشدد ظتلتددألظتسددب ظكلددتكاظتلقق بدد 

ظ.ظ1مكقتقتم     ظتلت مك ظ

ظممتدم ظ.إلمدفت تلت لم ظلأم مظظ.ظ51)ظظتلاالا ظخاللتفما ظظ311ب لك ف ظظتلفستمقظك اأك ظكمعفظتلتعممرظفقفظ
ق د عهمظظ ذتتهدمتلقق بد ظكلتكاظت،ق  ءظفقع ظللض  ظعلأظكقتقتألظظهذت كد ظخداللظىتعد  رظتل دمت ظفمكد ظبمد همظمت 

ظب لت  زلظع ظت قتقتحظمتهفئ ظتمعع  .

 دمت ظتلك لداظتلشد بألظتلدم  ألظللتعدممرظظ.ظ1/2الاألظ)ظظك ظتلفستمقظ ع  ظ311مأخمقتظتستلزكرظتلك ف ظ
تلتعدددملظعلدددأظل قل ددد ظمظلظتددد ت  ع دددفظمتخدددذهظتلكؤسدداظتلفسدددتمق،ظى ظظعلددأظكلدددتكاظتلقق بددد  ظمهدددمظ عددد  ظ بمدددقظ 

كلتكاظتلقق ب ظىذتظمتف ظتلك لاظتلش بألظتلم  ألظل ظمتست كل ظه  ظ تفظأخمقظ2ت، ك  ظتلشب ظتل لألظلككالألظتلش  
ظعلأظىقتقتت .

                                                           
 تلكذ مق.ظ52-99ك ظتلق  م ظتل ضم،ظظ15أ اق؛ظتلك ف ظظظ-ظ1

أ بدقظتلتعدملظعلدأظظلضدك  تتخدذهظتلكؤسداظتلفسدتمق،ظفدألظعدفرظأت د مظفسدتمقم ظفدألظتل كدلظتلسم سدأل ظمقدفظ.ظهمظ ع  ظكقت داظظ1/2ى ظ ع  ظتلالام ظ)ظظ-ظ2
 ظ كدد ظتشددتق ظتددمتفقهظكدد ظقبددلظ2/11تل ددقفتم ظك تك تددم ظك دد ظ،ابدد رظتلكدد  اظلددقئماظتل كهمقمدد ظب لكدد ف ظظأعضدد ءت لدد ظتتقمقدد ظكدد ظظفقددفى كدد  ظتددملظكسدديل ظكدد  ظ

تقظتلك لدداظتلشدد بألظ  لدد ظتلفسددتمقظ عدد ب ظ،قددقظ كدد ظ.ظ2/331ى تكدد  ظتلبقلكدد  ظفددألظفمق ظغمددقظع فمدد ظمفقدد ظللكدد ف ظظ  لبددع ددفظأعضدد ءظتلك لدداظتلشدد بألظتلددم  ألظ
 .ظظظظظ320تلم  ألظللق  م ظع فظ ل ظتلكفتمل ظتلا  م ظمفق ظللك ف ظ
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ىعك لظتلكسؤملم ظتلسم سم ظللت مك ظك ظخاللظكلتكاظظتع  ظتلكذ مق ظتلشقم ظكك ظسب  ظمتض ظ مبظأ 
ظ ل ظتلتعممرظب لاق  ظفإ ظتلكؤسالتلقق ب ظىلأظتفظم  فظم م ظكستتمالظبه  ظمبإض فته ظىلأظت، قتءترظتلك قل  ظ

لمظم  ظفألظت   ظ بمق ظلتفخلظك لاظتمك ظل قل  ظتلقق ب ظتلسم سم ظللك لاظتلش بألظتلم  ألظكد ظخداللظظتلفستمق،
أمضدت ظمهدمظكد ظظ تلسم س ظتل  ك  ظلدذتظلدمظم عد ظعلدأظكد  ظك لداظتمكد ظتد ظىعدفتقظ ئتد ظبهدذهظتلك  سدب بم  ظ

ظ.1تلس لبظتلذ قظبخعم ظك  بق ظك لاظتمك ظللفستمقظقققهظتلك لاظتلفستمق،ظفألظقأم مظ

                                                           
 تلس ب ظتلذ ق.ظ99/ظق. .ف/ظم.ف/ظ59تلقأ،ظققم:ظظ-ظ1
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 األولخالصة الباب  

هلهةةملننلم ةةالبرانةةالبر يل ةةمل يللةةال ةةجلبر ةةا لبرنقلم ةةالوظيفةةالبرلمرنةةلجلبرريب ةةمرهلمنيةةمرلنةةجلبرلمرنل ةةل 
بر يل ةملل  ةلنيجلل ويهحةددل ناةلن ةلممه لبرحمةلفل ةملاه ةلقلبرقةمبمب لبرنلنةالراحيةلةلبرن ةهمما لهلصلح لبر يلدة

له وننلم للللقملبر انل هل مل القه نهنثاليج؛ل  لنلنايلمرلنهنثال ملبره ميعهلوآ مل يل ملنحضهلي ل أ
ليموجلنجل الال لدةلهنثيايال يل يا لرا  لنيج

 ظةمبلرنةلليهنهةعللة لنةجللهلة لبدر ةهلدب لولها فلبرلمرنلجللاناة لبر يل ةملانمل يالثله لبرهرلم لبرنقلم القدلأور
هلأوليامقةال نةالصةلح لبر ةانالبرحقيقةملينسللنصةلر لبر ةا ل ف ة قدلاقلنؤثمةل ملبر ظلفلبر يل م للل  ان

برانةةةالبر يل ةةةملبرنؤ ةةةسلبرد ةةةهومرلارةةة ل قا ةةةال نةةةدلله رةةةالهةةةقبول لن لةةةللبره فيقيةةةالولةةةل    ةةةانل هللةةةلقملبر
نيجل ةةةملهةةةقبلبلنةةةلمهلرهةةةأ لوهأ ةةةيسلبرنراةةةسلبرد ةةةهومرليةةةأهملحققةةةال ةةةملقرةةة لد ةةةهومياوآريةةةل لرالمرنةةةلجللقوب ةةةدل

هل ية رهنثيةالبلنةجل ةالال قا ةاهلرالمرنلجلبرانالبر يل م ا له ظيفلوقدل نال مل ليالقر للهالبرلمانية المعقلنة
ل   لنله لبر يل ياوضلنل

لهمييف لرنلياهللللهرالدةلبرلمرنل يابضلنل مللبرنراسلدومبلرهللدلبرد هومرللو ملهقبلبر صو هليظلم
 ا ةفالوظيفةهلفل ةجلرمةمل ليلهاةدلبرلمرنةل ييجلللةللل يلةلهانةللعلبرهنثياةملرلهة  قا لنةعلحةمةهل للل لدةلهنثيايا ا لأ
ر لرل  لهقبهللب مبدةلبرالنا لبرهاليمل ج مل هلبرحنليالبرد هوميالراالدةلبرلمرنل يانجلبلرهللدلبرد هومرل ييلوب 

نةةعله ةةل ملبرحةةل  لبرنراةةسلبرد ةةهومرلضةةلنلبرن ةةهوالبرقةةل و مهلااةة لبلرهنةةل م؛ل وللهقةةل و مبرج؛لين ةةهويبر اةة ل
منللحن لل للرالدةلمقلله لرد هوميهلللنوضحللاضمبمهل  دللبروظل فلوبر  لنل لأقص للاض لهبرالدةلبرلمرنل يا

وبرهنثيةال قةةنهلليةةهال فوضةةلنللللنةلللهوبرهنييةملنةةجل ا ةفهلللراييةلدةل يلةةلبرلمرنةةل ييجللننةعبرحصةل البرلمرنل يةالضةةدل
لنجلبرن ؤوريا لالمرنل ييجبرماملرل فل بلوأ  النحلو  ل

بريب ةةدةلبرد ةةهومرلارةة لأننةةلللبرلمرنةةل ييجلبلرهنل يةةالهل قةةدلهصةةدالبرنراةةسلأنةةلل اةة لبرن ةةهوالبلرهنةةل م
 ل ةةةيالهمهيةة للاةةةضلبرهاويضةةل لب هلفل ةةأحلنلنحةةةلو هل ةةجلحلرةةةالبرهنثيةةاهلوبرهةةةملقةةدلهضةةةملللرالةةدةلبرلمرنل يةةةا

 لههصةةةةالللرالةةةةدةلهلولبراديةةةةدلنةةةةجلبلنهيةةةةليب لبرنلديةةةةالبرهةةةةملهفهقةةةةمل رلأ ةةةةلسلقةةةةل و مومةةةةقبلوبرهمنيايةةةةال  ف ةةةةلفهل
لبرلمرنل يالوحلرالبرهنثيا 

دب ةالرم هةملبرلمرنةلجهلنةجل ةالالهملنةاللينةلمسسلبرهنثيالبرلمرنةل مل ةملبرريب ةملهل إجنلل لقلو الوةل ا 
برنؤ ةسلله د ةللهلوبرهةمللاقا ةال القةالبرنةم هيجل ينةلللي لنةلهموجل ةهل إجل قا البرهنثيالرقبللنللب ث يجلنال ي نا
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وقةةدل نةةالبرنراةةسلبرد ةةهومرل اةة لضةةلنلهةةقرلبرل د ةةالبرد ةةهومياللبرد ةةهومرلل ةةمالريةةملنه ةةلورلوظيفيةةلللي لنةةل 
امه ةةل للب نةةالنةةجنراةةسللحيةةحلحةةمفل  قةةنل ةةيملبلرةةمب ب لبره ةةميايالللهرةةلرلوبحةةدل حفظةةلراث ل يةةالبرلمرنل يةةاهل

حةةقلمنةةللأقصةة لللللنمهةة لبرنم ةةالب ورةة لحصةةمب رن ةةلميالبرحمونةةالايةةدبللمةةدل اةة أولبرنلةةلدمةلللقهمبحةةل لقةةوب يجهل
رنيةةعلهةةقرل ةةملبل ةةهالفل قةةن لل ةةانه لجولةةي لبرهاةةديالنلل ةةمةلرا صةةو لبرهةةملهاةةمضل ايةة هل ةةملنراةةسلب نةةال
نراسلبر ةةالملبرةةون ملوي هلةةملدب نةةلللةةلريلةةدألبرةةقرلهلبلهرةةلرلبروبحةةدلرا صةةو لبرقل و يةةاهةةملرضةةنلجلبلرهلةةلدب ل
لمقللهة لبر ظةلفلبر يل ةمهللب ةهقمبم ةملحفةظلنراةسلب نةالدومللحفلظلل ا هأهملهقرلبلرهللدب لول للنراسلب نا

لونوبرلالن لنملا د ل لهلللبردينقمبنيا لللرهصحي لأ نل للأ نلالبرنم البرن ه لاهل ا لبرالحقال

رهلةةلدلبرد ةةهومرلراانةةالبر يل ةةملرالمرنةةلجهلهةةولم ليهةة لهقييةةدلبرنؤ ةةسلبرد ةةهومرلوبرورةة لبرثةةل ملره ظةةيفلبل
لاحقوقلب  ل يالرانوبن يج لرل ر  لن لبر يل مهلنجل الالهأنيمرل مل القه لللر انالبره فيقياهلو مله ظين

لويؤمةةدلهةةقبلبر يل ةةم لنهيليبهلةةللدب ةةالبر ظةةلفحلم ةةلللبرنراةةسلبرد ةةهومرللياةةد للر  ةةلالرا ةةانالبره فيقيةةاهل
لم ي ة هايةيجللل ةانالبررنلوميةام ةيسلب ةه ثلملنةعلهةقبلبررلةليهللبراضويال ةمهين البرهنثيالبرم ل مل ا للبرقوا
انراةةسلبرد ةةهومرلرل اةة لبررل ةة لبرةةوظيفمهةةقرلبرلين ةةالبراضةةويالأثةةم لبرصةةالحيل لبرنةةؤثمةل ةةمل ناةة  لوقةةدللقو

 اةة ل القةةالبرحمونةةالللرلمرنةةلجهللهةةأنيمرلرلةةقبل ل اةة لهر ةةيدلبرلين ةةالبره فيقيةةال ناسةةلرارهلةةلدسلاقبليظلةةمللهلوضةةو 
نرةةلالبره ةةميعلفةةظلبنهيةةليب لم ةةيسلبررنلوميةةالوبرحمونةةالر  ةةهثنلمل ةةملحلهلنقللةةاب  يةةمل ةةملبر ةةمبمالبره ةةميايا

ةةميعلقةةوب يج لمنةةللألةةأوبنملون ةةل وبرهلةةدلارةة للوج قةةل لربر ةةانالبره ظينيةةالضةةدلهرةةلويب لبرلمرنةةلجلرلةةلللل جلنرةةل ن 
رل  لقر هل مل قا البرمقللالبر يل يالرالمرنلجل ا لأ نلالبرحموناهلله ظين لرو ةل البل ةالفلبرلمرنةل ملوهقييةدرل

ل دوب لبراقل لبر يل م 

لةةقرلبرحقةةوقلضةةدلها ةةفلرللبرنراةةسلبرد ةةهومرلحلنيةةل قةةدلأ هلةةمأنةةللللر  ةةلالراحقةةوقلوبرحميةةل لب  ل ةةياهل
هل ةإجلهةقبل مل صو لقل و يالقللاالراهنليقله ظينلل ل لإ هللمرلبرنفوضلد هوميلللهممي لللن ل لالبرلمرنلجلقبه ل

لونحنيةةارلنةةدةللهب  ل ةةيالنلةةلدمل ةةلنيال نالقةللنةةجلأجلبرحقةةوقوبرن ةةلسلللةةل لوب للانمل يةةالبرهضةةييقل يلةةللرةة ل يهةي
هملا هصلص لوحدرللإ هلةلمرللاللوأحدلألميلنوضو لهللهلد هوميلهل إ للله مالأ ل للرمقللالبرنراسلراد هومياه

قوب ةدللهمرنهلةلل ةمبرن ةملللن ل ةلالللهايييلحنليهلللضدلهرةلويب لارهللدروأمدلهقبل مللهبرنمافللحنليالبرد هوم
للللقل و يا 
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ددد    لقددد   ل لسجلدددت ُل ادددِون ك ُلسسكلدددم  بددد     سددد    ُلبنلسددد   ُلعسدددل َأوَكدددل ُلسس ادددت ُل ادددِون  َِددد س      
دد ون سسط بقدد  ُم سدد ل ُلِيددن ع   و ُلِ ل سدد ر لل اددِونك سدد  ردد ل ةل دد ت ر َن" َبدد  ُل اددِون   ر  و  هدد ُ ب س عددد  س

ُم ك م ُلسسعل        م  اِون ِه 
 ك و ُل    سِنجم  سل   ب لغ ء ُل كم ُلسسَنَُ"ب 1

ك ب دد  أ  ُم ددن ُلس دد ُ   د دد    دد م ُل اددِون  ك سدد  ك ُلسجلددت ُل اددِون  اددلط  س ع  ن دد ناددس   ك ي  سلدد
ب  لد  لح كد م ُلسسَنَُ"بد ك  "  و  د بد  ُن  أ كد م  ق ُلَرَ د ن أسد م ُلسيدن  ُل ج   ُلِ   ِسِد  بهد ك ِجعدل ُلسجلدت  سَ د   

 و  ِلك ُلِ   ن  ُلسجلت سسط َبَقِه  لل اِون  فعسل   إلغ ء ُم ك م غ ن ُل اِون   فد   ق قد  ُمسدنك هد  إلغد ء 
ُلسس  ددنف  إلددش إ يدد ء ُل قددوق ُلسسَ ددس   فدد  هدد و ُم كدد مك و َِوج  ه هدد  وجوبدد    ددو إ يدد ء  قددوق  ُلبنلسدد  دُن ة 

و ُل فددددر لل لددددن فدددد  ُجِهدددد   ُلسجلددددت أرددددن ك ب  كدددد م  ددددن  ُلسجلددددت سسط بقِهدددد  لل اددددِون  و ف دددد   دددد  هدددد ُ  
  ) إ د   ُل ادِون   أو  دد م ُل ادِون ك أ  هد ُ ُمر دن فد  إ س لددد لن" بد  ُل ادِون   لدم  ِق د  ب ليددكل ُلِقل د   لهد

  2ُل اددِون    ك بددل ُف  فدد  يددكل ول اِددد ُلن" ب دد ك ل ااددن ُلدد ح ُلسُن"ددب " دد  ُي ِادد ل بددد فدد  ُل لدد م ُلقدد  و  
 ك إي أ  أا اددده  ب لغددد ء ُم كددد م ُلسَنَُ"بددد ك و ِددد رل3نغم أ  طب عددد  هددد و ُلن" بددد ك هددد  ن" بددد   دددبط ي سس ءسددد فددد

 س    د    ف  سع   و ِاا ُنر أرن لم   نجه  ُلسين  ف    د ُلسُن"بك أسُن س  ر له  د ُلق    ُل اِون 
  4ُلسع  ن  للبنلس  لسا هس  ف  ُلعسل ُفن   

 ُلعسل ُلسع  ن ُلسجلت ُل اِون  لع م ُل اِون  ك ِ ددددنم الب  س د لِس م ف  ه ُ ُدط نك  عِبن إ    
 (  Acte Négatif    ك سق ن   س  ِ رلد د   ة ِاا ن ُل ح " د  ُي ِاد ل بددك و ُلد    عد   سد  إ ج ب د  فد

ك ُلسع د ن ِكو  سا هس  ُلسجلت ُل اِون  فد  ُلعسدل  ب  ء  لش ه ُك   و(( Acte Positif ُلول ا  ُلِين ع   
ُلسادد هس  ك لدد ُك فدد   فدد  ُيجِهدد   ُل اددِون    دد   سلددد بن" بدد  ُل اددِون   ُلِقل   دد  و بف   ِددد فدد  ول اِددد ُلن" ب دد 

ي ِِجادد  سدد  ردد ل ُلسادد هس  ُلاددلب   للسجلددت ُل اددِون  ف اددب ) ُلا ددل ُمول  ك وُ  سدد  سدد  بهدد ُ ُدجِهدد   
 أ    ) ُلا ل ُل        ُد ج ب  ر ل سا هسِد 

                                                           
 . 1116من دستور  161و 161، 165المواد؛  - 1

2 - R. DIDIER, Op.cit., p. 07 - 09. 
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فد   لن ِدد ر ُلسيدن  ُلادلب  رك باكدنة ساد هس  ُلسجد لت ُل ادِون    كهد  ت كلاد  ُل ساد و  ُلاق ددلق  "بل 
ب ادِ ِ جد أ  ر "ددُنن ُلس كسد  ُل ادِون   ب لغدد ء ُلقد  و ك َ  طدو    لددش  ادت ُلر  دد    فد  ُلعسدل ُلِيددن ع   وهد ُ

ددد  لقددد  و  ةردددن   َِعددد  ل و إلغددد ء سددد   ُُ ِبددد ن  ك و عددد  هددد ُ  سددد   ادددلب    للِيدددن ُلِددد    ددد  ُلقددد  و  ُلسسلوغ  أ  ادددلط  
   ر ُلجهددد ف ُلددد   لدددد ادددلط  إلغددد ء ُلقدددُو   ك هدددو بددد  و  ردددِم كلاددد  1ُلقدددُو   ك هددد  ُ رِ ددد ح َأ ددد ل للسيدددن  ر

   2ب ل ِ ج ك جه ٌف  ُ الط   ِين ع       ر

لَط  إ  َي ء  الب   لح ك م   ادِلفم َنفد  بعدل ُلساد  ل  كُلسع  ن    سد إ  ُلِال م ب   للسجلت ُل اِون  اس
ِسدبك وك ُ ُلسع  ن   ُلول ا ِِعلق بطب ع  ُلِ     طب ع  ُلسجلت  ُ

هدددو ُلاددنق بددد   َسادد لِ ت إلغددد ء  فددد   ُديددك ل ُلددد    طددن ك   ط "دد  سدد  ساهدددوم  لن دد  ُلسيدددن  ُلاددلب كف 
ُلقددد  و  ُل ددد  نك و س ددد   ددد ون  ُلقددد  و  بددد      ددد م  ادددِون ِد  إ  أ  ُيرِ ددد ح ُم ددد ل للبنلسددد   ب لغددد ء 

 لددش ُلقدُو    ُل د  نة فقددطك ب  سد  ةُنء ُلسجلدت ِ  ددب  لدش   دوح "  و  دد  سس د  ق  ل هدد ك  ُلقدُو   ك َ  َ دب  
لكب ددن بدد   أ ددن إ دد    دد م ُل اددِون   بقددُنن سدد  ُلسجلددت ُل اددِون ك و بدد   لك هدد  لددم َِ دد ن بعدد   ونغددم ُلِيدد بد ُ

  سل   إلغ ء ُلقُو    س  طنم ُلسين ك إي أ  ُديك ل  بقش "  س      إ      م ُل اِون   بنأ  
بد   طب عد  إ د    د م ُل ادِون   بدنأ    ( Michel TROPER )نلنفد  هد ُ ُديدك ل   سقد نب س يد ل ِنوب د

لَطِ  ُلَبرو و ُلَس  ك ُللِ   ِج ُ  إ       لغ ء ُلق  و  س  ُلسين ك ب اِ   و إلش ِس  ف ُلاق د سو ِ اك و ب   اس وُ 
َِاددسط اددلط  ُلبددر لل ددُوب بدد "ُنن ُلقددُو   ك ب  سدد  ِسعطدد  اددلط  ُلس دد  ُد كل ددف لهسدد  فدد  ُل لدد م ُل اددِون   ك أ دد  

ُ ُِنل  ل ه للسلك     و  ل    ج  ه ُ ُلِاا ن ِطب ق  ج  ُ لد ف  ُم لس  ُل اِون   ُلِ  ِِب ش  لد م 3ق ِق  م 
ِسيدد نك ُلغنفدد  ُلعل دد  فدد  ُلعسل دد  ُلِيددن ع   ب ددق  ُلغددنفِ  ك أ دد   سسددَ طس للغنفدد  ُلاددالش  ددق ُ"ِددُن  ُلقددُو   ك ب  سدد  

                                                           
1 - C-Miguel HERRERA, Le droit, le politique: autour de Max Weber, Hans Kelsen, Carl Schmitt, L'Harmattan, 

1995, p. 172.  

2 - H. KELSEN, Cité par, B. YELLES CHAOUCHE, Le Conseil Constitutionnel en Algérie, op. cit., p. 119. 

3 - C-Miguel HERRERA, ibid, p. 173. 
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َِسدد  سف ي   ادد   دد  ُمر ددنة 1ُي ِددُنل  لددش ُلع "دد   و  طبددق هدد ُ ُلِاادد ن ِس سدد  ددا  ُلسيددن   ك سدد  أ  هدد ُ ُل
ُلك     ب   الط  ُلبنلس   ف  ُلسب  نة ب ل  دوح و ُلِ دو ر  ل هد ك و ُل دق ُلس جدوف للسجلدت ُل ادِون  فد  

 ُي ُِنل  لش   ونه ك ب       م ُل اِون  ك ف لِين   ف  ه و ُل  ل  ي  ِم إي بِك سل ُلعسل   
ن   لن   ُلسين  ُلالب ك سا ل  ُلانق ب   إ ي ء ُلقد  و  بعسدل إُن  ك ُولسيد نك  فد  س  جه         ِط 

ُلعسددل ُلِيددن ع  ُلِدد  ي ِعبددن  دد  إُن ة  فك ددَ  ُلجهدد ف   هددو سيددن  ) ُلبنلسدد   و ُلسجلددت ُل اددِون    ُاددِ   ُ 
ُن ِددد   دد  سس نادد   ددق ُلِيددن  ك للغ  د  ُلُو دد ة لَعَسل وهسدد ك وهدد  إرددُن  ُلقدد  و  للوجددو   لكدد  ُلبنلسد    عبددن  دد  إ

َِسو   ل دد  ك ب  سدد  ُلسجلددت 2ُولدد   فدد  ُم ددل هددو ِعب ددن  دد  ُدُن ة ُلع سدد   سس نادده  ب ياددِ    لسبدد أ ُل  سقُنط دد  ُل
و    بد    ََِع ن  ر ُلَسو س ُل اِون  ي  عبن    إُن ِد ف  ُلسس ِو  ُلسق م ف  ُلق  و ك بل  سب    سلد ل بط ُل

  ُلسب  ئ ُلِين ع   ُل اِون و 

دددَنُم إُن ة هددد و  كو و دددط كلاددد  هددد ُ ُديدددك ل ب َاددد بد ل دددا  ُلسيدددن   لدددش ُلس ددد كم ُل ادددِون  ك   ددد  ُ    
ُمر نة لَرلوق َسب  ئ   س ك أس    ل  ِعب نه     إُن ِه  للِع سل سد  سبد  ئ   سد  "د  رنجدر للوجدو ك فهد  ِ اد  

  3  ه   ا  ُلسين 
ُلسجلت ُل اِون  سين   الب   إي أ د ل ت بسان وك بل هو ين ك للبنلس   ف    ع  كو   وة  لش س  ِق م

سس نا  ُلِين    و ِج  فكنة ر ُلسين  ُلين كر أو ر ُلس يئ ُلين ك ر ِا    له  ف  ِاا ن ُلاق د أ ف س   ُل   
َِقن  ن   ئ ُلين ك للعسلك هو كل الط  ِا هم بطن ق   ئ أو ُلسس ي    ف  إ ي ء ُلعسل  سع دش هد ُ   عِبن أ  ر ُلسس ي 

   4كل الط  "سبسوَله   نون  لِيك ل ُلعسل ر
ُولسع دد ن   ك ددم  سكدد  للسجلددت ُل اددِون  أ   ادد هم اددلب   فدد  ُلعسددل ُلِيددن ع   لن دد ك  ِ ددط سسدد  اددبق

ُل ُناد  ُلعسل د    أسد ك ب    د لع م  اِون   ُم ك م ُلسسَنَُ"َب ك ل س     ونه  أو  سلغ ه  سد  ُل لد م ُلقد  و      س 
ََِ قق دددد  ب دددا  ُلسيدددن  ُلادددلب ك وهددد ُفلساددد هس  ُلسجلدددت ُل ادددِون  ُلادددلب  ك  ب ُناددد  ك ا ددد   كِادددِلفم سعنفددد  سددد   

ن  ه  ) ُلسب ث ُمول    للسي نك  الب   ف  ُي ِ   ُلسع  ن د ُل لن    ِسسَس ناِد لع    
"سوم  لش  جم هد و  وكد  لعسدل  للسجلدتك لد  ساد هس ُلب   أ  ُلوس ِونس  ِد ِش إي سد  رد ل  ُناد  ُلادلط  ُلَس

 ) ُلسب ث         سي نكِد ُلالب  ُلق    ُل اِون   ُِدك ف  لل 

                                                           
  31  حسنج  ا بقك ك مجلس األمة: اإلطار العضوي و الوظيفيبول ا ك م   سُن   - 1

2 - Y. POIRMEUR, D. ROUSSEAU, La démocratie continue, Politix, Année 1996, Volume 9, Numéro 35, p. 277.  
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 المبحث األول :
 االنتاج المعياريالسلبية في  المجلس الدستوريمشاركة  

 
ر  ن مشجهةة ا مشةةذ  شةةف  عر سةة  شرريةةا إنعةة   عكح ةةإذ ك   يةةا مشرعةةرس مش ةةرح  كرةةر  ساةةركين     ةةيكين نظر إن  

ريك. ار  كعكةر  شرجهة ا مشةذ  ي رر ةك  ةررا إشلة   مش،ةعمنين، حزنةف جهة ا ذم   عظيفةامألحا م مشكعريعيا، هع ُرعرس ع 
 كعريعيا. 

ْ ، ر هذم مشرر  شرى شرل مشرج شس مش  كعريا، ينحل  مشكذاير  عال ال كررةك  ،  ن هذه مشرجة شس ر ةري ع إل 
شر،عمشة  مأل   ةةيا رةن مش، لة  مش  ةكعر  شلةةر ن  سح،ي،ةا مشع مشةةا مش  ةكعريا هة  كرحية    ،عةريعيا   ةكعريا ةررا ك
. ع كجعةةةل هةةةذه 1إ ج  اكهةةة  شرصةةة عر عمشكرحيةةة قصةةة  ، حةةة شكح،  رةةةن   ةةةكعريا هةةةذه مألشرةةة ل  شرةةة ل مشحرشرةةة نصةةةحا 

، قةة  ال ياكرةةل رةةن عمشكنظيرةة  شرحرشرةة نمشرعيةة ر  مشكعةةريع  مشرحيعةةا رةةن رق حةةا مش  ةةكعريا حر،ةةا رةةن حر،ةة   مشعرةةل 
، ك ةر  شررجرةس مش  ةكعر  حرعةو   عرم ر ةر  سة  شرريةا س  لر ن مش  ةكعريارق حا هذه مشسإن عظيفا  ، عنه . شذم

  ) مشرررو  عل (. كر رهع  مشرعي ريا مش،عمش إنع   
ة ل مشرجرةس شرق حةا مش  ةكعريا  ،إشى ج نو هذه مشرع راا مإلجرمئيا ة م  ا ة هررمشرةن نةف ر ا  يُ  السإن إ شر  سة  ك ر 

 ةةةر  شةةةف ح شرعةةة راا سةةة  مإلنكةةة د مشرعيةةة ر  سةةة  حةةة  ذمكةةةف يارةةةر رةةةن هةةةذم  مألمإلجةةةرم م  مشكعةةةريعيا سح ةةةو، حةةةل 
ةةةةف صةةةة عر حعةةةةى مألحاةةةة م ع إقصةةةة    مةةةةر  رةةةةن مشنظةةةة م مش، ن2( عمشكنظيرةةةة  مشكعةةةةريع ،) نع  عن  ةةةةةة، رةةةةن مةةةةهل ر 

شررعةة راا سةة  مشعظيفةةا رحيةةةةةةةةةا ا    ةفةةة، عهةة  عظيشةة  مش، نعنيةةاذم  ةةررا إشلةة   شر،عم ع . ررةة  يجعةةل رنةةف جهةة ام ةةةةةةةةةةةةةةةةمشرعج
 ) مشرررو مشر ن  (. مشرعي ريا

ف ح ررا   كعريا شرك مل س  مشعرةل كح،  مشرجرس مش  كعر  حصفا مشرعرس مش رح ، يكعر  حر   ك رك   إذم، ع 
 شك  رن مهشه  ق  ير رس حعى مشعظ ئ  مشكعريعيا. م، ع ش را مشرعي ر مشكعريع  ع 
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 إنتاج القواعد المعياريةل في خ  د  الدستورية ت   ضمان األول:المطلب 
 
ل مشعحيةةة  شررجرةةةس مش  ةةةكعر  شرةةةى مشعرةةةل ُكعةةة ةةة م  ال عظيفةةةا مشكح،ةةة  رةةةن   ةةةكعريا مألشرةةة ل مشحرشر نيةةةا، مشر 
اةة  شرحةة   مشكةة رد مش،ةة نعن ، مشةةذ  يعكحةةر  ن مش،عمشةة   مش، نعنيةةاسإنعةة   مألحاةة م  .مشرعيةة ر  ر  ينةة رد لةةرن مشرفهةةعم مشح 

ةة ، عركجةة  م شةةن رريةة   رحةةة  ئف )مإلشلةة  ،  مشكعةة يل،  ع إنعةة   رحةة     كحةة ي مش، نعنيةةا ُكعةةال نظةةة رو  ق نعنيةة  رنظرو
 2نظم نف ةفي حن ة  عُية – مشةذ  يزمةذ ح ةو نظريكةف عةال مشهةرم –. ع يعكحر ار ن  ن هذم مشنظ م مش،ة نعن  1ج ي ة (

ياة م صا س  مش، نعن ه  آشيا " مش رع " . مشك  ك ر  شر،عمش  مشعري  حكنظيم إنع   ( supériorité ) شن رري،ا ر 
 مش،عمش  مش فرى، شلر ن مشحرايا شع ح   م  مشنظ م مش، نعن .

حا ع  ن عةرعر  ه  مشايفيا مشنعشيةا إليجة   مش، شة ة مش، نعنيةا، ،( validité ) سنظريا ار ن كعكحر  ن مشص 
ْيُنه   إنك د  شر، ش ة مش، نعنيا مشصحا ر ، كع  مش، ش ة مش، نعنيا صحيحا إذم ا ن إنك جه  رح،  . ععس،  شهذم مشر3ه  ش 
ح شلةرعرة كح ية  هةذه  ذمهة ينةك  شةنع كة شى " مألْ ةر ى " ) مش  ةكعر رحة ئي  (، هة  ن فُ ةه  صةحيحا،   مر ش، ش ة  

. ع شلةةةر ن محكةةةرمم كةةة رد مش،عمشةةة  مش، نعنيةةةا، م ةةةكرار  نظريةةةا ار ةةةن ُره  جرةةةا مشرحةةة    4مألميةةةرة شايفيةةةا مشصةةةحا
 . 5مشُرم شف ا  ش،عمش  إنك جه  ) مشرح   مأل رى (، عكعريله  شإلشل  

، يارةةن سةة  مشرعي ريةةا حنةة   شرةةى هةةذم، عح شكحةة ر مش  ةةكعر هةةع مش، شةة ة مأل ةةرى شر عشةةا، سةةإن صةةحا مش،عمشةة 
 ،هةذه مش،عمشة إنع ئه  رح،  شرايفيا مشك  يح  ه  شه  مش  كعر. عحهذم مش ةي  ، ككعةال شهقةا صةحا حةين مش  ةكعر ع 

ةةةة ل  مش، لةةةة  مش  ةةةةكعر  شرق حةةةةا  هةةةة  رةةةة  ُي ةةةةرى " حرحةةةة   مش  ةةةةكعريا "، ع شرريةةةةا مشكح،ةةةة  رةةةةن كعمسرهةةةة ، ياةةةةعن حإ شر 
" رح   مشرعرعشيا مش، نعن ال  ف س سير  شحر شنف م يانر ن حزن مشرجرس شرح   مش  كعريا يكرمص إ شر  لُ ع . 6مش  كعريا
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رحةةة   مش  ةةةكعريا يعنةةة   ن مش،ةةة نعن مش  ةةةكعر  ال ُيرا ةةةُن  ن ُيةةةن، ى  إال ح ش،ةةة نعن ع ى  إال ح ش،ةةة نعن، ُيرا ةةةُن  ن ُيةةةن،  
  .1مش  كعر "

، ح ةو رة  حرن  حا رر ر كف شعظيفا مشرق حةاكع ع  س  إشر ل رح   مش  كعريا  ع ق   ح   مشرجرس مش  كعر 
شر  ةكعر، حعم ةرا  ح،ةا مشنصةعص حة شكح،  رةن ُرر  ع مشكة  ككج ة   يكن  و ع  هريا هذه مشعظيفا ) مشفةرس مألعل (.

رةن مةهل شهقةا  مةر ن، ك ر  إحة مهر  ح ،ية س ُ  ةكعريا مألُ ةا، حين ق ش كين ق نعنيكين راكعحكيةمشر، رنا اررا حارر
 مشفرس مشر ن  (. )2ر  كعرياش

 مبدأ الدستوريةلالمجلس الدستوري  إعمالالفرع األول : 
 

شريف  عال إش  ة رر   مشر زشا مشُرك ع ر ةل      يا  يران كرميص ر هر ا مش، ل  مش  كعر  س  ره   إجرم م 
 . 3ْعن يا، شُيرح،ه  س  مألمير شرى مشر زشا مشرررعحارعه  حعلع ، رم م كمرمد مش،عمش  مشُرحكعيا شرح،ع  مشر  

هةةع رةةر  مشر ةةزشا سعرةةف ح شن ةةحا شرعرريةةا مألعشةةى، سإنهةة  ال كرةةر  صةةععحا احيةةرة سةة  إ جرمئهةة ، ساةةل رةة  شريةةف 
. ار  كةكم مشعرريةا مشر شرةا حعم ةرا ك،نيةا مش،ية س.  رة  مشصةععحا سة  شرةل عملحا مشركن اس شنه  س  صي غا ق نعنيا

رعةةف شع ةة ئل مشرق حةةا رةةن حةةين رصةة  ر مش،ةة نعن مش، لةة   مش  ةةكعر ، قةة  كظهةةر سةة  مشعرريةةا مشر نيةةا، عمشُركرررةةا سةة  ج 
مش  ةةكعر ، حعةة ه ، شريةةف م ةةكمرمد مشرحةة   مش،ةة نعن  مشةةذ  ُكظهةةره هةةذه مشنصةةعص حعلةةع  اةة  . عهةةذم يرةةر  حعةةى 

شر رجعيةا إلشرة ل رهركةف مشرق حيةا، رةن حية  رعرسةا مشرصة  ر م ،مشر  ئل س  رنهجيا شررف إلشر ل رح   مش  ةكعريا
يةةةا ش،عمشةةة  شررةةةف، ارةةة  شريةةةف، م ةةةكمرمد مشرحةةة   مش،ةةة نعن  مشر عن ةةة  رةةةن هةةةذه  ع ايفيةةةا كف ةةةير هةةةذه مشنصةةةعص مشُرحك ع 

 .4مشنصعص مشر رجعيا

ا ر نهجيةةا رق حةةا مشرجرةةس مش  ةةكعر  رةةن مةةهل مجكهةة  ه، ك عُ ةةعو  سةة  إ شرةة ل رحةة   مش  ةةكعريا، إذ  نةةف  ،ع كُحةةر 
(. ارة   نةف شةم يعة    عال س  كح ية  مشعيةو مش  ةكعر  ) رع راكفُيع رك س  كح ي  مألحا م مشركن اس سيه ، رن مهل 

 (. ) ر ني ر،عمش  مشرعارا شراكرا مش  كعريةةةةةا ج عاه شكف شرى مش، نعن مأل     سح و، حل ةةةرمئآ ف عةةةي كن  س   قرمرمك
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 أوال: تحديد العيب الدستوري
رئةةيس  ، ي  ةةيارةةه  رس  ةة    رس ةة   ممكةةال مشرس ةةس مش  ةةكعر  حةة  كح يةة  مألحاةة م رحةةل مشنةةامس سةة 

إمرةة ر مشرجرةةس  مشركنةة اس سيهةة  شةةن رريةة  مألحاةة مشرسةة     ةةكعري  محكةةزهيره ع رئي ةة  غرسكةة  مشحرشرةة ن، مشجرهعريةةا
شح  مش رر    س  ذم  مشعق  ، عيس س(، عحهذم، سهع ي كحع  ح  مإلمر ر مشذمك  شهذم مألمير  5مش  كعر  )  

هةةةذم شةةةم يرنةةة   إال  ن. مشرةةةذاعرة سةةة  كح يةةة  نرةةة   مشعيةةةو مشةةةذ  يعةةةعو مشةةةنص مشركنةةة اس سيةةةف سةةة  ر ةةة شا مإلمرةةة ر
، مشعيةةو مش  ةةكعر ا سةة  كح يةة  جائيةة ةةررا رةةن كراةةين نف ةةف  -شحرصةةف شرةةى كح،يةة  رحةة   مش  ةةكعريا   -مشرجرةةس

 (.  2)   شكع عا رعلعس مشنامس ح حكا ره شك،نيا مشكص   مالجكه  يا
 رفع األحكام المتنازع فيها النظام الدستوري ل .1

رةةن مشنصةةعص مشحرشر نيةةا، حةة شنظر ش،يركهةة  مش، نعنيةةا ع  هريةةا مشرجةة ال   سئكةةينريةةا مشرس ةةس مش  ةةكعر  حةةين 
مشك  كُنظره ، ع  ةحو هةذم مشكرييةا شرةى  ةررا رسة  مألحاة م مشركنة اس سيهة  سة  مشنصةين. حية  جعةل رسة  إحة مه  

ي  ر  س  رس   مألمر   عجعح  شررجرس مش  كعر  شفحص   كعريكه  شن رري  مإلمر ر مشعجعح  )     (، ع ك ر ك  مشم 
 شر رر   مشُرس هرا شإلمر ر )  و  (.

 الرفع الوجوبـي -أ

  ةكعريا حعةةى مشنصةعص، ح جعر ةةف ُرح عةرة  هةةذه مشرق حةا حنةة  و    مش  ةةكعر رةن  ةةررا مشرجرةس سةة  رق حةا ش،ة  حة   
مش  كةةعر حةين  رةن 761مشرة  ة شرى إمر ر ُرْ ةح   ع عجةعح  رةن  ةرر   رحة  ة  ةرفو . ع سة  هةذم مشصة   ريةا  

 نعشين رن مش،عمنين: 
 القوانين العضـوية  -

 نظةةرم شررا نةةا مشكةة  كحكرهةة  مش،ةةعمنين مشعلةةعيا سةة  مشنظةة م مش،ةة نعن ، م صةةه  مشرس ةةس مش  ةةكعر   عن غيرهةة  
س مش  ةةكعر  شةةهن  مشرجرةةإ  فم ةةكرامر، ع  هرهةة   1شررصةة  قا شريهةة  ع صةة عره  حرجرعشةةا رةةن مإلجةةرم م  مش  ةةكعريا

يحةة   مشرجرةةس مش  ةةكعر ، حعةة   ن يمرةةره رئةةيس حنصةةف شرةةى  ن "  ،رر ح،كهةة  شر  ةةكعر حةةر   قحةةل صةة عره رةة   
حهةةذم مشحاةةم يجعةةةل  .2 " مشجرهعريةةا، ر يةةف عجعحةة  سةة    ةةكعريا مش،ةةعمنين مشعلةةعيا حعةة   ن يصةة    شريهةة  مشحرشرةة ن

رسعهةة  إشةةى مشرجرةةس ، شانهةة  شي ةة  كر، ئيةةا، ألن ي   ةةكعر  عمجحةة  مشرن اشةةا سةة    ةةكعريا مش،ةةعمنين مشعلةةعيامشرس ةةس 

                                                           
س  س،ركيه  مشر نيا ع مشر شرا   غرحيا مشرص  قا شرى مش، نعن مشعلةع ، ح ألغرحيةا مشررر،ةا شرنةعمو ع حزغرحيةا  رهرةا  721ح شر  ة  7996 جعل رس س   كعر - 1

  رح س رجرس مألرا. ار   ملعه  قحل ص عره  شرق حا مشرجرس مش  كعر .

 رن نفس مش  كعر. 761/ 2نص مشر  ة   - 2
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مرة ر هةذم مألميةر حة ش،عمنين مشعلةعيا 1حةذشك رن رئيس مشجرهعريةا إمر رمش  كعر  شرفصل سيه  ركعق  شرى  . عم 
نرةةة   شكةةةزرين رسةةة  مشرن اشةةةا مش  ةةةكعريا حاةةةم   ةةةكعر  ش سعرةةةف ذشةةةك هةةةع مركرةةة لال يعنةةة  رن اشكةةةف سةةة    ةةةكعريكه ، عم 

ارةة   ن رعلةةعس هةةذم  .2ال يكةةزكى إال حجعرةةف حاةةرم شرةةى  ةةررا عحيةة ة، عهةة  رئةةيس مشجرهعريةةاكح،ي،ةةف ع مشعجعحيةةا، 
رم ة  .آمةةر  عن مشحاةةم مش  ةةكعر  رةةركحر ح شنظةة م مش،ةة نعن  شهةةذه مشفئةةا رةةن مش،عمشةة  مش، نعنيةةا، ال ح،ةة نعن شلةةع  عم 

ر حه  رع عرا حكى رن حي  ارن رسعه  شررجرس مش  ةكعر ، ألن مش  ةكعر م ةكرام إمرة ر هةذم مألميةر حهة   مشرمر 
، رنةف 521 عس،ة  شررة  ة سحةص رة   رر ح،كهة  شر  ةكعر صة عره  قحةل    ن ةحع  حصعشه  شرى رصة  قا مشحرشرة ن، عر  

، عهةة  رةةة ة حةةة  ه  مشرس ةةةس مش  ةةةكعر  ه قحةةةل إصةةة مر حعةة  رصةةة  قا مشحرشرةةة ن ع شةةذم يجةةةو رسعهةةة  شرق حةةةا مش  ةةةكعريا 
 .3رئيس مشجرهعريا شر، نعنحرهرين يعر  رن م كهم 

. عهع 4رس  ا رل  حا ره  شررق حا مشنص مشعلع  قحل ص عره، شررن اشا س    كعريانك  شن هذه مشعجعحيا 
 صرمحا س  مشنظ م مشرح   ش،عمش  شررف.شرى ذشك  مشنص، رغم ش م ح ميكفجكه   مش  كعر  رنذ إلر  يسا ه م
رةةن نفةةس مشنظةة م حنصةةه  شرةةى  نةةف " إذم صةةر   1ع  2هةةذم  عةة ر  مشعحةة رة مشرعةةكراا حةةين مشرةة  كين  إشةةىع 

ةة  غيةةر   ةةكعري  ..." رةة  يفهةةم رةةن هةةذه مشعحةة رة،  ن  .5مشرجرةةس مش  ةةكعر   ن مش،ةة نعن مشرعةةرعى شريةةف يكلةةرن حارو
   ن  حاةة م مش،ةة نعن مش،ةة نعن مشعلةةع ، قةة  يصةةر  حعةة م   ةةكعريا حاةةم رنةةف س،ةةر،   لكامــلمشرجرةةس شنةة  سحصةةف 

ا ة   .6مشعلع  ُكعر ى شررق حا ُرْجر را ال ُرج 
 النظام الداخلي لغرفتي البرلمان  -

مشنظة م مشة ممر  شررجرةس مشعةعح  مشةعرن   مشرن اشةا سة    ةكعرياشرةى  5191 ةنا    كعررس س  ينصشم 
عرغةم هةذم، س،ة  مجكهة  مشرجرةس مش  ةكعر  رنةذ نعةزكف سة  إملة شه  شرق حكةف قحةل  معشهة  حيةةا  .7عجعحة  قحةل كنفيةذه

                                                           
1 - D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p: 192. 

 .79، ررج    ح ، ص: مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعيم. رنير ح  ن ،  - 2

 ( يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه إياه. ". 03القانون في أجل ثالثين ) على أن " يصدر رئيس الجمهورية  5111  كعر من  421إذا تنص المادة  - 3

4  - H. ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, DALLOZ, Paris- France, 4ème éd. 2001, p. 35. 

 مش  ح  مشذار. مشنظ م مشرح   ش،عمش  شرل مشرجرس مش  كعر  - 5

رةةن نفةةس مشنظةة م، إذ نةةص شرةةى  ن مشرجرةةس قةة   70ع  71سةة  مشرةة  كين مش  ةةكعر  رةة  يساةة  هةةذم مشرةةر ، هةةع مشفهةةم مشرمةة ش  شرحاةةم مشةةذ   عر ه مشرجرةةس  - 6
عمنين ش،ةةةيصةةةر   حعةةة م   ةةةكعريا حاةةةم قةةة   مرةةةر حعةةةزنف،     ن مشرجرةةةس قةةة  يمرةةةر حةةةحعى مألحاةةة م س،ةةةر  ع ارهةةة  ح شن ةةةحا شر،ةةةعمنين مشع  يةةةا. رةةة  ال يراةةةن سةةة  م

 مشعلعيا. 

سهةع ال يملة  ال شرق حةا   " يفصةل سة  رر ح،ةا مشنظة م مشة ممر  شررجرةس مشعةعح  مشةعرن  شر  ةكعر". حةذم  نةف 7909  ةكعر رةن  2/711إذ ج   س  مشرة  ة  - 7
 ال شرق حا قحريا. عجعحيا ع
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ف ةةةةة ممر  شررجرةس مشعةعح  مشةعرن   نةةةةةةةةةةةل شرنظة م مشةةةةةةةةةةةا مش،ة نعن مشح رةةةةةةعص   كعريةةمشكنفيذ. إذ ج   س  قرمره حمص
مش  ةةكعر  حةعل   ةكعريا مشةنص مشةذ  صة    شريةةف شررجرةس  5191  ع  29م   سة   5 :حنة   شرةى مشةر   رقةم» 

مش،ةة نعن مشح رةةل شرنظةة م مشةة ممر  شررجرةةس مشعةةعح   ، حعنةةعمن "5191 جعيريةةا 22مشرجرةةس مشعةةعح  مشةةعرن  حكةة ري  
ا م  سيف مشرجرةس مش  ةكعر  شرةى عجةف مشمصةعص، شرةه ح شرة  ة  رةن مش  ةكعر،  2مشف،ةرة  2/551مشعرن "، مشذ  ح 

 1«.رق حا رر ح،ا مشنظ م مش ممر  شررجرس مشععح  مشعرن  شر  كعر كاعن عجعح  قحل كرحي،ف  » ...  ن
سعنةة  ق رم  ك ةةف شر  ةةكعر، ر   مشرجرةةس مش  ةةكعر   ن إملةة س مشنظةة م مشةة ممر  شرق حةةا قحريةةا ع عجعحيةةف، مهسةة  

ح ر  ن ر زشا كرحي،هة  هة  شح ق  مألشر ل ) مش، نعن، مشرع ه م  (،  رر  ن ح   رن مصعصيا هذه مشنصعص، ح شك
م ةةكرام مشرجرةس رق حكهة ، شركح،ة  رةن محكةةرمم  كةةف. ع شكفة    رمة رر هةذه مشمصعصةيار هرةا مشجهة ا مشُرنعةه شهة  ذم

هةذم مالجكهة  ،  5111مشرس ةس مش  ةكعر  ش ةنا  ر  ع  ر م هةذه مألهريةا     ةك   .2مشر،كلي   مش  كعريا قحل كرحي،ه 
سهع يجعل مشرن اشةا  هذم،عح. 3حإح شكف رق حا مشنظ م مش ممر  شلرسك  مشحرشر ن، شرى إجرم م  رق حا مش، نعن مشعلع 

هع ممكص ص رجرس مش  كعر  عرسعه  إشى مشس    كعريا مشنظ م مش ممر  شلرسك  مشحرشر ن كر ر عجعح  قحل كنفيذه، 
  شعجعحيا مشكن اس.كزرين  رئيس مشجرهعريا، حصر  ش
ع كحنى مشرجرةس هةذم مشحاةم حعلةع ، سة  مشرة  ة مشرمحعةا رةن مشنظة م مشرحة   ش،عمشة  شررةف، حنصةف شرةى  نةف   

ةةل " ... سةة  رر ح،ةةا مشنظةة م مشةة ممر  )...( قحةةل مشعةةرعس سةة  كنفيةةذه حةةر   عجةةعح  ...". ع ام  سةة  كزايةة ه شرةةى  ُيفص 
س مشنظ م  شرى شةرى    كعة يل شرنظة م مشة ممر  شرةى مشرجرةس، هذم مالجكه  ، حنصف س  مشر  ة مشم ر ا رن نف
 .4شرق حا رر ح،كف شر  كعر قحل مشعرعس س  كرحي،ف

شرريةةة ،   جرةةةل  مشرجرةةةس مش  ةةةكعر  هةةةذه مإلجةةةرم م ، سةةة  مجكهةةة   شةةةف شنةةة  رق حكةةةف شرر ح،ةةةا مشنظةةة م مشةةة ممر  
مشنظ رين مشة ممريين شلرسكة  مشحرشرة ن  .. مشرس س مش  كعر  ق   مل » .شررجرس مشععح  مشعرن ، مشكحر سيف  ن 

                                                           
1 - Avis n°1.A.L.CC.89 Du 28 août 1989 relatif au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale. 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/Indexfranc.htm. [ consulté le 05 Aout 2009 ].  

 .79، ررج    ح ، ص: مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي. رنير ح  ن ، م - 2

" ارةة  يفصةةل مشرجرةةس مش  ةةكعر  سةة  رر ح،ةةا مشنظةة م مشةة ممر  شاةةل رةةن غرسكةة  مشحرشرةة ن شر  ةةكعر، ح ةةو  نةةف  5111رةةن   ةةكعر  1/511إذ جةة   سةة  مشرةة  ة  - 3
نفةس مشرة  ة، مهسة  شرف،ةرة مشر نيةا مإلجرم م  مشرذاعرة س  مشف،رة مش  ح،ا ". سه  كحيل إجرم م  رق حكه ، شرةى إجةرم م  رق حةا مش،ةعمنين مشعلةعيا حة شف،رة مشر نيةا رةن 

 مش  ح،ا مشذار . 5191رن   كعر   551رن مشر  ة  

مشرع شةةةا شرنظةةة م مشةةة ممر  شررجرةةةس مشعةةةعح  مشةةةعرن ، ع  شرةةةى ر يةةةف سةةة    ةةةكعريكه  حةةة شر   رقةةةم  21كةةةم إمرةةة ر مشرجرةةةس شرق حةةةا مشرةةة  ة   كرحي،ةةة  شهةةةذم مشحاةةةم - 4
 .22، ص. 51/5119رقم ش   ، م.  .  . د  ن.. 5119سحرمير 21سرخ س  رمش 19 /ر.ن. /51
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إجح ري  شرق حا ُرر ح،ا  حا ر هر  ر  مش  كعر رن قحل مشرجرس مش  كعر ، )...( ع ال كع يل ق  ُي مُل شريف )...( 
 1«.ال يران مشعرعس س  كرحي،ف إال رن يعم كصري  مشرجرس مش  كعر  حرر ح،كف شر  كعر 

سةةة  مألنظرةةةا مش ممريةةةا كاريةةة  رئةةةيس مشجرهعريةةةا حرسةةة  مشنةةةامس مش  ةةةكعر  مشعجعحيةةةا مشكةةة  يسرنهةةة   إشةةةى ج نةةةو
شرةة  قةة   ، حةة شنظرشع،رنةةا مشحرشر نيةةام  هةة م  ينرةةع  شرةةى    ةةكعري إجةةرم  يعةة  نةةفسإ، إشةةى مشرجرةةس مش  ةةكعر شرلةةرسكين 

حإشكح ر  ن رئةيس مشجرهعريةا غيةر ر،ية  حرة ة رحة  ة إلمرة ر مشرجرةس مش  ةكعر   مشلرسكين،كزرير شرى يحررف رن 
 هةذم يجعةل، قحل إشهن ر     ةكعريكه   مشعرعس س  كنفيذه ةمش ممريا شرلرسكين، ار  ال يران شهذه مألمير  ح ألنظرا

مألح ةةن إشرةة    شةةذم اةة ن رةةن، اةةل كةةزمر سةة  إمرةة ر مشرجرةةس مش  ةةكعر  حهةة   ةةيسمر كنفيةةذه  رةةن قحةةل مشحرشرةة نيين
شفصةةةل حةةةين صةةةعن  شرحةةة   ممشحرشرةةة نيين ذمكهةةةم حةةة  رسةةة  مشكنةةة اس مش  ةةةكعر  سةةة   نظرةةةكهم إشةةةى مشرجرةةةس مش  ةةةكعر ، 

، مشكةة   شرةةى   ةةكعره   ةةررا إمرةة ر رةةره ، افرن ةة حعةةى مألنظرةةا مشر، رنةةامالقكةةرم  حهةةذم    مةةذقةة  مش ةةرر  ، ع 
مشلرسةةا مشرعنيةةا، عهنةة  مشكةةزمر سةة  كنفيةةذ مشنظةة م مشةة ممر  مشرجرةةس مش  ةةكعر  ح شنظةة م مشةة ممر  شرلةةرسكين إشةةى رئةةيس 

 .2 ياعن  ححف مشحرشر نيين  نف هم ال مش ررا مشكنفيذيا
 الرفع االختياري -ب

ع   مشرس س مش  كعر  س  مشجه   مشك  شه  ح  كح ية  مألحاة م مشركنة اس شريهة  ح شن ةحا شر،ةعمنين مشع  يةا، 
 رن غرسك  مشحرشر ن. ّإشى ج نو رئيس مشجرهعريا، رئي   ُاه 5111شكعرل س    كعر 

ر ين سةة  مشحيةة ة ع إلملةة س مش،ةة نعن مشعةة    شرق حةةام ُرا عجةةا قحريةةا ع حع يةةا،   جةة ا مشرس ةةس مش  ةةكعر    شرفةة ش 
س مشرجرةةس مش  ةةكعر  حةة عره هةةذم ّرسةة  مشةةنص مشركنةة اس شنةةف شررق حةةا، قحةةل صةة عر مش،ةة نعن  ع حعةة ه. ع ا ةةر مش ي  ةةيا

 .3مألحا م مشركن اس شنه ،  عن ا رل مشنص ببعضشحام، حإج اكف ش إل مر ر م
، ال يةةركحر ح شكعةة   شرةةى مشح،ةةع  غيةةر  ن مشعمقةة  مشعررةة  سةة  م ةةكعر ل هةةذه مش ةةرر   شح،هةة  سةة  مإلمرةة ر

مش،ةعمنين مشكة  مشحري   مأل   يا، ع إنر  يكمةذ ح ةو ك،ة ير هةذه مش ةرر   ش رُره  رةا مش ي  ةيا شر،ة نعن. شةذم، سةإن ع 
 .4شرى مشح،ع  مشفر يا، ق  ال ُيكن اس حعشه  رن رر  رج ل مش ي  ا ل ك ع   م كحر  

                                                           
 مش  ح  مشذار. 2555/ر. ن.  /55مشر   رقم:  - 1

2- D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p: 193 et S. 

 ."  كعريا حام  مرر حعزنف عا ن هذم مشحام رن مشنظ م مشرح   ش،عمش  شرل مشرجرس مش  كعر " إذم صر  مشرجرس مش  كعر  حع م 51إذ ج   س  مشر  ة  - 3

4 - M. FROMONT, op. cit., p. 176.  
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مألعشى  شرفئارغم غر  مشح و  ر م رع راا مش، ل  مش  كعر  س  كح ي  رعلعس مشنامس، ح إلمر ر مشر ر  ع 
نفذم شك مرك مشرجرس حعى ر  س ع لا  ، ع   -مش،عمنين  – مشفئارن مشنصعص، سإن مشرس  مالمكي ر  س  هذه  ك ف شنف َّر 

 .التصديمش  كعر س  إشر ل رح   مش  كعريا، ع هذم ح حكا ره شك،نيا مجكه  يا  ر ه  
  تبني تقنية التصدي لتوسعة موضوع النزاع -2

ْررةة ن مش، لةة  مش  ةةكعر  رةةن مإلمرةة ر مشةةذمك  شفحةةص   ةةكعريا مشنصةةعص ع حةة ألمص مإلمرةة ر   -إن ح 
قةة  يفةةك  مشرجةة ل  رةة م ُرم شفةةا مش  ةةكعر، حةةإسه  هةةذه مش،ةةعمنين رةةن مشرق حةةا، ح شكحةة ر  ن كةةزرين   –مشع  يةةا حةة ش،عمنين 

ة ق ح ةا  شر ش    كعريكه  ركعق  شرى إرم ة  رةرم   ي  ةيا، ُكر   هجكهة   شكحةين مش رم ةا مإلحصة ئيا  . إذ1هة ك حارة م ر 
ز سحص رر ح،ا مش  كعر  رن رجرعس ر  ياي   قعمنين 77ح شن حا شة  مش،عمنين شر  كعر، إال،  ن هذه مش رر   شم ك ع 

رنةةذ كحنةة  مشرس ةةس مش  ةةكعر  شرق حةةا مش  ةةكعريا. شةةذم مقكلةة  مشع مشةةا مش  ةةكعريا مجكهةة   مشرجرةةس  نةة ق نع  297شةةن 
شرةى  مش ير،رمريةامنة س ش   إمرة ر ذمكة  جائة ، شرعمجهةا آرة ر شك مرك هذم مشمرر، ح حكا ره "  شك،نيا مشكص   " ا

 مشح،ع  ع مشحري   مأل   يا. 
إن سر ةةفا هةةذه مشك،نيةةا، ك،ةةعم شرةةى  ن كح،يةة  مش  ةةكعريا ال يكنةة سى رةة  ك ع ةة  مشرجرةةس مش  ةةكعر  حفحصةةف  

هةةذم حنةة   شرةةى ع . 2ح ألحاةة م مشركنةة اس سيهةة  عالقــةمشر ةةر  شكحاةة م مشكةة  شةةم ُير رهةة  مألرةةرم  سةة  إمرةة رمكهم، ع شهةة  
 إال س  ح شا مإلمر ر شرق حا مش،عمنين.ال ياعن  ذه مشك،نياحه كعر  مشرجرس مش شرل سإن  ،مشرفهعم

عإلصح غ مشر ح  مشر ر  شرى شررف حهذه مشك،نيةا، س،ة  كحن هة  مشرجرةس ح شنظة م مشرحة   ش،عمشة  شررةف، رعكحةرم 
ح ألحاةةة م  عالقـــةألحاةةة مم  مةةةر  شةةةم ُيمرةةةر حعةةةزن ه  عشهةةة   التصـــدي ، نةةةف " إذم مقكلةةةى مشفصةةةل سةةة    ةةةكعريا حاةةةمم 

 .3رعلعس مإلمر ر... "
رةةن نفةةس مش،ةة نعن رحةةل مشرق حةةا، شرةةه رهئ رةة   غيــر متنــازع فيــ التصــدي لفحــت دســتورية أحكــام يحةة ع 

شنةة   ألرةةر اةةذشكم عيحةة ع. )       ( محكةةرمم مش  ةةكعر مشرارةة  حلةةحرشعظيفةةا مش، لةة  مش  ةةكعر ، ح شكحةة ره مشجهةة ا 
 ع ق   مر  حيا مشكنفيذ )  و  (.  ألحكام خارج النت محل النزاعيف ك ص    
 غير متنازع فيهاأحكام  لرقابةالتصدي  -أ

ةةة     شنةةة  رق حكةةةف ش  ةةةكعريا حعةةةى رةةةعم  مش،ةةة نعن مشركلةةةرن نظةةة م مشكععيلةةة   ع مشك، شةةة  شعلةةةع مشحرشرةةة ن، ر 
، حيةة  ك لةةرن  ر ةة شا مإلمرةة ر مشكةة  ك ،ةة م حهةة  رئةةيس رجرةةس 1مشرجرةةس سحصةةف ألحاةة م شةةم كاةةن رعلةةعس إمرةة ر

                                                           
 .21، ررج    ح ، ص: مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي. رنير ح  ن ، م - 1

2 - L. FAVOREU, LA décision de constitutionnalité, RIDC, n° 2- 1986, p . 616. et; L. PHILIP, op. cit, p. 08.  

 .مشر اعر   ح،  مشر  ة مشر رنا رن مشنظ م مشرح   ش،عمش  شرل مشرجرس مش  كعر  - 3
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شفحصةةةه . عرةةة  ذشةةةك، س،ةةة  ر   مشرجرةةةس  ن إشةةةهن شةةة م  س،ةةةر إشةةةى  ر نةةةا مشرجرةةةس مش  ةةةكعر ،  ةةةحعا رةةةعم مألرةةةا 
نة  صة عر ا رةل  مشةنص رغةم شة م إمرة ره حاةل    كعريا مشرعم  مشررسعشةا إشيةف، شةف شهقةا ححة ق  رةعم  مشةنص، شةذم ر 

هةةةذم مشةةةر   يرةةةس ححنيةةةا مشةةةنص هةةةذم مش،ةةة نعن يعةةة   إشةةةى مشحرشرةةة ن ر شرةةة   ن رنرةةةع  ...  »، عهةةةذم حإشهنةةةف  نهرةةةعم 
 «.... حا ررف

شة م   ةكعريا » ... صر  مشرجرس مش  ةكعر  ح  ةكعر شف شهةذه مشك،نيةا، ُرعكحةرم  ن إشةهن  ع س  نفس مشر  ،
ــا تصــد مألحاةة م مشكةة   مرةةر حهةة  ع/ ع  ، ُيع ةة   ةةحح  ا سيةة  إلشةة  ة مش،ةة نعن إشةةى مشحرشرةة ن ر شرةة   ن سصةةل هةةذه له

  «. مألحا م غير مش  كعريا شن ح،يا مشنص يرس ححنيكف حا ررف 
 أحكام نافذةدستورية  لرقابةتصدي ال  -ب

ةةرص مش، لةة  مش  ةةكعر  شرةةى محكةةرمم رحةة   مش  ةةكعريا، شنةة  حةة  مشكصةة   ألحاةة م غيةةر رمرةةر  شةةم ي ، ةة  ح 
شةم كم إص مره  ع مرة  حيةا مشكنفيةذ، ع حكص يف شفحص   كعريا  حا م ق   نفس مش، نعن، حل كج عا هذمحعزنه  رن 

ز مألررم  مش ي  يا رسعه  شررق حا  . 2ك ع 
ع ر   نف ال يعج        س   كعر  يرمص شف مشرق حا ذمكي  ش، نعن ق   نك   رة رم سة  مشنظة م مش،ة نعن ، س،ة  

حر حين مألحا م مش، يرا مشك  كص   مكر  عالقةرف حهذه مشك،نيا، ح عكرمرف شعجع  شاا مشرجرس مش  كعر  عرشيا شر
 شه  عمشحام مشركن اس سيف. عحهذم سهع ي ُح  رن حريا م كعر شف شهذم مشك،نيا حكعسر هذه مشعهقا. 

ق  كاعن حكنفيذ ار   ،  ع حكارركف شف،شرري  ق  ككعمسر هذه مشعهقا إر  حكع يل مشحام مشركن اس سيف شرحام مش، يم
 .4حلى مشنظر شن مأل ح و مشر، را س  ر  شا مإلمر ر ، عهذم3مشحام مشج ي  شر، يم

سف  ر يف حمصعص رق حا   كعريا مش، نعن مشركلرن مش، نعن مأل     شعلةع مشحرشرة ن، مشكحةر مشرجرةس  ن 
مإلمرةة ر، ع مشف،ةةرة مألعشةةى رةةن رةةن مش،ةة نعن رعلةةعس  10هنةة ك شهقةةا ك ةةرمُحرم ع ك عةة ُحفم سةة  مشرعلةةعس، حةةين مشرةة  ة 

مشرعة ل  22/97رن مش، نعن رقةم  99، ع حينه  ع حين مشف،رة مشر نيا رن مشر  ة 79/09رن مش، نعن رقم  99مشر  ة  
إمل س هذه مألحا م ُاره  شرق حا » ... ن مشرع ر إشيف. ع مشكح روم شرعهقا مشرعجع ة حينه ، سإنف ك عي   79/09شر، نعن 

 .5«ش ر   شه  رن كرمحر ع كع حف س  مشرعلعس  مش  كعريا نظرم
                                                                                                                                                                                                 

 مش  ح  مشذار. 90/ ر.   / م.   /79مشر   رقم  - 1

 .29، ررج    ح ، ص: مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي. رنير ح  ن ،  م - 2

3 - Cf. W. YENG SENG, Le contrôle des lois promulguées dans la jurisprudence du conseil constitutionnel, un mystère 

en voie de dissipation ?, RFDC, 2005/1,  n° 61, p. 39 – 46. 

4 - P.BLACHÈR, Le conseil constitutionnel en fait-il trop ?, Pouvoirs 2003/2, n°105, p. 20.. 
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رةن مش،ة نعن رعلةعس مإلمرة ر، ُيراةن كايية  رحيعةا مشعهقةا  10س نرهق  رن مإلح شا مشرعجع ة س  مشرة  ة 
رةةن  99-77شرةةى مشرةة  ة  –مشحاةةم مشج يةة   – 10حةةين مشحارةةين حزنهةة  شهقةةا كنفيةةذ. إذ  حةة ل مشرعةةرس كنفيةةذ مشرةة  ة 

، سةةةإن رر ح،ةةةا هةةةذه 22/97رةةةن مش،ةةة نعن  72/99شةةةا ح شرةةة  ة ع َّ رُ  77/99حةةة ر  ن مشرةةة  ة . عح شك79/09مش،ةةة نعن 
 مشرمرر حه ، ع هذم ر  يحرر كص   مشرجرس شرُحار ين. 10مألميرة يع   ن م ش  كعريا مشر  ة 

م هذم مالجكه   مشف ر  مشرنر،  حين نظ م مش،عمنين مشص  رة  شكع يل مشكعةريع  مشهحة ، ع نظة م مشركزررة ح ُيك رج 
شكع يل مشكعةريع  مشهحة ، سةإذم  سكةرى سة  مألعشةى مش، حريةا شرسيةا رة   رر ح،كهة ، ح  مشركزررةمش،عمنين مشص  رة غير 

 . 1مشر نيا غير ق حرا شررق حا ىكح،
ريكف شنةة  حهةةذم مشكصةة   ياةةعن مشرجرةةس مش  ةةكعر  قةة   مرةةر نف ةةف كر، ئيةة ، شرق حةةا قةة نعن ال ن ةةامس حةةعل   ةةكع 

 صح و ح  مإلمر ر. ار  ُيظهر هذم مشعرل كع يع  آمر ش ررا مشرجرس مشرق حيا، سهع ُيرانف رن مإلشهن حر   
 .  2، ر  كررو مشرس س مش  كعر  ص عر هذم مإلشهن س  عال قرمرمشنف ذش  كعريا ق نعن  مل حيا 

  الكتلة الدستوريةإلى ثانيا: التوسع في القواعد المرجعية 

ن ذشك، ررمئف عقرمرمكف شرى رنهجيا ق نعنيا رزشعسا س  مإلجكه   مش،ل ئ ، آ جر  مشرجرس مش  كعر  عاريا 
صةحكف، يحة   رحيعةا هةذم مشعرةل ع  ياية شنة  غية و نةص قة نعن    شحة إشكامرف حكعريل إجكه  مكف، مشذ  يرجةز إشيةف غ

مشكة  رعي رم شذشك.  ر  كعريل مإلجكه   مش  كعر  سرف  هريا م صا، سهع ي ر  حرعرسا مش،عمشة  مش  ةكعريا  ، إذم،سهع
ن مإلرةهس شرةى ق نعنيةا م ةك الالكف عقةعة حججةف سة  ذشةك،    إلشر ل رق حكف، عيرا ة مش  كعر  إشيه  مشرجرس رج 

 رعرسا مش،عمش  مشررجعيا س  إشر شف شر  كعريا.
مإلجكهةةة   مشف،ةةةف مش  ةةةكعر  نظةةةرم ألهريكةةةف سةةة   احيةةةر رةةةن قحةةةل مش،عمشةةة  مشررجعيةةةا حإهكرةةة محلةةة  رفهةةةعم ش،ةةة  
" حزنهةةة  شحةةة رة ي ةةةكعرره  مشف،ةةةف  مش،عمشةةة  مشررجعيةةةا ميشـــال دو فيـــارمشكحةةةر  عسةةة  هةةةذم مشمصةةةعص، .ذمكةةةف مش  ةةةكعر 

ـــافورو هةةة عمشكحر   .3  كعةةةال     ةةة  شرق حةةةا مش  ةةةكعريا "عمإلجكهةةة   شكح يةةة  مألحاةةة م مش  ةةةكعريا مشكةةة ـــويس ف حزنهةةة   ل
سة  هةذم  وجيلـوم دراجـ عع ة  ،4مش،عمش  ذم  مش،يرا مش  كعريا مشراعنا شر  ي رى ح شاكرا مش  كعريا "رجرعشا ...."

، مشرق حةةا " هةةذه مشررجعيةةا شرق حةةا مش  ةةكعريا هةة  مش،عمشةة  مش، نعنيةةا مشكةة  ك ةةر  حرر ر ةةا مش،عمشةة رعكحةةرم  ن " مشرفهةةعم 
                                                           

1 - P.BLACHÈR, loc.cit.  

:" ... إرة  حةر   قحةل  ن كصةح  عمجحةا مشكنفيةذ  ع  761رة     ةف ح شرة  ة   ذشةكع  رق حا مشرجرس مش  كعر   شكحا م مشص  رة ح،ةرمر، جعل مشرس س مش  كعر  - 2
 ح،رمر س  مشح شا مشعا يا ". حهذم سهع يريا حين رحيعا مشرق حا، حكريياه حين مشعارين.

3 -  M. De Villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel,  , Dalloz, Paris, Édition: 05, 2005,  p: 18. 

4 - L. FAVOREU, Les normes de référance, in " Le conseil constitutionnel et les partis politiques ", Journée d'études du 

13 mars 1987, A.F.C, Paris, Economica, 1988, p: 69. 
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، مش  ةكعريا رق حةامشرحة  ة شرحة    عايفية   رر ر ةا مألعشى رنه  ه    مش،عمش  مشررجعياحين نعشين رن يريا شانف 
إلرةةةة ر مش  ةةةةكعر  شرق حةةةةا مإمكصةةةة ص مشرجرةةةةس مش  ةةةةكعر  ع  حهةةةةذم مشرفهةةةةعم، كحةةةة    ةةةةةةرحةةةة    مشكنةةةة اس، سهكحةةةةين ع 

صةةحا مألحاةة م مشركنةة اس  سة رهةة  مش، لةة  مش  ةةكعر  هةة  مشكة  يحا  نةةعس مشرةة ن  رةن مش،عمشةة  مشررجعيةةا مشع . مش  ةكعريا
  .1سيه 

حةل ، شةف هة  ررجعيةا  نف شي ة  اةل مش،عمشة  مشرعة ر إشيةف سة  مإلجكهة   مش  ةكعر  ي كنك ، هذم مإليل   رن
مإلعةة رة إشةةى مش،عمشةة  مشركعر،ةةا ح إلمرةة ر رةةره، مشكةة  يعظفهةة  مشرجرةةس مشررجعيةةا رنهةة  هةة  مشفئةةا مشر نيةةا س،ةةر، إذ  ن 

اةةذشك مألرةةر شنةة  مإلعةة رة إشةةى مش،ةة نعن مألصةةل  شر  ةةكعريا. شي ةة  ح،عمشةة  ررجعيةةامش  ةةكعر  شكح يةة  إمكص صةةف، 
قعمشةة  شركةةذاير ححجيةةا  سه كةةفحرن  ةةحا رق حةةا   ةةكعريا كع يرةةف،  ع مإلعةة رة إشةةى قةة نعن  ةةح  مشحاةةم حعةة م   ةةكعريكف، 

 س    كعريا مشنامس مشرررع . شرفصلمإلجكه   مش  كعر  عشي   ررجع  
ر  سةة    ةةكعريا مشةةنص مش، لةة  مش  ةةكع  رهةة حا  يُ ش،عمشةة  مشررجعيةةا هةة  كرةةك مشكةة  ي ةةكمرص ررةة   ةةح ،  ن م

ح شاكرةا مش  ةةكعريا ش،عمشة  مشررجعيةةا مرفهةةعم  حةل مركةحر .2شاكرةا مش  ةةكعريام شرفهةةعم سةة  رجرعشهة  مشررمقةو، عمشرعةارا
رةن ر شةف ظ ةمشرفهةعم، عنُ ر رس مشرجرةس مش  ةكعر  هةذم س،  ، شرى ذشك رر لنعن مشر، رن، عمشكجرحا مشفرن يا س  مش، 
" رجرةعس مشرحة    ع مش،عمشة    شاكرةا مش  ةكعريا حزنهةم لويس فافورو  س  هذم مشمصعص شر  مشف،ف مش  كعر . قحل 

ذم  مش،يرةةا مش  ةةكعريا، ع مشعمجحةةا  مالحكةةرمم رةةن قحةةل مش ةةرركين مشكعةةريعيا ع مشكنفيذيةةا، عحعةةال شةة م اةةل مش ةةرر   
" اةل مش،عمشة  رعكحةرم  نهة  مشاكرةا مش  ةكعريا  كعرية  جورج فيدالعلةي  . 3عمش،ل ئيا، حل حكى مشمعمص " مإل مريا
 .  4ه  "مشك  يفرى مشرجرس إحكرمرع  رى رن مش، نعن، مأل،يرا مشذم  

مال ةةكن   إشةةى  شةةم يعةة  ي،كصةةر شرةةى رةة ل مش، لةة  مش  ةةكعر  شرحةة   مش  ةةكعريارةةن هةةذه مشرعمقةة ، يكحةةين  ن إش
سة  رجرعشهة  عةال كمش  كعر سح و، حل كج عاه  شرح     مر  م رجةف ككلةرن  حا رة  ُراررةا عررةعرة شرحكةةعمه، 

، شةن إرم كةف 5. ع ش،   شرو مشرجرس مش  كعر  مشجامئر  سة   عل قةرمر شةفررجعيا شرق حكف شر  كعريا اكرا مش  كعريا
                                                           

1 - G. DRAGO, Contentieux Constitionnel Français, Paris, Puf, 1998, p: 211. 

نف رجرعشا زمش  كعر ، هع مشرصرر  مشر، حل شاكرا مشرعرعشيا س  مش، نعن مإل مر ، هذم مألمير مشذ  يعر  ح رصرر  مشاكرا مش  كعريا س  مش، نعن - 2
  م مش، نعن .مشرح    مش، نعنيا مأل   يا س  رعرعشيا مشعرل مإل رم ، عمشرعارا شر،عمش  مشررجعيا شرق حا مش، ل  مإل مر  شررح   مشرعرعشيا س  مشنظ

- Cf; C. BRAMI, op.cit., p. 06. 

3 - L. FAVOREU, cité par; O. DUHAMEL et Y. MENY, Dictionnaire constitutionnel, Paris, Puf, 1989, p: 87. 

4 - G. VEDEL, La place de la Déclaration de 1789 dans le Bloc de Constitutionnalité, la Déclaration des Droits de 

l'Homme et de Citoyen et la Jurisprudence, coll, 25 et 26 mai 1989 au Conseil Constitutionnel, Paris, Puf, p: 49 
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س نرهقةة  رةةن رفهةةعم مشكةة رد   عره رعنةة  عم ةةع  شراكرةةا مش  ةةكعريا. حاةة م مش  ةةكعر، شيكحنةةى حةة ححةةيسسةة  شةة م مشح،ةة   
رعي ريةا  م ةةةةةةةةعريا  حاةةةةةةةشنة  سحةص   ك  ةكعريا     ةةةةةةةةار ن، يح ع مال كن   شرحش  نعن ةةةةةةةةمش، هرممشمش، نعن ، ح و 

 إشةةىسةة  ذشةةك (. إال  ن رجعشةةف   7)   مش  ةةكعر ، شرةةه ر،حةةعال ح شن ةةحا شعظيفةةا مش، لةة  ) كعةةريعيا  ع كنظيريةةا (
 .يعال رظهرم رن رظ هر كع عف س  إشر ل رح   مش  كعريا (  2)     كعريا-رح    كح 

 دستوريةالالمرجعية ذات القيمة المبادئ  -1
يرير مشف،ف مش  كعر  ج ال عم ةع  حةعل رلةرعن مشرحة    مش  ةكعريا، هةل ك،كصةر شرةى مش،عمشة  مشرعلةعشيا 

(،  م  نه  كعرل إشى ج نو ذشك  يح جكف، مشك   صحح  ك،نيةا ق نعنيةا ال يمرةع رنهة    ةكعر رةن شر  كعر ) مشرعم  
غير  ن مشرجرس مش  كعر  س  مجكه  ه، ق  كج عا هذم  مش   كير مشح يرا، عال صك رن مشصاعك مش، نعنيا مش عشيا.

ريا )     (، رةة  رجعشةةف ألحاةة م مشجةة ل حكحنيةةف صةةرمحا ش يح جةةا مش  ةةكعر لةةرن مشرحةة    مشررجعيةةا شراكرةةا مش  ةةكع 
 مش  كعر )  و  (  رن   رر ح،كف ألشر ل مشحرشر ن شر  كعر.

  الدستور ديباجةالرجوع إلى محتو   -أ
، مشرنظرةةا شر ةةرر   مشعرعريةةا فألحا رةةي،ةة م  ك،ريةةر  يعلةة  سةة  ر س مش  ةةكعر ر ةةكن  يح جةةا مش  ةةكعر هةة  

عمألرر  ،عم شهن مشح،ع  مأل   يا ،ع شظم حرعالكف عنل الكفمشععو، رج ال  رمكرفا  ا شكذاير حك ري   عككلرن
عمألهةةة م  مشع رةةةا شرنظةةة م مش ي  ةةة . عرةةةن هةةةذم مشرفهةةةعم يراةةةن مشك ةةة سل حةةةعل را نةةةا  يح جةةةا مش  ةةةكعر سةةة  مشنظةةة م 

، م صةا ع نةف ال يعجة  مشاكرا مشررجعيا شرق حا مش  ةكعريا رص  ر رح   كعال إح    عحعل ر  إذم ا ن مش، نعن ، 
مشححة  سة  مش،يرةا . عمإلج حةا شةن هةذم مشك ة سل ي ةك ش  رسعر ش، نعنيا رحكع  مش يح جا س  مش  كعر مشجامئر    

رةةةن مةةةهل رعمقةةة  مشف،ةةةف عمإلجكهةةة    ، عايفيةةةا كع رةةةل مإلجكهةةة   مش  ةةةكعر  رةةة  قيركهةةة .مش، نعنيةةةا شرحكةةةع  مش يح جةةةا
  رنه .  نييمش  كعر 

رةن مش  ةكعر  ع  مرعي ريا رحكع  مش يح جا، هل كعال جةا  شرىس  مشحام ش،  كر   مشف،ف مش  كعر  مشر، رن 
عحيةةةر شةةةن سر ةةةفا مشنظةةة م كيح جةةةا مش  ةةةكعر  مشف،ةةةف مشكعن ةةة    شكحرسةةة  نهةةة  رمكرفةةةا شةةةن  حا رةةةف رغةةةم إشكصةةة قه  حةةةف.

" كحةة   مشرحةة    مشكةة  ي ةةكن  إشيهةة  مشنظةة م، ا ش ةةي  ة مشعةةعحيا، عمشفصةةل حةةين  ألنهةة مش عشةةا،  ه  كعكرةة مش ي  ةة  مشةةذ
  ةكعريا عرحكعمهة  مش،يرةا رشكفك،ر ، سه  شذم ،1ع ين مش عشا ... " مش رر  ، عمشر ح  مشجرهعر ، مشع مشا مإلجكر شيا

مش  ةةكعر  إشةةى رحكةةع   يح جةةا  مش،لةة  رجةةعس يةةر   ن مشةةحعى  رةة  جعةةلذم هةة إشامريةةا.ق نعنيةةا قةةعة    مةة ش  رةةن 

                                                           
1 - Z. M'DHAFFER, Le conseil constitutionnel Tunisien, Tunis, ENA, 1998, p: 10. 
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رح    غيةر ق حرةا ر حه  مش، ل  مش  كعر ، عه    يذا  رح   رنحه  قيرا ق نعنيا، حل كح،ى رجر ال يعن   مش  كعر
 .1ح ق  مشرح    مش  كعريااشركرحي  رح عرة 

حعةة   7910حةةعل  يح جةةا   ةةكعر  مشفرن ةة  شرسةةف مشف،ةةفهةةذم مشكةةر   مشف،هةة  حةةعل مش،يرةةا مش، نعنيةةا شر يح جةةا، 
 ن، ألشةف قيرةا   ةكعريا عالق حرةا شركرحية ،  غيةر مش يح جا شرى  ن رحكع  حينه  ، حي   جر  مشف،فرح عرة إص مره
قيرةا رعنعيةا عسر ةفيا  ارةر رنهة  ق نعنيةا، اةإشهن  ذم شرةى نصةعص ، ارة   نهة  كعرةل إحة ال  شة مج   رحكعمه 

 . 79962، ع يح جا   كعر 7109ح،ع  مإلن  ن عمشرعمرن ش نا 
 مش،يرةةا مش  ةةكعريا مش يح جةةا كةة مل مشرجرةةس مش  ةةكعر  مشفرن ةة  عرةةن ه، س،ةة  يشةةم يةة م رةةع  مشكةةر   ن هةةذم  حيةة 
ةةة .مشا ررةةةا كعر  إشةةةى مشنصةةةين مشجرعيةةة  ، م ةةةكن  مش، لةةة  مش  ةةةمشركعرةةة  ححريةةةا  7917س  ةةةنا سفةةة  قةةةرمره مشرس  

عهةذم رعقة  صةري  رنةف شركزاية  شرةى حيل شريهر  مش  كعر، شرحام شرى   كعريا قعمشة  كعةريعيا، مش  ح،ين مشذين ي
ع يح جةةةا  7109مش،يرةةةا مش  ةةةكعريا شرنصةةةعص مشرهرةةةا   يح جةةةا مش  ةةةكعر، إشةةةهن ح،ةةةع  مإلن ةةة ن عمشرةةةعمرن ش ةةةنا 

 .79963  كعر 
حعة  إحة م  ، مش  ةكعريامشفرن ة  سة  مالشكةرم  شر يح جةا ح ش،يرةا  نظيةرهر رةل قة  مشنظ م مشجامئر  س  رعق  مشع 

مشرجرةس مش  ةكعر  إشةى رحكةع   يح جةا مش  ةةكعر حيةة  رجة  . ذشةك رةن فمش،لة   مش  ةكعر  مشجامئةر ، حة عره، رعقفة
حرن  حا لر نف ش  كعريا كعة يل مش  ةكعر  77/2772س  ر يف رقم  مألعلرعقفف سا ن  ،رركين س  مجكه  هصرمحا 

رعلعس كع يل   كرة كر ايل  شلا عرنيا حال كنعش كف مشر  نيا شحر مشكرمو مشعرن ،  »حإشكح ره  ن  ،2772 نا 
راعنة   مأل   ةيا شرهعيةا مشعرنيةا مشرةذاعرة، مشمش  كعر، اعنه  شنصةرم رةن شن صةر مألر ايليةا مشكة  كعةال إحة   

مشةةعمر ة لةةرن مشرحةة    مشع رةةا مشكةة  كحاةةم مشرجكرةة  مشجامئةةر  عمشرحينةةا سةة   رةةن مش  ةةكعر، ( 2) رةةر  70سةة  مشرةة   
  .4« عمشعرعحا عمألر ايليا مإل هممأل   يا شرهعيا مشعرنيا، عه    شرراعن   كع  ك شير ، يح جا مش  كعر

  ةكعريا مش،ة نعن  رةن مش  ةكعر شكحريةك رق حةا 716شرةل رئةيس مشجرهعريةا مشرة  ة هذم مشنامس مش  كعر ،   س  
مشرة  ة   ، قة  حة  كه كزرينهة    ةيعرل مشرجرةس مش  ةكعر  شرةىمشكة مش  ةكعرياعشهقةا  مشركلرن شركعة يل مش  ةكعر ،

                                                           
1 - M. TABEI, Les normes de référence du contrôle de la constitutionnalité dans les avis de conseil constitutionnel 

tunisien, mémoire mastère en Droit Public et Financier, Faculté des sciences Juridiques, Politiques et Sociales, 

Université du 7 Novembre à CARTAGE,  Octobre 2007, p: 17.   

2 - D-Georges. LAVROFF, Le droit constitutionnel de la Vème République, Paris, Dalloz, 3ème éd., 1999, p: 198. 

3 - H. ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op.cit., p: 58. 

 . 2772 حريل  71، مشص  رة حك ري  22، مشركعر  حرعرعس كع يل مش  كعر، د.ر رقم: 2772 حريل  71/  ر.    / م  / رسرخ س  77مشر   رقم:  - 4 
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حنصةةةه  شرةةةى  ن ال يرةةةس مشكعةةة يل مش  ةةةكعر " ... مشحكةةةا مشرحةةة    مشع رةةةا مشكةةة  كحاةةةم مشرجكرةةة   ،صةةةرمحا مشرةةةذاعرة
يا شر ةةةةةةةرر   عمشرس  ةةةةةةة   مأل   ةةةةةةة مشكعمانةةةةةةة  عمشرةةةةةةةعمرن عحري كهرةةةةةةة ، عال يرةةةةةةةس  مإلن ةةةةةةة نمشجامئةةةةةةةر ، عح،ةةةةةةةع  

    كه ، عه، عشر عشا عرس ش را شررجكر   ه م شح رة شن   نه . عح  ك،رم  هذه مشرعملي  يكل  1..."،مش  كعريا
شف،ةرة ، عحة    حعلةه ، حية  نصة  م يلة  كررقة  شهة   يح جكةف، حةل سح ةوصةرو مش  ةكعر  كنظم س  شمرف هيم 

شرةةى  مالشكةة م م " ... رمكرةة   هةة  عمجهةة حةة يره  شةةن مش عشةةا مشجامئريةةا، شرةةى  ن سةة  مشر نيةةا رةةن  يح جةةا مش  ةةكعر
ععةار  هةذه مشعحة رة . 2، عمشعرعحةا، عمألر ايليةا، ... "مإل ةهمراعن   مأل   يا شهعيكهة ، عهة  ، عقيره ، عمشر، سكه 

كعمس  هذم شن ه  عم كنك   م مشكع يل مش  كعر  شه ،يكنظ  كعريا    ي  شررجرس مش  كعر  س  حارف شرى ررجع   
حاةةم ن،ةةى ، ال يراةةن  عةةا شه عكةةعما   كةة رد مش،عمشةة  مش، نعنيةةا  . ععس،ةة  شرحةة  مشرةةذاعرة مش يح جةةا شحةة رةمشكنظةةيم رةة  

 يل شصةحا كعةة شرجرةس مش  ةكعر  شرق حكةف ن م هرة  سة  هةذم مشةر  ، يعلة كرحي،ع ، آمةر   ةكعر  إال ححاةم   ةكعر 
  كعر  آمر، صحي ، هع مشعح رة مشرذاعرة رن  يح جا مش  كعر، عهذم  شيل جر   حام   كعر ، ق  رج  إشى حام

  يح جا.مششرى إلف   مشرجرس مش  كعر  شر،يرا مش  كعريا شرى رحكع  
ر يةف  رن مش،يرةا مش، نعنيةا شر يح جةا سة    ر نمشرجرس مش  كعر  رعقف  ح  ، إل سا إشى هذم مشرعق  مشصري 

 ن .»حية  مشكحةر  .2770 ةنا شكعة يل مش  ةكعر  رعةرعس مش،ة نعن مشركلةرن   ةكعريا ح مشركعرة  77/2770 :رقم
يهة   سة  غ يكةف إشةى حفةظ مشةذمارة مشجر شيةا  ،إ رمد كرقيا اك حا مشك ري  عكعريرةف شكجية ل مشن عةئا لةرن مش  ةكعر

مألرةا مشجامئريةةا عمشر ةةكر ة، سةة  جعهرهةة ، رةةن  يح جةةا مش  ةةكعر  شرعةعو مشجامئةةر، عكعايةةا مشرحةة    مشكةة  ك،ةةعم شريهةة 
ح جةا إشةى  حاة م  ي ،س  هةذم مشةر   ،رجعس مشرجرس مش  كعر  إن .3«مألعل رن مشح و مألعل رن مش  كعر عمشفصل 

صةةري   كزايةة  ،( رةةن مش  ةةكعر 62) إلةة سا س،ةةرة إشةةى مشرةة  ة    ةةكعر  حاةةم سا مش  ةةكعر شرفصةةل سةة    ةةكعريا إلةة
إشةى  ي ةكن شةم  مشحاةم مشررمقةو يارن قعةكف ش  ةكعر  سة ، م صا ع نةف مشكرمسف ح ش،يرا مش  كعريا شرحكع  مش يح جاشرى 

  غير حام مش يح جا مشرذاعر. آمر    نص ررجع 
ا رةةن مإليلةة   مش ةة ح ، يكحةةين  ن  يح جةةا مش  ةةكعر كعةةال جةةا م رةةن مشاكرةةا مش  ةةكعريا سةة  مش،عمشةة  مشررجعيةة

 مشجامئر، عه  قعمش  ررجعيا ذم  قيرا   كعريا نف ه  مشك  شكحا م مش  كعر. شإلجكه   مش  كعر  س 

                                                           
 .7996رن   كعر ش م  716مشر  ة  - 1

 .7996 نظر  يح جا   كعر ش م  - 2
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 الدستورية األحكامالرجوع إلى   -و
هةة   حاةة م مش  ةةكعر،  عحعجةةف    ، مشرةةعم  مشرعةة ع ة  ممةةل نةةص مش  ةةكعر. رلةةرعنحاةة م مش  ةةكعريا هةة  مأل

ي،ةعم هةةذم   ةةرم مشرحة    مش، نعنيةةا ".نعةة  حزنةف " رجرةةعس مشرحة    مشرعلةعشا سةة  قرةا يُ  مشعلةع مشةذ  سة  رفهعرةةف 
شررس ةةةس مش  ةةةكعر  عمش،ةةةعمنين مشع  يةةةا شررعةةةرس، عمشكةةة   مأل   ةةة مشكعريةةة  شرةةةى شهقةةةا مش ةةةرع مشكةةة  حةةةين مش،ةةة نعن 

 . 1    ه  إرم ة إمل س مشحرشر ن شر  كعر
مش  ةةكعر  يعةة إذ  ،سةة  مشجامئةةر ،عمشةة  مشررجعيةةا شرق حةةا مش  ةةكعرياشر  عش،ةة  عةةار  رةةعم  مش  ةةكعر رصةة رم رهرةة

 هةع  ة س عظيفكةف  إشكحة رم رةن  ن، 2سحصةف ش  ةكعريا مش،ةعمنين مش  ةكعر شنة ع مشعجةعح  شر، لة   شر ر مشررج  م
عحجةةةم  عآرمئةةةف،   كزعةةةيرم  رجرةةةل قرمرمكةةةف لةةةر ن محكةةةرمم مش  ةةةكعر. عيكةةةرجم هةةةذم رةةةن مةةةهل مإلعةةة رة شةةةف سةةة  رررةةة

  مال كن   إشيف سيه .
رةةن حيةة   ممكهسهةة ، رغةةم شر  ةةكعريامش  ةةكعر سةة  إشر شةةف  حاةة م إشةةى رجرةةل مشرجرةةس مش  ةةكعر   رجةة عش،ةة  

، مشةة ش ركين مأل   ةةيكين شرنظةة م عمشحريةة   كنظةةيم مش ةةرر   علةةر ن مشح،ةةع هةةع سرعلةةعس اةةل   ةةكعر  .مشرحيعةةا
، سة  هةذم مشمصةعص .3يح  من شر، ل  مش  ةكعر  رعلةعس رهركةف سة  لةر ن محكةرمم مش  ةكعر ن مشركع  ،مش  كعر 

كلرين " ... رر  مشكصري  حكز يس حاو  ي    عه  ة كرح  ش م كعرر  حةع  رس ةس مشحةاو، معكرر مشرعرس 
 ن  » . عمشكحةةر مشرجرةةس مش  ةةكعر " ، سةة   شرةة ل لةة  مشرةةعرة مشكحريريةةا7992إذم اةة ن رةةن رعمشيةة  حعةة  يعشيةةع  ةةنا 

مش،ة نعن،   رة مرن مش  كعر مشك  كسا   ن اةل مشرةعمرنين  عم ةيا  29هذه مشعرعر ) ... ( كمل حر،كلي   مشر  ة 
سة  هةذم  .4«يكةذرس حةز  كرييةا يعةع   ةححف إشةى    عةرر  ع ظةر  آمةر، عمصة   ع مجكرة ش   ن ع نف ال يراةن 

سةة  مشح،ةةع  مأل   ةةيا، عهةةع مشحةة  مشرجرةةس مش  ةةكعر  إشةةى حاةةم   ةةكعر  رعلةةعشف حفةةظ حةة  رةةن  م ةةكن مشةةر   
ي ةكنك  رةن  حاة م مشرة  ة ...  »ارة  مشكحةر سة  ر   آمةر  نةف  رةن مش  ةكعر. 29، مشذ  كس  ةف شةف مشرة  ة مشر  عمة

 ن مشرس ةةس مش  ةكعر  ياكفةة  ح شكصةعي  ح ألغرحيةةا مشح ةيرا شررعمس،ةةا شرةى الئحةةا  ،( رةةن مش  ةكعر 1) مشف،ةرة  09
مشر،ا. عمشكح رم، ح شنكيجا  ن مشرعرس حين معكرر  ن ياعن مشكصعي  ح شر،ا ح ألغرحيا مشررر،ا سإنةف ياةعن قة  مة ش  

  ةكعر  كعر  إشةى حاةم عمشرهحظ هن  رجعس مش، لة  مش  ة .5«( رن مش  كعر  1) مشف،رة  09ر شعل  حا م مشر  ة 
                                                           

1 - C. BRAMI, loc.cit. 

2 - H. ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op, cit, p. 55. 

3 - M. TABEI, op.cit., p: 53. 
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شرحاعرةا. عرةن ينظم شرل مش رر   مشعرعريا عشهق كه  سير  حينه ، عهع كصعي  مشرجرس مشععح  مشعرن  ح شر،ةا 
    ال  حا م مش  كعر  عن مشكرييا حينه . كعرل ن مشاكرا مش  كعريا مشررجعيا يكزا   ،مش  ح،ين مشر يينم كعرمى 
شن  رجعس مشرجرس إشى  حا م مش  كعر س  كزعيرمكف، ن  رم ر  يح   رعلعس مشح  مشرعن ، حل غ شح   ،شرري 

ر  يعير عةاري  إشةى حعةى رةعم  مش  ةكعر مشركلةرن شهةذم مشحة  س،ةر.  رة  ح،ي،ةا مال ةكن   إشيةف، سككررةل سة  إشرة   
 ن مشرحةةةة    ،. رعنةةةةى هةةةةذممشررمقةةةةورةةةةنص ح شعجةةةةف مشُررةةةة ح   ش  مش، لةةةة  مش  ةةةةكعر  كف ةةةةيرم شررحةةةة   مش  ةةةةكعر  مشُرر ح ةةةة

. 1مشررمقةةومش  ةةكعر  يحكرةةل شةة ة كف ةةيرم  ررانةةا، ع  عر مش، لةة  مش  ةةكعر  هةةع ممكيةة ر إحةة مه  شرر ح،ةةا مشحاةةم 
قةحه، ع إيجة   مشرحة   مشةذ   مشررمقةوهة  شرةل مش، لة  شرةى كح ية  رعنةى مشحاةم  ،غير  ن مشح،ي،ا سة  هةذم مشة عر
رجر ، دم شف حين كف يرم  مشرح   مأل    . ح شكح ر  ن هذم مألمير، هع رح   م م ع يحكعيف، شيكران رن إيج   نرعذ

. مشرعية ر ررجعة  سة  مشةنص  إشرحة    رجة يعةال هةذم ع ه   مةذ إحة   مشكف ةيرم  مشرحكررةا شةف.مشحرشر ن ععظيفا 
مش  ةةةكعر  مشةةةذ  ، حليةةةا مشعصةةةعل إشةةةى مشرعنةةةى مشررمقةةةورةةةنص شس شكف ةةةير إذم شةةةيس شررحةةة   مش  ةةةكعر  مشررجةةة ، حةةةل 

يف  .2ي حع 
مشرةةةعمرنين  رةةة م مش،ةةة نعن،  مســـاواة ن رحةةة   » ... ، مشكحةةةر مشرجرةةةس مش  ةةةكعر  79/7990سفةةة  ر يةةةف رقةةةم 

رةةن مش  ةةكعر، ي،كلةة  رةةن مشرعةةرس إملةة س مشرةةعمرنين مشركعمجةة ين سةة   علةة س  29مشرنصةةعص شريةةف سةة  مشرةة  ة 
 «.رمكرفا ارر  كعمج عم س   عل س رمكرفا  رر ررا ش،عمش  رر ررا، ع إمل شهم ش،عمش 
، حةة عل مشرجرةس كف ةةير مشةةنص مشكعةريع  شركزاةة  رةةن محكعمئةف شررعنةةى مشةةذ  ع منرهقة  رةةن رفهةةعم هةذم مشرحةة  

حإقرمره كععيليكين     يكين رمكرفكين إح مهر  شعلع مشحرشر ن عمألمر  شرن ئو » ح  ه مشرح  ، س شكحر  ن مشرعرس 
  .3« شهه  رنيا مشر،يرا ح شم رد، ياعن ق   مل حرح   مشر  عمة مشرذاعرمشرررل شرج شيا مشع 

 دستوريةال-تحتالمرجعة  المبادئ -2

كساةةةة   رم ةةةةا مش،عمشةةةة  مشررجعيةةةةا سةةةة  مإلجكهةةةة   مش  ةةةةكعر   ن مشرجرةةةةس مش  ةةةةكعر ، سةةةة  إشر شةةةةف شرق حكةةةةف     
شانهةة  كةةركحر حرري،ةةا  ع  إشةةى رحةة    شي ةة  شهةة  ح شلةةرعرة قيرةةا   ةةكعريا  ع ر ةةكع    ةةكعر ، ي ةةكن قةة  مشرعيةة ر ، 

 هذه مشرح    ر   نه  م رجيا شن مش  كعر شانه  لرعريا شرق حا مش  كعريا. زمر  ح ش  كعر.ح
ل حة ،هة  مشرعية ر م رحكع  ف ال يحة  شان س  هذم مشص  ، ق  ينص مش  كعر صرمحا شرى عجع  قعمش  ررجعيا،

حكرمم مشر،كلي   مشلرعريا شرك ر ل مشرعي ر  إل  علر ن .  كعريا-نصعص  مر  كح يحيل إظه ر ذشك شرى 
                                                           

 .21، ررج    ح ، ص: العمل التشريعيمساهمة المجلس الدستوري في . رنير ح  ن ، م  - 1

2 - B. YELLES CHAOUCHE, Le conseil constitutionnel …, op.cit., p.76. 
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 لةةرنسةة  مشنظةة م مش،ةة نعن ، عحنةة   شرةةى رلةةرعن إحةة ال  مش  ةةكعر شرةةى هةةذه مشرحةة   ، يةة رد مشرجرةةس مش  ةةكعر  
عهةذه مشرحة    رغةم معةكرمره  شر  ةكعريا  مشاكرا مش  كعريا شررح    مشررجعيا حعى مشرح    مشم رجيا شن مش  كعر.

مإلح شةا شريهة  رةن مش  ةكعر ال كعة ل سة  رحيعكهة ، عال كرنحهة  قيرةا شةيس  ارة   ن سه  ال كحعا مش،يرا مش  كعريا.
ععس،ة  شهةذم  .1نكيجةا إلح شةا مش  ةكعر شريهة  س،ةر، ،ررجعيةا شرق حةا مش  ةكعريا مشرحة   هةذه  كصةح  إذشه  ح أل  س، 

 إ ةكن  م إشةى رحة     عشيةا ع كنظيريا  مشرفهعم، شم يج  مش، ل  مش  كعر  حرج  س  رق حا   كعريا  حا م كعريعيا
 )  و  (.  )     (،  ع إشى قعمش  كعريعيا

 مبادئ الدوليةاإلستناد إلى ال -أ
حيةة  رجةة  إشيهةة  عحارهةة   مشرحةة    مش عشيةةا رصةة رم شررحةة    مشررجعيةةا شرق حةةا مشرجرةةس مش  ةةكعر ،ش،ة  عةةار  

عسحص مإلجكه   مش  كعر  يحين  ن . ، رر  يسا  لره  لرن مشاكرا مش  كعريا شرق حكفس  صحا مإلنك د مشرعي ر 
ف قيةة   إك رصةة ره رحة     عشيةةا،  ر،كلةةي   كلةةعه  إشةةىسةة  كصةةعيحف شرحاةةم مشررمقةو  ،صةرمحا ،رجةة قةة  مشرجرةس 
 حةين رةنشرق حكةف رح     عشيا ررجعيةا مش، ل  مش  كعر   حرنم ك ،عمألحع  رن هذم رص    شريه .  عشياعصاعك 

 .2مشعر  مش عش رح    مش، نعن مش عش  مشع م ع 
 نةةف  حمصةةعص قةة نعن مالنكم حةة  ، 7909/ 77سةة  هةةذم مشعةةزن، مشكحةةر مشرجرةةس مش  ةةكعر  سةة  قةةرمره رقةةم 

شاةةعن    مكف قيةةا حعةة  مشرصةة  قا شريهةة  عنعةةره  كنةة رد سةة  مش،ةة نعن مشةةعرن  ع كاك ةةو حر،كلةةى مشرةة  ة  منظةةر .»...
(  ررا مش رع شرى مش، نعن، عكمعل اةل رةعمرن جامئةر   ن يكةذرس حهة   رة م مشجهة   7909رن مش  كعر )  721

يهةة  ح ش،ةة نعن رقةةم:     شرمشرصةة 7966مش،لةة ئيا، عهاةةذم مشعةةزن م صةةا ح شن ةةحا إشةةى ريرةة   مألرةةم مشركحةة ة ش ةةنا 
 61-09مشةةذ  منلةةر  إشيةةف مشجامئةةر حرر ةةعم رئ  ةة  رقةةم  7909 حريةةل  ةةنا  21مشرةةسرخ سةة  ) ... (  09-70

عمشعةةععو، عمشرصةة    شريهةة  ح شرر ةةعم  مإلن ةة نشح،ةةع   مإلسري،ةة ، عمشريرةة   7909رةة يع  76مشرةةسرخ سةة  ) ... ( 
، سإن هذه مأل عم  مش، نعنيا كرن  رنع  صريح  رهر  ا ن 7901سحرمير  نا  71مشرسرخ س  ) ... (  11-01رقم 

شرركرع  شإلنكم ح   مشكعريعيا، شرى ر  ك، م يصر  مشرجرس مش  كعر  حزن معكرمر مشجن يا مألصريا  عحن  نعشف. 
 .3« غير رر ح  شر  كعر

                                                           
1 - A. ROBLOT−TROIZIER, Réflexions sur la constitutionnalité par renvoi, Cahier du Conseil constitutionnel, n° 22, 

juin 2007,  p: 06. Version électronique. www.Conseil-constitutionnel.Fr. [ consulté le 20 mai 2011 ]  

  .12، ررج    ح ، ص: مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعيرنير ح  ن ، م.  - 2
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شركرعةةة  ريا مشرعةةةرس شرجن ةةةيا مألصةةة معةةةكرمر قةةة  صةةةعو  ن مشرحرةةةس مش  ةةةكعر  هةةةذم مإلجكهةةة  ،سةةة  يظهةةةر 
ال ح شن ةةحا شحاةةم   ةةكعر صةةري ، عم ةةكنك  مشرةةذاعركين  شةةهه،  مشةة عشيكين ح شن ةةحا شإلكفةة قيكين شإلنكم حةة   مشكعةةريعيا

 مالكف قيكين. ه كين مشك  كلعه مش عشيا رح    رشرم شفا مشحام مشررمقو شن ه  
حةةةإرم ة مشرس ةةةس   سر ةةةفا هةةةذم مشعرةةةل هةةةع  ن مشرجرةةةس مش  ةةةكعر  جهةةة ا   ةةةكعر ، يجةةةو  ن يح،ةةةى رركحرةةةع 

سة   إحكرمرهة شرةى نصةعص م رجةف شفةرى عمإلح شةا رةن هةذم مألميةر ، مش  ةكعر  حاة ممش  كعر  مشرعحر شنه  سة  
مإلجكهة   شررجرةس  مر هةذيف ةيران كار   .1جه ا مشرق حا مإلشكح ر رن رر حعين يجو  ن كسمذ  مشنظ م مش، نعن ،

رم شفةا  يعة شنة  مالنكة د مشرعية ر  شررحة    مش، نعنيةا، شة م محكرمرةف   حزن مش  كعر س   حا رف ي،يم ك رج مش  كعر 
ك  مشرع هةةة م  مش عشيةةةا كةةةزحيةةة   ،( 7996رةةةن   ةةةكعر  712) مشر، حرةةةا شررةةة  ة  ح شةةةذم  721شر  ةةةكعر، عشررةةة  ة 

عرق حةةةا . 2مشرصةةة    شريهةةة ، سةةة   رجةةةا ر نيةةةا سةةة  مش ةةةرم مش،ةةة نعن ، إذ كةةة نع شةةةن مش  ةةةكعر ع ك ةةةرع شرةةةى مش،ةةة نعن
مش  كعريا هن ، حهذم مشعال، ه  رق حا شإلكف قيا. هذم ر   ع ر إشيف هة نس ار ةن ح،عشةف "  ن كعة رى قة نعن شة    

  .3،    غير   كعر  "س  نظر مش  كعر غير رعي ر ر  إكف قيا يجعرف 
شكحن  مإلكف قية   مش عشيةا لةرن   لعمحريل   مش  كعر  عي كع ،  يل ، رن مشر   مشرذاعر،  ن مشرجرس

(، مشجها مشرمكصا ) رئيس مشجرهعريةا معكرر مشرص  قا شريه   عال رن قحل س، ، مشررجعيا شرق حكف مشاكرا مش  كعريا
ألنهة  حهةذم كلةرن مإلكف قيةا را نةا شهة  لةرن مشنظة م مش،ة نعن  نعره  س  مشجري ة مشر ريا شرجرهعريا مشجامئريةا، رم 

.. كنةةةة رد سةةةة  مش،ةةةة نعن » .مشةةةة ممر   قةةةةل رةةةةن مش  ةةةةكعر ع شرةةةةى رةةةةن مشكعةةةةري ، عهةةةةذم رةةةة  قصةةةة ه حنصةةةةف شرةةةةى  نهةةةة  
  «.مشعرن ...
يرر    ئرا حعل إرا نيةا مشرجةعس إشةى قعمشة  مش،ة نعن  ،إلجكه   مش  كعر مررجعيا مإلكف قي   مش عشيا س  إن 

عسةة  هةةذم مشمصةةعص،  جةة و  مشةة عش  مشعةة م شرق حةةا مش  ةةكعريا، حإشكحةة ر هةةذه مألميةةرة رحةة     عشيةةا عةةحيها حةة ألعشى.
مشركعرةةة  ح ش،ةةة نعن مأل   ةةة  شرن ئةةةو، رعكحةةةرم  ن  72/7909رقةةةم  قةةةرمرهمشرجرةةةس مش  ةةةكعر  شةةةن هةةةذم مشك ةةة سل سةةة  

كرريريةا  ،رعر    ي رم ح و مألشرم  مش عشيا شال  ةررا ك حعةا شر عشةا ررارةا حرهرةا  مئرةا  ع عقكيةامشجعما مش ح.»
 61 ع س  إر ر نع ر  عش  يهم مش عشا، عحهذه مشصفا سهع ي رم ح و إرم ة مش ررا مشكنفيذيا عحة ه  رح،ة  شررةعم  

  .4( « 7909رن مش  كعر )   كعر  776ع 19ع
                                                           

1 - A. ROBLOT−TROIZIER, article précité, p: 02. 

 : " مشرع ه م  مشك  يص    شريه  رئيس مشجرهعريا ح و مشعرعر مشرنصعص شريه  س  مش  كعر، ك رع شرى مش، نعن ". 7996 رن   كعر 712مشر  ة  - 2
3 - H. KELSEN, La Garantie Juridictionnelle De La Constitution ( la justice constitutionnel ), RDP, 1928, 238. 
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 مشرجرةس مش  ةكعر  ن  مشنةعمو جةعام   ةفر  حرعر  ةيا ألنف ةهم، رجة ر زشا رة رفصل س شس  هذم مإلجكه   
س شرحة    .سر ةفا هةذم مشحة  ألجةل كحيةينذشك، عحة ألمص إشةى مشعةر  مشة عش ، مشرنظرةا شةمشرحة    مش عشيةا  حاة م إشى 

مشنظة م مش،ة نعن  مشة ممر ، حةل رن  ق ش ة، عال    كعري  مش،ي    مشذ  رج  إشيف مش، ل  مش  كعر  هن  شم يان حار
 مش  ةةكعر  شحةة رة مألشةرم  مش عشيةةا مشكة  م ةةكعرره  مإلجكهة   ألن، ياكنةة  رحيعكةف حعةةى مشلرةعى  عشة  رحةة  هةع 

  .ا حذمكه رعينشم يح   إكف قيا   نف نعن مش عش  مشع م ر  مم يران كف يره  ح ش،شان ، عغير  قي،ا ش را ج   
 القواعد التشريعيةاالستناد إلى  -ب

سةة    ةةكعريا  شرةة ل  مشحرشرةة ن. عنكيجةةا شكفةة ع  هةةذه  مش، لةة  مش  ةةكعر  شرحةة    كعةةريعيا ش،ةة  كاةةرر ك حا ةةيم
، (  5)    رةرم رنر،ية ارحة    ررجعيةا  مألميرة س  مش رجا مش، نعنيا، ق  يح ع ُرُجعشةف إشةى  حاة م مش،ة نعن مشعلةع 

 مشكرةةة  ه ح شكحةةة ره   ةةةرى مألشرةةة ل مشكعةةةريعيا. غيةةةر  ن كع ةةة  مشرجرةةةس سةةة  مشاكرةةةا مش  ةةةكعريا، ي حةةةُرُا حجةةةه  شنةةة  
 .(  2مش  كعريا )  ألحا م ق نعن ش    شرق حا 

 مبادئ مرجعية القوانين العضوية -1
عس،ةة  ع ا رعينةة  رجةة ال شكعلةةي  عكاررةةا  حاةة م   ةةكعريا، سةة مش  ةةكعر  همش،ةة نعن مشعلةةع  هةةع قةة نعن يحةة  

حةين إجةرم م  مشكعة يل مش  ةكعر   سة  مشكع،ية  ع ر ه  ش،عمش عس،  س  مألصل ذ يص    شريف إ إلجرم م  م صا.
جرم م  مشكعري  مشع   ، نظرم شرحيعكف مشرا عجا، سهع   كعر  س  رعلعشف، عكعريع  س  عارف   .1عم 

شةم يكةع من  سة  إال  ن مش، لة  مش  ةكعر  ، 2 رغم ح مرا هذم مشنعس رن مشكعةري  سة  مشنظة م مش  ةكعر  مشجامئةر 
ا م  هذه مشرس،  مشرجعس إشيف لرن ررجعي   رق حكف.  ، شلعيا عش  يا كعريعياح    غير ررة س    كعريا  حا م ح 

إشةةةى  رةةةن مشةةةنص مألصةةةر  شر،ةةة نعن مأل   ةةة  شرةةةعظف  مشحرشرةةة ن، حعةةة  كعصةةةرف 22إذ قلةةةى حعةةة م   ةةةكعريا مشرةةة  ة 
ةةرَّن سةة  مشرةة  ة رم شف ك هةة  شرحةة    . 3شهنكم حةة   للقــانون العضــويمشركلةةرن  71/91رةةن مألرةةر  779  ةةكعر  ُرل 

كعايل مشرجرعش   مشحرشر نيا شرى مشنعمو مشرنكرين  صه شكحامو مش ي  يا، يعة  ر   ة   رس شكحر  ن ر زشا قص
رن مش  كعر. س،حعل ق ئرا مشركرعحين ياةعن حك،ة يم اةل ق ئرةا كحة  رش يةا  779حرح   مشر  عمة مشرارس س  مشر  ة 
  حاو  ي     ع ركرعحين  حرمر.

                                                           
1 - O. DUHAMEL et Y. MENY, op.cit., p: 604. 

حرعجةو مشكعة يل مش  ةكعر  ش ةنا . شان   س شهة  سيرة  حعة  س،ر ى مش،عمنين مشع  يامقكصر شر حلر،عمنين مشعلعيا اعال شركعري ، ش 7909  كعر  يس سشم  - 2
 .ع رعم   مر  رن مش  كعر 721كنظيم رج ال  ذم   هريا، ح شر  ة ، مشذ  عظفه  س  7996

 ، ر    ح  ذاره.2555/ ر.ن  / م  / 55ر   رقم مش - 3
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 رمة ش    شا حرشر نيا ح  كعقي  جر ا مشحرشر ن،  رر  ار  مشكحر س  نفس مشر  ،  ن كمعيل رئيس ال رجرع 
م شعرل مشرجرس مشععح  مشعرن  ع رجرس مألرا، عشررهر  عمشعهقا  القانون العضويرن  19ألحا م مشر  ة  مشُرنظ  

 مشعظيفيا حينهر  عحين مشحاعرا.
مش،ةعمنين مشعلةعيا سة  رجرةس مش  ةكعر  مشرحة    مشررجعيةا شراكرةا مش  ةكعريا، حاةم مش  يعس  عجف آمر شكع 

مشنظةةة م مشةةة ممر  حمصةةةعص رر ح،ةةةا كعةةة يل سةةة  رن  ةةةح   شةةة ة، سع    ةةةكعريا مألنظرةةةا مش ممريةةةا شلرسكةةة  مشحرشرةةة ن،
مشعهنيةا  ع مشرلر،ةا يلةحر رةن قحةل راكةو مشرجرةس ح شكعة عر رعلةعس مشجر ةا » شرجرس مألرا شر  ةكعر، ر    ن 

م شعرةةةل مشرجرةةةس مشعةةةعح  مشةةةعرن  مشرةةةذاعر  شةةةهه )  القـــانون العضـــويرةةةن  70رةةة  مشحاعرةةةا عس،ةةة  شررةةة  ة  مشُرةةةنظ  
(، عمشكحةةة رم ح شنكيجةةا، سةةإن ش،ةة     جر ةةة    عرجرةةس مألرةةا، عشررهرةة  ع مشعهقةةا مشعظيفيةةةا حينهرةة  عحةةين مشحاعرةةا

رن  70ع 71، 76رن مش  كعر عايفي   إش م  ج عل مألشر ل ح شرعم   776شهنيا  ع رلر،ا م رد  حا م مشر  ة 
 .  1« مشرذاعر  شهه، يع  غير رر ح  شر  كعر ن العضويالقانو

  ررم ر،حعال الشكح رين:لرن مشاكرا مش  كعريا ، يح ع مشكر ُ ه   اررج  مشعلعيا عح شنظر شرحيعا مألحا م
هةةةذه مألحاةةة م قعمشةةة  ذم  قيرةةةا   ةةةكعريا، ح شكح رهةةة  مركةةة م م ألحاةةة م مش  ةةةكعر كحةةةع     عشةةةى رةةةن جهةةةاس  -

، ع حهةةذم سهةة   قةةرو حرحيعكهةة  إشةةى مش،يرةةا 3قعمشةة  كةةنظم رح عةةرة شرةةل مش ةةرر   مشع رةةا شر عشةةا. سهةة  2عررةةعرة شةةف
ياك ةةو مش،ةة نعن مشعلةةع  هةةذه مش،يرةةا نكيجةةا إح شةةا مش  ةةكعر شريةةف كنظةةيم  ،عشرريةة  مش  ةةكعريا رنهةة  إشةةى مشكعةةريعيا.

مشرعةرس إحكةرمم  شلةر ن هةعس،  ر  ح،ي،ا رجعس مش، ل  مش  كعر  إشيهة  ،حعى مشرج ال  ه  س  مألصل   كعريا
، عهةةذم يحةةكم شرةةى مش، لةة  مش  ةةكعر  إشرةة ل رق حةةا   ةةكعريا نعشيةةا سةة  مشحاةةم مشررمقةةو.   مش  ةةكعرياهةةذه مإلحةة الش

  ةةةكعر  مشرس ةةةس شإلح شةةةا، عمشرةةة ن    يرمقةةةو سيهةةة  صةةةحا مشحاةةةم مشكعةةةريع  إ ةةةكن  م إشةةةى رحةةة  ين رةةةرجعين،  حةةة هر
 .4شرحام رعلعس مشرق حا مشرنظمشلع  

سه    ةفل مش  ةكعر  ،ع الشكح ر ر نم  شررا نا مشك  كحكره  مشنصعص مشعلعيا س   رم مشرح    مش، نعنيا  -
مشرعةرس محكرمرهة  سة  حة ق   شر شةف، ألن رحة   مشكة رد مش،ة نعن   ع   رى  شر ل مشحرشر ن. ع ُكحةكم هةذه مشرا نةا شرةى

                                                           
 السابق الذكر. 88/ ر.ن.د/ م.د/ 38الرأي رقم:  - 1

2 - L. PHILIP,  op. cit., p. 06. 

3 - S. GHAOUTI MALKI, Le Conseil Constitutionnel Algérien et Les Lois Organiques, La justice constitutionnelle au 

Maghreb, Sixièmes journées maghrébines Mustapha CHAKER de Droit constitutionnel, du 06/03/2008, ATDC, Tunis, 

p. 51. Version électronique :  http://www.atdc.org.tn/journees_6.php. [Consulté le 03 Mai 2010 ] 

4 - A. ROBLOT−TROIZIER, article précité, p: 09 et S. 
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، ي ةةةكعجو رم شفةةا شهةةةذم مألميةةةر   شفكةةةف هةةةشرنظةة م مش،ةةة نعن  ي كعةةة  رةةةن رع  مش  ةةكعر، عرم هةةع كنظةةةيم   ةةةكعر 
 .1رق حكه 

  العادي القانونتوسعة الكتلة الدستورية إلى  -2
مشةةةذ  يحظةةةى حةةةف م ةةةكن   مش، لةةة  مش  ةةةكعر  ألحاةةة م شلةةةعيا، سةةةإن رجعشةةةف شنةةة  إشرةةة ل  حةةةعل  حمةةةه  مش،  

نةةةف سةةة  مشكع ةةة  شراكرةةةا ا، إذ يعةةة  هةةةذم رظهةةةرم جريةةة  رمش  ةةةكعريا ألحاةةة م مش،ةةة نعن مشعةةة   ، يريةةةر شةةة ة ر ةةة ئل ن ،  عةةةي  
  مرعجف شرى    س رح   مش  كعريا  مشك رد مشهرر  شكعا ل مش، نعنيا.مش  كعريا، ش

رةن  17ع س  هذم مشمصعص، مشكحر مشرجرس مش  كعر   ن ح  مشكرك  ح شجن يا مشرنصعص شريف ح شر  ة 
ةةر ن  سةة  مألرةةر رقةةم  ،مش  ةةكعر  ن مشعةةمص مشةةذ  ياك ةةو » ... مشركعرةة  ح،ةة نعن مشجن ةةيا، ح شكحةة ر  06-17ُرل 

رن  719مشجن يا مشجامئريا يكرك  حجري  مشح،ع  مشركعر،ا ح شصفا مشجامئريا محك م  رن ك ري  ماك  حه  رح،  شرر  ة 
رة  ة رمشجن ةيا مشجامئريةا، ع ذشةك عس،ة  شمشركعرة  ح،ة نعن  7917 ي ةرحر  71)...( مشرسرخ س   06-17مألرر رقم 

 .2«رن مش  كعر  17
سإنةف ياةعن «. ال كعري  س  هذم مشرجة ل ينحلة   ن ي ك ،ي ة  حزحاة م قة نعن مشجن ةيا » ... ع حكزاي ه شرى  ن 

اَّم هذم مألرر )   شرن  ،عكرحي،  شهذم مالجكه    ( س  صحا ال كعري  الح  ينظم رج ل مشجن يا. 06 -17ق  ح 
 نعم  شرى مألقل شرس س مشحاو مش ي   ،  77جرس ش م   كعريا عرر مشجن يا مألصريا  ع مشراك حا شر ة مشر

رةن مألرةر مشرعة ر  717رن مشنص مشعلع  مشرمرةر حةف، شرم شفةا هةذم مشعةرر  حاة م مشرة  ة  71مشعمر  س  مشر  ة 
 .إشيف، سله شرى  نف شم ي عكر رف

ةة ةةحو  " مش،يرةةا مش  ةةكعريا " شرةةى  حاةة م مش،ةة نعن، شكحةةع  رحةة    قةة  يف   ر هةةذم مشكع ةة ، حةةإرم ة مشرجرةةس سةة    
 .4، 3ذم  قيرا   كعريا. عحهذم كصح  ررجع  ا سي  إلشل   مألحا م مشك  ككع رى رعه  ر ك،حه 

                                                           
 .19، ررج    ح ، ص: في العمل التشريعيمساهمة المجلس الدستوري . رنير ح  ن ، م - 1

ن.  .  . حةعل رر ح،ةا مالرةر مشركلةرن مش،ة نعن مشعلةع  شكحةامو مش ي  ةيا شر  ةكعر،  5111رة رس  51/ر.  .   شلةة/م.   مشرةسرخ سة  55مشر   رقم  - 2
 .  51 ، ص.5111/ 52 رقم ، مشع   . د

3 - L. PHILIP, loc. cit. 

مشةذ  يحة   مشة عمئر  ،7991رة رس  76مشرةسرخ سة   70-91مشنظ م مشة ممر  شرجرةس مألرةا شر  ةكعر، م ةكن  مشرجرةس شكرةر رقةم  شن  رق حكف شرر ح،ا كع يل - 4
شكعةةرل مش،ةةعمنين  -مشاكرةةا مش  ةةكعريا  –شةة   مشر، شةة  مشرررةةعو عةةلره  سةة  منكم حةة   مشحرشرةة ن، حهةةذم ياةةعن قةة  ع ةة  رةةن مشرحةة    مشررجعيةةا شرق حكةةف مالنكم حيةةا ع 

ن.  .  . يكعرة  حررمقحةا رر ح،ةا كعة يل مشنظة م مشة ممر  شرجرةس مألرةا شر  ةكعر،  2777 ي ةرحر  76رةسرخ سة   2777/ ر ن  / م  / 77مشر   رقم:  .مشع  يا
 .22، ص. 51/2555رقم  ش   ، . د
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   كةعما  مألعةا ل. إال  ن إن مش،عل حهذم مشكف ير، ق  ال يرير إعا ال شن  رق حا مش،عمنين مشع  يةا، م ةكن  م شرحة
سة   م حريةا مش، لة س،  يفةك  مشرجة ل  رة  ،كعريم كرحي، ف  س  ح ق  مجكه  م  مشرجرس، ق  يرر  حعى مإلعا ال 

. ع حلي و مكف   ش م حعل ر شعل مش،يم مش  ةكعريا،  1كح ي  مألحا م مش، نعنيا مشك  ك حع   رح    ذم  قيرا   كعريا
حإشلةة    ي ةةر  كرحيةة  هةةذم مالجكهةة   ،رةةن هةةذمع مألهةةم  ن  ك،ةة ير  مش، لةة  مش  ةةكعر .يصةةح  كح يةة  هةةذه مألميةةرة رهةة

هذم ر  رآه مشرجرس مش  ةكعر  سة  إجكهة  ه مشرةذاعر، ع شة  ه سة  ر يةف  ، حا م شلعيا شكع رله  ر   حا م مش، نعن
حةةةين حاةةةم حعةةة م   ةةةكعريا مشرةةة  كين  ،شر  ةةةكعر حمصةةةعص رر ح،ةةةا مش،ةةة نعن مشعلةةةع  مشركعرةةة  حنظةةة م مالنكم حةةة  

هةةذم رظهةةر ع  .2مشركعرةة  ح شجن ةةيا 60/17رةةن مألرةةر  71، نكيجةةا رم شفكهرةة  شررةة  ة 1/97ع 1/10مشعلةةعيكين  
   مش، ل  مش  كعر  س  مشرح    مشررجعيا. آمر شكع   

 : 3، شرى رهرا  عجفمش  كعر  ررجرسذم مشرعق  شهعيف ر مشف،ف 
  حُرجرل  كعريع كف هع إح،   مشحرشر ن ُر،ي   ال  ق  ياعن مشه   رن هذم مشكصر ع مألقل محكر  مألعل مشكف ير

مشرةة ن ، س،ةة  ينةةع  مشرجرةةس رةةن عرمئةةف، كاةةريس كةة رد مشرحةة     ممةةل ج ةةم  مشكف ةةيرال يرانةةف مرُقهةة .  رةة   مش ةة ح،ا ع
 رر ح،ا مشرح   مشهح  شر  ح  شف.لر ن مش، نعن) مشكعري  ( ح

مشر شة ، عهةع مألارةر محكرة ال  سة   ن إرم ة مشرجرةس ال كنصةر  نحةع إشرة    هريةا  مشكف ةيرس  حين يارن 
م صا شرعال مشذ   عر ه س  مشررج ، حل كه   إشةى مشرحكةع  مشرلةرن سة  هةذم مشعةال عشةيس مشعةال ذمكةف. سهةع 

 .4 ا س  نصعص ق نعنياُرار   ُينا ل رن  رم مشك رد مش، نعن ، شرحح  شن رح        يا ) رح      كعريا (

، كناعةة  شنةة  رعرسةةا مشفةةر  حةةين مشرحةة    مش  ةةكعريا ذمكهةة ، مش  ةةكعر  شررجرةةس مشرعقةة غيةةر  ن ح،ي،ةةا هةةذم 
شكحاة م مشكعةريعيا مشكة  ك لة  مش  ةكعر  عمأله م  ذم  مش،يرا مش  كعريا. سهذه مألميرة، ه  ك ايي   رةن مشرجرةس 

ة  مشكرحية  مشرحة    مش  ةكعريا ر عل 
مش  ةكعر شرةى مشكعةةري  كنظةيم رعملةي    ةكعريا، عنكيجةةا  إحالـة، شةةن ررية  5

  هذه مشعرريا ه    كرة مأله م  مشرنظرا ح شرح    مشك  يحيل شريه  مش  كعر.

                                                           
1 - L. PHILIP, loc. cit. 

د ر رقم: ، مشركعر  حررمقحا رر ح،ا مش، نعن مشعلع  مشركعر  حنظ م مالنكم ح  ، شر  كعر، 2777 ي رحر  22، مشرسرخ س  77/ ر. . / 71ر   رقم  - 2
 .2779ج نف   79، مشص  رة حك ري  77

3 - B. YELLES CHAOUCH, Le conseil constitutionnel…, op, cit, p. 81 et s. 

   .مشحريا مشاحيرة شر، ل  مش  كعر  س  مشحح  شرى مشرح    مش  كعر  ،م شععيرسرمن ع  مشك  يذاره ، مشح ال  مشرهراكظهر هذه  - 4

Cf; F.  LUCHAIRE,  Conseil constitutionnel français, op. cit., p. 313.  

5 - F. LUCHAIRE, Brèves Remarques Sur Une Création Du Conseil Constitutionnel : l’objectif de valeur 

constitutionnelle, RFDC, 64, 2005, p. 677.  
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مشكعجيةةف مشةةذ  ي لةةُعف هةةذم مشرحةة   إلح شةةا  ع ش، ع إنرةة  مشررجةة  مشكعةةريع ررحةة   ششي ةة  هنةة  س ش،يرةةا مش  ةةكعريا 
ى إشةةى رحيعةةا رق ةكال   ، شانهةةمشررجة  شكرجرةا مشرحةة   مش  ةكعر  حةة شحام مشكعةةريع  إشامريةةا هة  اإلحالــةه إلشر ش ةف. هةةذ

ك،كلةة  هةةذه مشهن  ةةا رةةن مش، لةة  مش  ةةكعر  . 1ررةة  ُيصةةعرو كركيحهةة  سةة  مشُ ةةرَّم مش،ةة نعن  نف ةةف،مأل   ةة  مشرحةة   
 ةةةكعجو  عال مشكح،ةةة  رةةةن رر ح،ةةةا مشةةةنص مشررمقةةةو شرحةةة   ر شةةة ، عهةةةع ذشةةةك مشرحةةة   كإشرةةة ل رق حةةةا   ةةةكعريا نعشيةةةا، 

هةذم مشرحة   ررجعة  شصةحا رةن يجعةل  مألرةر مشةذ  ،2شةف قيرةا   ةكعريا  مش  ةكعر عشي ة  ح ل شريةفمشذ  مشكعريع  
رن مش  كعر كنص شرةى  ن  17ر  ة مش... » هذم ر  قلى حف مشرجرس مش  كعر  حنصف شرى  ن  مشنص مشررمقو.

حزحاةةة م قةةة نعن  يك،يةةة جن ةةةيا مشجامئريةةةا رعرسةةةا ح ش،ةةة نعن " عرةةةن رةةةم سةةةإن    كعةةةري  سةةة  هةةةذم مشرجةةة ل ينحلةةة   ن " مش
  أل  كنظيم شر ة ئل مشجن ةيا، رهرة  ، ررجعةف مشر  ة مش  كعريا مشرذاعر مشذ  كحيل شري ،شيجعل مش، نعن « مشجن يا

  ا ن   رجكف مشرعي ريا.

شهةةذم مشرفهةةعم  سةإن مشرجرةةس مش  ةةكعر  ال ي ةكعرل  حةة م مألهةة م  ذم  مش،يرةا مش  ةةكعريا شرق حةةا مألحاةة م عس،ة  
ر ح،ةةا هةة   مشرعةةرس رةة  هةةذه ، شيصةةل إشةةى رةة   ر3مشكعةةريعيا، ع إنرةة  م ةةكن  ه ياةةعن إشةةى مشرحةة    مأل   ةةيا ذمكهةة 

ع  ةة س مش  ةةكعريا هنةة ، هةةع ذشةةك  رمقةةو.   مشكح،ةة  رةةن مش،يرةةا مش  ةةكعريا إلرم ة مشرعةةرس سةة  مشحاةةم مشر مشرحةة   ،
 مإلشامم مش  كعر  مشذ  كلعف مألحا م مش  كعريا مشرحيرا إلحكرمم مشرح    مشرح  ة س  مإلح شا.

كرحي  مشرعرس شرح   مشر  عمة حةين مشرةعمرنين، رةن مةهل رن  مشرجرس مش  كعر  كح،  مشرر  ع يعمس  هذم 
نصم كعريع ، ع إنر  ح ح      كعريا ق ص   مشرعرس رن هذم مشحام. ع يسا  ع  كرحي،ف شهذم مشرح  ، ال اح م       
و مشجن ةيا ... »   هذم مشصيلا مشك  م كعرره  س  رق حكف ، سة  هةذه مشصةي غا شةم «مشكح رم  ن مشعمص مشذ  ي اك  

ح شرةة  ة ي،صة  مشرجرةةس عةةال مشةةنص ش  ية   ع شلةةعي ، ارةة   نةةف شةم ي،صةة  رح عةةرة رحةة   مشر ة عمة مشرنصةةعص شريةةف 
كظهةةر مألهةة م  ذم  مش،يرةةا  كرجركةةف سةة  مشكعةةري . ع حهةةذم مشرةةر رةةن مش  ةةكعر، حةةل م ةةكن  إشةةى ر شعشةةف شححةة   29

ي ةةا شكرحيةة  مش،عمشةة  مش  ةةكعريا عررجعةة  شإلنكةة د مشرعيةة ر  كعةةكرر مش  ةةكعريا، ي ةةكعرره  ، 4مش  ةةكعريا الةةرعرة ك ه ُار 
 مشح،ع  مأل   يا. نظرم شرحيعكه ، ار مل شكفعيل  مش، ل  مش  كعر ،

 

                                                           
1 - Dominique  ROUSSEAU, Cité par; F. LOUCHAIRE, ibid, p. 681. 

شا رن قحل  ررا غير مش ررا إن م كن   مش، ل  مش  كعر  إشى مشرح    مشكعريعيا س  رق حكف شر  كعريا ال يعن   نه  ذم قيرا   كعريا، سه  رعلع  - 2
 مشكز ي يا، ععس،  إلجرم م  غير كرك مشرح  ة شرررمجعا مش  كعريا، سه يران رنحه  مش،يرا مأل   يا إذم.

3 -  F. LUCHAIRE, ibid, p. 678.  

4 - Bruno GENEVOIS, Cité par; F. LOUCHAIRE, idem. 
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  الفـرع الثاني: عالقـة الدستـورية
 

  ح ةةةة مهر  كةةةةن رر ح،ةا إحةةةةة،  رةةةةل مشكَّحةةةا، ألجةةةن مشرحة    مش، نعنيةةةةعشين رةةةا حةين نةة ل رح   مش  كعريةةإن إشر
مش، لةة  مش  ةةكعر  حفحصةةف شعةةرعر إنعةة    يحةة  ه(،  سةة  مألصةةل ( آلمةةر ررجعةة  ) مش  ةةكعر ع كنظيرةة  عةةريع )ك

ةذ   عس،هة ، رةم يةكفحص رعلةعس هةذه مألحاة م ع مشمشرعي ريامشرح     رجة ال  مشكة  ، ع مألعا ل مشم رجيا مشك  مكُّم 
هةةل مشعرةةل ررةة ح  شر  ةةكعر  م الب ع مإلج حةةا شرةةى هةةذم مشك ةة سل را عجةةا ح ةةو  ي ةةكنك  كةة مل لةةرنه . حعةة  هةةذم
، ع مشكةة  هةة  رحةةل شرةةل مشرجرةةس 1ن مشرحةة    مشررجعيةةا ع مألحاةة م مش، نعنيةةا مشك حعةةا شهةة  رجةا شهقةةا مشُرر ح ،ةةا حةةي

 مش  كعر .
، يكح   ح و رحيعا مشعهقا مشك  يكررحه  مشرس ةس مش  ةكعر  مالنك د مشرعي ر مش رحيا س   رع راكفسحجم 

ي، . شال شرل، عمشك  ككرمع  حين  رجكين: رن شهقا رهئرا ح يرا، إشى شهقا رر ح،ا رمرا ع ل    ارر ص 
ا مشةذ  شيع عةر رمش إارحة  رة     حاةم   ةكعر  عال يصةر م رعةف، ع مشنظة م مشة ممر  ن ق  ال ي كع رى مش،ة نع 

 ن ال ككمةةةذ كصةةةرس  ال يةةةكه م رةةة  نظةةة م مش،عمشةةة  مشكعةةةريعيا. حرعنةةةى  ال يكج هرهةةة   ع ال  ُيرةةةا م مإل مرة شرةةةى مألقةةةل
،رة  مش،ة نعن 2سة  مش،ة نعن إحة يكع رى  ع يصر م رعهة ، ع ال يمة ش     ر شكحاة م  ُمالء مـة، عس،ة  شهةذم مشف هةم، ُيح 

 مش  كعريا. 
شر  ةكعر، إال منةف قة  ي ةنجم شةن كف ةير مشعهقةا مش  ةكعريا حهةذم مش ةي  ،  مشرعية ر ع رغم ش م رم شفا مشعرةل 

ال يرنة  إنعة   قعمشة   كراين مشرعةرس رةن إنعة    حاة م ال ك حةُرا جرية  سة  مش  ةكعر. س شك،ية  حعة م رع رلةا مش  ةكعر
صةةةرمرا كمةةةرد شنةةةف عُكع رلةةةف. إال  ن مجكهةةة  م  مشرجرةةةس مش  ةةةكعر ، كظهةةةر  رجةةةا  مةةةر  رةةةن مش  ةةةكعريا،  ارةةةر 

 .عالقة الُمطاب قةعلي،  شكزرين مشعهقا حين مش، ش كين، عه  
حةةعل   ةةكعريا مش،ةة نعن مشح رةةل شرنظةة م مشةة ممر  شررجرةةس  7909 ع   20حكةة ري   شرةةن رحاةةرم سةة  ر يةةف  س،ةة 

، سإنةف يكعةين رةن هةذه صـارمةرفهعم مشرر ح،ا شر  كعر، يجو  ن ياعن رعرعر  حايفيا » ... مشععح  مشعرن ،  ن 
سة   حا رةف شةن مشمرةا مشحي نيةا مشُرلةرَّنا  بأمانـةمشع جه ا شرى مشنظ م مش ممر  شررجرةس مشعةعح  مشةعرن   ن ُيعحرةر 

عهر ه   .3.. «.س  مش،عمش  مش  كعريا مشك  ُي ك نح ر رنه  ج 
                                                           

1 - G. RACZ,  L'introduction du contrôle constitutionnel des normes juridiques en Hongrie, RIDC, Année 1985, 

Volume 37, Numéro 1, p. 138.  
2 - P. AVRIL et  J. GIQUEL, Droit parlementaire, Montchrestien, 2e édition, Paris 1996, p. 11..  

 3 - Avis n°1.A.L.CC.89, précitée. 

 79ع مشرة  كين مش ة ح  مشةذار.  91//ر.ن. /م  71رةن مشنظة م مشة ممر  شررجرةس مشعةعح  مشةعرن ، حة شر   رقةم  69 يل  شرق حا مشرةعم :ع م كعرل رعي ر مألر نا 
  .                         مش  ح  مشذار 79/ر   س/ م  / 72رقم ر يف رن مش، نعن مشعلع  مشركلرن مش، نعن مأل     شر،ل  ، س   70ع 
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رر ح،ةا مشصة ررا مش رعق  مشرجرس س  كف ةير شهقةا مش  ةكعريا، إذ مشكحرهة  شهقةا   ح يكل   جري  رن 
 1/511 ع 1/521مشرةعم  شر  كعر، ع مشك  كاعن ح إلنك د حزر نا شرحكعمه، ع يج  هذم مشرفهعم شررر ح،ا     ةف سة 

 .1رن مش  كعر
كف مشكة  ي ظه ةةر حهةة  عةحيه  شةةف، سةة شحام مألعل  حارةة  ُيرةة ح   حاةم ،ع ح ةو  يانرةة ن آمةةر، شنة ر  يزمةةذ ُصةةعر 

ف  ع إنك جةف رنةف. هاةذم إذم سةإن رر ح،ةا حاةم آلمةر كاةعن حرعة حها هةذم شةذمك  ،يزمذ عجف مشحام مشرة ن ، ال ك ن ة م 
 . 2مشذ   نك  ععج   رنف

شةة ممر  شرق حةةا رر ح،ةةا رغةةم علةةع  مشرس ةةس مش  ةةكعر ، سةة  إملةة شف شاةةل رةةن مش،ةة نعن مشعلةةع  عمشنظةة م م
 ص ررا )   عال  (، سإن مجكه   مشرجرس ُيح   ُغرعل  س  رحيعا هذه مشعهقا ح شن حا شر،عمنين مشع  يا )  ر ني   (.

 رقابة مطابقة صارمة للقانون العضوي و النظام الداخلي –أوال 

سة   (Fidèlement ) باألمانـة  »ش،ة  س ةر مشرجرةس مش  ةكعر  رر ح،ةا مش،ة نعن مشعلةع  عمشنظة م مشة ممر  
عحنةة   شرةةى ذشةةك  عر  كرحي،ةةين شعهقةةا مش  ةةكعريا سةة   .« إنكةة د مشنصةةعص شرُمر ةةا مشرحكةةعمة سةة  مألحاةة م مش  ةةكعريا

 نا ةةةةةة(. ع  ر  7  ) ن مشرق حةام مش  ةكعر ا رجةا قصةع  رةرةن  حاة  شر،عمش  مشرعي ريا احرسي رر ح،ا ر نا  ،مجكه  ه
 (.  2رنر ذد مش  كعريا )  شمألحا م مشكعريعيا  رن قل، ح  كرامرف رر ح،ا ر نر،يا 

  عالقة مطابقة حرفية .1
رسيةا  يح   مشرجرس مش  كعر  رق حكف ش  ةكعريا مش،ةعمنين مشعلةعيا ع مشنظة م مشة ممر  حة شكح،  رةن ُرر ح،ك هة  شح 

رسة  مة م عح ةير رةن مشرحة   مش  ةكعر  ،مش  كعر . حهةذم ياةعن مشُحاةُم مشُررمسة   شيكزا  رن  ن مشكعري  قة  كةم حإنكة د ح 
 .3ر ُرر ح،ا ر  يا حين شرل مشحرشر ن عمش  كعرن ماو رح  مألصل شرُحام مشر عي ر، ع يعس  

كحةةةة  شنةةةةعمن  عس،ةةةة  شهةةةةذم مشكف ةةةةير،  شرةةةةن مشرجرةةةةس سةةةة  ر يةةةةف شرر ح،ةةةةا مش،ةةةة نعن مشعلةةةةع  شرجرةةةةس مش عشةةةةا،
صةةهحي   " ع "  ةةير " » ... "  للمصــطلحات ن مشرعةةرس ح  ةةكعر شف  ،مشرصةررح   مشةةعمر ة سةة  مش،ةة نعن مشعلةع 

  .4«رن مش  كعر  711س  مشر  ة ع" ك يير سإنف شم يعحر حزر نا شن مشرصررح   مشر، حرا شه  
                                                           

 " يمل  مش، نعن مشعلع  شررمقحا رر ح،ا مشنص ر  مش  كعر رن رر  مشرجرس مش  كعر  ".شرى  ن  7996  كعر 1/721مشر  ة حي  كنص  - 1

   كعر " ار  يفصل مشرجرس مش  كعر  س  رر ح،ا مشنظ م مش ممر  شال رن غرسك  مشحرشر ن شر  كعر ... ".نفس مش 1/761مشر  ة  -

2 - Charles EISENMANN, Cité par B. YELLES CHAOUCH, Le conseil constitutionnel …, Loc.cit . 

3 - Ibid, p. 124. 

سة  ر يةف شنة  رق حةا اةةل   –مش  ةكعر   حاةة ممألر نةا سة  مشكعحيةر شرةى  –ع م ةكعرل نفةس مشرفهةةعم شررر ح،ةا مش ة ح  مشةذار.  90/ر. .س/ م  / 76مشةر   رقةم  - 4
/ر.   72رقةم . ع ر يةف 7990يعنيةع  71سة   19عة   مش د. ر، 7990رة يع  29مشرةسرخ سة  ، 90/ر. .س./م  /71مشعلع  شرحارا مشكنة اس رقةم  رن مش، نعن

 س/ م  /، ر    ح  ذاره. 
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مش،ة نعن، شةم يعحةر حزر نةا شرةى ع مشكحر س  نفس مشر  ،  ن مشرعرس حإيرم ه شرصرر  " كز ةيس " لةرن هةذم 
 مشرصرر  مشر، حل شف س  مش  كعر " كنصيو ".

عسة  عجةف آمةر شرر ح،ةا مإلنكة د مشحرسة ، مشكحةةر  ن مشرصةررحين " مشة عرم  " ع " مشة عرة " مشةذين جة   حهرةة  
ْعنوةى ُرم شفةة  شررة  ة  مشرجرةةس رةةن مش،ة نعن مشعلةع  مشرةةنظم شعرةل  77رجرةس مألرةا سةة  نظ رةف مشةة ممر ، يعرية ن ر 

 مشععح  مشعرن  ع رجرس مألرا ع مشعهق   مشعظيفيا حينهر  ع حين مشحاعرا، ع مشك  كفي  رعنى مشجر   .
شر  كعر، ق  ُيلع    مشعلع  عمشكنظير نص شرن مإن كف ير مشرجرس شعهقا مش  كعريا ح شرر ح،ا مشحرسيا 

ه  رعلة  مشكرحية . ارة  يع ة  هةذم مشكف ةير رةن رن مش ررا مشك، يريا شررعرس شنة  كف ةيره شرحة    مش  ةكعر شع لةع  
 رن  مشحرشر ن رن م كر م ي  ع ، إذ ُيفل   مشعرل حف إشى إشل   مشارير  رن مألحا م، مش  كعر  مش ررا مشرق حيا شررجرس

ح يس صهحي كف مشصريحا س  مش  كعر س،ر.   مشرج ل مشذ  علعف مش  كعر م رد ركن عشف، حإح، ئف ح 
، يةس   إشةى شرقرةا مش  ةكعرياغير  ن كعريم هذم مشكف ير شرى ا رةل  حاة م مشةنص، عمشكرة  ه ارةنه  شرق حةا 

هةةة  رةةةن رعن هةةة  مشكعةةةريعيامشعظيفةةةا  رسةةة  ألحاةةة م مش  ةةةكعر. ع هةةةذم يكنةةة سى ، شكصةةةح  رجةةةر  ن ،ةةةلم حمشرعيةةة ر  ع إسرمغ 
رارفةا حإشر ئةف  رس ألشرة ل مشُرن فةذة شر  ةكع ، 1إيجة   إجةرم م  كرحي،يةا شر  ةكعر عسر فا مشكعري  ع مشلةرى رنةف سة 

مش، لةةة  . مألرةةةر مشةةةذ  جعةةةل 2سةةة  نفةةةس مشعقةةة  كعةةةال  شرةةة ال ر عي ر يةةةا راررةةةا ع ررةةةعرة ألحا رةةةفعمقعيةةة ، ع   رعنوةةة
عهةة  مشرر ح،ةةا شةةن مشرر ح،ةةا مشحرسيةةا إشةةى رر ح،ةةا  قةةل صةةرمرا حرن  ةةحا رق حكةةف شةةحعى مألحاةة م،  ي عةةُ ل مش  ةةكعر 

 مشرنر،يا.  
  مطابقة منطقيةعالقة  .2

مشرر ح،ةةا مشر نر،يةةا حةةين رحةة  ين إحةة مهر  ن رةةعذج ، شةة م ع رجةةر  ) مشررجةة  (،  كاةةعن ، يانرةة ن مشف،يةةف ح ةةو
ةة ،    حةةين ُحاةةمم عمقعةة  عنرعذجةةف مشرجةةر . س شكرةة ح  مشرررةةعو ال ياةةعن ح إلنكةة د مشحرسةة  مشمةة م،  إذم عمشرةة ن  ع مق ع 

 .3كف يرمكفعمقعيا مشرح   مشر ن  مشذ  يعال  ح   عمشكح رم شعرعريا مشرح   مألعل ع كجري ه، 
ُينةةك   هةةذم مشرفهةةعم، شهقةةا   ةةكعريا ك،ةةعم شرةةى  ن اةةل رةة  ال ي  ةةر   حةةف مش  ةةكعر صةةرمحا شررعةةرس سهةةع شنةةف 

ة  رةن مشكنظيرة   شعلةعه  رعلة  مشكرحية ، ُرحر   جو م، عشاُس هذم صحي . حرعنةى،  ن مش  ةكعر ُيةعسرر شررعةرس ن ر ذ 
                                                           

 ن مشن،ل مشحرس  شكحا م ال يع  م كن  م إشى  حا م ررجعيا، ع ال يف  حة شلرى مشرررةعو رةن مشعهقةا حةين مش،ة نعن عمشكنظةيم  مش  كعر  مشكحر مشرجرس حي  - 1
ن ن،ل حعى  حا م مش، نعن مشعلع  مشى مشنظ م مشة ممر  شرجرةس مألرةا حرسية  ع/  ع ن،ةل رلةرعنه ، أل» ... ع مش  كعر حإيج   إجرم م  كرحي،يا ألحا م مألعل 

 .، ر    ح  ذاره99/ ر. ن.  /م  /79مشر   رقم «.  يعال س  ح  ذمكف إجرم م  كرحي،يا شحام   كعر  ع حام رن مش، نعن مشعلع ... ال

2 - B. YELLES CHAOUCH, Le conseil constitutionnel …, op, cit, p. 127. 

3 - Ibid, p. 124. 
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شنةة   شةةم ُيعحةةر حزر نةةا مشحرشرةة ن، ألن 1مشعرةةل مشحرشرةة ن  رةةن نرعذجةةف مشررجعةة ، سُيعةة  غيةةر   ةةكعر  محةةر  عحلي حهةة  يُ 
 كرجركف شرنرعذد مش  كعر  س  مشحام مشكعريع .

إن هذم مشرر  شررع حها مشرنر،يا، يعمس  إشى ح ٍّ حعي  غ يا مشعرل مشحرشر ن ، مشةذ  يهة    مئرة  إشةى كفعيةل 
 .2مألرر مشذ  يحرر شرل مشرجرس حف س  رجرل رق حكف ،شركنفيذ  حا م مش  كعر شكصح  ق حرا

 727سة  مشرة  ة مشنظ م مش ممر   شررجرس مشععح  مشعرن ، مشكحر  ن مشرعةرس سف  ر يف حمصعص   كعريا 
ةةا علةة  رعةة ري  مش،ةةعمنين إذ  ن ك، 3رةةن مش  ةةكعر 1/771رحكةةع  مشرةة  ة شةةن حزر نةةا  يعحةةرشةةم  معيةةل مشحاعرةةا ر هر 

مشرجرس مشععح  مشعرن ، هع كحري  شررحكع  مشرعجع  س  مشحام مشر، حل شف س  مش  كعر، مشذ  ُين يُر ش   راكو 
 هذه مشرهرا حرئيس مشحاعرا، عحهذم سهع ي مر   رح  ه مشررجع .

ش رةة  ع رجةةر م شرحةة   م ةةك،هشيا مش ةةررا مش،لةة ئيا.   نرعذجةة كلةة رةةن مش  ةةكعر،  710ارةة  مشكحةةر  ن مشرةة  ة 
شهذه مال ك،هشيا شرى ممكص ص   رجرس مش عشا مال كع ريا، ياعن قة  مة ش  مش  ةكعر، ح شكحة ر  عمشرعرس ح ححف

 .4سهع ال يعال نرعذج    كعري  شه  يعرل مالمكص ص   مال كع ريا، شذم ن مشرح   مشذ  ي،ره هذم مألمير ال 
  ةةةكعري .     ن مشح شةةةا ع مشكحةةةر  ن إلةةة سا رجرةةةس مألرةةةا شح شةةةا  مةةةر  إلصةةة مر مشهئحةةةا، ال   ةةة س شةةةف 

مإلل سيا ال نرعذد شه  س  رحكع  مش  كعر عال ي ر  حكنظيره . ع حإل سا رجرس مألرا شه ، سإنف شم يعحر حزر نا 
 شرى مشح ال  مشرنصعص شريه    كعري .

رق حكةةف  ئةةفح ا مشكةة  كررحهةة  مشرس ةةس مش  ةةكعر . حيحةة ع عملةةح  كف ةةير مشرجرةةس شعهقةةا مشرر ح،ةة ،ررةة   ةةح 
،  رن مإلنك د مشحرس  ألحا م مش  كعر، حع ه، يكح،  رةن مألر نةا سة  مشكعحيةر شةن رحكةع  مشرحة   مشررجعة . ح شكح

 إال  ن مألرر غير هذم ح شن حا شرق حا مش،عمنين مشع  يا، مشك  ي اكن   رعقفف مكج هه  ع   رن مشلرعى.
 ثانيا : غموض موقف المجلس الدستوري من مطابقة القانون

ش  ةةةكعر  711رةةةن مش  ةةةكعر، ) مشر، حرةةةا شررةةة  ة  7/761مشرةةة  ة كجةةة  رق حةةةا   ةةةكعريا مش،ةةةعمنين     ةةةه  سةةة  
، هع شة م جةه  مشحريةا مشكة  يكراهة  هةذم مألميةر شررعةرس سة  مش  كعر  مشرجرس جكه  (، عر  يرياه  س  م 7909

   إشى  ححين مرنين: ذشكيران إرج س ع  ،رن مهشه  كف ير مش،عمش  مش  كعريا
                                                           

1 - Loc.cit. 

 .11، ررج    ح ، ص: الدستوري في العمل التشريعيمساهمة المجلس . رنير ح  ن ،  - 2

3 - Avis n°1.A.L.CC.89, précitée. 

 ، ر    ح  ذاره. 90/ر. .س/ م  / 76مشر   رقم  - 4
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شر،ةعمنين، حمةه  مأل ةرعو  مشرمصصاشم يفص  مشرس س مش  كعر  نف ف شن  رجا مش  كعريا  ،س حك م   -7
 .1، مشذين معكرر سيهر  مشرر ح،ا مشص ررامشذ  نظم حف   كعريا مشنصعص مشعلعيا ع مشنظ م مش ممر 

مشةةةةذ  ال ي ةةةةر   ، مألرةةةر ) مشع  يةةةةا ( قرةةةا مجكه  مكةةةةف حمصةةةعص رق حةةةةا   ةةةةكعريا مش،ةةةعمنين ،يلةةة   شهةةةةذم  -2
 ح  كمهص مجكه   عمل  شف س  هذم مشرج ل.

إرم ة مشرس ةةةس حكةةةرك حعةةةى مال ةةةك،هشيا  ه مشرري،ةةةا، شةةةنقةة  يةةة ل كاةةةكم مش  ةةةكعر شرةةةى رر ح،ةةةا مش،ةةةعمنين حهةةةذ
كظهةر  رةرم مش  ةكعر ،  ،رم ة مشع ررا ع مشر ق،ةا شهجكهة  شررعرس س  رر ر ا مشعظيفا مشرعي ريا ح،عمنين. غير  ن مش

، 7909   مشعرعريةا سة    ةكعر ةةةةةةةةةةةةة ررن مشرنظرةا شعرةل ع كنظةيم مشةمش،عمنيةا   ةكعري ةحرا لي،  س  إجة ا كآمر، 
مش، لة  مش  ةكعر   حكررةوعهةذم ،   -7996را ح،ة نعن شلةع  سة    ةكعر نظَّ مشك    رج  س  مشرج ال  مشرُ ع -

 .2شر  كعر ) مالنكم ح  ، مش، نعن مشركعر  حكنظيم ع شرل مشرجرس مشععح  مشعرن  ( مطابقتها
نصةةعص شلةةعيا، سيةةف إعةة رة إلرم ة  هةة  مشةةىع حإح، ئةةف شرةةى شهقةةا مشرر ح،ةةا شهةةذه مش،ةةعمنين حكةةى حعةة  كحعير

ش ةرر   مشرجرس س  كف ير شهقا مش  ةكعريا ح ةو رحيعةا مشرجة ال  مشرنظرةا شهة ، ع حة ألمص مشرنظرةا شعرةل م
هةع شهقةا مشرر ح،ةا مشرنر،يةا مشكة   ،هةذم مش،ةعل يساة ع رة   مشعرعريا، ال ح و عةال مشكعةري  شة     ع شلةع .

م ةةكراره  مشرجرةةس مش  ةةكعر  ش  ةةكعريا مش،ةة نعن مأل   ةة  شعلةةع مشحرشرةة ن، ح شكحةة ره مش،ةة نعن مشعحيةة  مشرةةنظم شعرةةل 
 .7996مش، نعن مشعلع  س    كعر شم يكم إ ر جف س  رج ال   مشذ عكنظيم مش رر   مشع را، 

س،  ر   شن  رق حكف ش  ةكعريا هةذم مش،ة نعن،  ن م ةكعر ل مشرعةرس  شرصةرر  " مأل   ة  "، مشةذ  ينحةه شرةى 
حةةين ... »  كلةرين هةةذم مش،ة نعن اةةل مألحاةة م مشركعر،ةا حعلةةع مشحرشرة ن، شةةم يةةعر ه مش  ةكعر حهةةذم مشعةال. س شرعةةرس

عمشكحةره ركلةرن  اةل رهة م ععمجحة   ع ح،ةع  شلةع مشحرشرة ن ح  ةكعر ل اررةا " عص  هذم مش، نعن " ح أل     " 
. سكف ةير مشرعةرس رمة ش  إذم شرحة   كعاية  3«يح   " ياعن ق  م ش  كعاي  مالمكص ص   ررررة  عر  سة  مش  ةكعر 

كع  هذه  مالمكص ص   مشذ  م كعررف مشرس س، حكلرينف شرج ال   مر  شم ي،ره  مش  كعر شهذم مش، نعن. ع حهذم،
 مشرج ال  ح عن نرعذجه  مشررجع .

م كع ن مشرجرس مش  ةكعر  حرحة   مشفصةل حةين مش ةرر   سة   غرحيةا مشكح رمكةف، شرحة  رةن  ،ع شهعة شرى ذشك
يرنة  مشرجرةس مشرعةرس رةن كنة عل رة  علةعف مشرس ةس  مشك  يعسره  مش  ةكعر. سرةن مهشةف كج عام  مشرعرس شرنر ذد

                                                           
، شةةم يفصةة  مشرس ةةس مش  ةةكعر  سةة  مشف،ةةرة مألعشةةى رةةن نفةةس مشرةة  ة شرةةى  رجةةا مش  ةةكعريا رةةن مش  ةةكعر 761شرةةى مةةه  رنرةةع  مشف،ةةرة مشر نيةةا رةةن مشرةة  ة  - 1

 .س،ر مشرع ه م  ع مش،عمنين ع مشكنظير   ... " دستورية"  يفصل مشرجرس مش  كعر  )...( س   شرى  نمشرررعحا س  مش،عمنين مشع  يا، إذ كنص مشر  ة 

2 - B. YELLES CHAOUCH, Le conseil constitutionnel …, op, cit,  p. 130. 
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مشفصل حةين مش ةرر   ي،كلة   ن »  مشرجرس مش  كعر  غير ررة حزن رح     شرنم رد ممكص ص كف صرمحا. س،  
س ر ةةةةةر  ن مشرعةةةةةةةمشكحع «. مشكة  ر ةره  شهة  مشرس ةس مش  ةكعر  كحكرم ال  ررا، حين رر ر ةا صةهحي كه ، مشحة ع 

 .1«ا ع مشحر يا )...( ياعن ق  كج عا صهحي كف مش  كعريا ئيحين  عجو شرى مش رر   مشعال»  
حرة  يرنحةف مش  ةكعر  ،رةن مش ةررا مشكف ةيريا شررعةرسمش  ةكعر  مشرجرةس  يكلة  حة    ،رةن مةهل هةذه مألرررةا

 كعريع  حزر نا شر،كلي   مش  كعر. صرمحا شهذم مألمير س،ر، ع ال شرل شف م رد هذم، ال يع   
 

 : إعالن عـدم الدستورية مشاركة في الوظيفة المعياريةالثانيالمطلب 
 

شن  مشرع راا مش رحيا شهذم مألمير  ،  رحي  ه نس ار ن، مشك  كعكحر مش، ل  مش  كعر  رعرش ككح،  نظريا
، كنك  إشل   مألحا م مشرعي ريةا مشرعيحةا. عمشك  ك كرام مركهك مشرجرس مش  كعر  أل مة   كعريا مشرعي ر س  مشعرل 

مش  ةكعريا، ع مشرةذين يلةرنهر   ل رحة  إلشرة عس  هةذم مشصة   رانةف مشرس ةس مش  ةكعر  رةن   مكة  مش،ةرمر ع مشةر   
إشهنةةةف شعةةة م مش  ةةةكعريا ) مشفةةةرس مألعل (. إال  ن كرةةة م نظريةةةا مش، لةةة  مش  ةةةكعر  رعةةةرس  ةةةرح  ال يكح،ةةة  إال رةةةن 

 )مشفرس مشر ن (.رك مشك  يرس  حه  مشكعري  مألصر ، اكشكنفيذهحجيا ق نعنيا ا سيا  إشهن ش م مش  كعريا مهل رن 
 

 تهاإعالن عدم دستوريإلغاء األحكام بالفرع األول: 
 

  ةةكعريا قةة  يرةة ل ا رةةل مشةةنص مشررمقةةو، ارةة  قةة  يرةةس حعةةى  حا رةةف مشإن عةةرعشيا مإلشلةة   حةةإشهن شةة م 
حجم هذه  يكح   )   ر ني   (. ع قحل هذم،مشرعي ر س،ر، ع حهذم يكح   حجم رع راا مش، ل  مش  كعر  س  مشعرل 
، حكحنيةةةف أل ةةةرعو رق حةةةا رةةةا عد  قحةةةل صةةة عر ذمكةةةف مشرعةةة راا ح ةةةو رحيعةةةا مشرةةةنه  مشرقةةة ح  مشكةةة  مكمةةةذه مشرس ةةةس

 از عم  شإلشل  )    عال   (. ،ح،رمر  ع حر   مش  كعريا  مش، نعن عحع ه، عمشركرجم س  عار  إشهن
    أوال : أدوات اإللغاء

  ةكعريا سيةف مشنهة ئ  سة  رصةير مشنةامس مش  ةكعر ، س،ة  يساة  إشهن مشرجرس مش  كعر  شر  كعريا هع مش،رمر 
 ،مألحا م اريا شن كرك  كعريا شر حعجحف مألحا م مشركن اس حعشه  عيفى مشنامس مش  كعر ، عق  ي كجيو شهذم مشنامس

، عشف  رر رح عر شرى صحا مش،عمش  مألعرعح س  مشنرعذد  . عقرمر مش  كعريا هع قرمر رجر س،ررنه   شن جا  ع 
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رلرعن هةذم مش،ةرمر هةع إشلة   مألحاة م مشرعرةن  ياعن ، مش، نعنيا عال شهقا شف ح شعمق  مشذ   نكجكف  ع  كنكجف، شذم
 .1ش م   كعريكه 

رةةن مألنظرةةا ، شرق حةةا مش  ةةكعريا، نهجةة  رلةة يرم شاريةةر مشجامئةةر  كحنةةى مشرس ةةس مش  ةةكعر  سةة  ذم  مإلرةة ر،
مشمية ر سة  إملة س مشعرةل مشحرشرة ن  حةين نةعشين  ح إلمر ر رني  ران مش رر   مشرسهرا ح ،2مش  كعريا مشر، رنا

رةةن مشرق حةةا، إرةة  قحريةةا قحةةل صةة عره  ع حع يةةا حعةة   معشةةف حيةةا مشكنفيةةذ، عحةة   عةةال إشةةهن هةةذه مشرق حةةا حةةر   سةة  
 . 3مألعشى، ع س  مشر نيا ح،رمر

، سإن رحيعا حام مإلشلة   مشذ  ي،ل  حف مش، لة  مش  ةكعر  حةةر   4مشك م س  عال كحريرهر عرغةم مشكر ح  
ممكهسة  يكعرة  حنهجهرة  قحةل  ع حعة  صة عر مش،ة نعن.  ،(   2هة  كرةك مشكة  كصة ر ح،ةرمر)   (، كمكر  شن   7)   

 عينجم شن هذم كف ع  ش ررا مش، ل  مش  كعر  س  رع راكف مش رحيا.
  التنازع الدستوري القبلي الرأي للفصل في .1

إنعةةة   مش،عمشةةة   اش  ةةةكعري قحريةةةا ق حةةةاشر رع مشةةةا مش  ةةةكعريا مشعق ئيةةةا، حكز ي ةةةه  ش  حعةةةى مألنظرةةةا نرعذجةةة  كحنةةة
ع معشهة   مشرعةرعشا حةف مشرعي ريا، ععس،  شهذم مشنرعذد يعال قرمر إشةهن شة م مش  ةكعريا ش ئ،ة   رة م صة عر مش،عمشة 

 مشرعي ريا شنه .شرحيعا م، شعجحف 5حيا مشنف ذ
، " يفصةل مشرجرةس مش  ةكعر  ح إللة سا إشةى مالمكص صة   مشكة  معشكةف رةن مش  ةكعر 1/761ع س،  شرر  ة 

بـرأي قبـل أن تكـون إي ه صرمحا  حا ر   مر  س  مش  كعر، س    كعريا مشرع ه م  ع مش،ةعمنين ع مشكنظيرة   إرة  
، حع  مشكصةعي  شريهة  رةن برأي... ". حهذه مشر  ة منكه  مشرس س مش  كعر ، رق حا قحريا شرنصعص  واجبة التنفيذ

                                                           
  .19، ررج    ح ، ص: مساهمة المجلس الدستوري في العمل التشريعي. رنير ح  ن ،  - 1

2 - Voir pour les autres régimes de contrôle de constitutionnalité; L. FAVOREU, Le modèle européen de justice 

constitutionnelles, op.cit., p. 39 – 61. 

مشكنظيرة   إرة  حةر   قحةل  ن كصةةح  : " يفصةل مشرجرةةس مش  ةكعر  )...( سة    ةكعريا مشرع هة م  ع مش،ةةعمنين ع  1996رةن   ةكعر 7/761ح ةو  مشرة  ة  - 3
 عمجحا مشكنفيذ  ع ح،رمر س  مشح شا مشعا يا ".

ي ةةكهل مشرجرةةس ر يةةف  ع قةةرمره  حيةة  ،عرغةةم مشرف رقةةا مشعملةةحا حةةين مشعةةارين رةةن حيةة  رحةةل مشرق حةةا، إال  ن مالجكهةة   مش  ةةكعر  يكمةةذهر  سةة  عةةال عمحةة  - 4
رة، ع ك ري  مإل مر ر عمشرقم مشذ   جل كحكف حزر نا مشرجرس. ار  يح   سيه  رعلعس مشنةامس،  ةعم   اة ن ا رةل مشةنص  ع حعةى حكزعيرة يحين سيه  مش ررا مشرمر 

م مشةةنص حصةةفا  حا رةةف. عيةةذار حرجرعشةةا مشنصةةعص مشكةة  كعرةةل رق حكةةف مش  ةةكعريا. حعةة  مشكزعةةيرة، ي ةةحو مشرجرةةس رق حكةةف شكحاةة م مشركنةة اس سيهةة . ع ينةة ق   حاةة 
ةةو اةةل رن قعةةا. عينهيةةف حةةزرر شنعةةر إشهنةةف سةة  رنفةةر ة  ع رجكرعةةا ح ةةو شرةة ا رق حكهةة . ع يمةةكم ر يةةف  ع قةةرمره ححارةةف شرةةى رةة  كعصةةل إشيةةف، سةة  عةةال رةةةةةعم  ح  

 .مشجري ة مشر ريا

5 - R. BEN ACHOUR, La justice constitutionnelle  : quelle procédure ?, Table Ronde organisée par ATDC, sur LA 

JUSTICE CONSTITUTIONNELLE, 13 – 16 Octobre 1993, CERP, 1995, p: 401. 
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مشحرشر ن ع قحل إص مره  رن قحةل رئةيس مشجرهعريةا. ع يعةال إشةهن مشرجرةس شعة م مش  ةكعريا حهةذم مشعةال، مشحة و 
حة ش،عمنين  ش ةرر   مشرسهرةا شإلمرة ررةن مإشةى ج نةو إمرة ره  ف س  مشعظيفا مشكعريعيا. ذشةك  نةف،مألع    شرع راك

مشذ  يكررحف مش  كعر قحل ص عر مش،عمنين مشعلعيا ع مشنظ م مش ممر  شرنامس مش  كعر  ، سإن مشرس  مشعجعح  مشع  يا
راا مشرجرس حإشل ئف شكحاة م . رر  يجعل سرصا رع 1شلرسك  مشحرشر ن، يجعل شرل مشرجرس ح شر   عجعحي  عحكري 

 ،عمنين ق   مر  حيا مشكنفيذ س،ر.حمر ر مإلن  مشذ  يكعق  مشعرل حف ش ،مر ع   رن مش،ر  حر  
ع يكجرةةةى مشةةة عر مشكعةةةريع  شررجرةةةس رةةةن مةةةهل هةةةذم مشعةةةال سةةة  مشحجيةةةا مشكنفيذيةةةا شةةةف، إذ  ن إشةةةهن شةةة م 

 هةذم. ع يعةحف 2مش  كعريا حر   يرن  ص عر مش، نعن ع يرام إش  كف شرحرشر ن إلجرم  كصحيح كف عس  ر  رآه مشرجرس
مشةذ  يرعحةةف رئةيس مشجرهعريةا سة  مشعرريةا مشكعةريعيا، حررحةف رةن مشحرشرةة ن مشكعةريع  إشةى حة  حعية ، مشة عر  ،مشكنظةيم

حية   ن رعقة   ن، ئصةف.  ةك رمكإ قص  رن ج ي  ، شيعع  مشنص إشى مشحرشر نر نيا شرنص قحل ص عره إجرم  ر معشا
رةةام حةةإجرم  مشكعةة يه  مشكةة  إذ  نةةف رمشحرشرةة ن رةةن مشةةر   مش  ةةكعر  يمكرةة  شةةن رعقفةةف رةةن ررةةو مشر معشةةا مشر نيةةا، 

مإلجكهةة   ي ةةكراره  مشرجرةةس مش  ةةكعر  سةة  ر يةةف شصةةحا مشةةنص مشكعةةريع ، عال يررةةك     ةةررا  ع سرصةةا شكج هةةل 
مإلح،ة   شرةى مشةنص مشرصةع  س  ك، يريا  ا رر ي  يرركح س  مشر معشا مشر نيا، مشعاس رن ذشكشرى  ،مش  كعر 

 ةة س   ةكعر  يرارةف ح إلحكرةة ل      عال يعجة  ،إلرلة   رئةةيس مشجرهعريةا شريةفج يةة ة  ع إ مة ل كعة يه   ،شريةف
     يظهر حجم مش عر مشكعريع  مشذ  يرراف مشرجرس مش  كعر  س  رق حكف مش،حريا شر  كعريا حر  .رن هن   مشر ن .

ش ةةةررا مشك، يريةةةا شر، لةةة  ، كفةةةك  مشرجةةة ل عم ةةةع   رةةة م ممش  ةةةكعر  مشرحيعةةةا مشعق ئيةةةا شةةةر   مشرجرةةةسحيةةة   ن 
و رةن مشاعة   ن ش م  معل مش، نعن ري من مشكرحي ، ُيصع   م رنمشكح ر  مش  كعر  شن   مذه شحام ش م مش  كعريا،

شرةةنص مش،ةة نعن   الشكرةة  ه شنةة  كف ةةيرهجريةة  ، نظةةرم . ررةة  يلةةف  شرةةى آرمئةةف مشرةة ح  مشك3شةةن ممكهالكةةف مش  ةةكعريا
 .4شف شرى قعمش  ق نعنيا رجر ة، ع مجكه  م    ح،ا مشررمقو

، عهةةع مشكةة مل مشرعيةة ر يفةةك  هةةذم مشرةةر  مشرجةة ل  رةة م نةةعس آمةةر رةةن كةة مل مش، لةة  مش  ةةكعر  سةة  مشعرةةل 
شل   . ار  يع  إال عمقعيا حعم را كف يرم  مجكه  يا ماليج ح  حكحفظ   كف يريا شركرري  رن مألمر   مش  كعريا،

                                                           
   .الرفع الوجوبي:  شنعمن   ح،  نظر  - 1

2 - M. FROMONT, op. cit., p. 177. 

3  - L. FAVOREU, La légitimité du juge constitutionnel, RIDC, Année 1994, Volume 46, Numéro 22, p. 562.  

4 - M. FROMONT, ibidem, et; O. DUTHEILLET de LAMOTHE, Les limites du contrôle constitutionnel du point de 

vue européen, intervention dans le cadre de l’echange de vues avec l’union des cours et des conseils constitutionnels 

arabes, Venise 72e Session, 19 - 20 Octobre 2007, p. 05.  Version électronique,  http://www.conseil-constitutionnel.fr. 

[Consulté le 11 Mai 2010 ] 
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ش،عحةا م كئصة شيف، ع   مة سع شةا شحر يةا مشح،ةع  ع مشحرية   مأل   ةيا. ع هةذه ريةاة  مألحا م غيةر مش  ةكعريا حةر  
كح و شرعرل حهذم مشعال، إذ كرن  ظهعر مشحام مشل ر  صه س  مشنظ م مش، نعن ، ار  كح و هذه مشريةاة حصةفا 

 ه  شرم رر مش ررا مشكعريعيا س  ره ه .ش را شرع مشا مش  كعريا، إلمر  
 البعدي القرار للبت في التنازع الدستوري  .2

ككحنةةى  نظرةةا  ي  ةةيا  مةةر  نرعذجةة  شرع مشةةا مش  ةةكعريا مشع، حيةةا، حعلةةعه  شرق حةةا حع يةةا ش  ةةكعريا مش،عمشةة  
مألحاة م مشرعةرعشا حةف  شذم، كاعن نكيجا قةرمر إشةهن شة م مش  ةكعريا حةذ مشرعي ريا مشرعجع ة س  مشنظ م مش، نعن . 

 . 1رن مشنظ م مش، نعن 
يفصةل "  شرةى  نرن مش  كعر، حنصه   1/761س  مشر  ة   س  مشنظ م مشجامئر  كج  مشرق حا ح،رمر     ه ع 

مشرجرةةةس مش  ةةةكعر  ح إللةةة سا إشةةةى مالمكص صةةة   مشكةةة  معشكهةةة  إيةةة ه صةةةرمحا  حا رةةة   مةةةر  سةةة  مش  ةةةكعر، سةةة  
ع ح،رمر سة  مشح شةا مشعا ةيا ".  إر  حر   قحل  ن كاعن عمجحا مشكنفيذ، ع مشكنظير     كعريا مشرع ه م  ع مش،عمنين 

حإمرة ر سة  مش،ةعمنين  –ع يع  مإلشل   ح،رمر، مشرظهر مشا رل شنظريا مشرعرس مش ةرح  رغةم لةي  سرصةا مشرق حةا حةف 
لةة   كةة م إلرم ة مشرعةةرس، . حيةة   ن إشةةهن شةة م مش  ةةكعريا ح،ةةرمر، هةةع إش –مشع  يةةا مشكةة   مرةة  حيةةا مشكنفيةةذ س،ةةر 

 ح  كصحي   مر ئف حع  إشهن ش م مش  كعريا.شهذم مألمير ش م مركهك نكيجا 
ع م إرا نيا كصحي  مألحا م ش، مشعال سرمغ  س  مشنظ م مش، نعن ار  ينجم شن إشل   مألحا م مشكعريعيا حهذم 

إشةى حةين مالنكة د مشرعية ر   ع كاةعن حكريةا مشكرحية  ،هةذم مشفةرمغ شرل  حا ر  رحيعيا ح يرا  ككعش  ، شن ه ،مشررل ة
 .مشج ي 

ية يعشعج ، مش ي  ة  ح،رمر س  إشر   مش   كير كف  ةير حرايةا كةكه م عمشنظة م مأل مش  كعريارق حا  رغم  عرع 
عرةة  هةةذم،  سةةإن إشةةهن شةة م مش  ةةكعريا ح،ةةرمر يعةةال إحةة   رمةة ع  " عةةح  حاعرةةا  ،2ع مالجكرةة ش  مشةةرمهن شرةةحه 

يهة   رحة   مشنظة م مش،ة نعن ، مشرحنة  شرةى إرم ة   حا م ق   نكج  آر ره  مش، نعنيةا قة  ن إشل   مشكح رم رن مش،ل ة "، 
ر شة  مشرة ة حةين  رة  م صا إذم ،3ار  يه   م ك،رمر مشعهق   مش، نعنيا مشرحنيا شريه  ،مشرعرس ع  ي  كف مشكعريعيا

ع رة  ياية  رةةن  ساةرة مألرةن مش،ة نعن .ع يكنة سى  مألرةر مشةذ  إشل ئهة ،شحظةا صة عر مألحاة م غيةر مش  ةكعريا عشحظةا 
هةع  ن مشرس ةس مش  ةةكعر  شةم يلة  حة م شررن اشةا مش  ةكعريا ح شن ةحا شر،ةةعمنين   يلة ، كنة ر  عةح  حاعرةا مش،لة ة

                                                           
1 - R. BEN ACHOUR, loc.cit. 

2 - W. YENG SENG, op. cit., p. 61. 

3 - L. FAVOREU, loc.cit. 
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مشرجرس مش  كعر  حع  ص عر مش،ةعمنين حريعة  ، ررة  يجعةل مرةر مإلشلة   قة ئم سة     مشع  يا. إذ شم يرحر إمر ر 
 .1عق 

سة  ح،ةرمر مشرق حا مشحع يا مشع، حيا، حجعةل آرة ر إشةهن شة م مش  ةكعريا س   مشعيوهذم يران رع شجا غير  نف 
 رر رجع ، شا  ال يعةع  مإلشلة   شرةى مشررماةا مش، نعنيةا مشراك ةحا رةن مألحاة م  كجري ه رن   مشر ك،حل س،ر،    
، سة  كنظةيم  رةر إشةهن شة م مش  ةكعريا ح شرق حةا مشحع يةا  مشكة   مةذمشر، رنةا نظرا ق  ممكرف  مألع غير مش  كعريا. 

ر ةةر . سةة  حةةين مش رةةره إحكةة م  رةةن كةة ري  نعةةره  ةةري ن  ) مشنر ةة ،  عي ةةرم، كرايةة  عحعشعنيةة  (رنهةة  جعةةل مشةةحعى س
رةن  مةعل مش،ة نعن مشررمقةو حيةا  محكة م )  شر ني  عمشحرك، ل ( ح ميةا  رةر إشةهن شة م مش  ةكعريا   مر جعر   نظرا 

 .2مشنف ذ
مشرس ةس مش  ةكعر  شةن رعقفةف رةن  مسصة    ارر علعح  س  مشعةزن، حعة مشنظ م مشجامئر  عش،  ا ن رعق  

إذم مركز  مشرجرس مش  كعر   ن نص  كعريعي   ع » ، حنصف شرى  نف 961  رر قرمر إشهن ش م مش  كعريا ح شر  ة
. حهةةةذم مشحاةةةم ي ةةة هم مشرس ةةةس 3«كنظيريةةة  غيةةةر   ةةةكعري ، يف،ةةة  هةةةذم مشةةةنص  رةةةره، محكةةة م  رةةةن يةةةعم قةةةرمر مشرجرةةةس 

إشةى  مشررماةا مش، نعنيةا مشكة   نعةزه  مش،ة نعن غيةر مش  ةكعر  شح،ة  مألرن مش، نعن ، حكزرينف سارة مش  كعر  س  كزرين 
مشكة  قلةى مشرجرةس ،   ةكعريامشغيةر حاة م مأل ، حكرهيةر مشنظة م مش،ة نعن  رةنسة  نفةس مشعقة ع ةر ، ، حع  إشل ئف

  مش  كعر  حإشل ئه .
 اإللغـاء شموليةثانيا : 

حنرةة   إشةةهن شةة م مش  ةةكعريا،     يلةة ، مش ةةرحيا سةة  مشكعةةري ، مشرجرةةس مش  ةةكعر  يةةركحر حجةةم ر ةة هرا 
، حإشهنةف شعة م حجم مألحا م مشك   ير ه  مإلشل  . س،  يرن  مشرجرس ص عر حعةى  حاة م مشعرةل مشحرشرة ن  س،ةرح

ا رةل مشةنص   مشرجرةس مش  ةكعر قة  يرلة   ،هةذممألارةر رةن ع  ارة  )  و  (، ) إشل   جائ  (   كعريا مشنص جائي 
 مش  كعريا مشاريا )       (.حإشهنف شع م مشررمقو، 

 ( Annulation total ) عدم الدستورية الكلية، إلغاء كلي .1
 رةةنمشاريةةا ياةةعن سةة  حةة شكين رمكرفكةةين  س،ةة  ياةةعن حعةة  كرحكةةف يا   ةةكعر مش مشرجرةةس مش  ةةكعر  شعةة مإشةةهن  إن

 مشح ير شركعري .م مشنص مشررمقو،  ع حإشهنف شررسى   كعريا  حا 
                                                           

1 - S. GHAOUTI MALKI, op. cit., p. 50. 

 

2 - L. FAVOREU, Le modèle européen de justice constitutionnelles, op.cit., p. 42. 
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، رةةن  عن ححرةةف سةة    ةةكعريا اةةل مشةةنص حا ررةةفيعرةةن مشرجرةةس مش  ةةكعر  شةة م   ةةكعريا  مألعشةةىسةة  مشح شةةا 
هةع ي حُاةم شرةى   ةكعريا  حا رةف عحهةذم رةعم  مشةنص مشررمقةو.  ا رةلإشل   عينك  هذم مش،رمر  ،1منفرم شرى  رنف حام

   ة.رجكرعا ال رجا  

 مالنكةةة دإذ يحررةةةف رةةةن رعمصةةةرا  شكجةةة عام  مشرعةةةرس، ياق  ةةةش،عحةةةا  مشارةةة إشةةةهن شةةة م مش  ةةةكعريا يعةةةال ع 
إشهن ش م   ةكعريا اةل  إن ا ن هم رن هذممألإص مر مشنص مشررمقو إذم ا ن مإلشهن حر  . ع حرنعف مشكعريع  

 شرر  هرا مش رحيا.يعال م كئص ال اري  شف رن مشنظ م مش، نعن  مشرعجع . عهع مشرظهر مألارل ألنف مش، نعن ح،رمر، 
  ةةكعريا  عمحةة  س،ةةر، سةة  ر يةةف حمصةةعص ح جكهةة  مش  ةةكعر  إال مشرجرةةس  شةةم ير ر ةةفرةة ره، آلهريةةا هةةذه مألع  رةة م 

رنةةةف  ن مشرعةةةرس حإنعةةة ئف شجرةةة شكين  ممشكحةةة ر  ،رح سظةةةا مشجامئةةةر مشاحةةةر حمألرةةةر مشرحةةة   شر،ةةة نعن مأل   ةةة  مشمةةة ص 
مشرس ةس مش  ةكعر   ... »ألن  إقريريكين، رح سظا مشجامئر مشاحر  ع مش عمئر مشحلريا، ق  م ش   حا م مش  ةكعر.

مشف،ةةرة مألعشةةى رةةن مش  ةةكعر  ن " مشجر شةة   مإلقريريةةا شر عشةةا هةة  مشحر يةةا عمشعاليةةا " سإنةةف  91حةةين  قةةر سةة  مشرةة  ة 
 .2... «  عن  عمهر  مإلقريريكينس  ه كين مشجر شكين شرحه   قرير مإلي،ص  حصر مشك، يم 

عمشررف  س  هذم مالجكه  ، هع  ن رس  مألرر شررق حا ا ن حع   معشف حيا مشكنفيذ، ع  ن مشرجرس  شرةن شة م 
 ر  نك  شنف م كئص ل مشجر شكين مإلقريريكين مشرذاعركين آنف  رن مشنظ م مشرس   ك  ،  كعريا ا رل  حا رف ح،رمر

 .      3شر عشا
رةة  مشعةةال مشرةة ن  إلشةةهن شةة م مش  ةةكعريا مشاريةةا، سياةةعن حةةرسى مشرجرةةس مش  ةةكعر  شرةةنص مشررمقةةو  صةةه  

كمةذ معقة   .4 رعيحةا   ةكعريسة  حة  ذمكهة  مشعرريا مشكعةريعيا      نشرم شفا إش م ه شرر،كلي   مش  كعريا شركعري ، 
حرن  ةةحا رق حكةةف شرر ح،ةةا مش،ةة نعن شةةف، مألعل   ةةكعريين ،ةةرمرم  سةة  إجكهةة  ين مشمشرجرةةس مش  ةةكعر  هةةذم مشعةةال رةةن 
مشكحر  ن مشرح  رة ح ش، نعن مشعلع  مشرع ر إشيةف، جة   رم شفة  إلجةرم م   ين مشركلرن مش، نعن مأل     شر،ل  ، 
رةن مش  ةكعر  991رةن مشرة  ة  مألميةرةنصة  مشف،ةرة حية   رن مش  ةكعر. 707  كعريا منك، شيا، ج    حه  مشر  ة 

رعةةةرعس مش،ةةة نعن  »شرةةةى  ن كعةةةرى رعةةة ري  مش،ةةةعمنين شرةةةى رجرةةةس مش عشةةةا قحةةةل شرلةةةه  سةةة  رجرةةةس مشةةةعارم ، ع
راكةةو مشرجرةةس مشعةةعح  مشةةعرن   شر،لةة  ،  ع س رةةن رةةر  رئةةيس مشحاعرةةا مأل   ةة مشعلةةع  مشركلةةرن مش،ةة نعن 

                                                           
1 -  L. FAVOREU, P. GAIA, R. CHEVONTIAN et autres, Droit constitutionnel, op.cit, .p: 364 et S. 

 .76. ص، 71مشع   رقم .ن.  .  .  . د، ، 71-91، حعل   كعريا مألرر رقم 2777سحرمير  21مشرسرخ س   2777/ . /م  /72قرمر رقم  - 2
3 - Voir pour les effets de cette décision; C. BEN AKEZOUH , le conseil constitutionnel et les collectivités territoriales 

en Algérie :à propos du gouvernorat du grand Alger, Revue Algérienne des sciences juridiques et politiques, 

Université d'Alger, Nouvelle Série, N° 2, 2008. p: 11. 

4 - L. FAVOREU, P. GAIA, R. CHEVONTIAN et autres, Droit constitutionnel, loc.cit. 
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شم يان ق   7996 حكرحر  20، س  حين  ن مشرس     مشرنصعص شريه  س    كعر 7991 ي رحر  71حك ري  
   مشرمعشا حإش م  رع ري  مش،عمنين عمشرصة  قا ، عمشكح رم ح شنكيجا  ن مش رر)رجرس مش عشا ( م كارل كنصيحه  حع 

شر،لةة  ، ح،ةة نعن شلةةع  قحةةل كنصةةيو  مأل   ةة شريهةة  حةةين حةة  ر  حإ ةةكح مل ) ... ( مش،ةة نعن مشركلةةرن شر،ةة نعن 
كاةعن قة  م شفة  مإلجةرم م  مشرنصةعص شريهة  سة  ، 7996نعسرحر  20 مشرنصعص شريه  س    كعر مشرس    

شةذم ر   مشرجرةس مش  ةكعر   ن مش،ة نعن  ،1« ،رة مألميرة رةن مش  ةكعرمشف 779شر  ة عم مألعشىمشررا  707ين مشر  ك
 مشرذاعر، رن  عن سحصف ش  كعريا  حا رف. شهشكح رمشعلع  رحل مشرق حا غير   كعر  

، عشةةم حا ررةةف مشعلةةع  مشركعرةة  حةة شكنظيم مش،لةة ئ ع شةةنفس مشعيةةو،  شرةةن مشرجرةةس شةة م   ةةكعريا مش،ةة نعن  
 ح المكصة صمشركعرة   شر،كلى مش  ةكعر م كفحح  را شرم شفع   كعريا  حا رف، حل رسلف ح شا رل  يكفحص  يل 

 . 2مشرذاعر س  مإلشكح ر مشرع ر إشيف  شهه
كظهر مالجكهة  م  مشرهرةا، اية   ن مشرجرةس ماكفةى حفحةص   ةكعريا  حاة م مش،ة نعن ارهة  رجكرعةا، ع شةم ع 

 مشعاس رن ذشك س  مإلشل   مشجائ . يعرن ش م   كعريا ال حام شرى منفرم ، شرى
 ( Annulation partielle ) عدم الدستورية الجزئية، إلغاء جزئي .2

 م حاةجرية     مإلشلة   مشجائة  ينة ق  مش، ل  مش  ةكعر  سةشرى مه  إشهنف شع م مش  كعريا مشاريا، سإن 
 رن قعا.، شيعرن شن   كعريا ال جائيا ا ن  رحل مش، نعن مشررمقو، رنفر ة  ع رجكرعا

ا نة  حعةى ع  ،كةم إشة م ه عس،ة  إلجةرم م    ةكعريا سرن غير مشلرعر  ع ال مشعرش  إشلة   اةل مش،ة نعن إذم
، 3عهن  يك،ي  مش، ل  مش  كعر  حإشهن شة م   ةكعريا مألحاة م مشكة  كحرةل كجة عام شر  ةكعر س،ةر.  حا رف   كعريا

. ع شكةةزرين عةةرشيا شررةةف  رةة م ركررحةة   مشع مشةةا مش،ةة نعن شيةةكفحص   ةةكعريكه  م حاةة ررةة  يفةةرى شريةةف رن قعةةا اةةل 
 ،مشررمقو مش  كعريا، يرجةز مش، ل  مش  كعر  س  إشل ئف مشجائ  إشى ك،نيا كح ي  مألحا م مش، حرا شرفصل شن مشنص

 :4شه  مالجكه   مش  كعر  كرحي،  س  ع س  هذه مشك،نيا يران مشكرييا حين ره  علعي   

                                                           
شر  ةكعر،   يكعر  حرر ح،ةا مش،ة نعن مشعلةع  مشركلةر ن مش،ة نعن مأل   ة  شر،لة   ،2552نعسرحر  نا  51مشرسرخ س    52/ م   / /ر.   س 51  مشر   رقم - 1

 .51 .، ص51/2552ن.  .  .  . د، مشع   رقم 

مشعلع  مشركعر  ح شكنظيم مش،ل ئ  يكعر  حررمقحا رر ح،ا مش، نعن   2551 نا  ر رس  21مشرسرخ س   51/ ر.  س / م   / 52مشر   رقم:  نظر   - 2
                                                                                                         .2551ر رس  15مشص  رة س   22، د.ر مشع   شر  كعر

3 - R. DIDIER, op. cit., p. 03. 

4 - L. FAVOREU, P. GAIA, R. CHEVONTIAN et autres, Droit constitutionnel, op.cit., p: 366. 
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حارةة  رةن مشةةنص مشررمقةو غيةةر   ةكعر ، رةة  ق حريكةف شرفصةةل شةن ح،يةةا مألحاةة م. قة  يعرةةن مشرجرةس  ن  عال  
ا شرفصل شن مألحا م غير مش  كعريا ق حر» ... عه  مشح شا مشل شحا شرى رنرع  إشهن كف، ع مشك  يعكحر سيه   ن  

شرفصةةل شةةن حةة ق   حاةة م حرةةا شر  ةةكعر ق  جائيةة   ع اريةة  مشرر ح،ةةامالحاةة م غيةةر  » ... ع  ن  .1...«حةة ق  مألحاةة م 
يحةةين  شريةةف س،ةةر من ال يجةة  مشرجرةةس صةةععحا احيةةرة سةة  إشةةهن ق حريةةا مشحاةةم مشرعيةةو شرفصةةل، إذع  . 2«... مش،ةة نعن

 . 3 رن   رن قعكف  ن مشحام غير رر ح  شر  كعر، عال شهقا شف حح ق   حا م مشنص
 ن حارةة  رةةن مشةةنص مشررمقةةو غيةةر   ةةكعر ،  ش  ةةكعريام ا رنةة   رن قعةةر نيةة   قةة  يكحةة   شررجرةةس مش  ةةكعر  
. سةرغم رم شفةا هةذم مشحاةم عحة ه شر  ةكعر، إال  ن رعي ريةا س  مشةنص عكرحرف شهقا رعي ريا ححام  ع  حا م  مر 

و مشصفا مشرعي ريا شنه ، رر  يرنعهة  مألحا م مشركعر،ا حف رعرعرا حصحكف. شذم،  سإن إشهن ش م   كعريكف، ُيلي  
  كعريكه .رن مشص عر رغم  

ق حريكه  شرفصل شن ح ق  ش م ق  يعرن مشرجرس ش م   كعريا حعى مألحا م، ر   ر شر ، عمألع   رن هذم، 
رةن ع مشنص. س  هذه مشح شا، يع  هذم مشحاةم عحة ه مشرعيةو   ةكعري ، إال  ن إشلة  ه ُيةذه و رعي ريةا مشةنص حا ررةف، 

ع هةذه مشعهقةا كرنة  مشفصةل حةين مشحاةم مشرعيةو ع مشةنص مشررمقةو. ع حةرص  ،ق  ال ككحرعر ساركةف مشكعةريعيا  عنف
ة رغةم  ،ل رنة  مشةنص حا ررةف رةن مشصة عرمشرجرس مش  ةكعر  شرةى حر يةا مشح،ةع  عمشحرية   مأل   ةيا، جعرةف يفل 

 .4نك  إشهن ش م مش  كعريا مشجائ  آر ر مإلشل   مشار ش م   كعريا حام رنف س،ر. شن ه  يُ 
ر   مشرجرس ش م ق حريا مألحا م غير مش  كعريا شرفصل شن غيره  رن  حا م مشنص، شن   ،س  هذم مشص  

عهذم حع  رن قعكف شصحا ال حام  ،رق حكف ش  كعريا مش، نعن مشركلرن نظ م مشكععيل   ع مشك، ش  شعلع مشحرشر ن
 .5شرى منفرم ، شيصل إشى  ن مألحا م غير مش  كعريا غير ق حرا شرفصل شن نص مش، نعن

                                                           
الصادرة  32، المتعلق بمطابقة القانون العضوي المتعلق باإلعالم، للدستور، ج.ر رقم: 2342يناير  31/ ر،م،د/ المؤرخ في 34أنظر؛ الرأي رقم:  - 1

 . 2342يناير 45بتاريخ 

 

 72، مشركعر  حرر ح،ا مش، نعن مشعلع  مشركعر  ح الحامو مش ي  يا، شر  كعر، د.ر رقم: 2772ين ير  70/ ر،م، / مشرسرخ س  77 نظر  مشر   رقم:  - 2
 .2772ين ير 71مشص  رة حك ري  

3 - H. PORTELLI, Droit constitutionnel, DALLOZ, 10e édition, Mars 2013, p: 358.  

4 - Ibidem. 

إذم ممرةةةر مشرجرةةةس مش  ةةةكعر  )...( ع صةةةر  حةةةزن هةةةذم مشحاةةةم رمةةة ش  » ... ،  نةةةف: 19/ ر.  / م.  / 52س،ةةة   شرةةةن مشرجرةةةس مش  ةةةكعر  سةةة  ر يةةةف رقةةةم  - 5
 رأي سابق. «.شر  كعر، ع س  نفس مشعق  غير ق حل شرفصل شن ح ق   حا م مشنص، سإن مش، نعن مشذ  عر  لرنف مشحام مشرعن  يع   إشى مشحرشر ن 
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يجةةة  مش، لةةة  مش  ةةةكعر  صةةةععحا سةةة  إشةةةهن شةةة م ق حريةةةا مشحاةةةم غيةةةر  ،عشرةةةى مشعاةةةس رةةةن مشح شةةةا مألعشةةةى
إذ شريف رعرسا ر  إذم ا ن  شف شهقا حح ق  مألحا م رن مشنص. رعنى هةذم،  ن شريةف مشعصةعل  ،مش  كعر  شرفصل

 قةةرمرإذم اةة ن حةةعل رةة   ك ةة سالم يرةةر  ذهةةإشةةى رةة   صةةحا ع رعي ريةةا حةة ق  مألحاةة م حعةة  إشلةة   مشحاةةم مشرعيةةو. ع 
   ب1ب  م يجو مشحح   يل  س  عظيفةا نيا مشرعرسس،ر مشكرحي  مشري من ح و ي، ر مش، حريا شرفصل 

 هحةةل يكمةةذ ،سيةةف نيةةا مشرعةةرس شةةم يةةرمس   إشةةهن مش، حريةةا شرفصةةلجكهةة   مش  ةةكعر ، يراةةن مشرهحظةةا  ن مإلسةة  
 عن  مشرعي ريةاحن   شرى مشعظيفا مشري منيا مشك   يسرنه  مش، نعن مشررمقو،    ر   ح،ة   مشفاةرة  مشرجرس مش  كعر 

 ن إشةةهن شةة م   ةةكعريا حعةةى  سيةةف مشكحةةرمشرعةة ر إشيةةف  شةةهه، مشةةذ  هةةذه مألحاةة م مشرعيحةةا. عيساةة  هةةذم، مجكهةة  ه 
 . 2مألحا م يرس ححنيا مش، نعن حا ررف

 

 سند لتنفيذ اإللغاء الدستورية إعالن عدمحجية الفرع الثاني : 
 

، عمشكةةة  كعةةةاا مألشرةةة لإن كنفيةةةذ  رم  مشرجرةةةس مش  ةةةكعر  ع قرمرمكةةةف، رةةةركحر ح شحجيةةةا مشكةةة  ككركةةة  حهةةة  هةةةذه 
شةةةن ينةةةك  حاةةةم مشرجرةةةس عرةةةن  عن حجيةةةا ق نعنيةةةا ا سيةةةا  عكةةةسرن سع شيةةةا ح،ي،يةةةا شرعةةة راكف مش ةةةرحيا سةةة  مشكعةةةري .

سةة  مإلراةة ن  رجةةر  آرم  إ كعةة ريا شكح ةةين مشصةةن شا مشرعي ريةةا، عيح،ةةى مش  ةةكعر  حعةة م   ةةكعريا     رةةر قةة نعن ،
كركيةو حجيةةا حينرة   ة هر  سة  ، ال مشرجرةس مش  ةكعر مألرةر مشةذ  شةم يةر ه مشرس ةس مش  ةةكعر  ع  . مإلشةرمى شنهة
 )  ر ني   (.ألحا م مشرعيحامحإشل    مشرم رحين حفكنفيذه رن  رنلْ )   عال  ( ك  إلشهن ش م مش  كعرياق نعنيا ا ررا 

 

 ةالدستوري إلعالن عدمالقانونية الكاملة  أوال: الحجية
 

 عن عةةةةك، مشرعيةةةة ر مأل   ةةةة  شكح يةةةة  را نكةةةةف سةةةة  مشنظةةةة م رةةةةن إن حجيةةةةا شرةةةةل    جهةةةة ا قةةةة نعن ، هةةةة  
مشرجرةةس مش  ةةكعر ، سحجيكهةة  هةة  مشرحةة  ة شرا نكةةف  مجكهةة  م . عينرحةة  هةةذم مشرعيةة ر شرةةى  عشةةامشرس  ةة ك  أل  

ار   ن عرشيا مشع مشا مش  كعريا رركحرةا  .3حين رس     مشنظ م مش ي   ، عمشرايفا شرحيعا  رر كف س  رعمجهكه 

                                                           
1 - F.  LUCHAIRE , Conseil constitutionnel français, op. cit.,  p. 315. 

  ،  ح  ذاره. 90/ ر.  / م.  / 79مشر   رقم  - 2

3 - M. VERPEAUX, « Brèves considérations sur l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel », Les Nouveaux 

Cahiers du Conseil constitutionnel, 2011/1N° 30, p. 11. 
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قةةعة رلةة  ة ش ةةررك  مشكنفيةةذ عمشكعةةري ، شرش يةةا مشعهقةةا حينهرةة  عحفةةظ مشح،ةةع  إق رةةا إنعةة ئه  سةة  حكج ةةي ه  إلرم ة 
 ، عهذم ال يكزكى شه  إال حرن   شر شه  حجيا ق نعنيا ا سيا. 1 عمشحري 

 شرة ل مش، نعنيةا،  مألررةل حة قرررةف ع  ،ئفعآرمش،رمرمكف مشرجرس مش  كعر  ح ش،عة مإلشامريا  إجكه  عككعر  حجيا 
شرةى صةحا ينصةو   فشررة ألن، غير  نف يمكر  شنه  سة  رحيعةا هةذم مش،ة نعن، ، نعنمش نصهع  كفجيرص ر ح

 حجيكف   رى رن مشكعري ، عهع مش  كعر.رص ر  ا نمشكعري  ذمكف، شذم 
مش  ةكعريا سة  هةذه مألشرة ل، ارة  ك ةحو شرةى  شع م إشهنفعحجيا قرمرم  عآرم  مإلجكه   مش  كعر  كمص 

مشكعري  حنص عمح  س،ر، حنصف شرةى هن   كعريا ةةةةةجيا إش  س مش  كعر شح ،  ةةةةةةةةعس  هذم مشص .2 يل كف يرمكف 
إذم " مركز  مشرجرس مش  كعر   ن نص  كعريعي   ع كنظيري  غير   كعر ، يف،  هذم مشةنص  رةره محكة م  رةن يةعم  نف 

، ألن قةةرمرحعم ةةرا  رةةن هةةذم مشةةنص يكحةةين  ن رعلةةعس مشحجيةةا هنةة  هةةع إشةةهن شةة م مش  ةةكعريا. 3قةةرمر مشرجرةةس "
حهةةذم ياةةعن مشرس ةةس مش  ةةكعر  قةة  رةةن  حجيةةا ع  كجةة  آر رهةة  ح ةةو مشةةنص.مشرق حةةا رنصةةحا شرةةى نصةةعص قةة   ن

مشرعيةةو رةةن مشرنظعرةةا مشكعةةريعيا  مشةةنصم كئصةة ل ححارةةف شرةةى عملةةحا إلشةةهن مشرجرةةس شعةة م مش  ةةكعريا ح،ةةرمر، 
ي،   إنك جف شآلر ر مش، نعنيا. ص عر رن يعم ال  ح،ةرمرش  ةكعريا مشكعةري  عحرزن رق حا مشرجرس مش  ةكعر   مش،رمر، عم 

عةرعشيا إشةهن كمص، إذم، مش،عمنين مشع  يا س،ر،  عن مشعلعيا رنه ، عح شك ش   ، سه كاعن إال س  مشرق حا مشحع يا
رةن مش،ةعمنين مشع  يةا. عحهةذم كح،ةى مشحجيةا   ش م مش  كعريا ح،رمر ق  كاعن جائيا، إلرا نيا مشكن اس   ةكعري  سة  جةا 

 .4إشهن ش م مش  كعريا جائي ق ئرا حكى عشع ا ن مشرنصعص شريه   شهه 
عةةة م ح ك،لةةة مشكةةة  قةةة  ع ، مش  ةةةكعر  يكرةةةر  شحجيةةةا  رم  مشرجرةةةسعرةةة  يهحةةةظ  ن مشرس ةةةس مش  ةةةكعر  شةةةم  

عه   شر ل إجكه  يا رعكحرة رةن حية    كعريا حام  ع  حا ر  رن مشنص مشررمقو، قحل  ن ينك      رر ق نعن . 
شرةةى إي،ةة   صةة عر  سةة  هةةذم مشمصةةعص، ص مشرس ةةسنةةقةة  ع  حإشكح رهةة  كمةةص مشرق حةةا مش،حريةةا مشعجعحيةةا. مشحجةةم

يعةاا رةن  ررة إشى حين سصرف س  ذشك حر  ،  مش،حريا مش، نعن س  ح شا إمر ر مشرجرس مش  كعر  شرق حا مش  كعريا

                                                           
1 - M. GUILLAUME, « L'autorité des décisions du Conseil constitutionnel : vers de nouveaux équilibres ? », Les 

Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2011/1N° 30, p. 49. 

 حجية التحفظات التفسيرية. أنظر الحقا العنوان؛ - 2

 .7996  كعر رن كع يل  769مشر  ة   - 3

جعمن  1، مشع   مجلة دفاتر السياسة والقانون، حجيا مإلجكه   مش  كعر     س ر  هرا مشرجرس مش  كعر  س  مشعرل مشكعريع م. رنير ح  ن ،  - 4
 .112، ص: 2777
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عهةةع رةة  جعةةل  .1حعةة م مش  ةةكعريا شر يةةف عر مشرجرةةس سةة  مشعرريةةا مشكعةةريعيا، شانةةف ال يحنةة  حجيةةا ق نعنيةةا عملةةحا 
رق حكف ش  كعريا مشنصعص حآرم ، حرهره شهة ، رة  قرمرمكةف، ححجيةا  شنكيجاإغف ل مشرس س ك مرك يمشرجرس مش  كعر  

مشرجرةةةس مش  ةةةكعر  ررارةةةا شا سةةةا  ن " آرم  عقةةةرمرم   رعكحةةةرممشعةةة   مشر،لةةة  سيةةةف سةةة  رعمجهةةةا مشرمةةة رحين حهةةة . 
 رةن ن رنرةع  هةذه مإلجكهة  م  رعنةى هةذم . 2مإل مريا ع غير ق حرةا أل  رعةن "مش رر   مشعرعريا  مش،ل ئيا ع 

 عة م مش  ةكعريا حةر   اةذشك.مشرجرةس ش رر  يلرن عيُر   هذه مشحجيا إشةى إشةهن كحعا حجيا إشامريا، آرم  عقرمرم 
 721عم صا مشر  ة  ،هع إجكه   مشرجرس مش  كعر ، مشذ  م كمرصه  رن رع  مش  كعر هذه مشحجيا هن سرص ر 

 .مش  ح،ا مشذار

 مئةف عقرمرمكةف حجيةا ق نعنيةا ا ررةا، ن مشرجرةس مش  ةكعر  يحنة  آلر  مإلجكه   مشرذاعريظهر رن ج نو آمر، 
مألرةةر مشةةذ  يلةةف  قرعةة  شرةةى  سةة  رعمجهةةا مشجريةة .ررر،ةةا  حجيةةا رنحهةة  حجيةةا مشعةة   مشر،لةة  سيةةف، عجعرهةة ح

رركحرةا مش، رعةا مش،يرةا مش مش  ح،ا ه هذه  ن رن  ممشكح ر س  رج شف،  قضائيةالابقة الس عص مإلجكه   مش  كعر  
عينرحة  هةذم مشرفهةعم ح شلةحر شرةى مإلجكهة   ، 3حة شح،ع  شرنرة ر ةري  حر   ق نعن  عمر  س  شرةل صةحي  رسهةل 

مشرجرةس كرمجة   ذشرةى، إال إ   ع ن،لةه   رة م جهةا   ال يران رم شفكهةمش  كعر ، حإشكح ره كف يرم  ر ريا شر  كعر 
رةة    79ريا مألرةةر مشرةةسرخ سةة    ةةكع مشركعرةة  ح شنهةة . عهةة  مشح شةةا مشكةة  حينهةة  مشرجرةةس سةة  قةةرمرهمش  ةةكعر  نف ةةف 

 ،«... ا مشكنفيذقرمرم  مشرجرس مش  كعر  نه ئيا، ح ش   » شرن  ن حين  ،مشرع ل ع مشرارل ش، نعن مالنكم و 7991
كركةةو حصةةفا  مئرةةا اةةل آر رهةة  رةة  شةةم يكعةةرى مش  ةةكعر شركعةة يل عر شرةة   ن مأل ةةح و مشكةة  كس ةةس » ... ع  نهةة  

يرةةن  هةةذم مإلجكهةة   صةةرمحا حجيةةا مشعةة   مشر،لةة  سيةةف شا رةةل مإلجكهةة   مش  ةةكعر ،  .4«رنرعقهةة  ر امشةة  ق ئرةةا 
 مع نةةف حةة ل مشكنفيةةذ ال ينكظةةر صةةيلا  ع  رةةر عكحةةره نه ئيةة  ال ي،حةةل مشررمجعةةا حةة شرعن سيةةف  رةة م جهةةا  مةةر ، حيةة  ي
مألرةةر مشةةذ  يريةةا قةةرمرم  مشرجرةةس مش  ةةكعر  شةةن قةةرمرم  غيةةره رةةن  .5شرعةةرعس سةة  كنفيةةذه، حةةل ينفةةذ رح عةةرة  كنفيةةذي

                                                           
مآلكيةا، مشرجرةس مش  ةكعر ، قحةل صة عر  766 مرر   ررا رن مش رر   مشرنصعص شريه  س  مشرة  ة غير  نف إذم "  7996  كعر 721إذ كنص مشر  ة  - 1

 مش، نعن، يعق  هذم مألجل حك  يفصل س  ذشك مشرجرس مش  كعر  ... ".

 مشنظ م مشرح   ش،عمش  شرل مشرجرس مش  كعر ، نظ م   ح .رن  99مشر  ة  - 2

 

3 - B. FRYDMAN, cité par; M. DESANT, Quelle autorité pour la chose interprétée par le Conseil constitutionnel? De la 

persuasion a la direction, Thèmes et commentaires: L'autorité des décisions du conseil constitutionnel, les cahiers 

constitutionnels de Paris I, Dalloz, 2010, p. 59.   

4- Décision n° 01-DO du 06 aout 1995 relative à la constitutionnalité du point 6 de l’article 108 de la loi électorale. J. O. 

R. A. n° 43 du 08 aout 1995.p. 15. 

5 - M. GUILLAUME, op.cit., p. 51. Et; D. EMMANUEL ADOUKI, « Contribution à l'étude de l'autorité des décisions 

du juge constitutionnel en Afrique », RFDC, 2013/3n° 95, p. 623 et S. 
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حجيةةةا عكعةةةال . 1مشكةةة  شةةةن كاةةةعن ن سةةةذة إال حعةةة ر  كصةةةير نه ئيةةةا عرهرهةةة  ح شصةةةيلا مشكنفيذيةةةا ،مشجهةةة   مش،لةةة ئيا
  .2حهذم مشعال إح   رم ع  حاعرا مش،ل ةمإلجكه   مش  كعر  

مش، نعن مشركلرن شنظ م  حمصعص 79/2779هذه مشحجيا حصي غا ر، رحا س  ر يف رقم مشرجرس  ش   ق  ع 
قةةرمرم  مشرجرةةس مش  ةةكعر  نه ئيةةا ع غيةةر ق حرةةا شررعةةن، ر شرةة   ن مأل ةةح و مشكةة   »مالنكم حةة  ، إذ  اةة  شرةةى  ن 

عهةةةةذم يلةةةةرن شإلجكهةةةة    .3« شةةةةم يكعةةةةرى ذم  مشحاةةةةم مش  ةةةةكعر  شركعةةةة يل كس ةةةةس رنرعقهةةةة  رةةةة  امشةةةة  ق ئرةةةةا عرةةةة 
إشةى حةين كحةعل مشر،كلةي   مش  ةكعريا مشكة   عمال ةك،رمرمش  كعر ، إشى ج نو حجيا مشع   مشر،ل  سيف، مشرح   

 م كن  إشيه  مش، ل  مش  كعر  س  حارف.   
. 4«كفةرى شرةى اةل مش ةرر   مشعرعريةا » ... إشى ج نو هذم، مشكحر مشرجرس مش  كعر   ن قرمرمكف عآرمئةف 

    نةةةف يعريهةةة  حجيةةةا ررر،ةةةا سةةة   .5«ررارةةةا شا سةةةا مش ةةةرر   مشعرعريةةةا  مش،لةةة ئيا ع مإل مريةةةا ... » ... نهةةة  ع 
مش ةةي  يا رنهةة  عكرةةك مشف شرةةا سةة  مشعرريةةا مشكعةةريعيا ا شرس  ةةا ، حكةةى رعمجهةةا جريةة  رس  ةة   مشنظةة م مشرس  ةة ك 

هةةذه مشحجيةةا    كركيةةو رئ  ةة  حةةين مشرجرةةس مش  ةةكعر  عحةة ق  مشرس  ةة  ، حةةل كح،ةةى يم يةةعال ك،مشرئ  ةيا عمشحرشرةة ن. 
رح عشةةا رةةن   هةةسهةةذم مإلجكهةة   سر ةةفا ،  رةة  6رحةة   مشفصةةل حةةين مش ةةرر    ةة س رحنيةةا شرةةى  عحيةةنهم حينةةف شعهقةةام

، رغةم هةذمع مشرجرس مش  كعر  شا و آشيا رن  سة  رعمجهةا حة ق  مش ةرر  ، شعرقرةا شررهة  شنة  كج عاهة  شر  ةكعر. 
، شع م عجع  ش،عحا شرى ش م مألرريا ه نظير حجيا مإلجكه   مش  كعر  س  مشنرعذد مشار  ن  إشى حجيا  شن كرقى

هةةةذم مألميةةةر إشلةةة    حاةةة م حةةة ق   إذ ال يررةةةكمش،لةةة ة، محكةةةرمم حجيةةةا قةةةرمرم  مشرجرةةةس مش  ةةةكعر  رةةةن رةةةر  حةةة ق  
كرشةةى إحكةةرمم ، ع مشكعةةري    ةةكعريا، رةةره، سةة  مشرحةة ام مش،لةة ئيا، سةة  مشر، حةةل كفصةةل مشرحارةةا مشفي رمشيةةا مألرريايةةا

                                                           
شصيلا حنص مشرعرس مشر ن  شرى  نف " ال يجعا مشكنفيذ س  غير مألحعمل مشر كرن ة حنص مش، نعن، إال حرعجو ن ما رن مش ن  مشكنفيذ ، ررهعرة ح  - 1

 مشركلرن مش، نعن مشر ن  مشرع ل عمشركرم،  رر  ح  ذاره. 10-11مألرر رقم رن  677مشكنفيذيا ". مشر  ة 

2 - R. PONSARD, Questions de principe sur « l'autorité de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel » : 

normativité et pragmatisme, Thèmes et commentaires, Les Cahiers constitutionnels de Paris I, Dalloz, Septembre 

2010, p. 29. 

مشرسرخ س   71- 91، يكعر  حررمقحا رر ح،ا مش، نعن مشعلع  مشرع ل ع مشركرم شكرر رقم 2779سحرمير  71رسرخ شة  79/ر   س/ م  /77مشر   رقم:  - 3
 77مشص  رة س   79مالنكم ح  ، شر  كعر. د. ر مشع   عمشركلرن مش، نعن مشعلع  مشركعر  حنظ م  7991ر رس  نا  6مشرعمس   7971ععمل ش م  21

. ع ش   مشرجرس مش  كعر  نفس مإلجكه  ، حذم  مشصيلا، حرن  حا رر ح،كف شر، نعن مشعلع  مشركعر  ح ألحامو مش ي  يا شر  كعر، ح شر   2779سيفر  
 ر    ح  ذاره.  .12 د . م .ر/01رقم

4- Décision n° 01-DO du 06 aout 1995, précité.  

 .مش  ح  مشذار مشنظ م مشرح   ش،عمش  شرل مشرجرس مش  كعر  - 5

6 - L. FAVOREU, P. GAIA, R. CHEVONTIAN et autres, Droit constitutionnel, op.cit., p. 367 et S. 
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 ممةةل مشجهةة ا  هررةة   سةة  كركيةةو ، ألنهةة   شرةةى رنهةةح،رمرمكهةة  فمشرحةة ام مأل نةةى رنهةة  إذم م شفكةة اع قحةةحر مجكه  هةة 
 . 1مش،ل ئ 

 إعالن عدم الدستورية تنفيذ باإللغاء ثانيا: 
يكلةة   ن  هريةةا مش رم ةةا شحجيةةا مجكهةة  م  مشرجرةةس مش  ةةكعر ، كحةةرا شنةة  كنةة عل ر ةةزشا كنفيةةذ   ةةح ،رةة  ر

رة   مم  ن مشرس ةس مش  ةكعر  قة  كافةل صةرمحا حكنظةيم حجيةا    كعريا حر  ،  عن إشهنهة  ح،ةرمر،إشهن كف شع م مش
  ، عح    رره  حف، من مشحام مشرعيو  رره مش، نعن  رن يعم ص عر مش،رمر.هذم مألمير

يراةن  ن كرة ر  حةر   ع شح مرا مشع مشا مش  كعريا س  مشجامئر، سإن ر زشا كنفيذ إشهن ش م مش  كعريا شرري ،
ألن  ،  رةن مشهيئة   مشعرنيةارةحة ألمص  رة م رئةيس مشجرهعريةا ع مشحرشرة ن،  عن غيره ر م مش ةرر   مشعرعريةا، ع 

مشجهةة   مش،لةة ئيا عصةةعشف إشةةى  م رةة  مشرريةة  عقرةة نكيجةةا هةةذم مإلجكهةة   هةة  رنةة  صةة عر مشحاةةم مشرعيةةو  صةةه، 
رةةة  مالجكهةةةة   كع ررهةةة   ر ةةةزشاا ع مشم صةةةا، شةةةذم ال كرةةة ر يةةةررع مإل مرم  مشعإشةةةى حعةةة،يه  مشعةةة    ع مإل مر ، ع ال 

 .2مش  كعر 
مشكةامم اةل يةنعاس شرةى حجةم س  كر م مشعرريا مشكعريعيا،    عمر مش رر   مشعرعريا ممكه مشرهحظ  ن ع 

 (  2)  شن كنفيذ رئيس مشجرهعريا شفيمكر  (،   9سكنفيذه رن قحل مشحرشر ن)  رنه  حكنفيذ إشهن ش م مش  كعريا، 
 . هع مشرص ر شفس،  ر  مشر ن  ع  شريفةةةةةةةةص حو مشنص مشررمقو ع مشرص مألعل ر ةةةةةةح شكح

 عالن عدم الدستورية البرلمان إلتنفيذ   -1
يكع رةل حرري،ةا  مألعلألن  ،ال ي شع إشةى    رهحظةا رفصةرامش  كعر   مإلجكه   آلرم مشحرشر ن إن كرحي  

(، سةةإن   و)    رنظةة م مشةة ممرششرر ح،ةةا مرةة  هةةذه مآلرم . عرةة  هةةذم، عح شكحةة ره رعنةة  حةةآرم  مشرجرةةس جةة م ررلةةيا 
ررة   ( المةكه  رحيعةا مشعررةين.   كمكرة  شةن كنفيةذه شعة م   ةكعريا حاةم كعةريع  )   رحيعا كنفيذه شهذم مألميةر

 مشعررين. حينس  إشكامرف حإشهن ش م مش  كعريا  ممكهس ينك  
 ألحكام التشريعاعدم دستورية تنفيذ  -أ

 ع  ار إشل   ح حر  إذم ا ن  ،إن كع رل مشحرشر ن ر   رم  مشرجرس مش  كعر  يمكر  ح و عرعشيا مإلشل  
يةةركحر كنفيةةذ مشحرشرةة ن شةةر   مشرجرةةس مش  ةةكعر  حعةة م   ةةكعريا ا رةةل مشةةنص، ح شعيةةو مش  ةةكعر  مشةةذ  حيةة   .جائةة 

،ة نعن مأل   ة  رر ح،ةا مش،ة نعن مشعلةع  مشركلةرن شر جة   سة  ر يةف حمصةعص حية  ،3شريف مشرجرةس حارةف ىحن
                                                           

1 - M. GUILLAUME, op.cit., p. 53. 

 .116ررج    ح ، ص: ، مشرجرس مش  كعر  س  مشعرل مشكعريع حجيا مإلجكه   مش  كعر     س ر  هرا م. رنير ح  ن ،  - 2

 نفس مشررج ، نفس مشصفحا. - 3
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" شعة م كعةال  707سة  مشرة  ة مشحرشر ن شةم يحكةرم مإلجةرم  مالنك،ة ش  مشرنصةعص شريةف » ... شر  كعر،  ن  شر،ل  
 « . مشرس     مش  كعريا " ... 

ر  منك،ة ش . مشحرشرة ن إلجةرم    ةكع ع شريف سإن  حام مشرجرس حع م   كعريا مشةنص، جة   حنة   شرةى كجة عا 
منكظةر مشحرشرة ن اعمل هةذم مشعيةو شرر ر ةا مشكعةري  سة  هةذم مشرجة ل، ع  شية  مشكصةعي  شرةى  ،ع اكنفيذ شهذم مشر  

، عرجرةس مألرةا 2779يعشيةع  ةنا  72رعرعشف رن ج ي  رن رر  مشرجرس مشععح  مشعرن  سة  جر ةكف حكة ري  
 .2779ر رس  نا  1شرفكعحا حك ري  ، س   عرة مشحرشر ن مشع  يا م2779يعشيع  نا  71س  جر كف حك ري  

ح شرص  قا شرى مشنص مشكعريع ، شذم سهةع غيةر ينكه   عر مشحرشر ن س  مشكعري  إن س، عسله شن ر   ح 
 .ا س،ررعن  حر   مشرجرس حإشهن ش م مش  كعريا مشجائي

نف س  ح شا كرحي  مشرئيس شح،ف س  ررو قرم ة ر نيا، سةإن مشةنص يعة   إشةى مشحرشرة ن، شكاييفةف ح ةو  غير 
ر   مشرجرةةةس. ع سةةة  هةةةذه مشح شةةةا، كحنةةةى مشرجرةةةس لةةةر نا إلةةة سيا شكنفيةةةذ ر يةةةف، حإملةةة س مشحاةةةم مشرعةةة ل شرق حةةةا 

 مشرر ح،ا شر  كعر. 
 النظام الداخليأحكام عدم دستورية تنفيذ  -ب

مشك  كةزك  رةن اةعن   م مش ممر ، يرك ا ححعى مشمصعصيا ن إلشهن مشرجرس شرر ح،ا مشنظإن كنفيذ مشحرشر
مشحرشر ن ص حو إش م ه ع مشرم رو مشعحي  حف. ار   ن مشنظ م مش ممر  ال يمل  إلص مر رئيس مشجرهعريةا، حةل 

 يرح  رح عرة رن رر  مشلرسا مشرنظم شه .
ع ش،  كص   مشرس س مش  كعر  شهذه مشمرعرة، حإمل شف شنظ م مشلرسكين شرر ح،ا عجعحيا ر ةح،ا، عشةاا  

 .1مشرجرس رن ذشك، حرنعف كرحي  مشحام مشذ  ير  ش م   كعريكف رن رر  مشلرسا ص ححا مشنظ م 
مشعرةل حةف رةن رةر  س ركر ل مشحرشر ن إلشهن ش م مش  كعريا مشجائ  شرنظ م مش ممر ، ياةعن ح الركنة س شةن 

مشلرسا مشرعنيا. ع س  ظل غي و آشيا مإلص مر، سةإن هةذم مالركرة ل يكةرجم سة  شة م إظهة ر مشحاةم مشرمة ش  لةرن 
 .2مشصيلا مشنه ئيا شرنظ م مشج ي  حع  مشرق حا

                                                           
" إذم صةةةر  مشرجرةةةس مش  ةةةكعر   ن مشنظةةة م مشةةة ممر  إلحةةة   غرسكةةة  مشحرشرةةة ن ظةةة م مشرحةةة   ش،عمشةةة  شرةةةل مشرجرةةةس مش  ةةةكعر : نمشرةةةن  71إذ كةةةنص مشرةةة  ة  - 1

يراةةن مشعرةةل حةةف رةةن رةةر  مشلرسةةا مشرعنيةةا إال حعةة  كصةةري  مشرجرةةس مش  ةةكعر  حرر ح،كةةف  هةةذم مشحاةةم ال مشرعةةرعى شريةةف يكلةةرن حارةة  رم شفةة  شر  ةةكعر، سةةإن
 شر  كعر." .

 .111ررج    ح ، ص: ، حجيا مإلجكه   مش  كعر     س ر  هرا مشرجرس مش  كعر  س  مشعرل مشكعريع م. رنير ح  ن ،  - 2
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 رد مشرجرس مش  كعر  شرى مشرجعس إشى هذم مشر    ،ن شحام مإلشل   مشجائ  حر   ع شكزرين مركر ل مشحرشر  
لةرن كزعةةيرم  مشكعةة يل مشهحةة  شرنظةة م مشةة ممر . سعنةة  رق حكةةف شرنظةة م مشةة ممر  شرجرةةس مألرةةا، م ةةكن  مشرجرةةس إشةةى 

 .1ر يف حمصعص رق حا مشن ما مألعشى شرنظ م مش ممر  شرجرس مألرا، اررج  شرق حكف
جرةةس مش  ةةكعر  اةةل كعةة يل يةة مل شرةةى نظةة م  ممرةة  إلحةة   ع ايةة  ة شرةةى هةةذم مشحةةرص، س،ةة   ملةة  مشر

ر مشرجرس مر  رن مشنظ م مشرح   ش،عمش  شررف. ععس،  شهذم مالجكه  ،  ُ  71غرسك  مشحرشر ن، شرق حا مشرر ح،ا ح شر  ة 
 .2مشرع شا شرنظ م مش ممر  مشرجرس مشععح  مشعرن  قحل كرحي،ه   29مش  كعر  عجعح  ح شر  ة 

  عالن عدم الدستوريةإل رئيس الجمهورية نفيذت -2

، ع يعةة  هةةذم  حةة  لةةرعو 3رئةةيس مشجرهعريةةا هةةع مشرس  ةةا مش  ةةكعريا مشعحيةة ة مشرمكصةةا حإصةة مر مش،ةة نعن
. ع حةةة شنظر شررحيعةةةا مشمةةة ص شهةةةذم مالمكصةةة ص، ح شكحةةة ره  رلةةةا شكرةةة م مشعرةةةل 4رعةةة راكف سةةة  مشعظيفةةةا مشكعةةةريعيا

 ،ل عمشرةةكحام مألعل سةة  ر ةةزشا كنفيةةذ  رم  مشرجرةةس مش  ةةكعر مشجرهعريةةا مشر ةةسع إنةةف يجعةةل رةةن رئةةيس مشكعةةريع ، س
 . 5رفك   قحا مشنظ م مش  كعر  –رئيس مشجرهعريا  –هذم يكه م ر  عصفف ع 

سة  مشنظة م  ، حكرييةاهكع رل رئيس مشجرهعريا ر  ر يةف سة  إشةهن شة م مش  ةكعريا مش  كعر  ش،  نظم مشرجرس
 نعس مشكعري  مشررمقو  ق نعن ش     ع ق نعن شلع .  ح ومشرح   ش،عمش  شررف حين ح شكين شهذم مالشكامم 

رمئةةف حمصةةةعص رر ح،ةةا مش،ةةعمنين آكنفيةةذ مالشكةةامم حعرغةةم  ن رعقفةةف صةةري  سةة  إجحةةة ر رئةةيس مشجرهعريةةا شرةةى 
حةعل   ةكعريا مش،ةعمنين، إذ يعةعو رعقفةف رةن كع رةل  آلرمئةف(. سإن مألرر مةه  ذشةك، ح شن ةحا      )  مشعلعيا  

 (.  و  ى، ر  رح عشكف لر ن كنفيذه  ) مشرئيس رعه  ع   رن مشلرع 

                                                           
عمشركعرةةة   7990سحرميةةةر  77مشرةةةسرخ سةةة   90/ ر.ن. /79حنةةة   شرةةةى ر   مشرجرةةةس مش  ةةةكعر  رقةةةم »   ،  نةةةف99/ر.ن. /م  / 79س،ةةة   شرةةةن سةةة  ر يةةةف رقةةةم  - 1

    ر    ح  ذاره.«. حررمقحا رر ح،ا مشنظ م مش ممر  شرجرس مألرا شر  كعر 

 ، ر    ح  ذاره. 19/ر.ن. / م. /51رقم    ر مش - 2

 مش، نعن س   جل رهرين يعر ، محك م  رن ك ري  ك ررف إي ه." .: " يص ر رئيس مشجرهعريا  7996رن   كعر 726/ 77مشر  ة  - 3

 7996   ةكعررةن  729ش،  معل مش  كعر  رئيس مشجرهعريا رر ر ةا عظيفةا مشكعةري  سة  ظةرع  رحة  ة ع حزعةا ل كمكرة  شةن مش،ة نعن. إذ كةنص مشرة  ة  - 4
 شةةرئيس مشجرهعريةةا  ن يعةةرس حةةزعمرر سةة  ح شةةا عةةلعر مشرجرةةس مشعةةعح  مشةةعرن   ع حةةين  عركةة  مشحرشرةة ن، ارةة   لةة س   نةةف يراةةن شةةرئيس مشجرهعريةةا  ن ف نةةشرةةى 

ا إصة مر مش،ةعمنين رهرة يعرس حزعمرر س  مشح شا مال كرن ئيا. ع إل سا شهذم مش عر، س،  معل  يل  ح  مشرع راا س  كر م مشعرريةا مشكعةريعيا شرحرشرة ن، عهةذم حجعةل
 رن مش  كعر. 521حرعجو مشر  ة  ممكص ص حصر  شف

5 - Abd-l. MENOUNI, La Mise en Œuvre des décisions du Conseil Constitutionnel, Contribution au  Colloque de 

Justice Constitutionnelle, 17 octobre 2005,Ttribunal Constitutionnel d’ Andorre, Version électronique : site officiel de 

Tribunal Constitutionnel d'Andorra; http://www.tribunalconstitucional.ad [ Consulté le 07 Juin 2009 ] 
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 عضويةال األحكامعدم دستورية  اإللتزام بتنفيذ -أ
رةةة  رق حةةةا مشجرهعريةةةا حةةةرا مشنظةةة م مشرحةةة   ش،عمشةةة  شرةةةل مشرجرةةةس مش  ةةةكعر  رةةةعقفين مرنةةةين شكع رةةةل رئةةةيس يُ 

 نةةةف إذم " صةةةر   حنصةةةه  شرةةةىر ةةةزشا كنفيةةةذ مإلشلةةة   مشارةةة ،  رنةةةف مشر نيةةةامشرةةة  ة   نظرةةة س،ةةة  ،مشنصةةةعص مشعلةةةعيا
مشرجرس مش  كعر   ن مش، نعن مشرعرعى شريف يكلرن حار  غيةر ررة ح  شر  ةكعر، ع ال يراةن سصةرف شةن حة ق  

مشرجرةس رةةن  ةررا رئةيس مشجرهعريةةا سة  ك،ة ير إصةة مر  حهةذم مشحاةةم، يحة     حاة م هةذم مش،ة نعن، ال يةةكم إصة مره ". 
رمئةةف سةة  مش،ةةعمنين آمش،ةة نعن مشةةذ  يةةر  شةة م إرا نيةةا سصةةل مشحاةةم مشرمةة ش  شنةةف. ع هةةذم ينحةةه شةةن  ةةعيف إلشرةة   

غير  ن مشن،   يران  ن ير ر س  مشعل  مشر ن ، ح شا ر  إذم  شرن مشرجرس ش م  مشعلعيا حجيا ا ررا شكنفيذه .
  ةكرن   مألحاة م يمي ةر مشةرئيس حةين إصة مر مش،ة نعن حفة  هةذه مشح شةا س ،حا م مشنص مشعلع  س،ر  كعريا حعى  

 ر مش  كعريا،  ع ررو قرم ة ر نيا غي
كعلةة  مشرةة  ة مشر شرةةا رةةن مشنظةة م مشرحةة   س، صــدار القــانون باســتثناء األحكــام غيــر الدســتوريةبالنســبة إل

صةةر  مشرجرةةس مش  ةةكعر   ن مش،ةة نعن مشرعةةرعى شريةةف يكلةةرن ش،عمشةة  شرةةل مشرجرةةس مش  ةةكعر ، شرةةى  نةةف " إذم 
حار  غير رر ح  شر  كعر،  عن  ن يهحظ سة  ذم  مشعقة  حةزن مشحاةم مشرعنة  ال يراةن سصةرف شةن حة ق   حاة م 

 . 1مش، نعن، يران شرئيس مشجرهعريا  ن يص ر هذم مش، نعن، ح  كرن   مشحام مشرم ش  ... "
رة   ةاعكف  ع كصةريحف شةن  – ع حعةى مألحاة م  –س ش م   ةكعريا حاةم حن   شرى هذم، سإذم  شرن مشرجر

 ق حريكةةف شرفصةةل، يراةةن شرةةرئيس  ن يكصةةر  حإصةة مر هةةذم مش،ةة نعن  عن مشحاةةم مشرمةة ش ، ع هةةع مشرعقةة  مشل شةةو.
 .2مشح جا شكعري  ج ي  شكاررا هذم مش، نعن كح ع شن ه مإلجرم م  مشكعريعيا، ع  ينه حهذم سهع ع 

يس شكنفيذ إشهن مي ر مشر ن  مشذ  يفكحف مشرجرس  ر م مشرئمش سهع، ثانية للنتالقراءة الطلب أما بالنسبة ل
 قةرم ةرةن مش  ةكعر، مشكة  كمةعل مشةرئيس حة  ررةو إجةرم   721. ع كزك  هذه مشح شةا اكنفيةذ شررة  ة مإلشل   مشجائ 

رمئةةف، س،ةة   ملةة  مشرجرةةس آر نيةةا سةة  مش،ةة نعن مشرصةةع  شريةةف، سةة  غلةةعن رهرةةين يعرةة . ع شحرصةةف شرةةى كنفيةةذ 
 .3مش  كعر  مشنص مشرع ل ح ش،رم ة مشج ي ة شرق حا عجعحيا قحل إص مره

                                                           
 .119ررج    ح ، ص: ، حجيا مإلجكه   مش  كعر     س ر  هرا مشرجرس مش  كعر  س  مشعرل مشكعريع م. رنير ح  ن ،  - 1

2 - L. FAVOREU, La Décision de Constitutionnalité, op. cit., p. 627. 

" إذم صةر  مشرجرةس مش  ةكعر   ن مش،ة نعن مشرعةرعى شريةف يكلةرن حارة   شرةى  نةف مشرجرةس مش  ةكعر مشر  ة مشر شرا رن مشنظ م مشرحة   ش،عمشة  شرةل كنص  - 3
يصة ر هةذم غير رر ح  شر  كعر،  عن  ن يهحظ س  ذم  مشعق  حزن مشحاةم مشرعنة  ال يراةن سصةرف شةن حة ق   حاة م هةذم مش،ة نعن، يراةن رئةيس مشجرهعريةا  ن 

عر،  ع  ن يررةةو رةةن مشحرشرةة ن قةةرم ة ج يةة ة شرةةنص، ع سةة  هةةذه مشح شةةا يعةةرى مشحاةةم مشرعةة ل شرةةى مشرجرةةس مش  ةةكعر  مش،ةة نعن، ح  ةةكرن   مشحاةةم مشرمةة ش  شر  ةةك
 شررمقحا رر ح،كف شر  كعر".
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، ح  ةكح مشف 1حهذم مإلجرم  مش  كعر ،  يعرل مشحرشر ن شرى كايي  نصف ر  ر   مشرجرس شرر ح،كةف شر  ةكعر
سةة  مشعرةةل  كةة مه يعةة  إنرةة  مألحاةة م مشررلةة ة حزحاةة م  مةةر  ح يرةةا. ع ال يعةةال هةةذم كصةةعيك  شرةةى قةة نعن ج يةة ، ع

ع رغةةم محكةةرمم مشح شةةا مشر نيةةا إلرم ة مشرعةةرس، حإشر ئةةف سرصةةا  .2مشكعةةريع  مشجةة ر  حعجةةف كاريرةة  شرق حةةا مش  ةةكعريا
، المكصةة ر إجرم مكةةف مألعلمشرجةةع  إشةةى مإلجةةرم  كعةة يل شررةةف ع م ةةكار شف، إال  نةةف شرريةة  غ شحةة  رةة  يفلةةل مشةةرئيس 

  .ص حو مشعرلمشرعرس م ة عقرا كا شيفف، رغم كج هرف إر 
رة  ر يةف  فكع ررةسة   رئيس مشجرهعريةا حرةين س،ةرشة مش  ةكعر  يحة   مشرجرةسرن مشكنظةيم مشرةذاعر، يكحةين  ن 

آرمئةف سهع يجحةره شرةى كنفيةذ   –إص مر مش، نعن ح شحام مشرم ش   –ع ححرر نف رن مشرري  مشر ش   حع م مش  كعريا،
 حعل   كعريا مش،عمنين. آلرمئفشم يفص  شنف صرمحا ح شن حا  مشذ  مألرر حعل   كعريا مشنصعص مشعلعيا،

  األحكام العاديةضمان تنفيذ عدم دستورية  -ب
 هةذم مألميةررعقة  جية م رن مهل مشفصل مشر ن  شرنظ م مشرح   ش،عمش  شرل مشرجرس مش  كعر ، ال يكل  

ح شةةةا عحيةةة ة س،ةةةر، هةةة  ح شةةةا شةةة م شةةةذشك  حيةةة  نظةةةمرمئةةةف ش  ةةةكعريا مش،ةةةعمنين. آرةةةن كع رةةةل رئةةةيس مشجرهعريةةةا رةةة  
، عشةة م كررقةةف كعريا رةة  شةة م مش، حريةةا شرفصةةلمش  ةةكعريا مشجائيةةا مشرفلةةيا إشةةى إشلةة   ارةة  شكحاةة م،    شةة م مش  ةة

 شح شا ش م مش  كعريا مشجائيا  عن إرا نيا مشفصل.
حعة م   ةكعريا حاةم  جعةل مشرجرةس كنفيةذ ر يةف ؛تنفيذ إعالن عدم الدستورية الجزئي دون إمكانية الفصلفي 

 مرةةر حعةةةزنف، رةة  رسيكةةةف إشةةةى  نةةف غيةةةر ق حةةل شرفصةةةل شةةةن ح،يةةا مشةةةنص، هةة  إشةةة  ة مش،ةةة نعن إشةةى مشجهةةةا صةةة ححا 
 .3مإلمر ر
" يعة   إشةى مشجهةا مشرمرةرة "،  فيذ إشهن ش م مش  ةكعريا. سعحة رة ن هذم مشحام، ال يعر     لر ن شكن حي 

ارة   نهة  ال كحة   مشلةرى رةن إشة  ة مشةنص إشةى  مش،ة نعن حا ررةف، مشرمة ش   ع إصة مرال كفي  شة م إصة مر مشحاةم 
مشكف ةير هةذم ع  نص عسة  رة  رآه مشرجرةس مش  ةكعر بجةرم  كعة يه  شرةى مشةإشةى إ إذم هة  كسهةل  ،مشجها مشرمرةرة

رةةةن هةةة   مش.  م  ن حةة ق   حاةةة م مشةةنصرمةة ش  شةةةن شةةهن مشرجرةةةس شةة م ق حريةةةا سصةةل مشحاةةةم مشإل يلةةة    ةةكحع ر
                                                           

1 - M. FROMONT, op. cit., p. 177. 

2  - G. VEDEL,  Excès de pouvoir législative et excès de pouvoir administrative,  les cahiers du conseil 

constitutionnel,  n° 1 / 1996, p. 86 et 87.   

رةةن مشنظةة م مشرحةة   ش،عمشةة  شرةةل مشرجرةةس مش  ةةكعر  شرةةى  نةةف" إذم صةةر  مشرجرةةس مش  ةةكعر  حعةة م   ةةكعريا حاةةم  مرةةر  71كةةنص مشرةة  ة  عسةة  هةةذم مشصةة   - 3
شةى مشجهةا حعزنف، عا ن هذم مشحام س  نفس مشعق  غير ق حل شرفصةل شةن حة ق   حاة م مشةنص مشرمرةر حعةزنف، سةإن مشةنص مشةذ  عر  لةرنف مشحاةم مشرعنة  يعة   إ

   ".مشرمررة 

رن نفس مشنظ م شرى  ن " مشكصري  حعة م   ةكعريا مألحاة م مشكة   مرةر حهة   ع كصة   شهة  ع اة ن سصةره  شةن ح،يةا مشةنص يةس   إشةى  70ار  كنص مشر  ة   -
   مشر  س ححنيكف ا ررا، سإنف س  هذه مشح شا يع   مشنص مشى مشجها مشرمررة ".
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ع سة   ،مةذ حةر   مشرجرةس مش  ةكعر مألمشجها مشرمررة ص ححا رس  مألحا م مشركن اس سيهة ، سة  ميير كهع  إرج شف
 كعكحر ررارا شا سا مش رر   مشعرعريا.مشك  هذم كع رى ر  مشحجيا مشك   عاله  مشرجرس الجكه  مكف، 

عهةةع  ،إصةة مر مش،ةة نعن حإش  كةةف شرجهةةا مشرمرةةرة مش  ةةكعر  هةةع رنةة  مشرجرةةس ،يح،ةةى مشكف ةةير مألارةةر محكرةة ال
مش ة ح،ا، حةزن " ال يةكم صة عر هةذم  72مشرمج  رغم غرعلف عش م صرمحكف ر، رنا ر  مشرن  مشذ  جة   سة  مشرة  ة 

 مش، نعن".
شهةذم ه، عاةذم مشكرحية  مشعررة  الجكهة   مش  ةكعر  عر  يةرج  هةذم مشكف ةير، هةع مشحجيةا مشكة  يرية ه  مشرجرةس

حإش  ة مشنص مشركلرن نظ م مشكععيل    ،79/7990سكرحي،  شهذم مشحام، صر  مشرجرس س  ر يف رقم  ،مإلجكه  
ع مشك، ش  شعلع مشحرشر ن إشى رجرةس مألرةا صة حو مإلمرة ر حهةذم مش،ة نعن. ع حنة   شرةى هةذم مإلجةرم  شةم يصة ر 

 مش، نعن، حل  شي  مشكصعي  شرى نصف رن ج ي .
 ةةكعريا مش،ةةعمنين مشع  يةةا حا ررهةة ، قةة  يرةةر  رةةن ج يةة  سةة  ظةةل غيةة و غيةةر  ن رعةةارا حجيةةا إشةةهن شةة م  

مشرق حا مشعجعحيا شركع يه  مشك  ق  يجريه  مشرعرس حع  ر   ش م مش  كعريا. ررة  يكةرك مشحة و رفكعحة   رة م مشرعةرس 
 .1شكمر  ر   مشرجرس حكجنحف شإلمر ر ر نيا حنفس مشنص

سة  مشنظة م مشرحة   ش،عمشة   مش  ةكعر  رةم يكنة عل مشرجرةسس ؛للفصـلالحكـم القابـل إلغاء تنفيذ أما في خصوت 
عيحةكم مشرجةعس إشةى  ،ر زشا إص مر مشحام مشرم ش  شر  كعر ع مش، حل شرفصل، عهع رة  يليةو رعقفةف مكج ههة  شررف

 رن مشنظ م مشرح   ش،عمش  شررف. 99رر  ة ، عس،  شجيا مجكه  مكفمشرح   مشع م شح
ع حمصةةةةعص   ةةةةكعريا مش،ةةةة نعن مشركلةةةةرن نظةةةة م مشكععيلةةةة   عمشك، شةةةة  شعلةةةةع مشحرشرةةةة ن،  حةةةة   مشرجرةةةةس  

 ذشةةك ح جكهةة  هع  مش، حرةةا شرفصةةل شةةن مشةةنص مشررمقةةو،رح عشةةا شلةةر ن كنفيةةذ إشهنةةف حعةة م   ةةكعريا حعةةى مألحاةة م 
ل هةذم مش،ة نعن ال كة مل لةرن رجة  97ع  19،29،22،27،27،79،71،9حن   شرى مشكصري  حةزن مشرةعم  ... »

غيةةر   ةةكعريا، سإنةةف يعةة   كةةرقيم رةةعم   10ع 10،16،11،19،12،29،21، 21،71،72ع مشكصةةري   ن مشرةةعم   
 .2«ر  ة ...  21ع كحعيحف عس  رعلعش كف ع حذشك ياعن ش   رعم ه  99إشى  9هذم مش، نعن رن 

                                                           
 شنص مشرعةة ل حعةة  مش،ةةرم ة حةة ممرةة رهسةة  ر، حةةل هةةذم، جعةةل مشرجرةةس مش  ةةكعر  لةةر نا قعيةةا شكنفيةةذ آرمئةةف حةةعل   ةةكعريا مشنصةةعص مشعلةةعيا، عذشةةك حإشامرةةف  - 1

 شريةةف مشرعةرعى مش،ة نعن  ن مش   ةةكعر  مشرجرةس صةر   إذم، عذشةك ح شرة  ة مشر شرةةا رةن مشنظة م مشرحة   ش،عمشةة  شررةف، حنصةه  شرةةى  نةف مشر نيةا شرق حةا رة     ةةكعريكف
 مشجرهعريةا رئةيس يراةن مش،ة نعن، هةذم  حاة م حة ق  شةن سصرةةف يراةةن ال مشرعنة  مشحاةم حةزن مشعقة  ذم  س  يهحظ  ن  عن ر   كعر،ش رر ح  غير حار  يكلرن

 مشرجرةس شرةى مشرعة ل مشحاةم يعةرى مشح شةا هةذه عس  ، شرنص ج ي ة قرم ة مشحرشر ن رن يررو  ن  ع شر   كعر، مشرم ش  مشحام ح  كرن   مش، نعن، هذم يص ر  ن
 ." شر   كعر رر ح،كف شررمقحا مش   كعر 

 ، ر    ح  ذاره.77/ر. /م  /72مشر   رقم  - 2
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رةةة  مشرحةةة   مشعةةة م حعةةة م إرا نيةةةا  ،س،ةةةر رنةةةف سكح يةةة ه شرعةةة   مشج يةةة  شرةةةعم  مش،ةةة نعن مشررمقةةةو حةةة شرعم  مش  ةةةكعريا
حكنفيةذ إشةهن شة م مش  ةكعريا، حإصة مره مشرةعم  مشكة  ال ير شهة   مشجرهعريةا رئيسشم مشا إ عهإص مر مشحام مشرم ش ، 

 .1، ع م كحع   إرا نيا إص مر مشرم شفا رنه عح ه مإلشل   
 

 

 

 

 

  

                                                           
 .116رج    ح ، ص: ر حجيا مإلجكه   مش  كعر     س ر  هرا مشرجرس مش  كعر  س  مشعرل مشكعريع ،م. رنير ح  ن ،  - 1



 المعياري للبرلمان الجزائري العمل على الدستوري االجتهاد أثر: الثاني الباب

102 

 

 المبحث الثاني: 
 1السلبية مشاركتهسلطة المجلس الدستوري في 

 
بحجل  السلل ة الممحوحلة لل  فلي  أساسلاتلرتب   ،المعيلاريالسلبية للمجلس الدستوري في العمل   المشاركةإن 

، بل  رسل  لل  قوا لد الدسلتوري للمجللس معياريلة وظيفلة ممارسة رقابة الدستورية. فاح القا ملن أن الدسلتور لل  يسل   
، برقابتلل  للعملل  البرلمللاحي، االحتللاا المعيللاريدسللتورية لاياملل  بوظيفللة الرقابللة، فللرن مللد  مشللاركة  لل ا ا  يللر فللي 

 محجوز لرقابت  به ه الاوا د الدستورية.تتحدد من  ال  المجا  ال
شلللبيهة بتلللل  التلللي  للاوا لللد الااحوحيلللة السللللبية تحبحلللي  للللم تمتلللط المجللللس بسلللل ة إل لللا  المشلللاركةو بملللا أن 

يكلون  المعياريلةإل لا  ا حكلا   و  و المحدد لحج  مسلا مت  السللبية، ، فرن حريت  في ات ا  قرار اإلل ا 2للمشرع
 ) الم لب ا و  (. توجب عدم دستوريتها عيوبابر الن  د  م اباتها للدستور، حتيجة الحتوائها 
صللل  للم ابالللة الدسلللتورية، يلتلللز  بال بيعلللة التلللي حلللدد ا الدسلللتور بيلللد أن الااالللي الدسلللتوري، بمحاسلللبة تفح  

        ، و بها يامن شلر ية  ملل  الرقلابي المعياريلعمل االسلبية في  مشاركتهحدا أمام لوظيفت  الرقابية، التي تشك  
 ) الم لب الثاحي (.  

 

 المطلب األول : موجبات عـدم الدستورية
 

اسلتعان ف البرلماحيلة للدسلتور،لتحايل  م ابالة ا  ملا  لاد لجأ المجلس إلم استعما  وسائ  تاحية ارورية 
 لللم  ،للعملل  اإلداري مواللو يةالشللكلية و العيللوب اللمعاقبللة إلداري أمللا  الاااللي ا اإلل للا  د للو رفللط  بحللاال 

بلين الالاحون العلادي  توفر لا ا تبار أن العالقة بين الااحون الدستوري و الااحون العلادي،  لي حفسلها العالقلة اللالز 
 .3ا التحظيم ، تفسد صحةالاواحين التي قد تفسد صحة حفس العيوبالتحظي ، و أن و 

 هلا يراقب، فلالا  ملا  البرلماحيلة إ الن  د  دسلتوريةسل ت  في  من الدستوريالمجلس وبه ه الحاال  يحد 
د أن حايالة  ل ه بيل ال ارجية و الدا ليلة. ستورية، التي رتبها في شك  شرو  لدستوريتهاإال بتوافر أسباب  د  الد

                                                           
حملا ياصلد بل  (  Autoritéأو )  (  Pouvoir)عحلم بل  السلل ة فلي معحلاه السياسلي ف  حلا ال ي  مصل ل  السلل ة الموظ ل - 1 المجللس الدسلتوري  للم  قـدر ، وا 

 لر  مصل ل  السلل ة ملد  اسلت ا ة المجللس  للم ممارسلة  ل ه المسلا مة، ملن  لال  دراسلة المسا مة  في العم  المعياري للبرلمان. وبه ا المفهو ، فال ، ي  
 لم المسا مة في العم  المعياري.  قدرت    تحجي للتوص  من  ال    ه الحاا  إلم  ل ،يفيا  تأميحها، وحجية  مل  في  موجبا  إقدام   ليها، وك

 .المعيارية الوظيفة في مشاركة الدستورية عـدم إعالنأ اله؛ احظر  - 2

3 - Charles EISENMANN, Cité par; B. YELLES CHAOUCHE, Le Conseil constitutionnel …,  op. cit., p. 131.  
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التللي  المعياريللة للمشللرع،الوظيفللة مجلللس بمحاسللبة رقابتلل ، و إحمللا  للي حللدود للللل  تكللن ابتكللارا  الشللرو  للدسللتورية
ن  المؤسللس الدسللتوري  للي   حيلل ر ايتهللا. حفظهللا و  لللم المجلللس فللي شللك  ماتالليا  دسللتورية رسللمها الدسللتور ي

 ) الفلرع الثلاحي (. و حلددلالمان الدسلتورية الدا ليلة لعملل   للمشرع مجاال  لممارسلة سلل ت ،  ليل  أال يتجاوز لا
)  الفللرع ا و  (. ا العملل   لاللمان الدسللتورية ال ارجيللة لهلل ي فلهللا كيفيللا  لهلل ه الممارسللة،  ليلل  أالقبلل   للل   للل 
 ه ه الماتايا  الدستورية.ل  بحفظ  ل  لم تأمين  م  المجلس و 

 
 الفرع األول : معاقبة إغفاالت المشرع لضمان الدستورية الخارجية

 
 ووصلف لهلا مجلاال أشلكاال تفلرض المحها  رس  لهلا الدسلتور فاد بر تبار الوظيفة المعيارية وظيفة قاحوحية،

صلدر فلي الصلورة التلي يت لبهلا كلي ت  ه الوظيفلة  ياط قوا د اإل تصاص لهت تص بتحظيمها. وبه ا فهو  محددة
معاقبلة الدسلتوري ل تلد   المجللسحفظها يكلون بو  .1المعياريللعم   وبها تتكون الدستورية ال ارجية ،الدستورلها 

  .(ثاحيا  )فيها ( وللعيوب اإلجرائية تصاص) أوال اإل د  لعيب  بتصدي  الاوا د،ه ه لالبرلمان إغفا  
 التصدي لعدم اإلختصاصأوال: 

لألشللكا    ص مللد  احتراملل، يللتفح  بالوظيفللة المعياريللة الدسللتوري إل تصللاص البرلمللان حللد رقابللة المجلللس 
 (.  2ه ا العم )  إ تصاص  ب مجاال من احترا   يتحا  كما (.  1)  المعياريالتي ت لبها الدستور لعمل  

 

 حفظ األشكال الدستورية للعمل المعياري -1
 

السللل ة   التاليللدي لمبللدأ الفصلل  بللين السللل ا ، بتوزيعلللاللد بحللم الدسللتور قوا للد اإل تصللاص وفاللا للمفهللو  
جعلل  هلل ا المفهللو ، ل وفاللامجللا  كلل  سللل ة مللط الشللك  اللل ي تمللارس بلل . و ل هبتحديللد  لللم جهللا  متبايحللة. و لل ا

  كأشللكا  دسلتورية للعملل المؤسلس الدسلتوري ممارسللة السلل ة التشلريعية بشللكلين ع قلاحون  اللوي و قلاحون  لادي
وفالللللا لمبلللللدأ توزيلللللط   ملللللل  وقوا لللللد ممارسلللللت  بحظلللللا  دا لللللليالبرلملللللان حللللل  تحظلللللي    لللللو و )   أ   (.  التشلللللريعي

ا تبلر و  (.  ب   حظلا  اللدا لي)تشلريط و ملن  الفصل  بلين أشلكا  العمل  البرلملاحي  حلد اأوجب و اال تصاصا ، 
 تستلز  الرقابة. ا يوبا شكا  م الفة   ه 

 

                                                           
، مدا لة في ملتام ا من الااحوحي، كلية الحاو  والعلو  السياسية، جامعة ا من الااحوحيآليا   م  المجلس الدستوري لتحاي   . محير حساحي،  - 1

 .05، صع 2512، حوفمبر مطبعة جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 2512ديسمبر  50و 50قاصدي مربا  ورقلة، 
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 تجاهل األشكال الدستورية للعمل التشريعي -أ
المؤسلس  أفلرد ، التمييز بين شكلي التشلريط حفسل ، حيل الت بي  العمي  لمبدأ توزيط اال تصاصا يااي 

 وجعللل  تحظلللي  بلللاقي مجلللاال  ،  ميتهلللا، فجعللل  تحظيمهلللا بحصلللوص  الللوية التشلللريط مجلللاال الدسلللتوري بعللل  
 الفصل  بلين  اتل  الاوا لدويعلد  .فـي النظـام القـانوني الـداخلي القواعـدتـدر  ل مبـدأ  بهل ا  ليؤسسبااحون،  التشريط

كل   مو يجسد بالتمييز بين إجرا ا  التصوي   ل ،تسمو ب  ا حكا  العاوية  لم ا حكا  العادية فص  أ مية
ي الللط قبللل  صلللدوره وجوبلللا لرقابلللة و محهملللا، كلللون الالللاحون العالللوي يصلللاد   ليللل  با غلبيلللة الم لالللة للحلللواب، 

الم اباة للدستور. بيحملا يصلو  الحلواب  للم الالاحون العلادي بأغلبيلة بسلي ة فال ، و إ الا   لرقابلة الدسلتورية 
  و أمر ا تياري. 

 و تجا   للتدرا الااحوحي ال ي يبحي  المؤسس من  الل ،  ، فتجا   المشرع له ا التوزيط الصار  للمجاال
لاوا لد اإل تصلاص التلي  اتجلاوز  أيالا ويشلك أحكاما قاحوحية في شك   اوي، أو العكس من  ل .  سوا  أأفرض  

حي  ا تبر المجلس في رأي  لم اباة الحظا  الدا لي للمجلس الشعبي . 1تحدد مجا  ك  شك  من شكلي التشريط
أن إ اللاع مشللاريط الاللواحين العاديللة لللحفس إجللرا ا  صللدور الاللواحين العاللوية، يشللك  إ للالال بللالتوزيط  الللو حي،

الدسللتوري بللين مللا يللد   فللي مجللا  الاللواحين العاللوية، و مللا يللد   فللي مجللا  الاللواحين العاديللة، و تجا لل  لمبللدأ 
 .2غيره من ا  ما  التشريعيةالتدرا الااحوحي، الحاتج  ن سمو الااحون العاوي في الحظا  الااحوحي  ن 

وزيلط بلين مجلاال  شلكلي فر الن المجلس لعد  دستورية   ا الحك ، كان إح اقا من  د  احترا  المشرع الت
 يوجب رقابة   ا العم . الدستوري، مما  د  االلتزا  به ا التوزيط، يعد  رقا لمبدأ " التدرا الااحوحي"التشريط. و 

بفصلل  بلين قوا د إ تصاص المشرع في وظيفت  المعياريلة، تور في تفصي  الدسو الوة  لم ما سب ، زاد 
المؤسللس  مللن  للال  تعللدادمواللو ا  كلل  شللك  مللن أشللكا  الاللاحون  لللم احفللراد، سللوا  كللان  اللويا أو  اديللا. 

مجللاال  الاللاحون العاللوي، مللط ل 122مللن الدسللتور، و بالمللادة  122ادة الدسللتوري لمجللاال  الاللاحون العللادي بالملل
المعياريلللة للمشلللرع، الللل ي  ليللل  أن ال  الوظيفلللةملللواد أ لللر  فلللي الدسلللتور. بهللل ا التفصلللي  يبلللين الدسلللتور مجلللاال  

أن المؤسللس ات لل   رياللة تعللداد مجللاال  السللل ة التشللريعية كمعيللار فاصلل  بللين السللل تين مللن  تبللار إ  ،يتعللدا ا
 . 3التشريعية و التحظيمية

                                                           

1 -  D. ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p: 137 et S. 
 ، رأي سب   كره.1000/ر.ن.د/   د/ 20الرأي رق   - 2
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دملج موالو ين فلأكثر لشلك  واحلد فلي حلص مفلرد، سلببا كافيلا  الدسلتوري ، ا تبر المجلساو بحا   لم   
إل لللالن  لللد  الدسلللتورية. ففلللي رأيللل  لم ابالللة الالللاحون العالللوي المتالللمن الالللاحون ا ساسلللي للاالللا ، ا تبلللر أن 

ر   ميللة المؤسللس الدسللتوري أ  للم أ ميللة لهلل ا الاللاحون، بجعلل  تحظيملل  اللمن مجللاال  الاللاحون العاللوي، بللالحظ
 101باللاحون  اللوي مسللتا  بالمللادة  فللراد تحظللي  المجللس ا  لللم للااللا الموااليط التللي يحظمهللا. فللي حللين أن إ

 جهللاز. و  لل ا الفصلل  بللين المواللو ينلتبللين تشللكيلة و  ملل   لل ا ال الدسللتور،  للو قصللد للمؤسللس الدسللتوريمللن 
. ووفاللا ين اللوي نفللي قللاحوحي تحظيمهمللا فصلل  صللار  بللينل يؤسللسو  ، سللاس الدسللتوري للاللاحوحين م تلفللايجعلل  ا

المشلرع حلين أدرا فلي حلص واحلد » ... له ا التفسير، حك  المجللس بعلد  دسلتورية الالاحون العالوي بكاملل   ن 
 .1«المواايط التي مجالها قاحوحين  اويين محفصلين، فرح  يكون قد أ   به ا التوزيط 

 التداخل بين شكلي التشريع و النظام الداخلي  -ب

تشلريط إلحشلا  الاوا لد الااحوحيلة،  ؛ للم حلو ينممارسة البرلمان للوظيفة المعيارية ع  المؤسس الدستوري ج
ميلز لل ا  بيعة العملين ال تالف  بيعلة الم لا بين بهملا، وت تلف وحظا  دا لي لتحظي   مل   حد   ا اإلحشا . 

 .2الدستور بين شكلي العم  البرلماحي و إجرا ا  صدور ما
و فسللر المجلللس  لل ه  ،3تتمتللط غرفتللي البرلمللان باالسللتااللية فللي إ للداد حظاميهمللا الللدا ليفللي  لل ا الصللدد، 

مجللس ا ملة فلي إ لداد ملن الدسلتور كرسل  فلي فارتهلا الثالثلة مبلدأ اسلتااللية  110... المادة  »أن باالستااللية 
ا تصللاص مجلللس ا مللة  حللد واللط قوا للد حظاملل  الللدا لي والمصللادقة  ليلل ، و أن  لل ا المبللدأ ياتاللي أن يكللون 

الم كورة أ اله، أو  110حظام  الدا لي محصورا في الح ا  ال ي ال يد   امن مجا  الفارة ا ولم من المادة 
 . 4...«مجاال  الااحون ا  ر  

 حد تعدي  الحظلا  اللدا لي، وفلي  ةا  ير  هيسم  بتعدي    سفتامين الحظا  الدا لي أحكاما من الااحون، 
واإلصلللدار، التلللي ت لللتص بهلللا الاوا لللد التشلللريعية، وا تبلللر المجللللس   للل ا تجا للل  إلجلللرا ا  اإل لللداد والمصلللادقة

البرلمان، بمرا ات  لمبلدأ يحفظ شك   م   مماالدستوري   ا العم  أح  غير دستوري لمساس  باوا د إ تصاص ، 

                                                           
 سب   كره.، رأي 01/ ر. .ع/  د/ 22رأي رق   - 1

 .ساب ، حفس الصفحة، مرجط آليا   م  المجلس الدستوري لتحاي  ا من الااحوحي . محير حساحي،  - 2 - 2

 ، بحصها  لم أن " يعد المجلس الشعبي الو حي و مجلس ا مة حظامهما الدا لي و يصادقان  ليهما".1000من دستور  2/110  ا ما تاره المادة   - 3

 ، رأي سب   كره.00/ ر.ن.د/   د/ 50الرأي رق   - 4
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ي يحبحي  لم قا دة  د  معاراة حك  أدحم لما  و أ لم مح ، و با حر   لد  التدرا في ا حكا  الااحوحية، ال 
 إمكاحية تعديل .

ا و فللي حفللس السلليا ، ا تبللر المجلللس أن تاللمين الحظللا  الللدا لي لمجلللس ا مللة حكمللا  اللويا،  للو إدرا 
 . 1الدا ليبتوزيط اال تصاصا  بين الااحون و الحظا   ه إ الالو د   له ا الحك  امن الحظا  الدا لي،

 المعياريالعمل  مجال ضبط   -2
لتحايلل  مبللدأ الفصلل  بللين السللل ا ، وز ع الدسللتور سللل ة إحشللا  الاوا للد الااحوحيللة بللين ثالثللة أجهللزة رئيسللة 

تلأمين  فلي ، البرلمان والسل ة التحفي ية، و  حا يكمن الدور الرئيسلي للمجللس الدسلتوريالدستوري للدولة؛ المؤسس
 .2في حدود ا تصاصات  –باستثحا  المؤسس  بعا  –ك  من   ه ا جهزة  تحر 

لل ا،  .ها، و لرف لل  موااليعالوظيفة المعياريلةسة لممارسة ياد رس  ل  الدستور معال  رئف ،بالحسبة للبرلمان
  للللم  لللل  البرلملللان يالللد قلللد و .   لللر أ ةجهلللز أ للللم ا تصاصلللا   ياتعلللد يشلللك  فلللرن  روجللل   لللن  للل ه الموااللليط

يللحظ  مسللائ  أ للر  للل  و الت بيلل ،  لاوا للد الدسللتورية لواللعها مواللطاسللل ت  التاديريللة، بمحاسللبة تفسللير بتوسللعت  ل
 " التأسللليس " الدسلللتوري  للللم اال تصلللاص ا صلللي  للمؤسلللس التفسللليرهللل ا ب يدتلللليع ،أصلللال يمححهلللا لللل  الدسلللتور

 (.   ب يمية ) مجاال  واعها المؤسس من ا تصاصا  السل ة التحظ يحظ (. كما قد ...أ...)
 تعدي البرلمان على اختصاصات المؤسس الدستوري -أ

شللك  تجللا ال محلل  للحللدود التللي يللل  الدسللتور صللراحة،   اإن تجللرؤ البرلمللان  لللم تحظللي  مجللاال  للل  يحللدد
يعللد  فللي قوا للد  لل ه  ،  للوالعملل ، وزيللادة فللي إ تصاصللات  الدسللتورية. وبهلل ا المعياريللة يرسللمها المؤسللس لوظيفتلل 

 .3و  ا إ تصاص أصي  للمؤسس فا  جديدة،  ا تصاصإلفي  ا  الوق   الوظيفة ويؤسس

ا تبر المجلس الدستوري أن ت ويل  المشلرع مجللس الدوللة حل  إبلدا  آرائل  فلي مشلاريط  ،و في   ا السيا 
 للو زيللادة مللن المشللرع فللي ا تصاصللا  مجلللس الدولللة االستشللارية. و التللي حللدد ا  ، ا وامللر ومشللاريط المراسللي

برقراره  ر  مشاريط ا وامر، و مشلاريط »  المؤسس  لم سبي  الحصر بمشاريط الاواحين دون سوا ا. فالمشرع 
سلتوري، بل  أالاف المراسي  الرئاسية و التحفي ية  لم مجلس الدولة إلبلدا  اللرأي فيهلا، )...( لل  يتايلد بلالحص الد

                                                           
 ، رأي سب   كره.2555/ ر.ن.د/   د/15رأي رق  ال  - 1

2 - B. YELLES CHAOUCH, Le conseil constitutionnel …, op, cit., p. 134. 

 .02صع  مرجط ساب ، ،آليا   م  المجلس الدستوري لتحاي  ا من الااحوحي . محير حساحي،  - 3 - 3
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ا تصاصا  استشارية أ ر  ل  يار ا المؤسس الدستوري و بالتالي يكون قد استأثر لحفس  ما لل  تال  بل  أحكلا  
 .1«من الدستور  110المادة 

و فللي حفللس السلليا ، ا تبللر المجلللس أن إلللزا  المشللرع السللل ا  الوالئيللة و البلديللة بالواللط تحلل  تصللرف 
ثللللائ  التللللي يحتاجهللللا، دون أن يحللللدد ا سللللاس الدسللللتوري المعتمللللد  ليلللل ،  للللي  اللللو البرلمللللان المعلومللللا  و الو 

. فهلي زيللادة 101، و120،120صلالحيا   ارجلة  للن اإل لار الدسللتوري لعمل   الو البرلمللان المحلدد بللالمواد 
 .2في اإل ار الم صص ل ، وتجاوز من المشرع لصالحيات  الدستورية

 

 ميةتعدي البرلمان على اختصاصات السلطة التنظي -ب
 

 برحشلائ  لاوا لد معياريلة هامن الدستور، يمارسل 120رئيس الجمهورية بالمادة   ي وظيفة السل ة التحظيمية
 " في المسائ  غير الم صصة للااحون ".

وجعلل  تحظللي   ،الحصللرية التشللريط مواالليطل هداعللدبتيكللون الللحص ا ساسللي قللد  رفهللا ب رياللة سلللبية،  بهلل ا
الااحون  و د و  لمجا   مواايطمن صالحية السل ة التحظيمية. و تحر  البرلمان  ارا  المسائ  ال ارجة  ح 

التحظيميلة، بفصل  مجلاال  الالاحون و الفصل  بلين السلل تين التشلريعية  يصلعب  مليلا  السل ة التحظيميلة. غيلر أحل
 . 3 ن تل  المتروكة للتحظي 

لعاللو البرلمللان لمهمتلل  الو حيللة، أن تحظللي  الرتبللة التشللريفية الدسللتوري ا تبللر المجلللس اإل للار،   لل اوفللي 
اسللتفادت  فللي سللفره فللي الللدا   و ال للارا مللن المسللا دا  و التشللريفا  المرتب للة بصللفت  البرلماحيللة، مواالليط ال و 

وتحللاو  المشللرع لهلل ه المواالليط  للو  ،مللن الدسللتور 122و  122بللالمواد  ةالاللاحون المحللدد  تحللدرا اللمن مجللاال
 .4م ا تصاصا  السل ة التحظيميةتعدي  ل

                                                           
 ، رأي سب   كره. 89/ر. .ع/   د/ 00رق   الرأي  - 1

-01ملن الالاحون ا ساسلي للحائلب برأيل  رقل   12و 10لحفس العيب حك  المجلس بعد  دستورية المادتين . و ، رأي سب   كره02/ر.  /  د/ 21رق   رأيال - 2
 .2898سبتمبر  00الصادرة في  23رق   ا.ر، 2898أو   20المؤرخ في  98- ، ، مد

 لتفصي  أكثر حو  صعوبة الفص  بين المجالينع الااحون و التحظي ، أحظرع - 3

- B. MATHIEU, La part de loi, la part du règlement, De limitation de la compétence législative, Pouvoirs 2005/3, p. 81.  

المسلائ  غيللر الم صصلة للالاحون يعلود اال تصلاص فيهلا اللم السلل ة التحظيميللة » ... أنع  02/ر. /  د/ 21حيل  قلرر المجللس الدسلتوري فلي رأيل  رقل   - 4
 الرأي السابق. «.المشرع حين أدرا المواايط الم كورة أ اله في   ا الااحون يكون قد  الف مبدأ الفص  بين السل ا  لرئيس الجمهورية . وأن 
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 العيوب اإلجرائيةثانيا: 

 وقلد والحها. الالزملة لل ل احتلرا  بعل  اإلجلرا ا   كلأي  مل  قلاحوحي،يت لب صدور العمل  التشلريعي، 
 حللللد م اباتلللل  الدسللللتوري والمجلللللس المؤسللللس فللللي الدسللللتور وجعلللل  محهللللا ماتالللليا  دسللللتورية لصللللحة التشللللريط، 

 .معياريلك  حص  اإلجرا ا  في بداية رقابت ص   ه للدستورية، يتفح  
هلا أثحلا  كلون بعلد  احترامل  لي ن شكلين إلغفا  المشرع له ه اإلجلرا ا ، فالد  الدستوريجتهاد االويكشف 

 (.   2)    دستوريا إجرا  تماما مواو   ي الفبتحظيم  لحك   يكونكما قد  (،   1ات ا ه لعمل  )   
 التشريعإغفال المشرع إلجراءات صدور  .1

قراراتل  فلي المجللس  يتحال و  جرا ا ، من المبادرة إلم التصوي ،تت  العملية التشريعية وفاا لجملة من اإل
يتأكللد  حللد إ  للاره بللالاواحين » ... . فللالمجلس الدسللتوري يةلدسللتور ا لحما جهللا م اباللة  لل ه اإلجللرا ا  مللنآرا ه و 

سلتور، ملن أن المصلادقة  للم  ل ه الالواحين العالوية العاوية، وقب  الفص  في م اباتهلا شلكال و موالو ا للد
 .1«من الدستور  122اإلجرا ا  المحصوص  ليها في المادة قد تم ، من حي  الشك ، وف  

المجلللس بعللد  دسللتورية الاللاحون  قاللمفعحللد رقابتلل  للاللاحون العاللوي المتاللمن الاللاحون ا ساسللي للااللا ، 
ياالي  و ،لدسلتورملن ا 185احتااليلا جلا   بل  الملادة   حد مبادرت  به ا الااحون، إجرا    ،بكامل ، لم الفة المشرع

ررجا  تعدي  أو استبدا  الاواحين التي تتعل  بمواايط ت اط لمجلا  الالواحين العالوية، إللم حلين   ا اإلجرا ، ب
بعللد، و بر اللاع  للل  يؤسللس . وبمللا أن  جهللاز مجلللس الدولللة1000تحصلليب المؤسسللا  التللي جللا  بهللا دسللتور 

المبلللادرة بمشلللاريط الالللواحين الستشلللارة  للل ا ا  يلللر مسلللباا، فرحللل  ال يمكلللن لهللل ه المبلللادرة ت  لللي  للل ا اإلجلللرا ، لللل ا؛ 
 21/80الم ولة بر داد مشلاريط الالواحين و المصلادقة  ليهلا حلين بلادر  باسلتبدا  الالاحون رقل  » ... فالسل ا  

، تكلون قلد 1000 حلوفمبر سلحة 28لمحصلوص  ليهلا فلي دسلتور )...( بااحون  اوي قبل  تحصليب المؤسسلا  ا
 .2« الفارة ا  يرة من الدستور  110الم ة ا ولم و  185 الف  اإلجرا ا  المحصوص  ليها في الماديتين 

 مخالفة التشريع إلجراء دستوري   .2
للاوا لللد  حلللد تفسللليره  –كوجللل  آ لللر ملللن العيلللوب اإلجرائيلللة، قلللد يلللأتي أن يلللدرا المشلللرع الللمن حلللص  ملللل  

فلي  ل ا ال صلوص، فسلر المشلرع إيلداع المبلادرة بمشلاريط الالواحين و . ما حكما ي الف إجرا  دستوريا –الدستورية 
مللن الدسللتور صللريحة فللي  110مجلللس الشللعبي الللو حي، بأحلل  يكللون مللن الحكومللة، غيللر أن المللادة المكتللب لللد  

                                                           
 ، رأي سب   كره. 00/ر. .ع/  .د/ 58رأي رق  ال - 1

رقللللل  المجللللللس بعلللللد  دسلللللتورية الالللللاحون العالللللوي للتحظلللللي  اللللللدا لي بلللللالرأي  قلللللرر اال تبلللللار. و للللللحفس سلللللب   كلللللره، رأي 01/ ر. .ع/  د/22رأي رقللللل  الللللل - 2
 .سب   كرهرأي ، 02د/ .ع/ . ./ر20
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مشاريط الاواحين  لم مجلس الوزرا  بعد ا  ل  بلرأي   عر  ، إ  " ت  دون سواهالحكومة  برئيسإحا تها   ه المهمة 
للل ا ا تبللر المجلللس أن ال  للأ فللي  .مجلللس الدولللة، ثلل  يود هللا رئلليس الحكومللة مكتللب المجلللس الشللعبي الللو حي "

 .1وا تبره سببا كافيا إل الن  د  دستورية الحك  المحظ  ل  ،  ا اإلجرا  الدستوري، يعد تجا ال ل  تفسير
 

 لضمان الدستورية الداخلية البرلمانالحد من تجاوزات  الفرع الثاني:
 

  حلللد حلللد المسلللاس با تصاصلللا  جهلللاز آ لللر لمجلللاال  إ تصاصلللات  ال تالللف تجلللاوزا  البرلملللان إن آثلللار
مما يهدد بحا  الحظا  المؤسساتي ال ي يايمل   ،و سيادت  قد تهدد استارار  ل  الجهاز ،، ب  ا بعد من   افحسب

، فالد أحلا  الدسلتور 2وسيلة المحط التي يملكها ك  جهاز في مواجهة باقي ا جهلزة إلم جاحبالحظا  الدستوري. و 
(. كمللا حفلللظ  أوال  اللد تجللاوزا  المشلللرع بللالمجلس الدسللتوري )  للدولللة مهمللة الحفللاظ  لللم الحظللا  المؤسسلللاتي

و ا تبلر  ،لهاتل  الاوا لدالدستور مجمو لة ملن الحالو  و الحريلا  للملوا حين،  للم البرلملان ر ايتهلا  حلد ت بيال  
 (.  ثاحيا سببا كافيا لعد  الدستورية )  تجاوز االمجلس 

 النظام المؤسساتي أوال : تجاوز

ياو  الحظا  المؤسساتي  لم سيادة المؤسسا  الدستورية، واستاالليتها فلي وظيفتهلا وفالا لمبلدأ الفصل  بلين 
السلللل ا ، لكلللن البرلملللان قلللد يتجلللاوز  للل ا الحظلللا   حلللد تحظيمللل  للعالقلللة التلللي ترب للل  بلللبع  ا جهلللزة أو بمحاسلللبة 

بما ال يتواف   ،ا جهزةة واستارار   ه تحظيم  لاوا د  م  جهاز آ ر، بزيادت  في إ تصاصات   لم حساب سياد
 الفص  بين السل ا  ".وأساس الحظا  المؤسساتي " 

 يكللون جعلل  تصللوي  الثاللة للحكومللةو قوا للد  مللل  و  القتلل  بالحكومللة، فللي  لل ا ال صللوص، حظلل  المشللرع 
من  88أن المؤسس الدستوري ل  يصر  به ه ا غلبية بالمادة  الدستوري ا تبر المجلس حيحهابا غلبية الم لاة. 
لل ألغلبيلللة لالمشللرع حيلل  أن  لللب  با غلبيللة البسللي ة فالل . الدسللتوري ر حصللاب  لل ا التصللوي الدسللتور، للل ا فس 

.  ح  في حالة  د  حصولها  لم   ه يهدد استارار ا  لم الثاة، والحكومة حصو  ياي  من إمكاحية  الم لاة
 ل ا التجلاوز للبرلملان، بتفسليره  ةعالحللالمجللس  تلد   لل ا. 3ياد  رئيس الحكومة وجوبا استاالة حكومتل سا غلبية 

 .4لحصاب التصوي   لم الثاة يكون با غلبية البسي ة
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 حللد تحظيملل  لاوا للد الحظللا  المؤسسللاتي، قللد يزيللد المشللرع فللي صللالحيا  جهللاز آ للر  ل للر و كوجلل  آ للر 
أن حصللر المشللرع إلمكاحيللة الدسللتوري ا تبللر المجلللس   حللد ابلل .  تلل عالقل   ملل   لل ا ا  يللر، أو بمحاسللبة تحظيملل

م لالف  حكلا  الملادة  تفسلير  حد رقابت  السياسية  لم أ مالها، ا تبلره حكومة في رئيسها دون سواه،استجواب ال
ملللن  إ فللا واسللتثحاؤ   يشلللك  . البرلملللاحي الحكومللة ملللن االسللتجوابالتلللي ال تسللتثحي أ الللا  مللن الدسللتور،  122

، و  لو ملا لل  يمححل  لة البرلماحيلة من المسازيادة في حصاحة أ اا  الحكومة و  ا ، السياسية تحم  المسؤولية 
 . 1إيا   الدستور

تجللاوزا   إلللم مبللدأ الفصلل  بللين السللل ا  للحللد مللن ديللدة مللرا  لجللأ مللا يلل كر  حللا، أن الاااللي الدسللتوري 
البرلمللان، با تبللاره أداة اجتهاديللة فعالللة للحفللاظ  لللم البحللا  المؤسسللاتي، رغلل   للد  صللراحة ا حكللا  الدسللتورية فللي 

 تبحي .
 لحريـات األساسيةالحقوق وا ثانيا : تجاوز

امان احترا  الحاو  و الحريا  ا ساسية للموا ن، با تبار ا مظا ر ت ور العدالة الدستورية تكفلها بمن 
وفلي  ل ا " ... فالحريا  ا ساسية وحالو  اإلحسلان و الملوا ن يالمحها الدسلتور...".  ،2دستوريا ل  معرفة احاوق

... فلي مجلا  الحالو  و الحريلا  الفرديلة و الجما يلة،  »أن تد   المشرع ال صوص ا تبر المجلس الدستوري 
 .3«دستوريا  يجب أن يهدف إلم امان ممارسة فعلية للح  أو الحرية المعترف بها

حدد محتو  فقرر المجلس  د  دستورية  دة أحكا  تشريعية، لمساسها بالحاو  و الحريا  ا ساسية، قد و 
مسللللاواة المللللوا حين أمللللا  الاللللاحون، » ... أن مبللللدأ  معتبللللرامللللن الدسللللتور،  20مبللللدأ المسللللاواة الماللللمون بالمللللادة 

مللن الدسللتور، ياتاللي مللن المشللرع إ اللاع المللوا حين المتواجللدين فللي أواللاع  20المللادة المحصللوص  ليلل  فللي 
 الب ووفالا لهل ا التفسلير، «. مماثلة لاوا د مماثلة، و إ اا ه  لاوا د م تلفة كلما تواجدوا في أوااع م تلفة 

  التعويالللا  المجللللس الدسلللتوري تجلللاوزين لمبلللدأ المسلللاواة فلللي رأيللل  ب صلللوص دسلللتورية الالللاحون المتالللمن حظلللا
حيلللل  أورد المشللللرع  تعوياللللة أساسللللية شللللهرية لعاللللو البرلمللللان، صللللافية بعللللد كلللل   ،والتاا للللد لعاللللو البرلمللللان

 االقت ا للا  الااحوحيلللة، و أقلللر لهللا  ريالللة حسلللابية  للللم أسللاس أ للللم حا لللة اسللتداللية لسلللل  اإل لللارا  السلللامية.
التعويالة  –  ا ا ساس م الف ل ل  الم ب  في حظا  المرتبا  و ا جور، إ   أحهلا الدستوري  وا تبر المجلس
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بهلل ا ا سللاس لللن تتللأثر باالقت ا للا  الااحوحيللة، مللن اقت للاع اللريبي و حسللبة االشللترا  فللي الاللمان  –الشللهرية 
،   للل عكس مللن االجتمللا ي،  ن أسللاس حسللابها  للو الحا للة االسللتداللية بعللد كلل  االقت ا للا  الااحوحيللة. بلل  بللال
 .1ترتفط   ه التعوياة بارتفاع الحا ة االستداللية، و لن تتأثر بارتفاع حسبة االقت ا ا  الااحوحية

 مافا  حفظ المجلس الدستوري مبدأ االقتراع العا  المباشر و السري،  حد ،باية الحاو  والحريا  بشأنأما 
التعلللديال  لالللاحون االحت ابلللا ، بفتحللل  إلمكاحيلللة  بعللل  1001أكتلللوبر  50تحلللاو  المشلللرع بالالللاحون الملللؤرخ فلللي  

المجللس ، فالرر اللدفتر العلائلي ملط ب اقلة الحا لب التصوي  بالتبلاد  لللزوجين، بعلد تبريلر العالقلة الزوجيلة بتالدي 
الل ي يعتبلر أساسلا حالا سياسليا، حيل  أن  مبدأ الممارسة الش صلية للحل  االحت لابي» قد  الف   حا بأن المشرع

ولهل ا قلرر  ،«   ه الممارسة ال تتواف  فلي الحلدود الاصلو  لشلرو ها الااحوحيلة إال ملط ال لابط االسلتثحائي للوكاللة
   .2 د  دستوريت 

و  حللد م اباتلل  لألمللر المتاللمن الاللاحون العاللوي المتعللل  بللا حزاب السياسللية للدسللتور، ا تبللر أن المللادة 
اإلسلال ،   عمح  باشترا ها  د  استعما  الحزب السياسي للمكوحا  ا ساسلية للهويلة الو حيلة بأبعاد لا الثالثلة 52

قد واع  شرو ا يكون أثر ا تايي  ح  إحشا  ا حزاب » ياسية، فرحها تكون العروبة و ا مازي ية  غرا  س
   ، ل ا قام بعد  دستوريتها.3« 82  الدستور في الفارة ا ولم من المادة ح  ام  ف ب  و ي  عتر  السياسية ال ي ي  

 

 المعياري اإلنتا  في السلبية للمجلس الدستوري المشاركةالمطلب الثاني: حدود 
 

، بحلدود سلل ت  فلي إ ملا  الوظيفلة المعيلاري اإلحتلاا فليالسللبية للمجللس الدسلتوري  المشلاركةيتحدد حج  
من الرقابية  اتها، فاد ت  اب ها بمجمو ة من الايود لتل يف االحتاادا  التي تارب بها شر ية   ه المجالس، 

 وال بيعة ال اماة لعملها. ،السياسية التعوي  العاوي لتشكيلتها
غلرس العداللة الدسلتورية، با تبار لا العامل  ا ساسلي فلي فاد لعلب المؤسلس دورا رئيسليا  و الوة  لم  ل ،

فلي وحصلر رقابتل   للرقابة السياسلية،لدولة الااحون، من  ال  تجحب  مح  المجلس الدستوري ا تصاصا  مباشرة 
 . )  الفرع ا و   ( مواو ي له ه الرقابة كحد، المسائ  الااحوحية فا 
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دا  الموجهلللة إللللم شلللر يتها. لللل ا ااالحتالللأ ميلللة  موملللا  للل ا، أدركللل  المجلللالس الدسلللتورية ملللن ماابللل  الفلللي 
 اتللي  كحللد ،السياسللية  حللد فحللص دسللتورية أ مللا  البرلمللان المسللائ  رقابللةالتاليلل  محهللا بتحاشلليها  فللياجتهللد  
 بها.  اصةاواب  اجتهادية ل ا، فسير   ملها وفا)  الفرع الثاحي  (لرقابتها 
  

 موضوعي كحد الفـرع األول: االلتزام برقابة قانونية
 

لتزامل  باوا لد قاحوحية  ي جلو ر  ملل ، و لاد  ر ف الدستور للمجلس الدستوري إ تصاصا   شلك  حلدا ي اا 
 اد احزال  رقابت  الدستورية ححو  الرقابة السياسية )  أوال  (.

 للالوة  لللم  لل ا، فاللد سللير الاااللي الدسللتوري  مللل  وفاللا إلجللرا ا  قاحوحيللة تاللب  ممارسللت  لرقابللة الدسللتورية و 
 . (  ثاحيا...)

 المجلس الدستوري ختصاصالضوابط المتعلقة بإأوال : 

اتجه  إرادة المؤسس الدستوري،  حلد حصل   للم تأسليس المجللس الدسلتوري المن البلاب الثلاحي للدسلتور 
، فهلللو يراقلللب  مللل  1 ا   بيعلللة قاحوحيلللة ال سياسلللية ة  للل ا الجهلللازإللللم جعللل  وظيفلللاتجهللل  الرقابلللة، ملللط أجهلللزة 

تجاوزه لال تصاصا  الدستورية، وال ي يحتج  ح  تعلديها ال تصاصلا  مؤسسلة أ لر . لل    حدمؤسسا  الدولة 
 " يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر  لم احترا  الدستور ". من الدستور  لم أح  102المادة  حص 

فمهملللة السلللهر  للللم احتلللرا  الدسلللتور، وبلللالحظر ل بيعلللة المبلللاد  التلللي يحويهلللا  للل ا ا  يلللر، سلللتجع  ملللن 
 (. كما تجع  مح  جهازا حاميا للحالو  والحريلا    1المجلس الدستوري جهازا محظما لعم  السل ا  العامة )   

   (2   .) 
 المجلس الدستوري منظم لعمل السلطات العامة .1

، العموميلة إن الهحدسة المؤسساتية التي أراد ا المؤسس في الدستور، و الاائمة  لم الفص  بلين السلل ا 
أيالا،  اسلتوجب  كملا ،التاريلر والمحلط فلي مواجهلة السلل ا  ا  لر  ؛ي  حا لبلكل  سلل ة  اال تلرافمحل  استوجب  

 المجلس الدستوري لعم    ه السل ا . أ مها رقابة  ل ، و امان تحاير آليا  ووسائ  
                                                           

أحهلا رقابلة م تل لة قالائية سياسلية، كملا  ه الااحون الدستوري حو   بيعة رقابلة الدسلتورية فلي الجزائلر، إ  يعتبر لا بعال أسات ةال يوجد إجماع كام  بين  - 1
 أحظلر فلي ال صلوص .ا تبلر بعل  الفاهلا  أن المجللس الدسلتوري ال يملارس الرقابلة السياسلية ،اأحها رقابة قاائية محاة، و  الفا له  اآل ر استحتج البع 

   ؛، وأحظر أياا20و  08 صع، ساب ا مين شري ، مكاحة البرلمان الجزائري في اجتهادا  المجلس الدستوري، ماا   - ؛كال من

B. YELLES CHAOUCH, Le conseil constitutionnel …, op, cit., p. 134.                                                

 .ذاتي كضابط السياسية الرقابة من الحيطة ؛  ا الم لب  أحظر تفصي    ه الحا ة في الفرع الثاحي من
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المجلللللس  كلللللف االحت ابللللا  الرئاسللللية و التشللللريعية،فباإلاللللافة لسللللهره  لللللم صللللحة  مليللللا  االسللللتفتا  و 
لسل ا  اتوزيط   ابي  يجعل ،للدستور، و تحاي    اوالتحظيمي الدستوري بالتحاي  في م اباة العم  التشريعي 

 )   ب   (. ويؤمن دستورية الاوا د المعيارية  )   أ   (،
 ضبط توزيع السلطات     -أ

احتللللرا  المؤسسللللا  الدسللللتورية لتوزيللللط السللللل ا   اللللماناال تصللللاص التاليللللدي للمحللللاك  الدسللللتورية،  للللو 
 فللي الحظللا  الجزائللري. و 2لحللدود ا تصاصللاتها الدسللتورية كلل  مؤسسللة احتللرا  بللالتحا  مللن ،1الموجللود فللي الدسللتور

لحفللظ امتيللازا  الحكومللة  -آحلل ا   –إلحشللا  المجلللس الدسللتوري، المصللم   السللبب الللرئيسيعللد  لل ا اال تصللاص 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                            3البرلمان إل تصاص اد محاوال  تعدي 

 م  المجلس الدستوري في   ا اإل ار، بتحاا  من احترا  الفص  المؤسس بين مجاال  المادتين يكون و  
تأميحللللل  لهلللللا ين ل رفتلللللي البرلملللللان. و الدسلللللتور، وبم اباتللللل  للحظلللللا  اللللللدا لي  ملللللن 120، و الملللللادة 122و  122

يالب  المجللس لهلا الدسلتور، وبهل ا  يريلدهإباا  كل  سلل ة حبيسلة اال تصلاص الل ي يسا د  لم اال تصاصين 
ا تبار أن مفهو  الاب  "  و  لم التوزيط في اال تصاصا  بين السل ا  العامة، ال المساواة بيحها،  الدستوري

  ؛. و لمبدأ توزيط اال تصاصا  ت بياين اثحين4تحظي  جهاز باآلليا  التي تسم  باالستارار في وظيفت  "
اللدو  التوزيلط فلي ه ا ، ويؤ   بللسل ا  بين الدولة و وحداتها الدا لية العموديفاد يظهر باحترا  التوزيط 

لاالتحادية، أين ي   . االتحلاد   الدسلتور االتحلادي بلين سلل ا  الدوللة االتحاديلة الفيدراليلة و صلالحيا  دويلال فص 
ن السلللل ة الم وللللة للدوللللة ) المتمثللللة فلللي اللللوزارا  التوزيلللط دا للل  الدوللللة البسلللي ة أيالللا، بلللي كملللا قلللد يعمللل  بهللل ا

المركزية ( و وحداتها المحلية. وقد إجتهد المجلس الدستوري أكثر من مرة في تأمين  ل  دا ل  الحظلا   والمديرا 
  الجزائري.

المفهو  ، الل ي يلرتب  بلا فاليأما الت بي  الثاحي لمبدأ توزيط اال تصاصا  في دوللة الالاحون،  لو التوزيلط 
وفلي  ل ا التاليدي لمبدأ الفص  بين السل ا  الثالثلة التلي ا تملد ا الدسلتور) الاالائية، التحفي يلة و التشلريعية (. 

                                                           
1 - P. RAIMBLAULT, Réflexions sur la nature du contrôle de constitutionnalité, contribution présentée au coll, « The 

rule of law and Democracy : Sharring Experiences of Thailand and European Union », Bangkok, 9 mars 2009 p.6. 

Version électronique. site d'Université de Toulouse;  http://www.sciencespo-toulouse.fr/ [ Consulté le 12 mai 2009 ]  

 

   .التنظيمية ختصاصاتاالتعدي البرلمان على  الحاا العحوان؛ أحظر - 2

3 - J. PAUL JACQUÉ, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Dalloz, 5° édition, p. 180. 

4 - S. GHAOUTI MALKI, op. cit., p. 55. 
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لالل ي ي  و  لحفلاظ  للم  ل ا التوزيلط،فعالة ل أداةالصدد يظهر اإلجتهاد الدستوري أن مبدأ الفص  بين السل ا   ط رج 
اسللتعمل  المجلللس الدسللتوري  للدة حيلل  . 1التحفي يللة، اللد تجاوزاتهللامفهللو  اسللت دام  ا و  كعللون حراسللة للسللل ة 

مرا  لتحظلي  العالقلة بلين مؤسسلا  الدوللة و البرلملان. فعحلد الم ابالة الدسلتورية  و  حسل ة ملن الحظلا  اللدا لي 
المؤسللس ياللط مبللدأ الفصلل  بللين السللل ا  كعحصللر أساسللي » ... للمجلللس الشللعبي الللو حي، أ لللن المجلللس أن 

س كل  سلل ة صلالحياتها فلي الميلدان ملار  حلت  أن ت  ي  »  له ا المبدأ، بأح  وقد  تفسيرا  .2«السل ا  العامة لتحظي  
  حلللدود ا تصاصلللاتها، لتالللمن التلللوازن يجلللب  للللم كللل  سلللل ة أن تللللز   ». و أحللل  «الللل ي أوكلللل  إيا لللا الدسلللتور 

إبالا   مل  كل  سلل ة دا ل  الحلدود المرسلومة  بأحل  ،كلد مفلاد  ل ا المبلدأ اإلجتهلاديأو حا يت .3«السياسي الماا   
 لها دستوريا، وبه ا يتحا  احترا  مبدأ التوزيط ا فاي بين السل ا .

  القواعد المعياريةرقابة دستورية   -ب

المجلللس الدسللتوري بللدور أكثللر ت صصللا  حللد رقابتلل  لدسللتورية توزيللط السللل ا ، ياللو  ل  إلللم جاحللب تأميحلل
تجلد  ل ه ، و الالاحون، الصلادر أو المصلو   ليل  فال ، لمحتلو  الدسلتور ةعارالمالتشريط. حي  يتحا  من  د  
 اللوية و اديللة،  الااحوحيللة؛ تميللز بللين حللو ين مللن الحصللوص ، التللي100لمللادة الم اباللة للدسللتور أساسللها فللي ا

 رقابتلل   قبلل  د ولهللا حيللز التحفيلل ،  لللم  للالف الثاحيللة التللي ت عل لل الدسللتوري ت اللط ا ولللم وجوبللا لرقابللة المجلللس
الدسلتوري رقابللة المجللس ، ي لو  المؤسلس التحظلي . و بهل ا ا للم إرادة أ لراف  ارجل  قبل  أو بعلد صلدور   ليهلا

 ا مللن دائللرة ا تصاصلل  الاللواحين المصللو ي  للر    حلل  الحصللوص التللي صللو   ليهللا البرلمللان دون بللاقي الاللواحين،
حالا لللرئيس الجمهوريلة فللي استشلارة الشللعب فلي كلل   فيهللا أقللر الدسلتور التلي  ليهلا  لن  ريلل  االسلتفتا  الشللعبي،

لتعدي  الدسلتوري ل. كما  ول  أياا ح  إصدار الااحون المتامن 4قاية  ا  أ مية و حية  ن  ري  االستفتا 
لل  و  ،6. سوا  أكان مشروع التعدي  بمبادرت  أو باقترا  من ثالثة أرباع أ اا  البرلمان5متم صو   لي  الشعب

                                                           
1 - Loc cit. 

2 - Avis n°1.A.L.CC.89 Du 28 août 1989, précitée. 

 قرار سب   كره.، 98  د/ -  -  -1قرار رق   - 3

 .2880من دستور  10/77المادة   - 4

 .1622من دستور  172/ 02المادة  - 5

 ." " يمكح  أن يستشير الشعب في ك  قاية  ا  أ مية و حية  ن  ري  االستفتا   لم أح  2880من دستور  33/ 09المادة تحص   - 6

 ." " يصدر رئيس الجمهورية التعدي  الدستوري ال ي صاد   لي  الشعب  لم أن الدستور ا  من  1/230المادة كما تحص  -
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فالشلعب مصلدر كل  سلل ة، والسليادة الو حيلة ملل  للشلعب وحلده،  .ل  رقابة م اباة   ه الاواحين الدستور بيت ل  
فرقابة   ه الحصوص  و حلد ملن اإلرادة الشلعبية  ،يمارسها  ن  ري  االستفتا  و بواس ة ممثلي  المحت بين. ل ا

 .1إليها مباشرة باللجو المباشرة، التي يست رجها الرئيس 

اارن، ات   المجلس الدستوري الفرحسي اجتهادا وااحا فلي رفال  رقابلة دسلتورية الالواحين و في الااحون الم
رو  الدستور تجع  من المجلس الدستوري جهازا » ال ي ا تبر في  أن  1002حوفمبر  50اإلستفتائية، باراره في 

تللد   فللي المهمللة التللي  محظمللا لعملل  السللل ا  العموميللة. )...( و الاللواحين المصللو   ليهللا مللن البرلمللان وحللد ا
، وليس  تل  التي يتبحا لا الشلعب  لن  ريل  االسلتفتا ، والتلي تشلك  التعبيلر المباشلر  لن 01تؤسس لها المادة 
 . فاستحد المجلس الدستوري الفرحسي في رفا  لرقابة   ا الحوع من الاواحين إلم سببين اثحينع2«السيادة الو حية 

ا تبر أن إرادة محرر الدستور تتج  ححو جع   حي ع بين السلطاتروح الدستور التي تؤسس لتوازن  -
المجلللس الدسللتوري جهللازا محظمللا للعملل  المعيللاري للحكومللة و البرلمللان فالل ، و ال ي للتص برقابللة اإلرادة الشللعبية 

 المعبر  حها  ن  ري  االستفتا .
حصلوص التلي يصلو   ليهلا ع التلي ت ولل  رقابلة المن الدسـتور  الفرنسـي   11لنص الماد  اإلستناد  -

 البرلمان فا . 
لهلل ين السلللببين رفللل  المجللللس الدسلللتوري رقابلللة الاللواحين المصلللو   ليهلللا  لللن  ريللل  االسلللتفتا  الشلللعبي. 

أملللا  العداللللة،  ن  فلللافورو أن " غيلللاب رقابلللة الدسلللتورية للالللواحين اإلسلللتفتائية ال يشلللك  تحلللد   سللللويالفايللل  وا تبلللر 
بالاا دة التي  ،الحصاحة الااحوحية   ما  الشعب غير حاتجة  ن غياب الجهاز الم تص، و إحما يتعل  با ساس

 .3تع ي   ه ا  ما    اصية  م  ال محاز ة في ،  ولويتها ... "
 المجلس الدستوري حامي للحقوق والحريات .2

مهملللة السلللهر  للللم احتللللرا  الدسلللتور تجعللل  ملللن المجلللللس إالللافة لتحظيمللل  لعمللل  السلللل ا  العامللللة، فلللرن 
الحريلللا  » الدسلللتوري حاميلللا للحالللو  و الحريلللا  ا ساسلللية با تبار لللا أحلللد موالللو ا  الدسلللتور، فبا تبلللار أن 

الحريا  و تد   المشرع في مجا  الحاو  » ...  فرن« ا ساسية وحاو  اإلحسان و الموا ن يامحها الدستور...
                                                                                                                                                                                                 

ع " يمكن ثالثة أرباع أ اا  غرفتي البرلمان المجتمعتين معا أن يبادروا باقترا  تعلدي  الدسلتور  للم رئليس الجمهوريلة الل ي يمكحل  من الدستور 233المادة  -
  را   لم االستفتا  الشعبي ".

  من الدستور. 03و  00المادتين  - 1
2 - D. DOKHAN, Les Limites de contrôle  de constitutionnalité des actes législatifs, Thèse de Doctorat, Droit, Paris 

II,Panthéon-Assas, L.G.D.J, Paris , 2001, p. 360. 

3 - Ibid, p. 360 et s. 
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 .1«يجلللب أن يهلللدف إللللم الللمان ممارسلللة فعليلللة للحللل  أو الحريلللة المعتلللرف بهلللا دسلللتوريا  الفرديلللة و الجما يلللة،
للدستور، كما يمارسها  حد سهره  لم  التشريعية حد رقابت  لم اباة أ ما  السل ة  يمارس المجلس   ه الحمايةو 

 صحة  مليا  االستفتا  و االحت ابا  الرئاسية والتشريعية. 
يللر  الفايلل  جللان  إ فلسللفة الحاللو  و الحريللا   اتهللا، فللي  لل ا المجللا ،  للو  أسللاس دور المجلللس الدسللتوري

جا  روسو أن معحم الحرية قلد  لرف قلديما، وبالحسلبة لل  " يكلون اإلحسلان حلرا  حلد مشلاركت  فلي إ لداد الالاحون، 
  .2" في مبادئ  خ الحريةرس  يكون ديمارا يا أن ي  لالحرية ممتزجة بالديمارا ية، فيكفي في الدستور وبر تبار 

كلب  سلل ة  التحظلي ن بالفص  بين السل ا ، وي حت ج  ل ا م  موحتيسكيو من جهت  " أن الحرية ت ؤ وير  الفاي  
 المصلللال حفلللس  يعيشلللونبعلللد االسلللتبداد. إالللافة إللللم أن الحلللواب الللل ين يصلللحعون الالللاحون االملللر الللل ي ي ،  لللر 

لل يصللوتوا نللمللوا حين اآل للرين، فللل يجللب أال  للل ا .3ها حريللا  المللوا حين " لللم قللواحين تمللس بحريللاته  و التللي حفس 
 للن اإلرادة العامللة و السلليادة  اه تعبيللر با تبللار يحللد الاللاحون بشللي ، وال حتللم بللالحاو  و الحريللا  الفرديللة حفسللها، 

 الو حية. 
ب   ا ال ر ، التفكير في العدالة الدستورية في  ل  الحلين، و ملا  لززه  لو تكفل  جهلاز العداللة ج  ح  لاد و 

الحريللا . لكللن  لل ه السللل ة التحظيميللة  حللد مساسللها بحظللا  بحمايللة الحاللو  و الحريللا ، با تصاصلل  فللي رقابللة 
وال تراقللب فالل . قللرارا  و   مللن مراسللي ، تحظيمللا في يللةبا تبار للا تراقللب ا  مللا  التح ،الحمايللة قاصللرة مللن جهتهللا

إللم أن باإلالافة الاوا د المعيارية ا  ر ، كالدستور، المعا دا  وا حظمة الدا لية ل رفتي البرلملان. الاواحين و 
 حلللد ا ال يمكلللن  ،للالللاحون    م ب  للل،  ن التحفيللل   للل ه التجلللاوزا  بتجسللليديسلللم  للتحفيللل  سللحريلللا ، ب رقللل  الالللاحون 

ت لللب وجللود آليللة االمللر اللل ي  .4ر  تجللاوزه للحريللا  بت بيالل  الاللاحونبللر  الم  حالل  أ مللا  التحفيلل ، للاااللي العللادي 
قاحوحيللة لمواجهللة المشللرع حفسلل   حللد مساسلل  بالحريللا  فللي الاللاحون، و بمللا أن  لل ا ا  يللر  للو تعبيللر  للن اإلرادة 

مللن  لل ه السلليادة. و أمللا   لل ا االحتاللاد، كاحلل  اآلليللة الم تصللة برقابللة  العامللة والسلليادة الو حيللة، فرقابتلل   للي حللد  
ال  جهلاز قلاحوحي ملن  لرفدسلتورية للالواحين رقابلة و ليسل  سياسلية، و  لي قالائية الااحون  ا   بيعة قاحوحية 

د احتراملل  ر  للن اإلرادة العامللة  حللالبرلمللان يعب  لل» ر رقابتلل  بلللأن بللر    للو المجلللس الدسللتوري اللل يغرفللة سياسللية، و 
  ب رقابت .   ، و العكس من  ل   حد تحرك   ارج ، أين ت وج  «للدستور 

                                                           
 رأي سب   كره.، 2883مارس  00المؤرخ في  83/ر. .ع/  د/  02رق  الرأي  - 1

2 - F.  LUCHAIRE , Conseil constitutionnel français, op. cit., p. 285. 

3 - Idem. 

4 - Ibid, p. 286. 
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 بضوابط قانونية قضائية ثانيا :  ممارسة رقابة الدستورية
وفالا  الدسلتوري لهلا تلت  مباشلرة المجللس ، جع  المؤسلسالدستورية رقابةلتكريس الممارسة الااحوحية لوظيفة 

الت لا  حكمل  فلي  قالائيةمحلا ج لل ل  ا تملد المجللس الدسلتوري  في حين(.    1إلجرا ا  دستورية محددة )   
  .1، كحدود إجرائية تبحا ا لحفس (   2)    مد  الدستورية

 مباشر  الرقابة وفقا إلجراءات دستورية .1

 وملن أمثللة ،المؤسس في التاليص ملن االحتالادا  ال ا حلة فلي شلر ية  مل  المجللس الدسلتوري سا  لاد  
 للم  مباشرت  لهلا إ   ل  ،له ه الرقابة الدستوري إافاؤه للحكمة  لم كيفية ممارسة المجلس ، ل مسا مت  في 

. و فلي  ل ا  الحلة لعملل  الرقلابي وتبديلدا 2إ  ار من  يئا  سياسية  ارجل ، واسلتبعد مسلألة إ  لاره لحفسل   اتيلا
ي لحا ص ملن شلر ية ، الوظيفلة   ه  بيعةو اإل  ار ال اتي الاائ  بين تعار  حي  أن اللم اوف حكومة الاااة. 

 .3ايا و  رفا في الحزاع في آن واحدقا اكوحهالعدالة الدستورية، 
جتهللادا  المجلللس الدسللتوري  لل ه االحتاللادا  مللن جديللد،  حللد ممارسللة  لل ا ا  يللر إومللط  لل ا فاللد وسللع  

 .4شك  إ  ارا تلاائيا جزئيا من المجلست التيو لتاحية التصدي لرقابة دستورية قواحين ل  ي  ر بشأحها، 
( يوملا ملن  25فاد حد الدستور من حرية المجللس فلي الرقابلة، بجعل   ملل  دا ل   شلرين )  إاافة له ا،

اره، و إلزامل  بالسلرية فلي جلسلات ، وحشلر إجتهلاده فلي الجريلدة الرسلمية للجمهوريلة الجزائريلة، وحلدد للل  تلاريخ إ  ل
 حجية   ا اإلجتهاد.

 قضائية اعتماد مناهج قانونية .2

بعلل  السلللوكا  العمليللة مللن الااللاة العللاديين،  المجللالس الدسللتورية اسللتعار  ،الااللائية ويتهللا  لتسللجي 
االجتهللاد تللرج  ا فللي ممارسللة الوظيفللة الرقابيللة. و والتللي أصللبح  مت لبللا  إجرائيللة تحللد مللن حريللة المجللالس حفسلله

إلجللرا ا   اتبا لل  وكلل ا فللي ، ا المجلللس إلفللراض حتيجللة رقابتهللاتللي ا تمللدالشللكلية الفللي   لل ه السلللوكا الدسللتوري 
 . في رقابت  الااائيةشبيهة باإلجرا ا  

جع  المؤسس الدسلتوري  مل  المجللس بلرأي أو قلرار حسلب  بيعلة الرقابلة قبليلة كاحل  أ  في   ا اإل ار 
 روجا ل   لن كثيلر ملن حملا ا العداللة  ا تماده لها ين الشكلين يعدبعدية، و ل  يفص   لم  بيعة   ا العم . و 

                                                           
1 - M. FROMONT, op. cit., p. 174. 

 أو رئيس المجلس الشعبي الو حي أو رئيس مجلس ا مة، المجلس الدستوري."." ي  ر رئيس الجمهورية  لم أن  2880 دستور 200إ  تحص المادة  - 2

3 - P. RAIMBLAULT, op. cit., p. 11.  

4 - H. ROUSSILLON, op, cit., p. 32. 
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، و ياتلرب 1ال ي ياي  رقابة دستورية قبليلة  لن  ريل  اإل  لار الدستورية ا وروبية و با  ص الحمو ا الفرحسي
المعتمللللدة فللللي الحظللللا  الدسللللتوري و   أمللللا  الجهللللا  الااللللائية، اللللد  مللللن آليللللة الللللد و  الدسللللتورية المباشللللرة، التللللي ت  

 .2، لل عن في دستورية تشريعا  أحتج  أثار اا مريكي
ال للابط الااللائي لعمللل ، مللن  للال  تحديللده تصللوير  المجلللس الدسللتوري حفسلل  فللي اجتهللد ،إلللم جاحللب  لل ا

تركيبتهلا فلي  بابتدائل  ، ل ، شلكال يالارب إللم حلد بعيلد تحريلر ا حكلا  الاالائيةللا تملد ف  ين الشلكلين.  لتركيبة
، ثللل  ا سلللباب، لي لللت  بمح لللو  إ الحللل  فلللي ملللد  الدسلللتورية. و اسلللتعم  ا تبلللارا  كملللدا   االساسلللية بالتأشللليرا 

تعلل  و تصلدر حيل  ما ألز  حفس  بتعلي  قرارات  و أرائ  في الحظا  المحدد لاوا د  مل ، ك ، ويلة حسب ك  فارة
 .3 ال  ا ج  المحدد العربيةبالل ة 

 ، فيلو كشك  آ ر لتعزيز قاحوحية  م  المجللس، أمهلر  ل ا ا  يلر قراراتل  وآراؤه بحجيلة الشلي  الماالي 
 .4واإلدارية و غير قابلة  ي  عن "فهي " ملزمة لكافة السل ا  العمومية والااائية 

بع  لتحظي    ه ا شلكا ،  لزز المجللس الدسلتوري ال بيعلة الاالائية إلجتهلاده ملن  لال  تبحيل  للإاافة 
برسللالة توجلل  إلللم رئيسلل ، مرفاللة بحسلل ة مللن  تللت  مسللألة إ  للاره فللا تبر أناإلجللرا ا  العمليللة كحللدود  اتيللة للل . 

حلددة لعملل ، المجلس في سج   اص لل ل . و ا تبلر بدايلة سلريان الملدة الم تسج  بأماحةو الحص المتحازع في ، 
 . 5من تاريخ إشعار االستال  بعد التسجي  ،المادرة بعشرين يوماو 

العديد من ومحح   يتكف  بمتابعة الملف،لمارر صفة الكلف المجلس أحد أ اائ  لامان الفعالية لرقابت  و 
، وجعل  حهايلة مهمتل  بتالدي  تاريلر  لن المللف المعحلي. كملا ات ل  الواب  لسلير جلسلات ، للايا  ب ل  الصالحيا 

ب ل  إجما ا شب  كامل  فيهلا. وحلص  للم  نال يا   لم سبعة أ اا ، ليؤم   قرارات  و آرائ  صحةجع  حصاب ف
 .6ديمارا ية الشعبيةسرية محاار جلسات ، وجع  حشر قرارات  وآرائ  في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ال

                                                           
1 - R. BEN ACHOUR, op.cit.,  p. 396. 

2 - Voir pour le régime d’Américain de le contrôle de constitutionnalité des lois : M. Carla ZOETHOUT: Present-day in 

the United States, the United and the Netherlands, Table Ronde organisée par ATDC; sur LA JUSTICE 

CONSTITUTIONNELLE, 13 – 16 Octobre 1993, CERP, 1995, p. 277- 305. Et J. PAUL JACQUÉ, op. cit., p. 66- 68.  

 من الحظا  المحدد لاوا د  م  المجلس الدستوري الساب  ال كر. 21المادة   - 3

 الفارة الثاحية مح . 01من الحظا  المحدد لاوا د  مل . و ي حفس الصياغة التي استعملها الدستور الفرحسي بالمادة  08المادة  - 4

 .20و  08تين المادالحظا  الدا لي المحدد لاوا د  م  المجلس الدستوري، المشار إلي  أ اله،  - 5

 من الحظا  المحدد لاوا د  م  المجلس الدستوري، حظا  ساب . 12، و11، 28، 23، 20، 22، 21المواد  - 6
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رقابلة الدسلتورية صلب ة   إ  لا لن إرادتل  فلي تحبل  الااحوحيلة، و ا دوا  ا تماد المجللس لهل ه المحلا ج إن 
 لل ه  كمللا تشللك  .الدسللتورية تاويللة شللر يت  مللن ثمللة و ،فللي  للد  تسللييس رقابتلل تؤكللد  للن حيتلل  و قاحوحيللة قاللائية، 

 .1 اتية أما  حريت  في ممارسة العم  الرقابي احدود ،في حفس الوق  المحا ج،
 

 ذاتي كحد السياسية الرقابةالثاني: الحيطة من الفرع 
 

جعل  االحلزال  تبا تبار ا رقابة قاحوحيلة  للم  مل  مؤسسلا  دسلتورية سياسلية،  رقابة الدستورية،  بيعة إن
مللارس وظيفللة سللل ة سياسللية مسللتالة، يلبرلمللان احيلل  أن مللن الصللعب تفاديل .  بهلا ححللو المجللاال  السياسللية أمللر  

من  حا فرن رقابة المجلس الدستوري له ا العم  و اإلرادة العامة للشعب.  التشريط بسل ة تاديرية واسعة ليعبر  ن
سلتور الدبملا أن و  .2شلر يتها العامة، ل ا يجب أال تتجاوز الجواحب الااحوحية ل  حفاظا  لم اإلرادة ي رقابة  لم 

البرحللامج حسللب  االجتما يللة، وأن الاللاحون  للو ت بيلل  لهلل او يديولوجيللة، السياسللية  إلرادة المؤسللس ا  للو برحللامج 
و ا  للر السياسللية و االقتصللادية مللة بللين إرادة المشللرع وا سللس ، فللرن  لل ا يولللد  القللة م ال   إرادة ممثلللي الشللعب

، فلرن  ل ه أجهزتهلااالجتما ية التي يرسمها الدستور. و بما أن شر ية العدالة الدستورية تكمن في قاحوحيلة  مل  و 
 تمارس رقابلة سياسليةسلالمعياريلة للحملو ا ا سلمم،  حهلا بل ل   الوظيفةالصب ة ال تسم  ل  برقابة مد  مال مة 

 الل ي ا مر، والااائية ااحوحيةالسياسية، التركيبة لا ،ال بيعة ال اماة لتركيبة المجلس  اصة في ظ  .ال محا 
 . 3يجع  مح  غرفة ثالثة للتارير قد

مللن امللتال   بتبللرؤهيللرف   لل ا الحللوع مللن الرقابللة، أن حللرص المجلللس الدسللتوري  لللم شللر يت ، جعللل   بيللد
 كمسللال  بديلللة للرقابلللةتبحيلل  لتاحيللا  رقابيللة أدحلللم (. و  )  أوال المعيلللاريسللل ة تاديريللة  امللة أثحلللا  رقابتلل  للعملل  

 (.  ثاحيا ...)
 أوال : رفض امتالك سلطة تقديرية عامة   

 وظيفتلل لإن أ لل  احتاللاد لشللر ية العدالللة الدسللتورية،  للو مشللاركة الاااللي الدسللتوري للبرلمللان فللي ممارسللت  
ا ساسللي للدولللة. فكلل  جهللاز، مهمللا كاحلل   بيعتلل   للاللاحون، و  لل ا برقابتلل  لمللد  مال مللة  ملل  المشللرع المعياريلة

تها يراقلب ا  ملا  ال االعة لل ، في حالة غياب اللحص الم بل ، أن يحلدد الوسلائ  التلي بواسل  الدستورية،  لي 
                                                           

1 - P. RAIMBLAULT, op. cit., p. 15. 

2 -  M. TROPER, Le juge constitutionnel et la volonté générale, article précité, p. 131. et, B. PIERRE , QUE RESTE-T-

IL DE LA VOLONTÉ GÉNÉRALE ? Sur les nouvelles fictions du droit constitutionnel français, Pouvoirs, n°114, sept. 

2005, p. 5.  

3 - B. PIERRE, Le conseil constitutionnel français et le modèle des cours constitutionnelles européennes, op. cit. , p. 58. 

et ; M. FROMONT, op. cit., p. 173. 



 المعياري للبرلمان الجزائري العمل على الدستوري االجتهاد أثر: الثاني الباب

128 

 

بعلين اال تبلار. والمجللس الدسلتوري صلاحب  ل ه ا  ملا ، التلي  ليل  أ ل  ا  بلررادةمايلدة حريت  فلي  لل   تبامو 
 . 1اقبلدستورية ا  ما  البرلماحية،  لي  التايد با تصاصا  صاحب العم  المر  بمحاسبة اب   

ا  لداف يتحلت   للم المجللس الدسلتوري تحلاو   تجلاوزا  الحالو  و الحريلا ،في  ل ا ال صلوص، لالب  
تجلللاوزا  الحالللو  و الحريلللا  الدسلللتورية و ا  لللداف  بلللين المااربلللةحيللل  أن  ،التشلللريعية  حلللد رقابتللل  للحصلللوص

لدسلتورية بهل ا المفهلو   لي رقابلة او رقابلة  ،ال للمطابقـة مالءمـةللقابة لهل ه ا  يلرة، و  لي رقابلة متبعة،  ي ر ال
 . 2  إلم مجلس سياسي "تحو   قد أن " المجلس الدستوريال ي جع  بع  البرلماحيين يؤكد  لم  سياسية. ا مر

دوره الرقللابي. ففلي رأيلل  لم ابالة الاللاحون  بيعلة المجللس الدسللتوري حريصلا  لللم توالي  كللان فلي الماابل  
... ليس من ا تصاص المجلس الدسلتوري أن  »المتامن حظا  التعوياا  و التاا د لعاو البرلمان أ لن أح  

. 4«ال يسلللع  أن يالللط تالللديره محللل  تالللدير المجللللس الشلللعبي اللللو حي ... » . و أحللل  3«يحللل  محللل  المشلللرع ... 
تتجسد بجع  البرلمان يحتر  ا حكا  الدستورية. و لتواي  أكثر لعمل  تبرأ من مواحا ب ل  أن وظيفت  الرقابية 

... إ ا كلللان ملللن ا تصلللاص المشلللرع إ لللداد الالللاحون  »امتالكللل  لسلللل ة تاديريلللة كتلللل  التلللي للبرلملللان، معتبلللرا أحللل  
س الدسلللتوري ) الفالللرة ا  يلللرة ( ملللن الدسلللتور، فرحللل  يعلللود للمجلللل 08والتصلللوي   ليللل  بكللل  سللليادة  بالللا للملللادة 

بماتاللللم ا تصاصللللات  الدسللللتورية، أن يسللللهر  لللللم احتللللرا  المشللللرع لألحكللللا  الدسللللتورية حللللين ممارسللللة سللللل ت  
 .5«التشريعية 
في »... تادير سل ت   شري  للبرلمان في غيربأح   1001أكتوبر 28في قراره بتاريخ صراحة أوا  كما 

 .6«تحديد  ر  ممارسة الحاو  و الحريا  ا ساسية ... 
                                                           

1 - V. GOESEL, Le Contrôle de Proportionnalité Exerce par Le Conseil Constitutionnel, Les Cahiers du Conseil 

Constitutionnel, N° 22 / 2007, p. 208.  

2 -B. PIERRE, Le Conseil Constitutionnel Français et Le Modele Des Cours Constitutionnelles Europeennes, ibid, p. 95 

  ، رأي سب   كره. 89/ ر.   /  . د /00رأي رق   - 3

الصلياغة مللن اجتهللادا  المجللس الدسللتوري الفرحسللي، الل ي اسللتعملها  و  مللرة . و اسلتعار المجلللس  لل ه قلرار سللب   كللره، 98  د /  - - -1قلرار رقلل   - 4
 حو  اإلجها ع   في قراره

  - Voir; J. ROBERT, La décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de 

grossesse, RIDC, Année 1975, Volume 27, Numéro 4, p. 884. Et; B. GENEVOIS, l’Enrichissement des Techniques de 

Contrôle, contribution au Colloque de cinquantenaire du conseil constitutionnel, 03 Novembre 2008, p. 06. Version 

Electronique,  http://www.conseil-constitutionnel.fr [Consulté le 23 Novembre 2010 ] 

    ، رأي سب   كره. 89/ ر.   /  . د /00رأي رق   - 5

 رق المعد  و المكم  للااحون  2882أكتوبر  22المؤرخ في  23-82 رق   ااحونالمن  20، حو  دستورية الفارة الثاحية للمادة / ر. / .د/00قرار رق   - 6

 .2882أكتوبر  20، في 22رق  ا.ر الحت ابا ، المتامن قاحون ا 2898أو   03المؤرخ في  98/22 
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حللدودا  اتيللة  فللي  ا  الوقلل تشللك  لكحهللا تعللزز مللن شللر ية  مللل ، للمجلللس الدسللتوري   لل ه التصللريحا 
فهلدف رقابلة الدسلتورية لليس  ة المعياريلة،وظيفلالعلد  مزاحملة البرلملان فلي تالدير ممارسلة ، برقابتل  لمستو  تركيلز

 . 1إز اا أو  رقلة ممارسة السل ة التشريعية، و إحما تأمين م اباتها للدستور
 
 

 ثانيا : اعتماد تقنيات رقابية أدنى
 

 

ن ماللاياة المشللرع فللي ممارسللة سللل ت  التاديريلة، راقللب المجلللس الدسللتوري البرلمللان فللي أ دافلل  ملل للت فيلف
د درجا  م تلفة و أح  البد من الرقابة إل ما  الدستورية. وبوج ا   أق  تركيز وحدة، ما د  التشريعية، بتاحيا  رقابية 

فلي رقابتل  المجللس الدسلتوري  اكتفلمفالد  ، لل ا،أيالا و لعاوبا  ال  لأ، للرقابة، فرن  حا  درجا  م تلفة لل  أ
(. كمللا تبحللم تاحيللة التحفظللا  التفسلليرية،    1)    للمشللرع فالل  رقابللة ا   للا  الجسلليمة الظللا رةلمللد  المالئمللة ب

 (.   2لتفادي  د  مال متها للدستور)    ،بر  ائ  تفسيرا قاحوحيا إلرادة المشرع
 

   ( L’erreur manifesté )االكتفاء برقابة الخطأ الظاهري للمشرع .1
 

ر في حفس المجا  يعد   أ ظا ريا ال  أ الواا ، وال ي ال يحتاا إلم  بير ح    از ا  اإلدارية،في المح
ت بي    ا المفهو ، يجع  ملن الااالي اإلداري حكملا حياديلا فلي و  .للتادير ة  ر     و ي ا   ا  ال    ،2للكشف  ح 

، اإلجتما يلة ألوالاعلقراراتهلا مال ملة ملد  وال ي لو  فلي  ،أل  ا  الظا رة فا  لعم  اإلدارةل  باب الحزاع، 
 .3 ات  الارارا  الت ا   اال ي يعد تد ال في تادير 

و حالل  المؤسللس الدسللتوري الفرحسللي  لل ا المفهللو  لل  للأ الظللا ري إلللم المحاز للا  الدسللتورية، إ  اسللتعمل   
الجديللدة فلللي ، و أ للاده فللي قلللراره لدسللتورية قللاحون إحشلللا  كاليللدوحيا 1082 و  مللرة فللي قلللراره حللو  التللأمي  لسلللحة 

 .10804أو  .22

                                                           
1 - P. FRAISSEIX, Le Contrôle de Constitutionnalité des Lois en France, Etude à Science Politique ; Politique  

comparée, démocratie et pouvoir local, Institut d’études politiques de Paris, p. 02 , Version électronique:  

www.supportscoursenligne. sciences-po.fr/politique/ controle.pdf. [ consulté le 04 fevrier 2010 ] 

2 - M. GALAND, La sanction de l’erreur manifeste du législateur devant le Conseil constitutionnel,  Association 

française de droit constitutionnel, Intervantion en VIIe Congrès français de droit constitutionnel, congrès de Paris 25, 26 

et 27 septembre 2008, p. 12. vérsion Elictronique  

 http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC6/GalandTXTv.pdf.  [Consulté le 14 Novembre 2010 ]  

3 - M. GALAND, ibidem. 

4 - H. ROUSSILLON, Le conseil constitutionnel, op, cit., p.  97. 
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 افا   للللا  الظللللا رة فللللي الاللللاحون الدسللللتوري،  للللي ا   للللا  الجسلللليمة لتاللللدير المشللللرع، و تبللللدو جسللللامته
شللجط المجلللس الدسللتوري  لللم ي ا مللا ، و لللصللحة التشللريط بواللوحها و   ر للا لمساسللها بالماتالليا  الدسللتورية

 .1رقابة السل ة التاديرية للمشرع من  اللها
المجلس الدستوري الجزائري   ه التاحيلة كبلدي  لرقابلة السلل ة التاديريلة للبرلملان، إ  أن الااالي و قد تبحم 

 ،. و مليلا2الدستوري م الب برقابة العيلوب الظلا رة للتالدير و الم الفلة للدسلتور، دون الت لر  إللم  بيعلة العمل 
مللط  ،بعبللارا  أ لر  أكثللر ح اقلة علتجلاوز المشلر  فال  الااالي الدسللتوري اسلتبدا  مصلل ل  " ال  لأ الظللا ري "

باللا  المعحلللم ا صلللي للتاحيلللة. ففللي مسلللته  رأيللل  حللو  دسلللتورية الاللاحون المتالللمن حظللا  التعويالللا  و التاا لللد 
، ت تلف  ن تلل  التلي ا تلاد في رقابة دستورية   ا الااحونلعاو البرلمان، ا تمد المجلس تاحيا  رقابية حو ية، 

أن حيللة المؤسللس » ... م اباللة بللين العملل  البرلمللاحي و الدسللتور، حيلل  أكللد  لللم ت بياهللا للوصللو  إلللم  القللة ال
سلتورية، أن أن "واجلب البرلملان، فلي إ لار ا تصاصلات  الد من الدسلتور 155ادة الدستوري حين أقر بموجب الم

مجللس ) المجللس الشلعبي اللو حي و  "،  لي أن يجسلد البرلملان و يظل  يتحسلس ت لعاتل  يبام وفيلا لثالة الشلعب
و أن يسلهر فللي حفلس الوقلل   للم تجسلليد  ،ا ملة (، حلين سللح  الحصلوص الااحوحيللة وفلا ه للشللعب مصلدر سللل ت 

 .3«آمال  و ت لعات  
حمللا يبللين ال بيعللة التللي  ،مللا يمكللن مالحظتلل ،  للو أن التفسللير ال يتعللل  بالجاحللب الاللاحوحي لعملل  البرلمللان وا 

المفهللو  للم اباللة  للو تاللدير لكيفيللة  و ت لعاتلل ، و فحللص   لل ا لشللعب وآماللل يكللون بهللا  لل ا العملل  ملبيللا إلرادة ا
ممارسللة العملل  ليكللون وفيللا لت لعللا  الشللعب، حيلل  يح للل  المجلللس الدسللتوري فللي رقابتلل  مللن مت لبللا  الشللعب، 
ومن المهمة السياسية   اا  البرلمان ) الحيابة (، ال من ماتايا  دستورية وقاحوحيلة. واسلتتبط المجللس تفسليره 

و إحملا للممارسلة الوفيلة لثالة  ،ية ممارسة العم  البرلماحي، بتبيين معايير قياس م اباة   ا العم  ال للدسلتورلكيف
يره  لللم معللايير المبللاد  تاتاللي مللن المشللرع،  حللد ممارسللة ا تصاصللات ، أن يؤسللس تاللد...  »الشللعب، فهلل ه 

  .4«مواو ية و االحية 

                                                           
1 - P. MAZEAUD, L’erreur En Droit Constitutionnel, Coll, l’Institut de France sur: « L’erreur », les 25 et 26 octobre 

2006, Cahier des sciences morales et politiques ,n° d'édition : 03, 13/06/2007, puf, Paris. p: 197-213 

ت تلللف  للن البحلل  فللي حيللة المشللرع. فالثاحيللة  للي تفسللير المجلللس الدسللتوري للعملل  البرلمللاحي للوصللو  إلللم قصللد المشللرع فللي  لل ا   مالئمللة العمللرقابللة إن  - 2
هلي تلد   ملن المجللس الدسلتوري لفحلص مال ملة أ لداف ففلي الدسلتور ملن  دمل . أملا رقابلة المالئملة  االساسي ب ية تسهي  التحا  من وجود حمو ج  ،الحك 

رادة المشرع للدستور ، أي فحص  للسياسية التشريعية. أحظر     .السببية التفسيرات عن التفسيرية التحفظات اختالف عحوانعال؛ الحااوا 

 ، رأي سب   كره. 89/ ر.   /  . د /00رأي رق   - 3

 ساب .الرأي ال - 4



 المعياري العمل في سلبا الدستوري اإلجتهاد مساهمة: األول الفصل

222 

 

إللم  الدسلتوري اسلتحد المجللسلالد اسلتهدافها تالدير المشلرع الت لا   ملل . و  ،توا    ه المعلايير بجلال و 
من حفس الااحون، إ  ا تبر أن تادير البرلمان غير مواو ي و ال  االحلي،  58للمادة حفس المعايير  حد رقابت  

 ر.برقرار أساسين م تلفين للتعوياة ا ساسية لألج  حدما أحد  أواا ا متبايحة بين البرلماحيين
كمللللا رأ  أن تعللللوي   اللللو البرلمللللان  للللن التزاملللل  بالحاللللور اليللللومي لجلسللللا  البرلمللللان، تاللللدير غيللللر 

تعوياللة  للن الحاللور لعاللو البرلمللان تتحللافم وممارسللة اال تصاصللا  »  ... مواللو ي و ال  االحللي، فللرقرار
  «.الدستورية للبرلمان، فاال  ن كوحها ال تستحد  لم معايير مواو ية و  االحية 

المشلللرع لهللا بهلل ه الكيفيلللة ال  تحظللي فلللي الدسللتور، غيللر أن  ا ساسلليةفا حكللا  المراقبللة  حللا، لهلللا حما جهللا 
 -الم اباة –   بمواو ية. به ا فرن المجلس ل  يراع الجاحب الااحوحي ت  يتال   و التادير العاالحي، كما أحها ل  ت  

الحيلة و الموالو ية. و لي رقابلة واالحة ملن المجللس العا للمعلاييرملد  مال متل  را لم للحك  الم الف، و إحما 
ين. و لو ملا يموكوللة لرقابلة السياسل لي  ا صل وظيفتل  المعياريلة، و التلي فلي  إدارةالدستوري لتالدير المشلرع فلي 

ا ملر و  ،جع  العديد من الفاها  يعتبرون  بيعة رقابة المجللس الدسلتوري  لي رقابلة م تل لة قاحوحيلة و سياسلية
 لل  أ في التادير من المشرع.  ،ةأدحم حد   ،تاحيا  رقابيةبحفس  جع    ا الجهاز يحتا  

 العمل بتقنية التحفظات التفسيرية .2

ير إاافة لعملها بتاحية رقابة ال  أ الظا ري، اجتهد  المجالس الدستورية في االبتعاد أكثر  ن رقابلة تالد
 ع اثحينقرار من رة في ات ا  م ي   ك  المجالس في رقابة الدستورية إ  أح  مبدئيا البرلمان بما يعزز من شر يتها،

 ، ليستأص  ب ل  من يو    ا اإل الن. د  دستورية الحك  المراقبإ الحها إما   -

 .دستوريت و إ الن أ  -

أكثللر ح اقللة و احترامللا لسلليادة  ، بتاحيللةبللين ال يللارين  يللارا وسلل اإال أحلل   مليللا،  للور  العدالللة الدسللتورية 
 للم تفسلير  اللحص صلحة دسلتوريال الااالي. فوفالا لهل ه التاحيلة يعلل  1 لي تاحيلة التحفظلا  التفسليريةو المشرع، 

 ،للدسللتور، و فللي  لل ا اسللتبعاد للتفسللير المباشللر لمال مللة تاللدير المشللرع المعيللبقللاحوحي، يللر  بلل  م اباللة الحكلل  
  .وجبرا لعد  مال مة  مل

 يعيلدالتفسلير   ل اآ لر يعلد  ملن إرادة المشلرع، يجعل    للم تفسلير المعيلبغير أن تعلي  دستورية الحكل  
التحفظلا  رقابلة  هل ا تعلدو حمو ج ، و لي  القلة  ا   بيعلة سياسلية. ل العم  المعياريبين التي تكييف العالقة 

 .ةوحد   غير مباشرة لعالقة المال مة و أق  درجة

                                                           
1 - O. DUTHEILLET de LAMOTHE, Les limites du contrôle constitutionnel … , op.cit., p. 06. 
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فللي لمجللالس الدسللتورية ا أمللا  حريللة احللدودحفسللها شللك  اجتهللادا  العدالللة الدسللتورية ت  قللد لمللا تاللد ،  إاللافة
 .1وحكراحها ، إ  أن  الميتها و اتساع العم  بها، يجع  من غير الالئ  تحص  المجالس محهاممارسة رقابتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 - Ibid, p. 06.  
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 الفصل الثاني: 

 المعياري العمل في إيجابا الدستوري اإلجتهاد مساهمة
 

رربقررءة أ كامررلد ةور ررلنء نةولدررلد ةورررة لق ةودارررر وقنةسررر سدرري ةوددلرر  ةور ررلنء   لبرررن د   ررهد   ر  ة ةوددلرر  د 
بعرررر إ هرررلءي درررؤ لي رررل، ديللرررة ورررذو   وررريعلؤ ر رررلنءيلهل كن سررررد  ةودعيلءيرررة ةوقنةسررررإذ يءةقرررس ر رررلنءية   نةضررراة

 ر رررلنءيلهله  هرررن دملرررع برررلذس ؤ سرررؤ درررل إذة مرررلؤ ةورررلم ةودءةقرررس دلدرررلنل كن  يرررء دلدرررلنل ولقنةسرررر ةولرررق سليررر 
ضرردل  سدليررل لقليررل، ك ررءة ولءقلبررة  يررء كؤ ةوددلرر  ةور ررلنء  لةر  ررق لررذة ةودطهررند ةوب رريه وءقلبلرر   وي ةالءةدهررله

   دؤ لذي ةولقليل، لقلية : " ةولاطدرل، ةولط يءيرة "ه1لدمل  دؤ ةو يلء بيؤ الني شريرأ ةذلارةء  نةولن يق بيلهل

ن ررق إيضررلف ولطقيرر  وررن   ررل نءن اررني هبيعررة قرررءةءة، ةودهلبقررة بررلاطد لط رريء   يررءة كلهررل " قررءةءة، ء ررر  
ه  هق لدمؤ ةوددل  ةور لنء  دؤ قبني ر لنءية ةوامد ةودءةقس  دقلبي نضع 2نؤ "بلاطدل، لءةسق ر لنءية ةوقلل

ةوددلررر  ةور رررلنء  سرررؤ إسررر ؤ سررررد ةور رررلنءية ةوب ررريه      ررريل ل بعررر  ةوشرررءنه ولهبيقررر ه ن ن قرررل وهرررذة ةوهرررءف
 ريلدلنل ةو يرلء ةوب ريه بريؤ  ويء   ةوهعؤ ةودقرد  ق ةذ هلء بلاطد يادي لط يءة ولامد ةودهعنؤ  ير ه ن بهرذة

 " لقلية ةودهلبقة بلاطدل، لط يءية "ه :ةور لنءية ن سرد ةور لنءية  ويعلدر هءيقل ثلوثل وللقءيء
ن يلة بريلة وإلوغل  بعرد ةور لنءية  ألؤ ةوددل  ةور لنء  يهررع  لاطدل، لط يءية  لن إس ؤ ةودهلبقة ب

ذ كل  ال  ل رأ درؤ إ شرل  ةوعيرس ةور رلنء  ن دعلقبلر   درؤ رنؤ ةولدرء   إةودعيلء دؤ   وهل إو  ةالالطلد بلوعدي 
إورر  للل درر  ةوعدليررة  ن برررال دررؤ لررذة   ررإؤ ةلشررغلي ةوقلضررق ( ةوددلرر  ةور ررلنء  ن يدررس كؤ يل ررس سلرر  لرر ديؤ 

 ه3ةوايلأ ةالدلدلسية  ويضدؤ ة لدءةءية ةولدلد ةوقللنلق أء ي  ع  سدلية د  
يضدؤ لذة ةولاني  ق هبيعة ءقلبرة ةور رلنءية  د رللدة إيدلبيرة ولددلر  ةور رلنء   رق ةونديطرة ةودعيلءيرة  

دررؤ  رر ي لررذة  ةوبءودررلؤوررد يءرلررل  ةودءةقررسإذ ل رردل ورر  لقليررة ةولاطدررل، ةولط رريءية بإر ررلي لط رريءة، سلرر  ةوعدرري 
  ددررل يدعرري دررؤ ةوددلرر  وررلمة ررلاس هءاهررل يةوعدرري  ةألدررء ةوررذ  قررر يعهيرر  دعيلءيررة دريرررأ  يررء للرر  ةوررذ  

 نسدقهررل ةودشررلءمةادررد لررذي ن ( ةودباررأ كني نه   ررق ةوعدرري ةودعيررلء  إيدلبررليشررلء  ةور ررلنء   بهررذي ةولاطدررل،  
  ق ة لعدلي ةولاطدل، ةولط يءية ملقلية ولءقلبة ( ةودباأ ثللق نه ل سل  ادد  له دلنقع

                                                           
1 - G. ROSOUX, Les Réserves D'interpretation Dans La Jurisprudence De La Cour D'arbitrage : une alternative a 

l'annulation, RBDC, 2001/3, p. 01.  

2 - L. FAVOREU, La décision de constitutionnalité, op. cit., p. 622. 

3  - J.C. BEGUIN, cite par; G. ROSOUX , Ibid, p.02. 
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 المبحث األول : 

 المعياري االنتاجفي  اإليجابية لمجلس الدستوريا مشاركة
 

تظا يددل  س عددل  ي ستظت دد سسإنقااا عددل  ،سىظدد سس،تإلجلهددل ستظ عددل   يهدد استعددل التستظلت اددلسستظل عددي ي س دد س
س.1تتلدد ت ساببه دددسظول عددي تسستظلدد سيبدد يهلستظاجوددذستظ عددل   سظدد ظ سىشددل تببددالع مسابلبهلدددسظو عددل  ،سادد سستظا يدد 

ب السادمسىظغلهدد،سعديتل اسبددسظي دتتدسيعل ج ستإلظغلء،سظ مستظهلض ستظ عل   سس عل  يلسا ي تظتظت  ستيثسأمس
ظو عددل  سب تعددب ستظلت اددلسستظل عددي ي سى ت،سابددلب سس ددلظت  .س2بل عددي ساتدد  ،سعحدد ستتل تادددسي دد مسابلبهددلسظو عددل  

تإلظغدددددلءسس عدددددل  ي ستظت ددددد ستظا يددددد ،س سيل دددددل  سعه بددددد سيحهددددد ،ستظاجودددددذستظ عدددددل   سظهدددددلس تددددد س.س تعدددددل التظ ظددددديذس
س.عو ستألقتسأ ستظلخ ياسامست لد،سالع مسع  ستظ عل  ي تإلعله لظ ستظ حياسب

،سألمسهد تستظا تقد ساتدلتسبا يل يد ستظت د ادذسالسبلظ جدستظابديم،سيستظابلبه سبلظلت السستظل عي ي سىمسىع م
ي بيدددستظاجوددذستظ عددل   سل عددي تسس،ابلبهلدددسبددلت اسإلعددل  ،سغيدد س عددل   ،س ستظب ظاددلمتألخيدد ،سبلظ جدددستظدد  سأ   سس

لس دد ستظددحمستظا تقدد ،سظي دد  سبلظ جدددستظدد  سي يدد سستظاجوددذستظ عددل   ،سالسادد   سبهستظدد يمغيدد سسج يدد يم  دديلغ س
اتددتسستظهلضد ستظ عدل   تظبد ،،سل دد مستظلت ادلسستظل عدي ي سأ ت سإلتد تسى ت  سبهد تس.س سظ تضد ستظدحمتظ جددستأل تس
س.تظا يل ي  اي  سظتسلال ذسىيجلبيي،سس لج تسامستأل تس3تظت  ستظا تق سظل تيحى ت  ستظاش عس

أمسلتهد ستظاجوددذستظ عدل   سبحا يد ستظاشد عستاليجددلب ،ساد لببسباد  ستعلبدل ستظلت اددلسسساادلسلهد  سيعلشدا
إلعد مسس)ستظابو ستأل تس(.سبي سأمستعلب ل ستظاجوذستظ عل   سظو اي  ستظا يل ي سظوب ظالمتظل عي ي ساال ع سب يو س

اهح ح سبلظح  مستظاحاا ستظغي سسالسستظل عي ي ظولت  تعل الظدسس،تظ عل  ي سأ سع  ستظ عل  ي ستظاحاايمسبلظ عل  
سعادددتستظاجودددذستظ عدددل   سبهددد سستظلهحيددد س ددد ستإلجلهدددل ستظ عدددل   ساعددد ظ سشددد عي سيثيددد تمظ قلبددد ستظ عدددل  ي ،سأاددد تمس

س،ستالا ستظ  سيعل ع ستظبتثس  ستظب تيم.تظابو ستظثلح س(..)

                                                           
1  - P.BLACHÈR, op. cit., p. 21 et s.  

2 - B. YELLES CHAOUCH, La technique des réserves d'interprétation dans la jurisprudence du conseil constitutionnel 

algérien, Revue du Conseil Constitutionnel, n°: 01 – 2013, p: 03 Site internet : www.conseil–constitutionnel.dz   

[Consulté le 14 Septembre 2010 ]. 

3 - B. YELLES CHAOUCH, Le conseil constitutionnel …, op, cit, p. 164. 
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 المطلب األول : تقنية التحفظات التفسيرية ممارسة للوظيفة المعيارية

 ددلحس هدد تسيظ ي يدد ستظ عددل  ي سظلببيهددد،ستظهددلح ح ستظا يدد ،س يتدد  ستستظددلت استظل عددي  ساتلدد  ستظددحمس ددلظ يسقدد 
يلبو ستظ ق اسعو ستجد سهد سستظاشدل   س س)ستظ  عستظثلح س(.سسلدتظاجلتسأال ساشل   ستظاجوذستظ عل   س  س حلع

سسظ تق سعاودسبلهحي ستظلت السستظل عي ي سضامسىجلهل سس)ستظ  عستأل تس(.سسسسأ الستظلب  س،ظواجوذستظ عل   

 المجلس الدستوري ل بالتحفظات التفسيرية في اجتهادواقع العم الفرع األول:

،سُلاِهدد ستظا يل يدد ىمستظ  تعدد ستظ اويدد سالعددلخ ت ستظاجوددذستظ عددل   سظولت اددلسستظل عددي ي سظابلبهدد ستألت ددل س
 سأيضدددلسأهايددد س ايددد س ددد سيددد سلبحددد سهدد سستظلهحيدددلسسضدددامس)ظيدددلسستظ قلبددد س)سسأ السس(،س اددلسلاهدددأهايدد سح عيددد س ددد س ي 

سل  ذستج ستظعوب ستظل عي ي ستظل سيلال سبهلستظاجوذستظ عل   س  سىعالتساب أستظ عل  ي س)سثلحيلس(.سس،تعل الظهل

 أوال : تبني التحفظات التفسيرية ضمن آليات رقابة الدستورية

ىمساه  ستظلت السستظل عي ي س  ستالجلهل تسستظ عل  ي ،سالسياثدتسعاد ستجلهل يدلسادمستظاجودذستظ عدل   ،س
(،ستألاد ستظد  سألدل،سظددسسس1ت سااله سل ث سه تستألخي سبلظ عل  تظي ستظغ بيد س د سعد تظلهلستظ عدل  ي س)سسأبتسيش تس

 دستظاجوذستظ عل   س غيد سسادمستظاتدل  س  ِسظ  سي ستالعل ل  سامساتلعحهل.س السأمسظ   ب ستظت  سب   ستظ عل  ي ست
س(.سس2  سلبح سه سستظلهحي س)سسست ستظاجلظذستظ عل  ي ،س   س

 التأثر بالدستورالية الغربية .1
لبح ستظاجوذستظ عل   سس،1تعل الالسظل ث ستظحال ستظ عل   ستظجزته  سبلظحا  جستظ وعلح س  س قلب ستظ عل  ي 

أتدد ثسلهحيددلسسهدد تستظددحه .س  اودددستظاب دد سبلهحيدد ستظلت اددلسستظل عددي ي ،سظدد سي ددمستجلهددل تسخلظ ددلساحددد،س سىحاددلس ددلمس
 ظ  تظ ستظ عل  ي ستأل   بي سبآخ سلب  تلهل.تتعللبلعلسظلبحيدس

ادلسس دلبل  ستظهبد ت،سس وه سع  سستظات ا ستظ عدل  ي ستإليبلظيد ،سح عدلسخل دلسادمسقد ت تسستظل عدي سظود   سأ 
.س ستجدد س2،سظل دد يتستظاتلدد  ستظا يددل  سظوح دد م( Sentences manipulatives)  تظاعددلع  سبيعددا سبسبادد   تسس

تفساااايرات  لعددددل اوسسبسسلظهلسأل ب دددد س هدددلسساددددمسهددد سستظادددد     عدددوبلهلس دددد سهددد تستظاجددددلتسي بدددُ زساددددمسخدددد تستعدددل ا
بس)ستإلحهددددلمس(ستظاهل بدددد س دددد سببي لهددددلسظول عددددي تسستظلتيي يدددد ستظ  حعددددي س ل عددددي تسستظابلبهدددد ستألظالحيدددد .سالتخفااااي 

                                                           
1 - B. YELLES CHAOUCH, La technique de réserves … , op, cit, p. 05. 

2 - G. ROSOUX, op. cit., p. 03, et s. 
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ب،سبالعبلههدددلسظوت ددد ستظالحدددلزعس يددددستظل عدددي ستظابدددلب سظو عدددل  ،س ستعدددلب ل هلسظبدددلق سسقااارارات اإلضاااافة تعدددل اوسسبس
ت تسقلع  سقلح حي سغيد س عدل  ي سبد خ  سبسإلسالم كرات االستبدالية الستعلخ اسسبسس.1تظل عي تسستظال ل ض سا د

 عل  ي ،س سبه ت،س ه سل  تسامستظت  ستظا تق سبه سستظا   تس.س سأخي ت،ستعدل اوسستظات اد ستظ عدل  ي ستاليبلظيد س
ظواشدد عسلخددمسىعدد ت ستظهددلح مسأ ساتلدد تس،س سبهدد تس هدد سلدد ث سعودد ستظحشددلبسسبح ددلهحسب،سظلب ددثسالماا كرات ارماار بس

س.2ل جيهلسس سأ تا سلج وهلسلال ذس قلب ستظا ءا تظا يل  سظواش ع،سب

بسالتفساايرات المطابقاة للدسااتور ادلسبد  سستظ عدل  تظي ستألظالحيدد سا حد س)خد سظولت اددلس،سبلعلال هدلسظلهحيد سب
غيد س عددل   سسالسي دد  س»سب حددسس1591اد سب دد ستظخ   ديلس.س هدد سأعبدسسل  ي ددلسظهد سستظلهحيدد س د سقدد ت سظهدلسعددح س

لادددتستظهدددلح مسال تستت.س ددد3«تظهدددلح مستظهلبدددتسظول عدددي سظابلبهلددددسظو عدددل  ،سشددد يب سأمسي ددد مسا هددد الس ددد سهددد تستظل عدددي س
السيل ت دددد سب تعددددبلهلسادددد ستظهددددلح مستألعلعدددد ،سعودددد ستظات ادددد ستظ عددددل  ي ستظ ي  تظيدددد سل  يدددد سستظا تقدددد سعدددد  سل عددددي تس

 سىع مسع  س عل  ي سبلق ستإلا لحلسستظل عي ي سبهد ت سس، عل  تظل عي تسستظل سي  مستظهلح مسامسخ ظهلسابلب سظو
ل عددي سسهددل ستظات ادد ستظ عددل  ي ستظ ي  تظيدد سعددمسىعدد مسببدد مستظهددلح م،س واددلسأا حالحِدد.س   هددلسظهدد تستظبدد ،،سل س4ىظزتادد 

السلعلبي ستظاتل  ستظ ل ي سىخبل ستظات ا ستظ عل  ي سس،،سبتسأ ث سامسه ت5تألت ل ستظالحلزعس يهلسظلبلب ستظ عل  
تظ ي  تظيدد ،سى تسأا حهددلسل عددي ستألت ددل ستظالحددلزعسعحهددلسظلبددلب ستظ عددل  ،سى سيجدد سعويهددلستظبتددثسعددمسهدد تستظل عددي س

 هد سلتدل اسبدلظت  ستظا تقد س  مسىظغلهدد،سبدتسلخ د سعد  س عدل  يلدسس،.سبه تستإلج تء6 لعلح سىظيدس  سى  ت سق ت هل
ظول عددي ستظابددلب سظابلبهدد ستظهددلح مسغيدد ستظ عددل   ،سيتدد سسشدد بستتلدد ت سسظج  هددلاهددل سقلبويلدددسظولببيدد .سغيدد سأمسبال

تظا حدد ستأل ددو سظوددحمس سهدد استظاشدد عساحددد.سهدد تساددلسأعوحلدددستظات ادد ستظ عددل  ي ستظ ي  تظيدد سح عددهلس دد ستعددل الظهلس
ى تسأا دمسل عدي سسظيبدلب سستظهلح مسغي س عل   سي  م»سس،س  1599ال س70  سق ت هلسبلل يخستأل تسظه سستظلهحي ،س

س.7«با حلسسعح ستخليل سه تستظل عي سس-تظهلح مسس–تظهلح مستألعلع سا ستتل لادس

                                                           
1 - B. YELLES CHAOUCH, Le conseil constitutionnel …, op, cit, p. 153. 

2  - G. ROSOUX, ibid, p. 04. 

3  - V. HAAK, Quelques aspects du contrôle de la constitutionnalité des lois exerce par la cour constitutionnelle de la 

République Fédérale d'Allemagne, RIDC, année 1961, volume 13, numéro 1, p .97.  
4 - K, SCHLAICH, op. cit.,  p. 376.  

5 - G. ROSOUX, op. cit., p. 02. 

6 - K, SCHLAICH, ibid, p. 354. 

7 - B. YELLES CHAOUCH, Le conseil constitutionnel …, op, cit., p. 154. 
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 اددلسبيحددسسعيلعددلهلستالجلهل يدد س دد ستظ اددتسبهدد سستظلهحيدد ،س دد ستجلهددل سالتدد سظهددلسبح ددهلسعودد سأحدددسالسيجدد س
تظ عل  ،سألحدسالسل ج سق يح س عل  ي ستظهلح مس تع ،س سىحالس...سى تسأا مسل عي سسظي ت  سس»ىع مسبب مستظهلح مس

يهلضد سأيضدلس د ستلظد ستظشد سل عدي ستظهدلح مس  هدلسظو عدل  ،س سعحد هلسيل ديمسعد  سس،تظاب أستظ  سياه سه سستظه يح 
أمستظعيلعد ستالجلهل يد سظوات ادد سلهد  سعود س تدد  ستظحادل ستظهددلح ح .س.سظيلضدحسبدد ظ س1«ىغ دلتستظغد  ساددمستظهدلح مس

امسسالب س،غي سأحدسس  ستلظ ستظش ست تستظا ح ستظا ب سظوحمسمس  ضي سابلبه ستظه تحيمسظو عل  . السلحبو سا
.سأ سأحهدلسل لد  ستظابلبهد ستظ عدل  ي ستظاعدبه ،سأادلستظل عدي س د سي د مسىالسعل ضدلسأخ ستظل عدي ستظابدلب سظو عدل  

 س  ستلظ ستظش .

لبحيهددلسظدد تسسسظعددلبهيهلس دد ستظ اددتسبهدد سستظلهحيدد ،س غدد س اغددلي سس وعدد  أاددلستظ  تظدد ستظ عددل  ي سب  حعددل،س هدد سع  ددسس
سبستظلدد سلعدداحسظواجوددذستظ عددل   سبددالع مسابلبهدد ستظت دد ستقنيااة التحفظااات التفساايرية.سى ستعددل اوسسبس2تظحادد  ج
س.أثحلءسل عي يدستظاجوذظدسسيه ادلببيهدسبلظ جدستظ  س سظو عل  ،سستظا ي 

تعددل اوهلسب تيدد س،س س3له يبددلساددمسل عيعددد سعددحسب دد ِاددتستظاجوددذستظ عددل   ستظ  حعدد سبهدد سستظلهحيدد ساب دد ت،س قدد سع
بديمسثد ثسستظلشد ي ي .س سُياي دزس د سىجلهدل سظ قلب ستظحال ستظ تخو سظوب ظادلم،سثد سب  هدلس يادلسب د س د س قلبد ستظهد تحيمس

ستظلت السستظبحلء ،ستظلت السستظلتيي ي س تظلت السستآلا  .س امستظلت السستظل عي ي أح تعس

تظدث ث،ساد سسب ح تعهدلتظلت ادلسستظل عدي ي ستظ  حعدي ،سسبحا  ج ظه س ضتستظاجوذستظ عل   ستظجزته  ستظ اتس
أمسأ تسعاتستظاجوذستظ عدل   ستظجزتهد  سبلهحيد ستظلت ادلسسس به تسيل   .سعويهلسى خلظدسب  ستظل  ي سستظب ي  

،س سىحالسىظ ستعل ل لدسامس)خ سالس  وسسىظيدسلبد  تسسالسي   سإلجلهل سخلمسبد قلبلدسظو عل  ي ،س  سعي ي ستظل 
سعهتسعويدستظ اتسبهلساب  تس  ستجلهل تلد.ستالا ستظ  تظ  تظ ستظ عل  ي س  سه تستظاجلت،س

                                                           
1 - K. SCHLAICH, op, cit., p. 376. 

سستظات اد ستظ عدل  ي س  د سعهد ستظجاه  يد ستظخلاعد ،سبيحادلسأحشدس8791،سبالحشلءستظاجوذستظ عل   ستظ  حع سب عدل  سب  حعل ستظ  تظ ستظ عل  ي سيلجعى لاتسس- س2
.سظدد ت س لظ  تظدد س8797،سب دد هلستظات ادد ستظ عددل  ي ستألظالحيدد سبلظهددلح مستألعلعدد سظعددح س8799ب عددل  ستإليبددلظ ،س ستظات ادد ستظ عددل  ي س8799تظحاعددل ي سب عددل  س

 ظخ  م:س.سأحا سبه تستتأل   ب سظ قلب ستظ عل  ي تظ عل  ي سستظ  حعي سل  ست يث سح علسالسعمسعلبهيهلس  ستظحه س

   - B. PIERRE, Le Conseil Constitutionnel Français et le Modèle …, op. cit., p. 48. 

 3 -  X. SAMUEL, Les Réserves d'Interprétation Emission par le Conseil Constitutionnel, Exposé présenté pour Accueil 

des nouveaux de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel  le 26 janvier 2007, p. 01. site du Conseil 

constitutionnel français, http://www.conseil-constitutionnel.fr.  [ Consulté le 18 April 2010 ] 
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  ،س المستظ تقد ستظ اود ستظ عل ستإلجلهل سبلإلضل  سىظ سه تستظل  يتستظحا  سظاه  ستظلت السستظل عي ي س  س
عوددد ستظاجودددذستظوجددد ءسىظددد ستظلت ادددلسسأيضدددلسُيبدددِ زسب ددد ستظ ددد  بلسستظح عيددد سإلعادددلتسابددد أستظ عدددل  ي ،س  ددد  س

سظلجل زهل.

 صعوبة إعالن عدم الدستورية بالنهج الكالسيكي  .2
تظلت ادددلسس ددد ستجلهدددل تسستظاجودددذسسلبحددد سبدددلظحه ستأل   بددد س ددد س قلبددد ستظ عدددل  ي ،س دددالمىظددد سجلحددد ستظلددد ث س

لسسلهحيدد سل تجدددس  ضددلدسب دد ستظ دد  بلسستظ اويدد سظاال عدد س اي دد س قلبدد ستظ عددل  ي س تلهددل.س دد  بسقدد ستظ عددل   ،
 دد  ستظ عددل  ي ،ستظدد  سي حددُل سظسدىع حدد،س تظهلضدد ستظ عددل   سب دد  سخل دد سعحدد سألت ددل سب دد  سعلادد ظستظهضددل ستلخددل 

س.تظهلح ح سعحدسىظغلءستظت  ستظا تق سامستظحال 

عد  سلت يد س س قد سس د  ب  تسقل ساهالس لمسا ض د،س  سحادل ستظهضدلءستظ دل  سأ ستإل ت  ،سي د اسىمس
تظهلح ح سستظت  ا سستظا تقب سحمستظهلح مستظ  سعيببهد.س هبتسأمسيلخ ست ادستظ  سيعاحسظدسباهلبو ستظهلع  ستأل ح 

ه تستظت  ستظهلح ح سبالعلبل سسه ساجب سعو سلت ي سا ح سلخ مسحليج سي ب سعحهلس  ست اد،ستظهلبتسظولببي سالع
س،سى سيا ددمسأمسيتاددتسهدد تستألخيدد سعدد  سا ددلم دد  ب ستظ اددتسمل ادد سهحددلسس،ظ ددت ستظهلعدد  ستأل حدد ستظاهددلذستأل بدد 

س تسس دبغ ي د مسبدالج تءسعاويد سل عدي ي سس،ادمسهد سستظ د  ب هحدلس تظاخد جسقلبو سظولببيد .س سس، تيت س لاح س يد،
سغيدد سابلشدد  .عددوب سا يل يدد ستظهلضدد ساددمسىعاددلتسلهدد ي سس دد ستخليددل ستظل عددي ستظا هدد ،ساال عددلسبهدد تسلا ددمس،س1 تليدد 

ي لادد ستظهلضدد سلهحيدد ستظلعددبي ستظلدد سُلاِهدد سس يهددل،سإلخ ددلءستظ تليدد بهدد سستظلهحيدد س سسألجددتسل هيددتسهدد سستظعددوب ستظا لبدد   س
س.2 ب ستظا ض عي سظت ادش وهلستظلت ي  ،س لس  عاوي ستظهيلذس

ه س   ب سل عي س س،سأخ  س  سىع مسع  ستظ عل  ي س   ب سح عي  ي  اسوهلض ستظ عل   سظأالسبلظحعب س
 اهالدددسهحددلسهدد سضددالمستتلدد ت سابدد أستظلدد  جستظهددلح ح ،سظو عددل  .سستظا يددل   اددتستظابلبهدد سسأثحددلءتظددحمستظاببدد ،س

 قلبدد سادد  س سس.3خيددل تسستظا ءادد سىظدد ستظوجدد ء هدد تسيتددل سعويدددسلهدد ي سسظو ددو ستظا يل يدد سبدديمستظهلعدد ليم،سبسلي احهدد س
تظهلح حيد ،سادد سستظه تعد ابلبهدد سب د سألمس اي لددستظ عدل  ي سهد سُاتد   سعود ستظهلضدد ستظ عدل   .سساجدلتستظا ءاد 

ادددمسىتددد تسى ت لددددساتدددتسى ت  ستظعدددوبلسس ادددلسأمسشددد عيلدسلاح ددددستألعلعدددي ستظلددد سل و هدددل.سستظابدددل  اجا عددد سادددمس
                                                           

1 - A. VIALA, Les Réserves D'interprétation Dans La Jurisprudence Du Conseil Constitutionnel, Thèse  de 

Doctorat , Droit, Montpellier I, L.G.D.J, Paris, 1999, p: 5.  

2  - F. MALHIERE, Les Présupposes Théoriques de la Brièveté des Décisions du Conseil Constitutionnel, Contribution 

au VIIème congres français de droit constitutionnel, AFDC, Paris, 25- 27 septembre 2008, p. 6. Version Electronique 

www.droitconstitutionnel.org/congresParis/ comc7/malhieretxt.pdf  [ Consulté le 30 Juillet 2009 ]       
3  - Loc.cit. 
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ظهددل،س ددلظلخيي سأ ستظلخادديمستظلهدد ي  ستظحددلج سعددمس قلبدد ستظهدد ت ستظعيلعدد ،سالسيدد ختس دد ستظعيلعددي سعحدد س ت دددسألعال
تظهلضدد ستظ عددل   سلت ددي ستظهددلح مس دد س ددت سأعاددلتسسي دد  سعودد و عددل  ي .سظدد ت،سظىبددل س   سس ت دد س ستددل ذس

ل س،س دد  ب سأاددعحدددستظاتادد  تظا هادد سيشدد تسعدد  سلدد ختستظهلضدد ستظ عددل   س دد ساجددلتستظبدد ،س.س بهدد تس1عيلعددي 
 قلبلد،ساحهدلسبستظ قلبد ستالجلهل ي سظل  يتسب  ستظلهحيلسسسلبح هلسيهلض ساحدسلجل زسل ايمس عل  ي سه سستألعالت،س س

تظه تعد ستظهلح حيد س،س سه سىظغدلءسثلحي .سبي سأحدسبه تستالجلهل سعي تجدس   ب س2تظُاهي   سبس بتألخبلءستظاله  سظوله ي ب
ت  ستإلظغلء،سعدمسستظلوبياسامبوي س قلبلد،س لمسعو ستظهلض ستظ عل   س.س ألجتست لادسعو سش عيلدس سقلتظا يب 

عيدد  سسإلب ددل ب يدد سظج هدددسىظدد س عدديو سأ ثدد ست تقدد سظا لظجدد ستظ يدد ستظ عددل   ،س هدد سلهحيدد ستظلت اددلسستظل عددي ي ،س
س،س  مسىظغلههلسابلش  .تظه تع سه س

 ثانيا: األهمية الكمية لتطبيقات التحفظات التفسيرية

التاااي طابقهاااا المجلاااس الدساااتوري بتحفظاااات  المعيارياااةنسااابة األحكاااام ستظلدددلظ س22 قددد سستظجددد  تيلددد ج س
س:، إلى مجموع األحكام المراقبةمباشر  و التي أعلن عن عدم دستوريتها ،تفسيرية

                                                           
1 - L. FAVOREU, Rapport Général Introductif, op.cit., p. 263.  

2 - G. VEDEL,  Excès de pouvoir Législative et excès de pouvoir administrative, op.cit.. p. 86 – 87.  
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س

نسبة إعالن عدم 
الدستورية الى االحكام 

المراقبة

نسبة التحفظات الى 

مجموع االحكام المراقبة

مجموع االحكام 

المراقبة

عدد األحكام 
المعلن عدم 
دستوريتها

عدد االحكام المطابقة 

بتحفظات تفسيرية

عدد القرارات/ 

األراء
السنوات

62.50% 37.50% 24 15 9 6 1989
/ / 0 0 0 0 1990

100.00% 0.00% 1 1 0 1 1991
100.00% 0.00% 1 1 0 1 1995
63.64% 36.36% 11 7 4 4 1997
32.65% 67.35% 49 16 33 5 1998
28.57% 71.43% 21 6 15 2 1999
27.27% 72.73% 11 3 8 3 2000
58.82% 41.18% 17 10 7 1 2001

/ / 0 0 0 1 2002
/ / 0 0 0 1 2003

43.48% 56.52% 23 10 13 3 2004
100.00% 0.00% 8 8 0 1 2005

/ / 0 0 0 0 2006
33.33% 66.67% 3 1 2 2 2007

/ / 0 0 0 0 2008
/ / 0 0 0 0 2009
/ / 0 0 0 0 2010

23.53% 76.47% 17 4 13 5 2011
50.00% 50.00% 6 3 3 2 2012

/ / 0 0 0 0 2013
/ / 0 0 0 0 2014

44.27% 55.73% 192 85 107 38 المجموع

الجدول رقم: 05 بعنوان: نسبة األحكام المعيارية التي طابقها المجلس الدستوري بتحفظات تفسيرية، و التي أعلن عن عدم دستوريتها مباشرة، إلى مجموع األحكام 
المراقبة. من إعداد الباحث.
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اهدددددل ح سادددد ستظ قلبدددد سبلظلهحيددددلسس(سسس1)سسهدددد تستإلت ددددلء،ستجدددد س قلبدددد ستظ عددددل  ي سبلت اددددلسسل عددددي ي سسيبدددديم
س(.سسس2  ستظه تحيمستظا ععللي س)سسأ ث س سه ست  هلسس،تظ قلب سبلت السس تق لس)خ س  سياه  السس،تظلهوي ي 

 حجم الرقابة بتحفظات تفسيرية في االجتهاد الدستوري .1
تإلت لءستظاه  ستالعدل التستظاب د سظلهحيد ستظلت ادلسستظل عدي ي سضدامس)ظيدلسستظ قلبد .ستيدثسأمسسي   ب تي ،س

حد عيمسس15951أ سسس27شه سله يبلسامسىحشلهد،ستعل اتس  سأ تسقد ت سظددسبلدل يخستظاجوذستظ عل   ،س ب  سعل سأ
 لددد ختسس.ظهدددلسعوددد سل عدددي تسسأ   هدددلس99 س92،س22تظابلبهددد ستظ عدددل  ي سظدددب  ستظاددد ت سعوددد سسى ادددمستظلت ادددلس س

سبالسي ي سابلبهلهلسظو عل  .س117 س179،س51،س92ا ت ستظ  تت سبح عسثلمسامستظلت الس،سظي ي س يلغ س

 ستظاجودذس،سعو د2 قلبلدسظ عل  ي ستظهلح مستألعلع سظوحلهد س باحلعب ب  سعش  سأيل سله يبلسامسه تستالجلهل ،س
.سىمستالعدل التسي يد س ديلغلهالسظيبلبهدلستظ عدل  سعو سلت داسل عدي  ،احدسس11 س10تظ عل   س عل  ي ستظال ليمس

هد سستظلهحيد س د ستجلهدل سأل دتستظلت السستظل عي ي سبه تستظتج ،سي   ستالعلحللجستظعلب ساخلو  سامسألح تعسستظاب  
حاددلسهدد تستألخيددد سغيدد سحدددلل سعددمسلبدد  ستجلهددل سبدد مساه  هددلستظاجوددذستظ عددل   ، حددلل سعددمستالعددلي ت ستظ لادددتس،س ت 

سلهحيلسستظ  تظ ستظ عل  ي ستظغ بي .ظ

ستظشدد وي ل   سبلظلت اددلسساهل حدد سادد سبهلهدددسعحدد ستجدد سعاددتستظاجوددذستظ عددس،بدد زسهدد تستإلت ددلء،سأيضددل سيُس
 سث ثديمسسثادلح ع  ستظ عل  ي س(،ستيدثسأحددس د ساشد ت سستظ قدلب سأ ستظ عل  ي ،س)سىع مستظ عل  ي سستظلهوي ي سظ قلب 

 هد س،سا يد ت  سس152امسأ تسسلت اس170تظاجوذستظ عل   ستالتل لاسبدسس ضت،سله يبلس(س19)سسقلح حيلسعا 
تلظدد ساددمساجاددتسس99(س دد سستظجزهيدد ،سأ ستظ ويدد عدد  ستظ عددل  ي س)سسعوددمأسس،اهلبددتتظ دد س دد ستظالهدد .سس92حعددب سلهددل  س

س  ستظاله .س13تألت ل ستظا تقب ،سأ سبالسيهل  سحعب س

،سبابل  لدستظا يل ي   ستظ اي  سسظاعلها ستظاجوذستظ عل   ستاليجلبي ستظ  و يب  ستظتج سس،امسه سستظاهل ح 
،ساهل ح سا ساعلهالدستظعوبي سباال ع سعوب ستإلظغلء.سغيد ستظهلح حي ظابلبه ستظح  مسسظألت ل ستظا يب سبل عي تس

دد دد سإلت ددلءستالجلهددل تس،سيبدد زسأهايدد سأخدد  ،س سهدد سل ددل سستعددل الظهلساددمسعددح سألخدد  ست سأمستظلتويددتستظا ا   سع 
سببي  ستظح  مستظا تقب س تلهل.

                                                           
س،سق ت سعب س   س.س8717/س .س /س .س /س18ق ت س ق سس-س1

سق ت سعب س   س.،س17 س س/سس- - -2ق ت س ق سس-س2
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 والسياسية المؤسساتيةحصر التحفظات التفسيرية  في القوانين  .2
 غ سأمستالجلهل ستظ عل   سق سع اس تسأح تعستظلت السستظل عي ي س د س قدسساب د س سبتجد سا لبد ،سىالسأمس

لددزتامسىعاددلتستإلخبددل ستإلجبددل  سس هدد تظا تقبدد ستلظددسس  مسلح يدد سا ضدد علسسهدد سستظلت اددلس.سستظح دد مببي دد س
،س1552سعدح س،س سل  يوددسب عدل  1595ب عدل  ستظعيلعد سظ تمس عل  ي سب  ستظح  م،سا سا تود ستظلتد تس

سجلهدددل إل.ستألاددد ستظددد  سأضدد  سعوددد ست1أخدد  سهي ودددسا ععدددلسس عددل  ي سج يددد  ،س س ددد سهدد سستظ لددد  سأحشددد سسستيددث
حليجدد سحااد ستظ تخويدد ،ستألل  ي سهدد سستظح د مستظلشدد ي ي سادد سإلحشددغلظدسب قلبدد س عدتظ عدل   ستظ ددبغ ستظا ععدللي ،س

بلعلبل سستظات  ستظ تي ،سله يبل،سظ قلبد ستظ عدل  ي س د سادتسلهدلعذستظعدوبلسستظعيلعدي سعدمسسإلخبل ستظ عا سبهل،ت
ا يل يدلسبديمسلشد ي لسسعاد سسثادلح س ث ثديماال ع ستههلس  ستإلخبدل .س هد س تقد ستظاجودذستظ عدل   ساحد سحشد لدس

 تستالادددد ستظبددددلب س يضدددد  سهدددد.سا ععددددلليلسله يبددددل،ساحهددددلس تتدددد س سعشدددد  مسح ددددلسظغ  لدددد ستظب ظاددددلمس أحاادددد س تخويدددد 
ا ععدللي ساحااد سظاجدلالسسه سق تع سغلظبي سه سستظح  مسمسألتجلهل تسستظاجوذستظ عل   ،ستظا ععلل سعو س

ع قد سابلبهد س دل ا سظو عدل  ،سس،س ستظل سلبو ستظا عذسظ عدل  يلهلظغ  ل ستظب ظالمسأ ساجلالسستظحال ستظ تخو 
اددمستعددل التسلهحيدد سسدىالسأمسهدد تسظدد سياح ددس سظابلبهلهددل.تألادد ستظدد  سيضددي ساددمسظجدد ءستظاجوددذستظ عددل   سظول عددي

ىتددد تهالسعضدد  س ستآلخددد سحادددل سس،أخبدد س عدددايلسبح دديمس1555،س  دد سعدددح ستظلت اددلسستظل عدددي ي س لهحيدد سظو قلبددد 
بدلت اسل عدي  ،سسلهدلا تقبلسب د ست ادس19 تخو ،س س غ س  تا سع ق ستظ عل  ي سظابلبه ستظح يم،س الحددستتدل اسبددس

ح دد مسس79أ ددتسست دد سا تقدد س دد سلودد ستظعددح .س اددمس27أت ددل ساددمسأ ددتسس72 سظدد سي وددمسعدد  س عددل  ي سعدد  س
قددلح حيمسعضدد ييمس سحاددلايمس تخويدديم،سادد سقددلح مسعددل  س تتدد سأ   ستظاجوددذستظ عددل   سس 2779ا تقبدد س دد سعددح س

لبهيددد .س سظددد سيوجددد سىظددد سىعددد مسعددد  سلت ادددلس ددد ستظح ددد مستأل ب ددد ستظاس11لت اددديمسعحددد س قلبلددددسظدددد،سبيحادددلسأ   س
ست  سا تق .سس35 هب،سامسأ تسست  س12تظ عل  ي سىالس  س

 الفرع الثاني: صناعة القانون بالتحفظات التفسيرية

عددد  س عدددل  يلدسبل عدددي تسسسا لظجددد تالتل دددلاسبدددلظت  ستظا يددد ،ساددد سسعوددد ظلت ادددلسستظل عدددي ي سلهددد  س وعددد  ست
ستظت د .سلشد  تظلد سستظ يد  ،سادمسجدحذستظ عدل   ستظاجودذسل سي   هدلدتظستس  مستظل عدي سلس،ظ تسبهلسعي بد.يعلب  س
ظغلءسأخ  ،ستظ اي  غلي س السأمس ستظا يل ي سه سلت يثستظحال ستظهلح ح ستظا ج  ،سبله ي سته  سج ي  سأ سل  يتس ت 

ي سا ضدد سظ ضدد ستظابددل  ستظ عددل  سسإلعبددلءست  يدد سللالشدد س ت  يدد ستظا ت ددزستظهلح حيدد س البوبددلسستظتيددل ستظ لادد ،
                                                           

1 - Abd-M BEKHECHI, Remarques Sur L’évolution Du Droit Constitutionnel Algérien De L’indépendance A La 

Révision Constitutionnelle De 1996, Intervention en Colloque de Beyrouth, Février 1998, sur: Les Constitutions des 

pays arabes, Organisé par; CEDMA, Bruylant – Bruxelles, 1999. p. 16 – 19.  
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 د سأت دل سلشد ي ي سب ديلغ سل يد ستظا حد سسللد ج .س سي امستظاش عسه سستظ اي  سبالحشلهدسظابل  سقلح حيد ،س1تظلببي 
سستظ  سيبلب ستظت ستألعلع ستظاه  .

سابل ههدل س د سهد سستظل جاد ،سادمسخد تسىخ لقددس د سل د ي ستألت دل ستظهلح حيد سادمس   دقد سالسيُسسبي سأمستظاشد ع
يددد ل ستظددد   س هحدددلس.سلهلتألعلعددي ،س هددد تس تجددد سىاددلسظه ددد  س ددد س ددديلغ سهدد سستألت دددل ،سأ سظغاددد  ساددد ظ تس دديلغ

،سبل خودسظل تيحستظت  ستظا ي سق د سلتسسعح تمسبستظل عي سبس  ستظ اي  ستظا يل ي ستاليجلب سظواجوذستظ عل   
س،سأ سي   سا حلسسبلت السسل عي ي سبحدلء  يلغ سج ي  سبلت السسلتيي ي س)سسأ السس(سهدالعبلتإلتل لاسبد،سىالسب

تظابدلب سظو عدل  ،سادمسخد تسلت ادلسسستظ دتيحس)سسثلحيلسس(.س ادلسقد سيب دثسىظد ستظاخدلببيمسبهد تستظت د سبلظل عدي 
سأا ي س)سسثلظثلسس(.

 التحفظات التحييدية بألحكام اصياغة أوال : 

ب د ستظل سيحلجهلسغا  سستآلثل ستظضل  ات س اي  سه تستظح عسامستظلت السس  ستإلجلهل ستظ عل   سه س
هد تستظددحم،س ديلغ سبد يهلسلأمستظاد ظ السستظلد سس مسعد  س عدل  يلهل.سظيثبددسسببعدلب   مسىعدادمس،ستظا يبد ستألت دل 

 .2  سامستظه  ستظهلح حي اج  س

 تظاخلظ دد سهدد سظوت دد ستظغددلا ستظخلبستساددمستظلتييدد ستظدد  سلحلجدددسبالب ل هددلسظول عددي سس،تشددل ستعدد سهدد سستظ هدد ظهدد س
أ سأمسىب ل ستظ يد سس.3تظت  ستظالحلزعس يدسظلو ستظغلاض س تظا يب س  عبل تسسب يو سل امس ظ سب يلغ س،س سظو عل  

تظ عددل   سيددل سبلهدد ي ستظهلضدد ستظ عددل   سظ دديلغ سج يدد  سظوت دد ستظا يدد ،سلهبدد ستظب يدد سأاددل ساهدد  ستآلثددل سغيدد س
يشدددل  سستظ ددديلغ ستظلددد سي   هدددل.س سبهددد تستظ ادددتسعوددد سظت ددد ،س ل ويهددددسظ عدددل  ي سهددد تستتظا غددد  س يهدددلسعحددد سلببيهدددد

امسخد تسستظلتيي ي سظلت السبلسلدل بُ زسأهاي ساشل   سس  س يلغ ستظح  مستظهلح حي .ابلش  ستظاجوذستظ عل   س
ستظهلضد ستظ عدل   س د ظهدل،سى سظد سيهسشد تستعدل الظدبسجلهل ستظ عل   .س سلل   سهد سستألهايد سأ ثد إلغزت لهلس  ست

تظل سي ومسأعل س يلغ ستألت ل س(،سبتسسس1سس)ستظل سي ومسابلبهلهلستظجزهي سظو عل  س تع  يلغلدسعو ستألت ل س
س(.سس2)سسسأيضلسعمسع  س عل  يلهلستظجزهي 

                                                           
1  - R. DIDIER, Le juge constitutionnel peut-il se faire législateur ? À propos de la décision de la cour constitutionnelle 

d’Afrique du Sud du 02 Décembre 1999, Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 9 / 2000, p. 07. 

2 - B. YELLES CHAOUCH, La technique de réserves d’interprétation …, op. cit., p. 09. et; L. FAVOUREU, 

La.décision de constitutionnalité, op. cit., p. 623.  

3 - X . SAMUEL, op. cit., p: 5. 
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 التحفظات التحييدية بإعالن المطابقة للدستور .1
 .سظ مستظهلض ستظ عل   سق سىمستظ قلب سبلت اسل لببس هبسب قلب ستألت ل ستظا يب ستظل سلتاتساخلظ  سظو عل س

حالسي ومسابلبهلهلسب يلغ سيشل بهلسبدلت اسلتييد  . تظاجودذس ظهد ستعدلخ  سسالسي  ،سب   سابلبهلهلسظو عل  ،س ت 
خددد تستظاشددد عستظحلهددد سسيمتدددس،1 قلبلددددسظ عدددل  ي ستظهدددلح مستألعلعددد سظوحلهددد سباحلعدددب ستظ عدددل   سهددد تستظبددد ،ساب ددد ت

بدددلب س.س س2ادددمستظهدددلح مستظاشدددل سىظيدددد،سعددد  س ددد تيلسسظاال عدددلهلس تخدددتس ته لددددستالحلخلبيددد س11 سس10بلظادددل ليمس
يتدل سأمسلادل ذس دتسعدوب س»سستظد  سس،ىظد سابد أستظ  دتسبديمستظعدوبلسستعدلحل تستظاجوذستظ عل   سهل يمستظادل ليم

،س سبلخ يددتستظحلهدد سأمسيلددلب س   يددلستظاعددلهتستظال وهدد سبلببيدد س دد تيللهلس دد ستظايدد تمستظدد  سأ  ودددسىيلهددلستظ عددل  
يدد ،سأعددح ستظهددلح مستظهدد تحيمس ستألحاادد س ساال عدد ستظ قلبدد ستظشدد بي ،س ستظاعددلهتستظال وهدد سباخلودداستظا ددلظحستظ ا ا

س.3«للجل زس  تيللدستظ عل  ي سسلاهلاستألعلع سظوحله 

تظ  دتسبديمسسأا يبلديمس عدل  يلسظخ قهادلسظابد سسعحهادلسىظ سأمستظال ليمستظاح  سستظاجوذستظ عل   س  غ سل  ت
لسبدددلت اسيتادددتسادددىالسأحددددسظددد سي ودددمسعدددمسعددد  س عدددل  يلهال،سبدددتس ضدددتستإلبهدددلءسعويهادددلسبدددالع مسابلبهلهستظعدددوبلس،

لحهديحسس يلغ سج ي  سي   هل.سى سلعاحسه سستظ يلغ سبات ستآلثل ستظلد سلحدل ستظ يد ستظ عدل   ،سادمسخد تسعاويد 
:سستظلدلظيليمساحهادلسعود ستظلد تظ ساهب ظد سبالب دل ستظجاولديمس11 سس10 عدل  ي ستظادل ليمس لعلب س.س4ظوال ليمستظا تقبليم

ب...سخل  س  ستظاعلهتستظال وه سبدس...سب،سبس...س س د سهد تستإلبدل سيجد سعويددسأمسيعده سعود سلببيد ستظهد تحيمس س
عاويد سبل ختسىيجلب سظواجودذستظ عدل   سإلجد تءسسهي سظوال ليمس لحستظ يلغ ستظحهل تظ تضحسهحلسأمستألحاا س...ب،س

 سبلظلددلظ س هدد س دديلغ سس، يهددلستظجاولدديمستظا يبلدديمساددمستظ دديلغ ستظت  يدد ستظلدد سأ   هددلستظاشدد عستعل  ددتج تتيدد ،س
سظواجوذسالسظه تستألخي .

مطابقااة تعددلب تستظاجوددذستظ عددل   سعبددل  سبسس،تعددلخ ت س)خدد سظهدد تستظبدد ،سادد سل دد يتسبعدديبس دد سشدد ود دد س س
تظهلح مستظ ض  ستظات  سظلحادي ستظاجودذستظشد ب سامسس1/29تظال  سبس  س أيدسظابلبه سسمطابقة جزئيابسبدسبسسبتحفظ

                                                           

سق ت سعب س   س.،س17 س س/سس- - -2ق ت س ق سسس-س1 

بسيلددلب ستظحلهدد سعودد ساعددل  س ته لدددستالحلخلبيدد ،سلبدد  ستظتيددل ستظعيلعددي س ستالقل ددل ي س ستالجلالعيدد س ستظثهل يدد ،س خل دد ساحدددسعودد سأمس89سسى سلددحمستظاددل  س-س2
 لدحمسس33تظادل  سسأادلس س  تستظاعلهتستظال وه سبحشلبساخلواستظا دلظحستظ ا ايد سب.س،تظاعلهتستظال وه سبدس:سلببي ستظه تحيمس ستألحاا ،س ساال ع ستظ قلب ستظش بي 

 س دد سهدد تستإلبددل سيجدد سعويدددسأمسيعدده سعودد سلببيدد ستظهدد تحيمس ستألحاادد ،س اددلسس،عودد سأحددد:سبسعحدد سح ددل سجدد  تسأعاددلتستظاجوددذ،سيل دد  ستظحلهدد سظ ته لدددستالحلخلبيدد 
سيل ظ ساال ع ستظ قلب ستظش بي س  هلسظولش ي ستظا ا تسبدسب.

    س.ق ت سعب س،سس17س- س س– سس– سس-2ق ت س ق س:سس-س3

4 - B. YELLES CHAOUCH, La technique de réserves d’interprétation …, op. cit., p. 07. 
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تظدد بح س ساجوددذستألادد ،س عاوهاددل،س تظ  قددلسستظ اي يدد سبيحهاددلس ستظت  ادد ،س عدداتسسظدددسبددالت تس دديلغلدساتددتس
اخدلظاسألت دل سهد سل عدي سب سأمستخلزتتستظب ظالمسظاع ظ ستعلج ت ستظت  ا س  س هيعهل،س يلغ ستظاش ع.س ه ستعل

ىالسسلادل سابلبهلهدلسالسي د م سظو عدل  ،سسلجزهيدابلبه ستظا     سستظال  مسأ أ سس،ه تس ا امستظ عل  .سس111تظال  س
ستظاجوذسلتسسغبلءستظل عي ،سل خته تستظل اي سس تقلض بل اي ست  ستالعلج ت سظيشاتسأعضلءستظت  ا سأيضل،س

أعضلءستظب ظالمستعلج ت ستظت  اد س»س،سظي بحسبالا لمستظا     )ستظ ه  ستأل ظ س(سس29عل  س يلغ سحمستظال  سإل
س.1«امستظ عل  سس111بخ  مساع ظ سل  مسا ض عستظعلع س  هلسألت ل ستظال  س

بهدد سستظاددل  ،ستددل سعويدددسىعددل  سابلبهلهددلسظو عددل  ،سبلعددلب ل سستظ عددل   ستتل ددلاستظاجوددذ تظا تدداسهحددلسأمس
 لحددسس دديلغلهلستظحهلهيدد س)ستظج يدد  س(سبتدد اسس،ىالسبل ددتيحس دديلغلهل،سظدد تسيلدد ل سظدددس ظدد س  سظددس،تظ يدد ستظ عددل   

ظ سيحلا ستظاجوذستظاشد عسظ د سي دتحسهد تستظ يد سس، وا سبس هيذسبسظلاه سأ ث سابلبهً سظحا  جهلستألعلع .سهحل
سح عد.ب يلغلهلسظستظل ختس  ،سبتس ضتتظت س

 بإعالن عدم المطابقة الجزئية التحييديةالتحفظات  .2
خ  ددلسظو جدددستظعددلب سظولت اددلسستظلتيي يدد ،سقدد سيعددل اتستظاجوددذستظ عددل   سهدد سستظلت اددلسسادد سىعدد مسعدد  س

 ا ودددمسعددد  س،س دددل سغيددد سابلبهددد سظو عدددل  س ددد ستأل دددتتل دددلاسب تجدددتستالبلبهددد ستظجزهيددد سظوت ددد ستظا يددد ،سادددمسأتظا
يددد ت  سىعدددل  سسمظددد تسظدددسغيددد ستظ عدددل   س يهدددل،سزء عدددل  يلهلسجزهيدددل.س هددد تسبلددد ختستظهلضددد ستظ عدددل   سظل دددتيحستظجددد

بد السادمس سعد  س عدل  يلهلستظجزهيد .س غد سىع حددسسي يغهل يلغلدسظألت ل ستظا تقب سبالع مسابلبهلهلسظو عل  ،سبتس
سي دددلحس،تظ ادددتسلغ سج يددد  سي تهدددلسابلبهددد سظو عدددل  .سبهددد تىظغدددلءسهددد سستألت دددل ،سيجبددد سعددد  س عدددل  يلهلستظجزهيددد سب دددي

ستألت ل ستظل سي ومسعمسع  س عل  يلهل.سظلبلتبل س تع لسظاشل  لدس  ستظ يلغ ،ستظهلض ستظ عل   ستظ

وحادل ستظد تخو سظواجودذسظسلددابلبه ق سظج ستظاجوذستظ عل   سىظد سهد تستظ جددسادمستظلت ادلسستظل عدي ي سعحد س
ظ  د ستظت دلح سستظ  ستشل بدستظاجوذستظش ب ستظد بح س¾س(ث ث سأ بلعس)سسح ل أمس أ ستيثستظش ب ستظ بح ،س

عاددتسعودد س اددلس.سظو عددل  ساددمس لاددتست دد ستظت ددلح سعددمستظحلهدد ،ساخددلظاسظو عددل  ،س سأعوددمسعدد  سابلبهلدددس تدد س
تظاجودذستظشد ب س دلعلب سأمست  دسامسخ تسىعل  س ديلغ ستظادل  سبلقل تتددسظول بيد ستظد  سي يد سابلبهلهدلسظو عدل  ،س

 دد سجوعدد ساغوهدد سبددلالقل تعستظعدد  سب غوبيدد سأعضددلهدسب دد ستالعددلالعسىظدد سله يدد ستظوجحدد س ستظحلهدد سسس»تظدد بح سي  ددتس
                                                           

س،س أ سعب س   س.س8777/ .س .سع/س . /س11تظ أ س ق سس-س1

س
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تظاجودذستظ عدل   سظ ديلغلدسسىتد ت ي ضحسه تستإلجلهل سبجد ءس.س1«تظا ح ستظ  سيا حدستالعل لح سب ت سزا هدس
ساتتس يلغ س لت ستظحم.

احدسلاذس هبسس92تظال  سس عل  ي ع  سعح سابلبهلدسظحعخ سأخ  سظوحال ستظ تخو سظح ذستظغ   ،ستعلب سأمس س
 تظدد  سيهدد سلشدد يتساجا عددلسسب ظالحيدد سعودد سأعددلذستالحلاددلءستظدد تل ستأل ددو سظألتددزت ستظااثودد س دد سساحهددل،ستشددب س

ادمسستألتد ت ستظحد ت سلا دمستظ هد  ،س ديلغ سج يد  سظهد سبستظا يد ستظشدب ظد تستعدلب  سهد تستظاجوذستظش ب ستظ بح ،س
س.2«أمسيش و تساجا علسسب ظالحي س»...س

سى ت،س  ض سعمسالسعب ،سق سب  ستظاجوذستظ عل   ستعلخ تادسظه تستظب ،سبش تسقد سيادذسبشد عي س قلبلدد
أحدس د سب د سأ تهدد،سظد سيحد سسأ د سعدمساد  س عدل  ي ستظت د ستظا تقد ،سبدتسي يد سابلشد  س ديلغلدسادمسلوهدلءسح عددس

بح ددسابلشد  سعود سأمسس1559ادل سس15 د س أيددسبلدل يخسس25 دل ستظادل  سس،إل  ت سس عل  يل.س س د سهد تستظ د  
عوددد ستظهضدددل ستظلدددلب يمسظهددد س سيل أعددد مسسعس  عدددلءستألقعدددل ستظهضدددليلز ِس  سل دددل س ددديلغ سهددد سستظادددل  س دددلآلل :سُيددد...س»

س،سامس  مسأمسي ومسا  س عل  يلهلسأ  .3«لهل ي ،س سيعي  مستظاحلقشلسس تظا ت السستظتظجوعلسس سي   مس

 ي ي سىعل  س ديلغ سب د ستألت دل سبادلسظ لت ستظحمستستظاجوذستظ عل   س  تت س،س   س)خ س س  س أ 
ادمستظحادل ستظد تخو سس10 وا سبسش  مسبسىظ ستظبحد ستظثلظدثسادمستظادل  سسلضلا»سسب مسابلش  سسب ا سي ي س عل  يلهل،س

لعدددلب تس واددد س»س مسأاددد سسبددد س«.س يتددد  س ادددلسيوددد :سسشددد  مستظلشددد ي س ستظ  قدددلسساددد ساجودددذستألاددد ،س ستظت  اددد س
 د سل سددددددددأش س.س4«بستظجوعدلسسسبسستظ حد تمسبلعد سظي دبحس92تستظادل  سددددددلسسبس  ستظ ح تمسالسقبدددددتظ   تسسبسبدسبستظجوع،ب

)تظ هددد  ستأل ظددد (سادددمستظهدددلح مسس13...سااسادددمستظادددل  سس29يتددد اسشدددب ستظجاوددد ساا...ستظادددل  س»سىظددد سأمس أ س)خددد س
س.5«تظ ض  ،سا ض عستإلخبل س

                                                           
  أ سعب س   س.،س79/ .م. / س /س13تظ أ س ق :سس-س1

 ،س أ سعب س   س.س2111/ .سم.س /81تظ أ س ق :سس-س2

 ،س أ سعب س   س.س71/ . .ع/س س /س10تظ أ س ق سس-س3

  أ سعب س   س.،س79/ .م. / س /س13تظ أ س ق :سس-س4

يل ود سبا تقبد سابلبهد ستظهدلح مستظ ضد  ستظال ود سبلشد يتستظاجودذستألعود سظوهضدلءس عاوددسس2773أ سسعح سس22ا  خس  سس73/ . سع/س س /71تظ أ س ق سس-س5
 .2773عبلاب سس79تظ ل   س  سس90 س س  تيللد،سظو عل  .سج.س ستظ  

،س سبدلألخمس8717اد سسس- س س-18 قد سستظد أ ألاثو سأ ث سعمسىعل  س يلغ ستظاجوذستظ عل   سظألت ل ستظا تقب سا سىع حدسظ د  س عدل  يلهلستظجزهيد سأحاد  س س
 سس.،ستظ أ ستظعلب 881،س811،س78،س10ت تس عل  ي ستظا ت س:س
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ىا لحيد س  دتستألت دل سغيد ستظ عدل  ي س ويدلسسود ،سع) تهددس ق ت تلدد سق ستعلل ستظاجوذسعو ستظلح يددس د س)خد س
ل د ستألت دل سغيد ستظابلبهد سظو عدل  سجزهيدلسأ س ويدل،سقلبود سظو  دتس»سق ،سبح دسعو سأمسامستظحمستظا تأ سجزهيلس

ل  دتسبح عددسبالعدل  سيجسظهد تستإلعد م،سألحددسليتلدظ مسبلعل الظدسظهد سستظلت ادلسسظدمس«.سعمسبلق ستألت ل ستألخ  س
وحادددل ستظددد تخو سظواجودددذستظشددد ب سظسلددددابلبهسسعحددد س )سل دددتيحستظت ددد ستظددد  سي ودددمسعددد  سابلبهلددددسجزهيدددل.س سهددد تسادددلس

،س13 سس11،س12   س عل  ي ستشل تبسح ل سث ث سأ بلعسأعضلهدسظ   ستظت لح س  ستظاد ت ستيمست  سبتظ بح ،س
اددمسهدد تسس29  دد تسعدد  س عددل  ي ست دد سىيدد تعساشددل ي ستظهدد تحيمسظدد  سا لدد ستظاجوددذساددمسبدد استظت  ادد سبلظاددل  س

سهلإلا لحي س  وسديحساخلظ  سه سستألت ل ،سج ودس  سغح سعمس لتل تتظ عل   سظتظحال .سبي سأمسل ختستظاجوذس
ظلح يد هلسسلتجيد ستظشد ءستظاهضد س يدد،س ضدالحس سه تسى ت  ساحدسإلعبلءسلت اللدس.1عمسبلق سحمستظحال ستظ تخو 

سبغوهدستظبل سأال سل تيتهلسامستظاجوذستظش ب ستظ بح .

 التحفظات البناء  ببناء معنى النصوص ثانيا : 

،س2باد سل د يبدسسعله دلظ سظوت د ستظا يد بسيلجحد ستظهلضد ستظ عدل   ستإلظغدلءستإلأمسسه سستظلت ادلس،سا ل 
تظاجودذسسيوجد .س س3،سظهد استالتل دلاسبددس د ستظحادل ستظهدلح ح ظو عدل  سامسخ تسىعل  سل عدي سسبادلسيعداحسبابلبهلدد

تظا تقدد سظيعددسس تضددت سباددلس يدددستظ  ليدد ،س سغا ضددهلسقدد سيحددل سستظددحمأت ددل سعحدد السل دد مسهدد سستظلهحيدد سظتظ عددل   س
س.4عو سته  س ست يلسسأعلعي ساتاي س عل  يلسلل عي تسسلببمسل  ي

يادددذسبت  يددد ستظت ددد سسم،سظدددبلظلت ادددلسستظبحدددلء سظل ددد ي ستظدددحمىمستظلددد ختستاليجدددلب سظواجودددذستظ عدددل   س
 س.سأالستالتل لاسبد،س يبد  سهب س سغا  سا حلستظ ي ستظ  سيش بدسي امس سألمتظا ي ،سحا تسظع ا س يلغلد،س س

ىالسأحدددس دد ستلظدد ستظشدد ستدد تستظا حدد سس،بلبحدد ستظاجوددذستظ عددل   س دد س قلبلدددسظ  ضددي سابلبهدد ستظح دد مسظو عددل  
س.5تظا ب سظد،سيج تسل عي سسظ  سيبلب ستظ عل  سأا تس تجبل

                                                           
س أ سعب س   س.،س79/ .م. / س /س13تظ أ س ق :سس-س1

2 - L. FAVOUREU, la décision de constitutionnalité, op. cit., p. 622. 

3 - B. YELLES CHAOUCH, La technique de réserves d’interprétation …, op. cit.,  p. 08. 

4 -  X . SAMUEL, op. cit., p. 13. 

5 - B. YELLES CHAOUCH, ibidem. 
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س، د ستظ اي د ستظا يل يد سبلظلت ادلسستظبحدلء ستجد ساعدلها ستظهلضد ستظ عدل   ستحب قلساادلسعدب ،سيلبديمسأم س
غاد  سل عدي سساخدلظاسستس،س دال تسادلستعلد ستظت د ستظا يد سعو سا  سشا ظي ستظاخلظ  ستظل سيضا هلسغا  ال قاس

عدي  مسباثلبد سل د يتسظه د ستظاشد عسادمسهد تستظت د سبلت ادلسسبحدلء س وي سظو عل  ،س المسل عدي ستظهلضد سظابلبهلددس
 دد سب دد سجزهيللدددس هددب،سادد سظو عددل  سل عددي تسساخلظ دد سسيتلاددتستظت دد ستظا تقدد   سأاددلسىمس ددلمسغادد(.س سسس1..)

ا حدد سق دد ستظاشدد ع،سظي ددتحس سس لالشددعيبدددستظهلضدد ستظ عددل   ستتل ددلاس ددالمس ضدد ،س عددل  ي ستظددب  ستآلخدد ،س
س.تظاخلظ  س يدتظل عي تسستظجزهي س سل   سس(سس2)سستظت  سبلت السسبحلء س

 معنى النصالتحفظات البناء  لتعديل  .1
ظدد تس ددالمسا يل يدد ست  يلدددس  ددتلهلسساددمسجددحذستظ يدد ستظدد  سيشدد بد،ستظا يدد سهدد ابلبهدد ستظت دد سسىمسعاويدد 

ىيد ت سمسغاد  سا حدلسسيتدل سل خوددسإليضدلتد.سبيد سأمسأ سس،ج تستظاجودذستظ عدل   س د سغحد سعدمسىعدل  س ديلغلدل
و وادد .سظاددمستأل تساشدد علسبدد ي سبدد ل سا حدد سيج ددتسقدد سيخددلظاسق دد ستظاشدد عساددمستظت دد ستظا تقدد ،سس تظاجوددذسظا حدد

،سا سبحلءسأمسعوب سل  يتستظح  مستظهلح حي سه ست سأ يتسظواش ع،س المسلغيي سا ح ستظحمسبلت اامستعلبل س س
مستظاجودذستظ عدل   سادمسغ د سهد تستظتد سادمس دلتبد،س سيج وددسا  سيُسعد ادلس،ستظتجي ستظل سللال سبددسهد سستظلت

ستظا يل ي ،س سه سبست ستظل  يتسب.ستظ اي  س)ظيلسيال ذسىت  س

ادلسظوت  ستظا ي ،سظي خ سا ظ السيخدلظاسلالتظهلض ستظ عل   سا  السظا ح ستظحمسعح سل عي سسسي لب س،عاويل
أمستظهلضدد سيحشددكسأت لاددلسج يدد  سعحدد سىظدد ستظهدد تسب  ستظ ههددلءسبددسأ  هدد تساددلسق دد ستظاشدد عستظاخددلظاسظو عددل  .س

.س   س أيدسبخ  مسابلبه ستظهلح مستظ ضد  ستظاتد  سظلحادي ستظاجودذستظشد ب ستظد بح س ساجودذستألاد س1تظل عي 
سسسسس2ادددمستظدددحمستأل دددو س19 ستظ  قدددلسستظ اي يددد سبيحهادددلس تظت  اددد ،ستعلبددد ستظاجودددذسأمسق ددد ستظاشددد عس ددد ستظادددل  س

ى تس ددلمسق دد ستظاشدد عسأمس»س...سأحدددسسظ  يلددداخددلظاسب لاودددسإل ت  ستظا عددذستظ عددل   ،سس–الس دديلغلدسسلهددلا حسس–
 تاد ستظالخد  س د ستظتلظد سادمستظ عدل  سبادلس د س ظد ستألس123تظاد     س د ستظادل  سسي   س هيذستظجاه  ي ستأل تا 

أتدد ثسغا ضددلسي دد مسقدد سأ سس،3«اددمستظ عددل  سس123ي دد مسقدد سخددلظاسأت ددل ستظاددل  ستالعددلثحلهي ،س دد سهدد سستظتلظدد س
.س سهدد تساددلسقدد  سستظا عددذستظ عددل   ى ت  س ي دد تساددمسس ،ظهدد تستظت ددتظ عددل   ستظ ددتيحستظل عددي سسخددلظايا ددمسأمسي

                                                           
1 - Charles  EISENMANN, cité par; L. FAVOREU,  Rapport Général Introductif, op. cit., p. 277. 

هد ،سبسيبب سىج تءستظل  يسسب  مساحلقش سعو ستأل تاد ستظلد سي  ضدهلس هديذستظجاه  يد سعود س دتسغ  د سظوا ت امسه تستظهلح مسعو سأحدسس31ى سلحمستظال  سس-س2
 امستظ عل  سب.س829  هلسألت ل ستظال  س

 ،س أ سعب س   س.س8777/ .س .سع/س . /س11تظ أ س ق سس-س3



 المعياري للبرلمان الجزائري العمل على الدستوري االجتهاد أثر: الثاني الباب

222 

 

ادددمستظ عدددل  سس123ادددمستظادددل  سس1 س2،س1...سأمستظا عدددذستظ عدددل   ستددديمسخ دددمستظ هددد تسسس»تظاجودددذسبه ظددددس
ظأل تا ستظل سيلخ هلس هيذستظجاه  ي س  ستلظ سشغ  ستظاجودذستظشد ب ستظد بح سأ سبديمس   لد ستظب ظادلم،س)س...س(س

أل تاد ستظاعدلثحل س الحدسيه اسامس  تءس ظ سىظ ستظلاييدزسبديمستأل تاد ستظلد سل د  سعود س دتسغ  د سادمستظب ظادلمس ست
س19،س27تظاد ت س»ستظب يتستظابلب سظو عل  سامسبيمسع  سل عي تسساا ح سظد،س ل  سسه س سه تستظل عي «.سامس ظ س

سس«.ظو عل  سا سا تعل ستظلت السستظا     سأع سسس امستظهلح مستظ ض  ،سا ض عستإلخبل سابلبهس177 س

ء،س ددد ستعددددلب تتسا حددد سشدددب ستظجاوددد س:سبستظهددددلح مستظلت ادددلسستظبحدددلء سظا حدددد ستظدددحمسبجددد سل ددد يتسزبددد ُس سي س
اددمستظحادددل ستظدد تخو سظاجوددذستظشددد ب سس99 ستظاددل  سس27تألعلعدد ستظخددلمسظادد ا  ستظب ظادددلمسبستظدد ت  س دد ستظادددل  س

تظ بح ،ستيثستعلشاستظاجوذسامس يلغ ستظادل ليمستظاد    ليم،سأمستظحادل ستظد تخو ستظا تقد سيهد سقلح حدلسأعلعديلس
شدب ستظجاود سس»ح حلسأعلعيلسخل لسظا ا  ستظاجوذستظش ب ستظ بح .سظ تسأعومس د تت سأمسظا ا  ستظب ظالم،س قل

تظا     سأعد س،سادمسشد حدسأمسي عد س د س ديلغلدستظتلظيد سل عدي تساغدلي تسظوا حد ستظد  سله د سسس27تظ ت  س  ستظال  س
علب تسأمس ددلظو عددل  ،سسل سظ تل ددلاسبدددسأعبددلسسل عددي تس)خدد سابلبهددس.1«اددمستظهددلح مستظ ضدد  ستظادد    سس172تظاددل  س

امستظهلح مستظ ض  ستظ  سيت  سلحاي ستظاجوذستظش ب ستظ بح س ساجوذسس172تظاش عستيمسأق س  ستظال  س...س»
تألا س سعاوهالس ستظ  قدلسستظ اي يد سبيحهادلس سبديمستظت  اد ،سبد مستظب ظادلمسيضدببستظهدلح مستألعلعد سظا ا يددس س

يض سقلح حلسأعلعيلساشل  لسبيمسا ا  ستظب ظالمس سي ل  سعويد،سألحدسسي ل  سعويد،س الحدسالسيه  سب مستظب ظالم
ى تس لمستألا س  ظ ،س المساثتسه تستظحمسعي  مسامستخل دلمستظهدلح م،س سعيخضد سبلظلدلظ سإلجد تءتسستإلعد ت س

اددمسس27تظدد ت  س دد ستظاددل  س»س...س تعلبدد سأمسشددب سهدد سستظجاودد س«س.س ستظا ددل ق س ستإل دد ت ستظال لبدد سعددمس ظدد س
،س لظل عددي ستظبدد يتس«حاددل ستظدد تخو ،سا ضدد عستإلخبددل ،سابلبهدد سظو عددل  سادد سا تعددل ستظلت اددلسستظادد     سأعدد سستظ

ا ا يهدددل،سبددد السادددمستظهدددلح مسبضدددببس دددتسغ  ددد سظهلح حهدددلستألعلعددد ستظخدددلمسستظ عدددل   سهددد ستظددد  سأ   سستظاجودددذ
سا ا  سغ  ل ستظب ظالمسا ل.بتألعلع ستظخلمس

 معنى النصالتحفظات البناء  لتصحيح  .2
ىمسل تيحستظلت السستظبحلء سظا ح ستظت  ستظا ي ،سياثتس  ج سأقتسظاشل   ستظهلض ستظ عل   س  سلت ي س

حددسيشد بدسب د سأعدوي س سابدلب سظو عدل  ،سغيد ستظا تقد سسادمسأمستظت د ألحددس د سل دتيتدسيحبود سا ح ستظحم.س
ابدلب سظو عدل  ،سبدتسيجد سى  لقددسبل عدي سس تد س،سغيد ستظب ظادلمتظغا  ست تسا حلس.س لظت  سبلظ جددستظد  سيد   سس

                                                           
 ،س أ سعب س   س.س2111/ .سم.س /81تظ أ س ق :سس-س1



 للبرلمان  المعياري العمل في إيجابا الدستوري اإلجتهاد مساهمةالفصل الثاني: 

222 

 

يزيدددتسغا ضدددد،س سبهددد تسيشدددل  ستظاجودددذستظ عدددل   ستظاشددد عس ددد سلت يددد سا حددد ستألت دددل ستظا تقبددد .س لظل عدددي ستظددد  س
ضدد اسق دد ستظاشدد عس دد سسغيدد سأمس،ي  ضدددستظاجوددذسالسيتاددتسا حدد سيخددلظاسق دد ستظاشدد ع،س سىحاددلسيلالشدد سا ددد

س ستظتلج سظل عي سيه يدسظه سستظاهلبو .ب  ستظل جا ستظ لاو سظحا  جدستألعلع ،سيُس

سثتيددداددمسقددلح مستالحلخلبددلس،سس99 سس92عحددد س قلبلدددسظواددل ليمسظهدد ساددل ذستظاجوددذستظ عددل   سهدد تستظبدد ،س
تألشدخلمسسس»تعلب سأمستظاش عسعح سح دسعو سأمس سظ سع  ساعلعهالسب  ست  س عل   ،سل  تسب  سل عي هالسى

ادددمسقدددلح مستالحلخلبدددلس،سغيددد سقدددلبويمسظ حلخدددل س ددد سس99 سس92ل ليمستظددد يمسيال عددد مستظ ادددلهاستظاددد     س ددد ستظاددد
تظاجلظذستظش بي ستظبو ي س تظاجوذستظش ب ستظ بح ،س لمسيه  ساح ه سادمستظل شدحسظاهاد ستحلخلبيد ساد  ساال عدله س
 ساهلاه ،س ب تتسعح س تت  سب  سىحهلءساهلاه ،س امسله ي سل شته سظاها ستحلخلبيد س د س تهد  ستالخل دلمستألخيد س

س.1«تظل سال ع تس اله ه س يهلس

يلحدل تس،سأمس عدل  ي سهدل يمستظت اديمسغيد س ل يد ،سألمستظهدلح مستظا د   سعويددسظد س د ستظاهلبدتسأحدس أ سبي 
تعلب سه تستظل  استظ  سب  سامستظاش عس لمسحليج سظ تسلخل سظواجلظذستظش بي ستظ الهي .س حظهلبوي ستظع  ستلالسس
سبلظاهل حددد ساددد سادددلسهددد ساشدددل بس ددد س...سألحددددس»س هدددبسساحددددسىغ دددلت  ددد ستظتلظددد ستظ  عدددي سي ضددد سلتويوددددسىظددد سلاييدددزم

س.2«تظال شتيمسظواجلظذستظش بي ستألخ  س

لح مستظ ضد  ستظادحا سظواجودذستظشد ب ستظد بح س ساجودذستألاد س ستظ  قدلسستظه سباحلعب س ت دسظابلبه س
زيدل  سعود ستظشد  بستظاح د مسعويهدلسس»سسدأحدحمسعود سلدتظل ساحدسس27 تق ستظال  ستظ اي ي سبيحهالس ستظت  ا ،س

امستظ عل  ،سيشدل بس د س دتساشد  عسأ ستقلد تعسقدلح مسظي د مساهبد ال،سأمسي  د سب د  سأعدبل ،س سس115  ستظال  س
تظ يلغ ستظل ستعلا هلستظاشد ع،سالسيا دمسأمسل د مسعد  س»س...سه سستعلب سأمس س،س«سأمسيت  سح دس  سش تسا ت 
أيد ساخلظ د سظو عدل  س د ستظهد استظد  ستظ عدل   ستيحهدلسس.س و سي   ستظاجودذ3« ه سحليج ستعل التسظل بي سغي سا

غا ضد،ساالس ظ ستظتلج سإل  لقدسبل عي سيج تساحدسأ ثد سا ءاد سظع،سبتس أ سع  س  ليلدستظ عل  ي سيه  سستظاش س
ادددمسس115ل  سشددد  بسقبددد تستقل تتدددلسس اشدددل ي ستظهددد تحيمساتددد   ست ددد تس ددد ستظادددس،سألمظول بيددد سعدددمستظه ددد ستظاددد ت 

لدد ختسس،تظ عددل  ،س سظدديذساددمستخل ددلمستظاشدد عسىضددل  سشدد  بسأخدد  ساددلسظدد سي هودددستظ عددل  سظدد ظ .س تعددلحل سظهدد ت
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:سس27،سبل عددي سسظوشدد ويمستظدد يمسأ   لهاددلستظاددل  ستظلحاددي حددل ساخلظ دد سظهدد تستظاجوددذسبل عددي سإلزتظدد ستظوددبذستظدد  سقدد سيُس
حاددلسهاددلسلبيدديمسإلتدد  ستظ ي يددلسسبعدد  ستألعددبل بس سبتظلت يدد س دد سشدد تسادد ت سب،سب حهاددلس ظيعددلسبشدد  بسىضددل ي ،س ت 
 ستظاجوددذسعودد سبِهدديُسس،اددمستظ عددل  .سبهدد تستظل عددي س115تظا لببدد سبلببيدد ستظشدد  بستظاح دد مسعويهددلس دد ستظاددل  س

يه دد ستظا حدد ستأل ددو سظواددل  ،س سيضددياسظدددسا حدد س)خدد سا ادد س سا ضددتلسظددد،س سالسيل دددددددددل  سا دددس)سأ سالس
س(.سسبتسي تتدسق  ستظاش عس وي ،

،س ستظثلحيد سادمستظادل  س92تأل ظد سادمستظادل  سس ق ستظاجوذستظ عل   س عدل  ي ستظ هد ليمت س  س تسستظعيل ،س س
تظاشددد عستددديمس»سسأمسسا لبددد ت،سلهدددلأ   سلت ادددلس تضدددتلسظل دددتيحسا ح س،سادددمستظهدددلح مستظ ضددد  سظ حلخلبدددلس،س175

تعل اتس)س...س(سا بوحسااستظ اليلسسااسي  مسق سأت ثسظبعلسق سي ه ساحددسىق دلءستظحد ت ستظااثوديمسظوجلظيد ستظ بحيد س
س92تظاهيا س  ستظخل جس  ستظاجوذستظشد ب ستظد بح سادمسلز يد سقد ته ستظل شديتلسستظاح د مسعويهدلس د ستظادل ليمس

مستظاش عستيمستعلا ستظ يلغ ستظاشل سىظيهلسأع س،سي  مسق سق  سع  سامسقلح مستالحلخلبلس،سس ستعلبل تسأس175 
ىق دددلءستظحددد ت ستظااثوددديمسظوجلظيددد ستظ بحيددد ستظاهياددد س ددد ستظخدددل جس ددد ستظاجودددذستظشددد ب ستظددد بح سادددمسلز يددد سقددد ته س

س أ سظ حدداخلظ د س د س عدل  ي سهد تستظت د ،سعود سأيد ستظاجوذستظ عل   سيهاسسظ   سه تستإلجلهل سس.1«تظل شيتلسس
 دددتتدسبلت يددد سس، سغا ضدددلساخلظ دددلسظو عدددل  ،سظددد تحدددلِسثسظبعدددلسقددد سيُستددد ِستعدددل التستظاشددد عسظا دددبوحستظ اليدددلسسيُسأمس

سستظل عي ستظ عل   سظد.

،س تسبدددستظاجوددذستظشدد ب ستظدد بح سح عددد أ ستظاجوددذستظ عددل   سأمستظت دد ستظدد  سيخددس، س دد ستجلهددل ساشددلبد
بدتسسيشد بدسغاد  ،س اد سهد تسظد سي ودمسعد  س عدل  يلد،،سهد ست د سلدلت ي ستظه تع ستظاببه سعو ساتلعدب  تي س

تظاببهد سعود س...سلت يد ستظه تعد ستظخل د س»سأمسسا لبد ت ضتستالتل لاسبدسبالعل  سابلبهلدسبل عي سيزيتسغا ضدد،س
مسا لد ستظاجودذستظشد ب ستظد بح سادمس ضد سا  داتلعب ستظاجوذستظش ب ستظ بح سالسي  س  ست س تلدس د تي سلُس

ه د ساحددستظه تعد سق تع سأخ  سغي سلو ستظاح  مسعويهلس  سقلح مستظاتلعب ستظ ا اي ،ستظا    سأع س،س سىحادلسيُس
س.2«ستظال وه سب قلب سلح ي سايزتحي ستظاجوذستظش ب ستظ بح 

                                                           
س29تظاد  خس د سس19س-79،سيل ود سبا تقبد سابلبهد ستظهدلح مستظ ضد  ستظا د تس ستظادلا  سظألاد س قد س2119ي ظيد سس23اد  خس د سس19/س س س /سس12تظ أ س ق :سس-س1

ي ظيدد سس27تظ ددل   س دد سس91،سج.س ستظ دد  س تظالضددامستظهددلح مستظ ضدد  ستظال ودد سبحاددل ستالحلخلبددلس،سظو عددل  س8779اددل ذسعددح سس0تظا ت دد سس8989شدد تتسعددل س
سس س .2119

س،س أ سعب س   س.س2111/ .سم.س /81تظ أ س ق :سس-س2



 للبرلمان  المعياري العمل في إيجابا الدستوري اإلجتهاد مساهمةالفصل الثاني: 

223 

 

تظاجوذستظ عل   ستظاجوذستظش ب ستظ بح س  سلخ يتسح عددساعد ظ سلت يد ستظه تعد س  سه تستالجلهل ،سعلي س
تظاببهدد سعودد ساتلعددبلد،سغيدد سأمسهدد تستظت دد سيتلددلجسىظدد سل ضدديحسأ ثدد سظح عيدد سهدد سستظه تعدد ،س هحددلسي اددمسضدد  د،س

جوددذستظشدد ب ستظدد بح س دد تي س ددلظغا  ستظاخددلظاستعدد س أ ستظاجوددذسي اددمس دد ستظل عددي ستظدد  سقدد سي بدد ستظا
يبدديمسهدد سسسلت يدد سق تعدد سخل دد سغيدد سلودد ستظا    دد س دد سقددلح مستظاتلعددب ستظ ا ايدد .سظدد تس لحددسسىزتظلدددسبل عددي سثددلم

تظاد  خس د سس213-57لو ستظخل  سبلح ي سايزتحي ستظاجوذستظش ب ستظ بح س ستظا     سبلظهدلح مس قد سحهلس بتظه تع س
س.15571أ سسس19

  التحفظات التفسيرية ارمر بتحديد كيفية تطبيق النص ثالثا : 

اهلبددتسلت اددلسساددمسستظا يبدد سقدد سيتددل اسبددب  ستألت ددل تظهلضدد ستظ عددل   سستظ عددل   ،سأمسجلهددل إل ستاِهدديُس
ل عددي تسسلتاددتسلت يدد تسس سا ددلهي س دد سشدد تس هدد سعبددل  سعددمسسبستظلت اددلسستظل عددي ي ستآلادد  سب.سهدد سبددلب س)خدد 

.س سلبددديمسهددد سستظلت ادددلسس ي يددد ستظلببيددد س2ادددمسعدددوبلسستظ  ظددد ستظا و ددد سبلببيددد ستظهدددلح مظلتلددد  سا جهددد سأ تاددد ،س
سعمسأ تا سل عي ي سظضالمسابلبه ستظحمسظو عل  .س،تظ عل   سظوهلح مسامسب استظاخلببيمسبد،س ه سعبل  سى ت

ببي د سسلاليزتس د س)ثل هدلستعد س  ستإلجلهل ستظ عل   ستآلا  س  تع ستظلت السلاه س   سه تستظخ  م،س
،سظضدالمستظهضدلهي تظلح ي يد س سسيمتظاجوذستظ عل   سقد سي عدتسبد  تا سل عدي ي سظوعدوبلسأمسى سلاه ،ستظاخلببيمسبهل

.س السق سي عتسبحد عس)خد سادمستأل تاد ستظل عدي ي ،سىظد ستظاشد عس تلدد،س3ابلبه ستألت ل ساتتستظ قلب ،ستظل سبيمسي يد
تس،س بهددد  ددل ،سظضددالمسابلبهلهدددلسقبددتسىحشددلههلظددب  ستألتستظ دددتيحسيتدد  سظدددس يهددلساعدددبهلس ي يدد ستإلحلددلجستظا يددل  

س.4تقنية التدخلس هيال ذسلهحي ستجلهل ي سخل  ،ستظا ه  س

 بلظحعددب سظولت اددلسستظل عددي ي ستآلادد  ستظا جهدد سظوعددوبلسستظا و دد سبلببيدد ستظهددلح مس)ستظهضددلهي س ستظلح ي يدد س(،س
حسا حدددد ستظت دددد ستظا يدددد ،سأ سىعبلهدددددسا حدددد سج يدددد سظددددمسيهدددد  ستظهلضدددد ستظ عددددل   ساددددمسخ ظهددددلسل عددددي تسسظل ددددتي

ىظدد سهدد سستظعددوبلس،ستظ ي يدد ستظ عددل  ي سظلببيدد ستظت دد .سبهدد تسسابلشدد  س لظلت اددلسستظبحددلء ،س سىحاددلسيب ددثسب تعددبلهل

                                                           
س.1557غشسسس19ا  خ س  سس19تظج ي  ستظ عاي سع  سس1557ت سسس19،ستظال و سبلظاتلعب ستظ ا اي ،ستظا  خس  س21-57تظهلح مس ق سس-س1

2 - X . SAMUEL, op. cit., p. 09. 

3 - Idem. 
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تظاشد ع،س هد س تليد سج يد سادمسس  مستظتلجد سظلد ختادمستظا ح سل امستظلت السستظل عدي ي ستآلاد  س عدل  ي ستظت د ،س
س.1لهحي ستظل ختظسل،سخ   السللبو سىحللجلسا يل يلسج ي تستظلببي 

 سسالسي تاس  سه تستظش مسأمستظاجوذستظ عل   سظد سيعدل اتسهد تستظحد عسادمستظلت ادلسس ثيد تس د سىجلهدل س،
هد سستظعدوبلس،سأادلستخل لمسبلظح  مستظاحاا سظاجلالسسسس:ستأل تسه سع  سىخبل ستثحيمسي ج س ظ سىظ سعببيم

غود ستظتددلالس،سيل  دتساددمسأستظاجوددذستظ عدل   س دد سس دد سقود سأهايدد سسهد سستظلت اددلسس تلهدل،سبلعلبدل س يلاثدتستظثدلح ،
،سعد تءس د س ديغلهلسبلت ادلسسلتيي يد سأ  د سا حلهدلسبلت ادلسسبحدلء .س اد ستظا يبد سلوهلءسح عددسبل دتيحستألت دل 

ألت ل ستظل سظهلسع ق سب ادتس ه سأ   ستظاجوذستظ عل   سب  ستظلت السستظل عي ي ستآلا  ،سظابلبه سب  ستس،ه ت
 تلدددسظب ظاددلمس تألب دد ساددمسهدد ت،سقد سب ددثسبهدد سستظلت اددلسسىظدد ستس(.سس2(،س ستظهضددلهي س)سسسس1تظعدوبليمستظلح ي يدد س)سس

س(.سسس1)سسستظا تق سلببي سب  ستألت ل ستظل سالسلل و سبلإلحللجستظا يل  ظيبيمسظدس ي ي س

 التحفظات ارمر  الموجهة للسلطة التنفي ية .1
أمسلا ديمستظاشد عس  سه تستظخ  م،سعح سابلبه ستظاجوذستظ عدل   سظهدلح مستالحلخلبدلسسظو عدل  ،ستعلبد س

تظت دد تسعودد سحعددخ ساددمسقدد ته ستالحلخلبددلسستظبو يدد ،سهدد سساددمستظهددلح مستظاحدد سسعويدددس13ظاددل  سبلس،ب دد ستألشددخلم
 سه تستظت ،سق سلاذسباهلضيلسسأمساال ع  ستظاهلبتسس أ ظ حدسله ي ست سظه س  ب تاساشل   س  ستالحلخلبلس.س

ظضدالمسابلبهد سهد تس سه ست اد ستظتيدل ستظخل د ،س سس،امستظ عل  س21 س15س،19 عل  ي سأخ  سا     سبلظال  س
أحدددسس تددددددددا لبىظدد ستظا حيدديمسبددد،سا جدددستظب يهدد ستظ عددل  ي سظلببيهدددسبل عددي سأادد  ستظ عددل   ستظت دد ،ستدد  ستظاجوددذس

س21بلتل ت ستظته  ستظا ل اسبهلسظوغيد سبا جد سأت دل ستظ عدل  ،سالعديالستظادل  سسالسيا مساال علدس  مستظلهي »...
بهدد تستالجلهددل سيهيدد ستظاجوددذستظ عددل   ستظعددوب ستظلح ي يدد س)سأ سى ت تلهددلستظ ا ايدد س(،س دد سل عددي س ي يددلسسس.2«احدددس

يلهيدد  تسبددلتل ت ستهدد  سستظادد     ،سبالشددل تبدسالعددل التستظا شددتيمسظوهدد ته ستالحلخلبيدد ستظبو يدد سأمس13لببيدد ستظاددل  س
سه سستظال  سغي س عل   .سظتآلخ يمستظا     سبلظا ت ستظا     ،س امس ظ ،سي  سلببي ستإل ت  س

 التحفظات ارمر  للسلطة القضائية .2
عح س قلب ستظاجوذستظ عل   سظابلبه ستظهلح مستظ ض  ستظاحا سظ ادتساجودذستظ  ظد س ستخل ل دللد،ستعلبد س

ت ثسب  ستظغا  سأثحلءسلببيهد،سيُسق س،سه تستظهلح مسظ ح تمسامستظ عل  س191تظال  سسأمستعلال ستظاش عسظ يلغ 
                                                           

1- Th. Di. MANNO, cite par; C. BEHRENDT, Le juge constitutionnel comme Législateur-cadre positif: une analyse 

comparative en droit Français, Belge et Allemand, thèse, Paris I, Panthéon-Sorbonne, L.G.D.J, Paris, 2006, p. 135.  

ستظعلب ستظ   .س19/ س سع/س س /18تظ أ س ق :سس-س2
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 هد تسسبحادل س تخود .تظاحااد سظ اوددس لت يد ستخل ل دللدس اجلاللددسسي ب ساجودذستظ  ظد ستد سلت يد ستظه تعد سألحد
 ي عد ساجدلالسسعاوددسأ سيادذسبلحادي سح عدد،س  دتسس،يت ثسخب سل عاساجوذستظ  ظ سبزيل لددس د ستخل ل دللد

ااثودد ستظشدد  س السإل دد ت س هدديذستظجاه  يدد ،سبددتسيببدد سابلشدد  س دد  سسخلضدد سالسظ قلبدد غيدد سهدد تسبحاددل س تخودد س
 عد سظاجودذستظ  ظد سحيد ستظاشد ع،س س،ظضدالمستظلببيد ستظ عدل   سظهد تستظت د تظ عدل   سستظهلضد س،سظ تسل ختس تعلال
س.1،سالسلحاي سح عدس ستخل ل للد تع س ي س ي يلسسلحايادسظ اودلخ يودسلتس  س  سب حدسق س

 التحفظات ارمر  للبرلمان .3
،سبدديمستظاجوددذستظ عددل   سظوحلهدد س ي يدد ستظا جهدد سظوب ظاددلمس دد ساثددلتسعودد سهدد سستظلت اددلسستظل عددي ي ستآلادد  س

 د تي ستظاشد عسلهد ي سادمس»سامستظهدلح مستألعلعد سظ ضد ستظب ظادلم،سا لبد تسأحددسى تس دلمسس29لببي ست  ستظال  س
تظ عددلهتستظال يدد ستظضدد   ي ستظلدد سيتللجهددلسعضدد ستظب ظاددلمسأل تءساهالدددستظب ظالحيدد ،س الحدددسبلظاهلبددتسيل دديمسعويدددسأمس

اددمسس119 ستظ هدد  ستظثلحيدد ساددمستظاددل  سس179ل دد مسلودد ستظ عددلهتسباددلس دد س ظدد س ددلحسأالحدد ،سالسلخددلظاسأت ددل ستظاددل  س
س.2«تظ عل  س

ادددمستلخدددل س عدددلهتساال عددد س اي لددددستظب ظالحيددد سالسعضددد ستظب ظادددلمسسودددذستظ عدددل   يتددد ستظاجس،بهددد تستظل عدددي 
سأت ل ستظال ليمستظاشل سىظيهالسأع س.سبهلسخلظايتظا يل ي ،سىالسبلظ ي ي ستظل سالس

 وظائف الرقابة بتحفظات تفسيرية سند لشرعيتها المطلب الثاني:

أمستظلت السستظل عي ي سه سأ ت سلعاحسظواجوذستظ عل   سبو  س   سىيجلب س د ستظ ادتسس،ظه سلبيمساالسله  
  لظيد سظوتهد  ستظاضداح س د ستظ عدل  ،س س قليلهدلسضد ستظ،سظضدالمسبش ويد ستظلش ي  س تظلحاياد ظوب ظالمستظا يل  س
س اددد سهددد تس دددالم)ظيددد سأعلعدددي سظو قلبددد ستظهبويددد ستظاجددد   سظ عدددل  ي ستظهددد تحيم.سستظلت ادددلسستظل عدددي ي بلعلبدددل سس،تظلجدددل ز

تظات دز س تظد  تع سسأهد ت هللعل السسع  ستد تسسيثي تعل التستظاجوذستظ عل   ستظالزتي سظه سستظلهحي س  ستجلهل تلد،س
تظلعدل السساعد ظ سشد عي ساجادتسهد سسسلبد ، سسظحال ستظهلح ح ستظ تخو .  ست  تسحلله ستظ اتسبهلسظزيل  ستعل الظهل،س س

س قلب ستظ عل  ي .سعح عاتستظاجوذستظ عل   سبلظلت السستظل عي ي س

                                                           
 س،س أ سعب س   س.س71/ . .ع/س س /10تظ أ س ق سس-س1

س،س أ سعب س   س.س18/س س /س س س/82تظ أ س ق :سس-س2
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سي  ستظاجوذستظ عل   ستظجهلزستظا واسبلظعه سعو ستتل ت ستظ عل  ،س س  سعدبيتسهد ت  سه تستظخ  م،س
لت اددلسسهاهددلسلهحيدد ستظأس عددل  ي ستظ اي دد ستظا يل يدد ،س سسعاودددستظلهوي يدد ،سخل دد سلودد ستظال وهدد سبلدد ايمسبدد  سلهحيددلس

تظاجوددددذس اددددلسيعددددل اوهلسس)ستظ دددد عستأل تس(.سظلدددد ايمستظ اي دددد ستظا يل يدددد ،ستظلدددد سلعددددل اتسقبددددتس ددددتسشدددد ءستظل عددددي ي 
س)ستظ  عستظثلح س(.ستظحال ستظعيلع س تخته ست استظل تزمسايمس اي  سأخ  سأه ،سظل تظ عل   س

 عياريةالممين الوظيفة أالفرع األول: التحفظات التفسيرية أدا  لت

،س لهلضد سهد سستظاهاد سادمستظهلح حيد ه تعد سىحللجهدلسظوجد   سضدالمسامسخ تسستظا يل ي  ست استظ اي  سيجع س
س ادلس.ظهدلستظاشد عسادلتتظل   سظض استظ اي د ستظلشد ي ي ستظحدلل سعدمسىهس تظاجوذستظ عل   ستظ اتسعو ستلجلهيم

تظببي دد ستظ قلبيدد سظ اي دد ستظاجوددذستظ عددل   سأمسغيدد س.سظوح دد مستظب ظالحيدد ضددالمسا يل يدد س تضددت سعويدددسسيجدد 
،ستألاد ستظد  سج وددسيعدل اتستظلت ادلسستظل عدي ي ،س د  ت سا حد ،سظله يد سضد اسل ايحهادلتظلد ختسابلشد  سظسدساملاح 

السياودد ستظاجوددذستظ عددل   سس ساددمس  حهددلس)سسثلحيددلس(.ا تجهدد ستظغادد  ستظا يددل  سظ،س س(سأ السسستظا يل يدد س)ستظ اي دد 
ستو السش عي سظل ايمس ت ستظ اي  ستظا يل ي سض سه سستظاخلب ستظح عي .

 التشريعية الوظيفةأوال : التحفظات، أدا  لمواجهة ضعف 

 ددد  ستخل ل ددددسبظهدددل،سظيهددد سسلحاياددددقددد سيلحدددلزتستظاشددد عسعدددمسب ددد سىخل ل دددللدسألجهدددز سأخددد  سباحلعدددب س
 سعاوددسضد  لس د ستظ اي د ستظا يل يد سحدلِستظ اي  ستظلش ي ي س تلهدل.س  د ستظتدلظليمسيُسق سياذسبه تع سأحدستظعوب ،س الس

بلت ادددددلسسعحددددد س قلبلددددددسظو عدددددل  ي ،سألجدددددتستظل ددددد  سظ ددددد  سس،س يتدددددل سلددددد ختستظهلضددددد ستظ عدددددل   أعالظهدددددلسجددددد    س
س(.سس2ايمسق تع ستظ اي  ستظا يل ي س)سس(،س ظل سس1ل لمستظعوب سظواش عس)سستالخ

 الدستوري لعدم االختصاص السلبي للمشرعمواجهة المجلس  .1
ل زيد سحددسظديذسبلظعدهتس تهادلستظ قي س  ستخليل سا تضي هل،سألسلاللزساال ع ستظ اي  ستظلش ي ي سبلظلخ م

ل دحياسسظ د  ب  السي بد س  ادلسا ضد لسظهد ت س تضدح،سس،لالسستظهدلح مس سلود ستظلد سظولحادي تالخل لمسبيمساج
ل ختس  ستظاجلتستظلش ي  س ستألخ  ستظل س  ستظاجدلتستظلحاياد ،سىالسادمسجهد سلو ستظل سسبيمستظه تع ستإلجلالعي 

س.1تظاهل بلس

                                                           
1 - Jean-Philippe Lebreton, cité par; A. VIALA, op. cit., p. 101. 
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عدديل  ستظاشدد عس دد ساال عدد سسلس ددتسبدديمستظعددوبلسس سل زيدد ستالخل ل ددتظ  دد سهدد تستإلبددل ،سيت دداسابدد أ س
سعددمسهدد تس،س سيددحج هدد سستظ اي د  ساعد ظ سلدد تختستظاجددلالسساددمسعديب  ستظب ظاددلمسعودد س دد  سلُسس،عاويددلسظ حددد،س اي لدد

،سبعدده ساحدددسأ سلتددسسلدد ثي سالبوبددلسسهددل عددلثال س يظىا لحيدد سل  يضدددستظابلشدد سأ سغيدد ستظابلشدد سألجهددز سأخدد  س
س.1بسعدم االختصاص السلبي للمشرعبسسب    تظا ععلسستظ   ي ،س سه تسالسيعا س

تظ هددددس يايدددزس.س س2،3 سبسهددد سبهدددل سس  مستخل ل دددللدسببلخل ددل سا هدد  سعددد  ستالخل دددلمستظعدددوب سظواشددد ع
بيمستلظليمسامسع  ستالخل لمستظعوب ،ستظتلظ ستظل سي ه س يهلستظاش عسىظ سعوب سأخ  سأا ستالهلال سستظ عل   

د،س سالسيتيوهلسىظد ستخل ل لل لاتستظاش عسس يهلسبلت ي سق تع سا ض عسامستخل ل د س ستظتلظ ستظل سالسيعلح  
سىهالظددددتخل دددلمستظاشددد عسادددمسخددد تسا لقبددد سستاليددد ظظهلضددد ستظ عدددل   ستسيلددد خت ددد ستظتدددلظليمسعدددوب سأخددد  .س

أاددل ستظعددوبلسسستظلشدد ي ي ،ساددمسشد حدسأمسيضدد اساددمستظعددوب سدسعحهددلسه دد تلحلزظددسمأل.س4الخل ل دللدسبهدد تستظشدد ت
ظوب ظادددلمس ددد ساهاددد ستظلشددد ي ،ستظلددد سقددد سلعدددل اتسس عدددا س،سبلعلبل هدددلسشددد ي تظلح ي يددد تألخددد  ،س بدددلألخمستظعدددوب س

ستاليلزتلهلس  سه تستظاجلتسظلخ يتسح عهلسلحاي سأت ل سلش ي ي س  سش تستظلحاي .

تظاعدل ي  سعو ست يلسستأل  ت ،سعح السل  مستألجهدز سسخب تع  ستإلخل لمستظعوب سل  سظه ت،سق سيش تسىض
ادمسس ت يدلله سيا حهلسأمسلشل  ستظ  ظ س  سلحاي ستهد  ستأل د ت اعلهو سعمستظبحلءستظ  عي  سظو زت تس،ستيحهلسساحد

ال عدد ستظعددوبلس،سظج ددتس دد سىعددل  سل وددي ستدد   ساستظ عددل   سزس   ستظاجوددذبدد ُسي سس هحددلخدد تسعددوبلهلستظلحايايدد .س
 ددالمسا قدداستظاجوددذساددمسهدد تستظضدد ا،سعدد اسظددمسي دد مسس،.سظدد تتظ اي دد ستظلشدد ي ي ت لاددلسعودد سعددي س سستظل زيدد سيددل 

سببي دد تظتظلدد سلح ددتساحهددلس ددلتبهل،س اددلسأمسستظ اي دد ي ددلظ سضدد اسسمظددستإلظغددلءسبالظغددلءستظت دد ستظا يدد ،سألحدددسبهدد ت
 هدد س دد ستلجدد سظا تجهدد سضدد اسسظدد تعددلاح دساددمستظ قدد اسابلشدد  سىظدد سجلحدد ستظاشدد ع.سظ قلبدد ستظ عددل  ي سستظهلح حيدد 

يلحلع س  اي لددستظ قلبيد ،س س د سح دذستظ قدسسي يد سظواشد عستالخل ل دلسستظالحدلزتسعحهدل.سسىيجلب تظاش عسبل ختس
ستظلت السستظل عي ي .س،سه ظه سستظاها ستظح عي  تظ عيو ستظ قلبي ستظا ها س ستظاحلعب س

                                                           
1 - Cf, F. GALLETTI, Existe-t-il une Obligation de Bien Légiférer ? Propos sur  l’incompétence négative du législateur  

dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, RFDC, 2004/2, n° 58,  p. 388.   

2 - Ibid, p. 389. 

 أحا :س«.تظاش عسالسيال ذستخل ل للدس لاو س...س»س...سسد حبسع  ستالخل لمستظعوب سظواش ع ستعلب ستظاجوذستظ عل   ستظ  حع سس-س3

Sa décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, de la loi relative à la réduction négociée du temps de travail J . O du 20 

janvier 2000 p. 992.                                                                                                                                                                  

  .295،ساج ،ستظ  ت س ق س2772 ،( RDP)  مجلة القانون العام و علم السياسيةسا تقب ستظ عل  ي س سح عي ستظهلح م،ظ  ساي ح ،سس- 4
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،سعحد سل ويد ستظاجودذستظ اي د ستظلشد ي ي له يد سس د ستظل عدي ي لاه ست تقد ستظلت ادلسسع   سعو سالسعب ،س
عودد سل عددي تسسيب دد س يهددلسا دد  سعدد  ستالخل ددلمستظعددوب ،سب  ضدددسعودد ستظعددوب سستظا يدد س عددل  ي سهدد تستظت دد 

ظدددسلهحيددد سى سلعددداحس.س1تظالحددلزتسظهددلستتلددد ت ساهلضدديلسس عدددل  ي سلل ودد ،سبدددلألخم،سبددلظته  س ستظت يدددلسستألعلعددي 
دددددتظلت اددددلسستظل عدددددي ي سب ددددديلغ سهدددد سستظاهلضددددديلسستظاُس يت ددددداسظوب ظادددددلمسستظا يددددد س دددد  دددد سشددددد تسل عدددددي سظوتس ه سي سض 

ستخل ل للد.

أمستظ يلغ ستظل ستد  سبهدلسس1559ال سس15بلل يخس أيدسس  سه تستظخ  م،ستعلب ستظاجوذستظ عل   س  
بسلت يدددد سلحاددددي ساجوددددذستظ  ظدددد س عاودددددسلتددددسسعحدددد تمسستظاشدددد عستخل ل ددددلسساجوددددذستظ  ظدددد س دددد سحالادددددستظدددد تخو 

أمسحيلددسهد سلت يد س ي يدلسسس،يعلشداسادمسق تءلهدلستظ تيد  »س...س تخل ل للدسب،سيش بهلسب  ستظغا  ،س تظل س
لحاددي س سعاددتساجوددذستظ  ظدد ،سألحدددس دد ستلظدد ستظ  ددذ،سي دد مسقدد سأتددلتسا تضددي ساددمستخل ددلمستظهددلح مستظ ضدد  س

س.2«امستظ عل  سس191عو ستظحال ستظ تخو سظاجوذستظ  ظ ،س سي  مسب ظ سق سأختسباهلضيلسستظال  س

لت يد س ي يدلسسلحادي سس،سب حددق  ستظاش عسامسه سستظ بل  جوذستظ عل   ستظاسأ ضحه تستظغا  ،سس إلزتظ س
،سعدديج تستظاشدد عسيلحددلزتسعددمستظ عددل   سب دديلغلدسألمستظ هدد ستظثددلح ،ستظدد  سأ ت سستظا عددذس، عاددتساجوددذستظ  ظدد 

ىتدد  سا ضدد علسستخل ل دددسبهددلح مسعضدد  سىظدد ساجوددذستظ  ظدد سظلحايادددسبحاددل س تخودد .س سبح دددسعودد سأمسهدد تس
يضدي سل لادتساجودذستظ  ظد ساد سهد تستظت د ،سبالظزتاددستظ عدل   س ستظ تي ستظاهب تس عل  يل،س المستظاجودذستظل عي سه

لت ي ستظلحاي س تلد،سبلعلبل سه تستألخي ستخل ل لس عل  يلسظواش ع.سس  مسبلخل لمسلت ي س ي يلسستظلحاي س هب
 سبهدد تستظل عددي سي يدد ستظهلضدد ستظ عددل   سظواشدد عستخل ل دددستظالهددلعذسعحددد،س اددلسيحهدد س عددل  ي ستظت دد ساددمسعدد  س

ستظ عل  ي .

ادددددمستظهدددددلح مستظ ضددددد  ستظال وددددد سس13أحهددددد ستظاجودددددذستظ عدددددل   سعددددد  س عدددددل  ي ستظادددددل  سس،تظشددددد ت سبدددددح ذس
أعدل سستيدثل ل لسسات ا ستظلحلزعس سلحاياهلس سعاوهل،سبلعلبل هلساش ب سب يد سعد  ستالخل دلمستظعدوب .سبلخ

ظواش عستخل لمسلحاي سات ا ستظلحلزعس عاوهلس ستخل ل للهل،س تظالحلزتسعحدسظوحال ستظ تخو سظات اد ستظلحدلزع.س

                                                           
1 - B. MATHIEU, op. cit., p. 78.. 

 ،س أ سعب س   س.س71/ . .ع/س س /س10تظ أ س ق سس-س2
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تظاشل سىظيهل،سبلت ي س ي يلسسس13ال  س ه تسبلت اس ع س يدستخل لمسبسلت ي سق تع سعي سات ا ستظلحلزعسبس  ستظ
س.1عاتسات ا ستظلحلزعسالست سلحاي سح عهل،س ستعلب سستظل عي ستظ تي ستظاا مس عل  يل

 التشريعيةتأمين المجلس الدستوري لقواعد الوظيفة  .2
،س سىحالسق سياه س ت سسعمسب  ستخل ل للدسلحلزتستظب ظالمبعب سستظ اي  ستظلش ي ي ق سالسي ل سض اس

 ستظلش ي سظ ضد سقيد  سهلس تلاليلزسالتألخي  سستعلثال تظب ظالمس ستظت  ا سا ل،سعح سسىت تثدس)خ سيلشل  س  سبش ت
سظ سي سسبهلستظ عل  .لدسل  قتساال ع

،س د سقدلح مسظه سخ تستظا عدذستظ عدل   س د سادمستظب ظادلمس تظت  اد ستد سلحادي ستظ  قدلسستظ اي يد سبيحهادل
باحلعدب سيهي تحهلسستظل سق س،اها ستظلش ي س،س أه سه سستظ  قلس2امستظ عل  س191عض  سيحاالحدسا لس  هلسظوال  س

،س سلت تس  مسل ايحهلسبلظ جدستظ  سي يد سستظا عدذ،سخل د س سأمسهحدل سهلش  بسلاذسبعي سب ض سسللحاياهالسظه
ادذس د تيللهلس د سهد تستظاجدلت.سب اسثلظثسش ي سظهالس  ستظ اتستظلش ي  ،سه ستظا ععد ستظ هلعدي ،ستظلد سقد سلُس

جهدلز ستظب ظادلمس تظت  اد س د ستعدله ظي س  سه سستظتلظ سيج ستظاجوذسح عددسأادل ساهلضدييمس عدل  ييمسالد تجهيم س
ادمسستظلد سلاثدتسىتد  سا ضد علسستظ عدل  ستظلشد ي ي ،س سلد ايمستظ اي د سادمسجهد سلت ي ستظ  ق ستظ اي يد سبيحهادل

ظ عددل   سظألت ددل ستظاحب يدد سعودد سهدد سستظشدد  ب،سقدد سيل ددل  سادد ستظعددوب سىظغددلءستظهلضدد ستتيددثستمس.سجهدد سأخدد  
عده سسعود س دالمس د ستظاهلبدتس ستظله ي ي سظوجهلزيمس  سلت ي ستظ  قلسسبيحهال،ستألاد ستظد  سقد سيادذسبشد عي سعاودد.س

يم،سالسيعاحسظدسبالجلز سعادتسيادذسبالتد  سا ضد علسس اي لددستظ عدل  ي .س سظول  يد سبديمستظالبوبدستتل ت ستظ عل  
التلدد تءسهدد تستظل ددل  ،ستيددثسي يدد سل عددي سهدد سسسللتددسسااودد ستظل عددي س تهاددس ددلمسعودد ستظاجوددذسأمسيلدد ختسىيجلبيددل

،سل تعددد ستاليدددلزتسستظلشددد ي ي تظشددد  بسبادددلسيل ت ددد س س عدددل  يلهل،سظيعدددله س ددد سبحدددلءسق تعددد سلشددد ي ي س)احددد سظو اي ددد س
س.لهللت اسع ا سستألب تا

تظدد بح س ساجوددذستألادد س سعاوهاددلسستظالضددامسلحاددي ستظاجوددذستظشدد ب ظهددلح مسهدد تستإلبددل سعحدد سعددمست س دد
بسزيل  سعو ستظشد  بستظاح د مسعويهدلسعو سأحدساحدسس27تظال  ستشل بسستظ  قلسستظ اي ي سبيحهالس ستظت  ا ،س س

امستظ عل  ،سيشل بس  س تساش  عسأ ستقل ت،سقلح مسظي  مساهب ال،سأمسي   سب   سأعبل ،س أمسس115  ستظال  س
                                                           

س أ سعب س   س.،سس71/ . .ع/ س س/19تظ أ سس-س1

س

 تظ ه  ستأل ظ س(سامستظ عل  .سس)889تظال  سس-س2
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 ع سستظاجوذستظ عل   سب حدسلت ي سإلت  ستظ ي يلسستظا لبب سبلببي سش  بسقب تس س  سح دس  سش تسا ت سب،سيت
امستظ عل  .سألمستظل عي ستظ  ع سظه سستظ يلغ ،سس115اشل ي س ستقل تتلسستظه تحيم،س تظات   ست  تس  ستظال  س

تظشدد تستظدد  سي خدد سس»س...س،س لت يدد ستظلشدد ي ي لب هددلسشدد  بلسىضددل ي سالسي هددتسبهددلستظ عددل  ،س ساددمسشدد حهلسع قودد س
اشدد  عسأ ستقلدد ت،سقددلح مسظي دد مساهبدد ال،سالسي دد س دد ستدد س تلدددسشدد بلسىضددل يلسظوشدد  بستظاح دد مسعويهددلس دد ستظاددل  س

س.1«امستظ عل  ،س سىحالسيش تسىت  ستظ ي يلسستظا لبب سبلببي سه سستظش  بس...سس115

عدد  سأ تادد س هدديذستظجاه  يدد سعودد س ددتسغ  دد ،سظول دد يسسس19 س دد سح ددذستظهددلح م،سأقدد ستظاشدد عسبلظاددل  س
اددمستظ عددل  .س سأعددل ستظاجوددذستظ عددل   سل عددي هلسظي لبدد سأمسس123عويهددلسبدد  مساحلقشدد ،ستعددلحل تسألت ددل ستظاددل  س

هدد تستألخيد ستد ستظلشدد ي ست اهدلسالسيحببد سعود س ددتسأ تاد ستظد هيذ،ستحبدد  سادمسأمستظا عدذستظ عددل   سقد سادححس
ب  تا س  ستظتلظ ستالعلثحلهي سظوب  س  مسع ضهلسعو سل  يسسغ  لد ستظب ظادلم.س ستظل عدي ستظاهلبدتسظهد ت،سهد سأمس

ظلاييزهددلس دد ستظاددل  سستظ عددل   سإلجدد تءستظل دد يس،سيل ددل  سادد سى ت  ستظا عددذأ تادد ستظتلظدد ستإلعددلثحلهي سىخضددلعس
 سي  قدددتسسيدددز ستظخل ددد سظولشددد ي س ددد سهددد تستظاددد اتظاس-تظل عدددي ستظاهلبدددتسس–ادددمستظ عدددل  ،سبدددتسعدددي   سس73/123

اددمستظ عددل  سظأل تادد سس123اددمستظاددل  سس1 سس2،س1تدديمسخ ددمستظ هدد تسس»سس...س،س لظا عددذستظ عددل   سلداال عدد
لم،س سخ دمستظ هد  ستظل سيلخ هلس هيذستظجاه  ي س  ستلظ سشغ  ستظاجوذستظش ب ستظ بح سأ سبيمس   ل ستظب ظا

تظ تب د ساددمسح ددذستظاددل  سظأل تادد ستظلدد سيا ددمسأمسيلخدد هلس هدديذستظجاه  يدد س دد ستظتلظدد ستالعددلثحلهي ،س الحدددسيهدد اساددمس
س.2«  تءس ظ سىظ ستظلاييزسبيمستأل تا ستظل سل   سعو س تسغ   سامستظب ظالمس ستأل تا ستظاعلثحل سسامس ظ س

س ،س  تعدتظلشد ي   سلشد يتسق تعد سابعدب س س تضدت سظاال عد سبه تستظلت استظل عي  سأادمستظاجودذستظ عدل سس
 ددد س تسستظ قدددسسى ت  ستألبددد تاسظلحادددي ستظ  قدددلسستظ اي يددد سبيحهادددل.ستألاددد ستظددد  سقددد سالسيلتهددد سعحددد سىع حددددسظ ددد  س

ستظ عل  ي ستإلعله لظ سظوت  .

 للبرلمانأدا  لمواجهة الغمو  المعياري ثانيا: التحفظات 

سابهاد ب،س المسغا  سب  ستألت ل ستظلش ي ي سأتيلحلسظتاوهدلسخ دلهمستظلش ي ي تظ اي  سىضل  سظض اس
تظاجوددذستظ عددل   سيهادد سأيضددلسيعددل ع س)خدد س دد ستظحاددل ستظهددلح ح ،ستألادد ستظدد  سست غيدد ساتدد   ،سقدد سلشدد تسخبدد س

أ سس يهدددل،ستلادددتسعددد  سل عدددي تس،سعددد تءسظ ددداسستظاشددد عل سلدددتظسظألت دددل ستظلشددد ي ي ظا تجهددد سهددد سستظادددله  ،سب قلبلددددس
                                                           

 ،س أ سعب س   س.س8777/ .س .سع/س . /س11تظ أ س ق سس-س1

س،س أ سعب س   س.س8777/ .س .سع/س . /س11تظ أ س ق سس-س2
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يعددلوز ساحدددستظلدد ختسبل عددي تسستظابلبهدد سإلج هدددسباددلسستظغادد  ستظا يددل  سلدددسظهدد ت.س سا تجهاحهددلسغادد  سق دد سظ
(،س ادلسلعداحستظلت ادلسستظل عدي ي سظوهلضد ستظ عدل   سبلعدل التسسس1)سسس ززستالي ستظتهد  س تظت يدلسستألعلعدي ي

 عاتستظاجوذسبه سستظلهحيد سس(.سس2)سسستظه تع ستظهلح حي  سا يل ي  سإلزتظ ستظغا  سسأه تاستظاش عس عح سظو عل  ي 
 تتل ت ستظ عل  ،س ل زيزسلالع س ساللح ستظهلح م.س ي امسالبوبيمستثحيمسه تستظخ  م،  س

 تعزيز ضمانات حماية الحقوق والحريات األساسية .1
تالت ددل ساالددلزسهدد ستظ عددل   ،سلثبددسسأمساجلظهددلستظسجلهددل تإلىمستظ  تعدد ستظلتويويدد سظولت اددلسستظل عددي ي س دد س

 د  ستالخل دلمستظعدوب ،سب يد ساظتعد  س عدل  ي ستظت د سسظا لظجد ا جه ستظ.س لظل عي تسس1وت يلسستظ لا ظستظاحاا 
ىظدزت ستظعدوبلسستإل ت يد سسألمظتد   ستظعدوب ستظلحايايد .سسل وياهدلظت يلسستألعلعي ،سادمسخد تستتالي سظسه سضالم

تاليددد ساددمسياثددتسضددد بلسس،س هددد تعحدد ساال عدددلهلسظعددوبلهلستظله ي يدد ضدددببهلسعيبددلتل ت سب دد ستظابدددل  ستظ عددل  ي ،س
س.2ستظت يلس

تظاجودذستظ عدل   سابلشد  سظتاليد ستظت يدلسستظ   يد س،س  ستلظ ستظغا  ستظا يل  سق سيلد ختسه تىظ سجلح س
ستظ عدل   تظهلض سبلعل التس)ظي ستظلت السستظل عي ي .س   س أيدسبش مسابلبه ستظهلح مستظ ض  سظ حلخلبلس،سأ   س

ت داستظحادل ستظ دل س ستظت يدلسستظ   يد سس غليلهلستظا ت ه س ستظاهل ب سبيمساهلضييمستثحديمسب  ستظلت السستظل عي ي 
يتد سظوااثوديمسبسعود سأحددسامستظهلح مستظ ض  ستظاشل سىظيدد،سس73ظال  ستسس  ه سح ستظا     س عل  يلسظوا تبحيم.

تإلبدد عسس، دد ستالحلخلبددلسس سظوال شددتيمستألتدد ت س ظوجددلمستظا تقبدد ستظا لادد يمسقلح حددلسظألتددزت ستظعيلعددي ستظاشددل   
عود سعبددل  سبستظت دد تس  ددزستظهلضد ستظ عددل   سب،س سعود ستظهلهادد ستالحلخلبيد ستظبو يدد س ستظت د تسعودد سحعددخ ساحهدلس

تد ستظت د تسسلعلب سأمستظاشد عسبهد سستظ ديلغ سي بد سظألبد تاستظاشدل   س د ستالحلخلبدلس، دعو سحعخ ساحهدلسب،س
هدد ست ادد سس،بيدد سأمساال عدد سهدد تستظتدد سقدد سلاددذسبابدد أس عددل   س)خدد عودد سحعددخ ساددمستظهلهادد ستالحلخلبيدد ستظبو يدد ،س

                                                           
1  - A. VIALA, op. cit., p. 113. 

تظعال،سظوا عع ستظ لا سبالج تءسأشغلتس سل ليبلسساها سغي سات   سعو س»سستعلب سأم ستظ  حع سبه تستظخ  م س  ستجلهل س تضحسظواجوذستظ عل  سس-س2

خل  سالعلخ ت سه سستظا  تسسس،خيمسألع تمستظا عع ستظ لا سبلظ ظ جس تختسه سستظاالو لسسبلظحعب سظات سستظع متل ستظاالو لسستظ لا س تظخل  ،س سىعبلءس

س«: سأمسيت  سب جدس لاسالعلب ل سلجل زتسستظته  س ستظت يلسستظ عل  ي ستظاضا ح ،س تظل سعو ستظهلح مست اهليجس،تظاثبل  سظولثبيسسأ ست ستظزيل  سظاثبليهل

- Cf; CC n° 85-198 DC du 13 décembre 1985, Loi modifiant la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et portant diverses 

dispositions relatives à la communication audiovisuelle J. O. F du 14 décembre 1985.   
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ادددمستظ عدددل  .س سظابلبهددد سهددد سستظادددل  ،سأ  ههدددلستظاجودددذسبدددلت اسس15 سس19تظتيدددل ستظخل ددد ستظا    ددد سبلظادددل ليمس
يا مساال علدس  مستظلهيد سبدلتل ت ستظتهد  ستظا لد اس...سله ي سه تستظت سالس»سأمسسا لب تل عي  سيزيتسغا ضهل،س

س.1«احدسس21بهلسظوغي سبا ج سأت ل ستظ عل  ،سالعيالستظال  س

حدددسظدد سي وددمساخلظ لدددسظحا  جدددستألعلعدد ،سبددتستتلدد  سأ قلبدد ستظاجوددذستظ عددل   سظهدد تستظت دد ،سس دد  ستظا تدداس
.س عددل   س)خدد ،سعودد ستظاشدد عسا تعللدددسظابدد أسعددوب ستظاشدد عس دد سله يدد سسظهدد تستظتدد ،سىالسأحدددس أ ساهلبودد سهدد تستظتدد 

ظدد سي ددمسبالظغددلءسهدد تستظتددد ستظاددد ت  سظو عددل  ،سبددتسظجدد سىظدد سلهحيددد سبستظلت اددلسستظل عدددي ي سبسس، ا قدداستظاجوددذسهحددل
  تا ستظ عل  س  ستاليد ستظتهد  س ستظت يدلسستألعلعدي س)ست اد سس  ستظت  ستظا تق  سظوا ت ه سبيمسالبوبيمستثحيم

يتاوددسهد تسىق ت سته  سقلح حي سظل ايمستظ اوي ستالحلخلبي .س  غ سأهاي ستظت ستظد  سلدس  س سأهايستظتيل ستظخل  س(،
ضد سهد سسسظتلجد سظل عدي سيه يددقد سي بيددسل عدي تسسخبد  سأثحدلءسلببيهدد،ساادلسيبد  ست،سىالسأحدسيتاتسغا ضدلستظت  

س.2 سامسش حدسله ي ستظت يلسستظ   ي سظألشخلملتظستظل  ي س

اشدل   سا  بد سظواجودذستظ عدل   س د سستظاد    سلظشد تبتظا يل يد سستظه تعد غاد  س،سيد امسامسجلح س)خد 
سستظد  سيحلاد سس تظت  ستظلش ي  بيمستظهلع  ستألعلعي سسعلل ش سع ق ستظ عل  ي سلغا ضهسمس  ألس،لت ي ستظهلح م

إلعددل  سلددد ايمسهددد سسس.س سعحددد سلخودد ستظهدددلح مسعدددمسظ دد سهددد تستظددد   ،سلبدد  ستظتلجددد سظلدد ختستظاجودددذستظ عدددل   تظ دد  
.سبه تسيشل  ستظاجوذستظ عل   س  سلت ي ستظهلح مس  ستظاحب ،سبلت السسل د مس3ل عي ي سلت الستعب ستظ  ق سب س

تثحديمس د ساد  سسبالج تءيمض  .س ظ سأمستظهلح مسيلت  س  ال سأالمسي   سبلظهلح م،سظ  استظل عي تسستظ ش تهي ستظا
.س لظهدلح مس(س Codétermination)،س سلت ي سالتد (س Prédétermination)لت ي سأ ظ ساعب سظا حلسسس  تت  

سعيشل  س  سلت يد  ساه  ءسامسب استظاخلب سبد،ستظ  سس،(س Prédéterminationه سعاتسا ل  سظاحشهدس)
ت د سي عددذسظهلعد  سل دد ا،س،سبلعلبددل سأمس دتس4 )سCodéterminationس(ا حدلسسأيضدل،ساددمسخد تسهد سستظهدد تء س

س.5امسلت ي سا حلسس سا السس  لت ستظت  سىظ ستظاخلببيمسبد،سظلا يحهيج  سل  يضلسامس س

                                                           
 ،س أ سعب س   س.س19/ . سع/س س /18تظ أ س ق سس-س1

2 - Voir pour les risques de l'obscurité de la loi; Ph. MALAURIE, L’Intelligibilité des Lois, Pouvoirs 2005/3, n° 114, 

p..131, 132.   

3 - A. VIALA, op. cit., p. 114. 

4 - Gérard TIMSIT, cité par A. VIALA, Idem. 

5 - B. FRYDMAN, cite par;  F. MALHIERE, op. cit., p. 05. 
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دغيد سأمسقِسستعدلثال ستظاشد عس د سل يديمسا ظ ظدد،س لظلت ي ستأل ظ سظوهدلح م،سياثدتس  جد   ستظدحمس د سلت يد س  
س ستظ جد تسستظلد سقد سيل  هدل،سمسعد  لدساد ستظاجدلالسسغيد ستظاتد   ه تستظا ظ تسعديل  سا لحد سظولت يد ستظ تد .سأل

مس  تقددلساددمستظ دد ت .س سظضددالمسعدد  ستعددل التسهدد سستظ  تغددلسسع ددذسادد ت س للدد ستظهددلح مس ستعددلخ تاهلسظخ ادد س   سعدديُس
ظل  يدسس ستظاتل  ستظلش ي  ،سلب  ستظتلج سىظ سل عي تسستظابلبه سظواجوذستظ عدل   ،سظادتءسهد سستظ  تغدلسساعدبهل،س

تظلت اددلسس لهدد  س،سعددل ثاستظا هدد  س م.س سبهدد توهددلحظستأل ظدد اددمستظاشددل   س دد ستظلت يدد ستظ   دد سعودد ستظاخددلببيمس
تظاعدددب ،س سلدددحهمس ددد س تسستظ قدددسسادددمستظهدددلااستظالددد   سظولت يددد ستظاشدددل  سادددمسستأل ظددد تظل عدددي ي سادددمستظلت يددد س

(،سالس ااثتس  législateur -CoUn (،ستألا ستظ  سيج تسامستظاجوذستظ عل   ساش علسش ي ل1تظا حييمسبلظحم
س(.س Prédéterminationتظا ح ستأل و سظوهلح مس)سلت ي اعلع لدس  سظ ياه تب ،س سىحالس ا ل م،س

س175 ستظثلحيد سادمستظادل  سس92تظاش عس  ستظ هد ليم ستأل ظد سادمستظادل  س  ساثلتس تضحسظوب ،ستظاه  سحمس
امستظهلح مستظ ض  سظ حلخلبلس،سعو سأمسلز  سقلها ستظال شتيمسظ حلخلبلسسب   سامساحلخب ستظاجلظذستظش بي س

(ساددمسعدد  ستظ اليددلسسعودد سس1+سسس  %97ادد زعيمسعبدد سخاعدديمسبلظالهدد سزتهدد س تتدد س)سس،تظبو يدد ستظ الهيدد س ستظ بحيدد 
قدد سأتدد ثسظبعددلسقدد سي هدد س»سستعلبدد ستظاجوددذستظ عددل   سأمستظاشدد عسبلعددل الظدسظا ددبوحسبستظ اليددلسسبسي دد مس ستألقددت.س

 دد ستظاجوددذستظشدد ب ستظدد بح ساددمسلز يدد سقدد ته سساحدددسىق ددلءستظحدد ت ستظااثودديمسظوجلظيدد ستظ بحيدد ستظاهيادد س دد ستظخددل ج
تظخلبكستظحلج س العلب ل ستظ ه سس.2«امسقلح مستالحلخلبلسسس175 سس92تظل شيتلسستظاح  مسعويهلس  ستظال ليمس

تظاشل سىظيهلسأع س،سي  مسق سس»عمسغا  ستظاش ع،ستعلب ستظاجوذستظ عل   سأمسه تستألخي سبلعلال سسظو يلغ س
ت ستظااثودديمسظوجلظيدد ستظ بحيدد ستظاهيادد س دد ستظخددل جس دد ستظاجوددذستظشدد ب ستظدد بح ساددمسلز يدد سق دد سعدد  سىق ددلءستظحدد س

،سادددمستظ عدددل  س25قددد ته ستظل شددديتلس،سألمسخددد اس ظددد سي ددد سىخددد السبابددد أستظاعدددل ت ستظاح ددد مسعويددددس ددد ستظادددل  س
تظاجودذستظ عدل   سس.سبه تستظلت ا،سيض 3«س بلظحليج سي  مستظا بوحسابلبهلسظو عل  سش يب سا تعل سه تستظلت ا

ا ض ستظ ه ستظخلبكستظ  سق سيت ثدستظغا  ستظا يل  سظواش ع،سبالق لءستظح ت ستظااثويمسظوجلظي سسل عي سستظابلب 
)ستإل ت تسستظ ا اي س تظهضدل سسبلظخل جسامست سلز ي سق ته ستظل شح،س سيضي سىا لحي سل عي سسامسقبتستظا حييمسبد.

سلببي ستظهلح مس(.عو س جدستظخ  م،سألحهالستظا و يمسب

                                                           
1 - A. VIALA, ibidem. 

 ،س أ سعب س   س.س19/س .س س /سس12تظ أ س ق س - 2

ستظ أ ستظعلب .س-س3
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 استخدام أهداف المشرع كسند للدستورية .2

سألهدد تابدد زستلظدد ستعلاددل ستظهددلح مستظا يل يدد ،سي سستظ اي دد تظااهدد ستظثددلح سظلدديهاستظاجوددذستظ عددل   سظغادد  س
سامسخ تظه سستأله تاسإلج ءسغا  ستظحم،سستظهلض ستظ عل   .س هحل،سإلعالتساب أستظ عل  ي ،سيعلح س خل 

زستظه دد ستظالدد خ سظواشدد عساددمسهدد تس،سلُبدد ِس1بلت اددلسسل عددي ي س )Prédétermination ( ستأل ظدد سولت يددظله يلدددس
ظيضددامستتلدد ت سأهدد تاسسعودد ست  يدد ستظددحمستظغددلا سح عددد،س  دد سهدد سستظ اويدد سي لادد ستظهلضدد ستظ عددل   تظهددلح م.س

س  ستعل التستظلت السستظل عي ي ستظل سل ي س يلغ ستظحمسظيتل  ستظ عل  .سسظيخلظاستظا لل ستظاش عس  ستظحم،

  دد سح ددذسستظاخددلببيمسبهددلسب جدد  سأهدد تاساعددب  ساددمسقبددتستظاشدد ع، اي دد ستظلت اددلسسهحددلسهدد سىعدد  سىمسس
تظبد ،سيعدلع سهد تس س سستأله تا،س خل جهلسل  سأعادلظه سغيد س عدل  ي .سبهلسامسهتظاهل ستظاعا ،سسظه س ي ملُستظ قسس

 ددديلغ سظحاددد تسظوددد   ستظاهددد سعوددد سل دددل  سعه بددد ستإلظغدددلءسظ ددد  ستالخل دددلمستظعدددوب سظواشددد ع،سس  تظاجودددذستظ عدددل س
 لج وهدددلسق يددد س ددد سا تجهددد ستظا و ددديمسبهدددل،سخل ددد س ددد سا تجهددد ستإل ت  .س،ساجدددلالسستظب ظادددلمست ددداتألهددد تاس ددد س

يجدد ستتل تاهددلساددمسقبددتستظعددوبلسسسظوغليددلسستظلدد س دد تت سقدد سل دد مساشدد  ب سبلبيدديمستظاشدد عستألهدد تا  عددل  ي س
س.2،سظلجح سعه ب سع  ستالخل لمستظعوب سظألت ل ستظل سلتاوهلتإل ت ي سعح ساال ع ستظ  تيلسستظا   ظ سظهل

،سأمستظاشد عسبلعلادل سس1559ادل سس15 د س أيددستظعدلب سبلدل يخس  سهد تستظعديل ،ستعلبد ستظاجودذستظ عدل   س
ي  مسق سأ ختسغا ضلسعو سا ح سه سستظ ه  س»س...سسظح ذستظ يلغ ستظل ستعل اوهلستظ عل  ،س الحدسس27  ستظال  س

.س الجدددلز س3...س«ستظلددد سيعلشددداسادددمسق تءلهدددلستظ تيددد   سأمسحيلددددسهددد سلت يددد س ي يدددلسسلحادددي س سعادددتساجودددذستظ  ظددد 
 عل  ي سه سستظادل  ،ستعدلوز ساحددسىعدل  سل عدي هلسظلبيديمسهد استظاشد عسادمسهد تستظت د ،س ظد سيتدل سإلعدل  ستظاجوذسظ

ظلبييحدسظواخلببيمسبد،سسلهظه استظال خ ساحت تعلخ مسسلل يي هستظال  ىج ءسغا  ستل سعويدسستيث يلغلهل.س
قد ستظاجودذس عدل  ي ستظت د ستعدلحل تسىظد سق تعد سظد سي تس، السيل ل سظدسه تسىالسبلهحي سل عي تسستظابلبهد .س بهد تستظ ادت
س.4أعلعي ،سبتستعل اتسه استظاش عسح عدس ا ج سظو عل  ي 

س
                                                           

1 - A. VIALA, op.cit., p: 116. 

2  - Jean- Yves Chérot, cité par;  A. VIALA, op. cit., p. 117. 

س،س أ سعب س   س.س71/س . .ع/س س /س10تظ أ س ق سس- س3

ادلي سس29تظاد  خس د سس71/ . .ع/ س س/19اثلتس)خ سالعل التستظاجودذستظ عدل   سأهد تاستظاشد عس عدح سظو عدل  ي ،سبدح ذستظ ي يد س،س د س أيددستظعدلب س قد سس-س4
س.سسامستظحمستظا تق س89،س سبلألخمسلت ادست تس عل  ي ستظال  س8771
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 الفرع الثاني: التحفظات التفسيرية أدا  موازنة

تظهدددلح م،سسألت دددل تظ دددلعويمستظاحشدددهيمسس،سادددمعوددد س دددتساادددل ذسظو اي ددد ستظلشددد ي ي ا دددبوحستظاشددد عسيبوددد س
 لت ستظه تحيم،س تظب ظالمسبلعلبل سس لتب ساشل ي سغو ستألتيلمسأستظت  ا سبلعلبل هلس  سس  تظاشل  يمس  سىع ت س
،ستى  جدد  ستظهددلح مس س،س  هدديذستظجاه  يدد سأتيلحددلسعحدد سله يادددسأل تادد س هلعددي .لتظا دد سسعويهددتقل تتددلسستظهدد تحيمس س

ظد سجلحد سهد ت،سي د س.ستألقدتعود سسأت ساحب يدستظت  اد سأ ستظب ظادلمسلت  يلبو س تظهلضد ستظ دل  سبد   سسعح د تس ت 
تظددد  تظي ،سي جددد سس س ددد س عدددبسهددد سسظل عدددي ستظدددحمسظلببيهدددد.س ددد ستيدددل ستظهدددلح م،سبل خوددددستظ تددد س تظاعدددلا س دددلع 

 دد سسل زيدد ستظاهددل  سسظو اويدد ستظلشدد ي ي ،ستظعددي ستظتعددمسب تعددب سأ تادد سستظل عددي ي ستظدد  سيضددامستظاجوددذستظ عددل   
سغيددد سأمسلشدددخيمساال عددد ستظ اي ددد ستظلشددد ي ي سالس.للببيههدد سسلل عدددي ه،س موح دددظىحشدددلءسسادددمس،تظتدد   ستظ عدددل  ي 

تهيهد ستظحاد سألمسس،بديمستظلشد ي س ستظلح يد س ستظهضدلءس، د ستظ  ظد ستظت يثد سل ل سب  تع ستظلهعدي ستظلهويد  سظوعدوبلسي
حادد تستظب ظاددلم،سسعودد ستعددل جددتستظ اي دد ستظلشدد ي ي سسبلاليلزتلهددلستظت  ادد سلاددل ذلثبددسسغيدد سهدد تستظلهعددي ،ستيددثس

ل ددد مساددد  سبلعلبدددل سستظب ظادددلم،س ساددد  سأخددد  سبلعلبدددل سسس دددالمستظ  تعددد ستظتهيهيددد سظواشددد عس،.سظددد تهدددلاشدددل ي سق تحيحسظغدددزت  
س.1تظلش ي ي س  اي تظسظز تظت  ا سعح ست ل تههلس

اشدد عسيحشددبسبث ثدد سا ل ددت:ستظت  ادد ،ستألغوبيدد سساددمسقبددتستالحلددلجستظلشدد ي  سيدد امس،أ ثدد س سب دد   س تق يدد 
.س تظا وددد  سأمسايدددزتمستظهددد  سبددديمستظ حل ددد ستظث ثددد ،سيايدددتسظ دددلظحستظت  اددد ،ستظلددد سلاوددد س2تظب ظالحيددد س سا ل ضدددلهل

س.3تظ علهتستظ ل ي سإلخضلعستظا ل ض 

ظواش ع،سسالعل تليجي ته سستظل  يب سسظ اتسأثحلءس قلبلدستظ عل   ستظاجوذسظل ختلب  ستظتلج سس،عح سه تستظت 
ظلد ايمسهد سسستظهلضد ستظ عدل   سعدل  سىظد سلهحيد ستظلت ادلسستظل عدي ي سس يوجد لثبيلدد.س سسظت استظل تزمسبديمسعحل د هل
  حدد سستالحلددلجستظلشدد ي  .تعدد سببي دد ستألبدد تاستظالهلبودد س دد سل خودددسبهددلسظت دداستظلدد تزمستظ قلبدد ستظح عيدد ،س يخلودداس

س(،س الحدددسعددي اتسعودد ست دداستظلدد تزمستظعيلعدد ستظب ظالحيدد س(س ا ل ضددلهل)ستألقويدد س هلعددي سب ظالحيدد تألغوبيدد س)سسلهلبددت

                                                           
1  - A. VIALA, op. cit, p. 159. 

2 - Idem. 

3 - L. PHILIP, op. cit., p. 21. 
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ظلدددددد تزمستظا ععددددددلل سبدددددديمستسعددددددي ع  الحدددددددسس دددددد ستظددددددحمستظب ظاددددددلمادددددد ستظت  ادددددد سأاددددددلسعحدددددد سلهلبددددددتس،س1أ السس(...)
س(....ثلحيل...).تظجهلزيم

 التوازن السياسيحفظ أوال : 

ت اددسظعد ا سق تعد ستظتيدل سب،ستظعو س تختستظتيل ستظعيلعي ظه سل   سل ختستظاجوذستظ عل   س   ت سإلت تس
،سبلعلبل هددلسقدد ت تس عددبلستالعددل تليجي ظهدد سسسأعلعددي لاهدد ستظلت اددلسستظل عددي ي س دد  ت س دد سهدد تستإلبددل ،س.س ستظاشددل   

ى سلعددداحسس  ددد ستظتيدددل ستظعيلعدددي ساهاددديمعددل امس   يدددمس بهددد تستظا هددد  سبدديمسىح دددل ستظاح ددد يمس أ دددتل ستظاحلزعددد ،س
س(.سس2تظ ياه تبي ستظال ت و س)سست اسا ه  س ل(سسس1تظعيلعي س)سسستظخ  لسبله ه س

 تهدئة الخالفات السياسيةفي التحفظات التفسيرية دور  .1
 س،س ضد لسأاحيددلستعدلثحلهيلسغي دد1595ظهد سأحدل ستظ ضدد ستظعيلعد ستظالد ز ،سب دد س شدتستظلتد تستظ عددل   سظعدح س

تالاددد ستظددد  ستعدددل ع س.س2تظ عدددل  ي سظو  ظددد ،س ادددلسغيدد سا ععدددلسسأخددد  سب لاوهددلتظشدد عي سعدددمسب ددد ستظا ععددلسس
ىعدل  سهي ود ستظا ععدلسسسظد ظ ستعدلوزاس س،سظوخد  جسادمستألزاد س1552و  ل ستظ بح ست لعداسس د س عدل  سظأ ضي س

 ،س،س سىحلدددلجسا ععدددلسسأخددد  ،س تدددتسالتلددد تءسلحدددلت ستظليدددل تسستظعيلعدددي ستظالهلبودددتظاعدددلهبوي ستظعيلعدددي ستظ عدددل  ي 
س  ستظحال ستظ عل   .ستظ اي سعمستتل تءستظلت تس1595 تعل  ت لسظض اس عل  

تظعددددوب ستظلشدددد ي ي سبلعلبل هددددلسا دددد  ستظاهل اددددلسسس1552هي ددددتسا عددددذس عددددل  سس،لتهيهددددلسظهدددد تستظا بدددد 
ظل ايحهلس.س س3  ال سأالمسض ساخلب ستظغ   ستظاحلخب ل اتسغ   سثلحي س تخوهلس ستألا ظاجوذسستظعيلعي ،سبالحشلهد

يحلخدد سثوثددلسأعضددلءساجوددذستألادد سعددمسس،ستيددثتظدد   ستظا جدد ساحهددل،سج ددتسلشدد يولهلستظعيلعددي س تسسببي دد سخل دد 
ي يمس هديذستظجاه  يد ستظثودثسبيحالستظاجلظذستظاتوي ،سسأعضلءب ي ستالقل تعستظع  س غي ستظابلش سامسبيمس سامس

س.امسأعضلهدستظالبه 

ظوغ  دد ستظثلحيدد ،سل هيدد تسعايهددلسظو  قدد سبدديمستألغوبيدد س تظا ل ضدد س تخددتسستالعددل تليجي ستظل  يبدد هدد سسعددمسحددل سي
تظابيد ستظ هلعد سظوثودثسس د سهد سستظ  قد ،سبلعدلخ تادث  س سالج تسامس هيذستظجاه  ي سا عع س عل  ي سس،تظب ظالم

                                                           
1 - Voir, pour une étude complète de ce cas d'ouverture; L, FAVOREU, Le Conseil constitutionnel et l'alternance, 

RFSP, Année 1984, Volume 34, Numéro 4. pp. 1002- 1029.  

س.218س–س290س.م،سا ج سعب س   س،س...سسالقانون الدستوريعب سهللاسب ق  ،سس-س2

سسس.11س:ا ج سعب س   س،سمسمجلس األمة: اإلطار العضوي و الوظيفي،عا تمسب ظي  ،س .سس-س3
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ساددمسد هدد تسيا حدد دد ستلظدد سعدد  ست دد ظدسعودد سأغوبيدد س هلعددي س تخددتستظاجوددذستظشدد ب ستظدد بح .سستألادد اجوددذس دد س
سلجعدي بزال ستظ  ق سبيمستألغوبي س ستألقوي ستظا ل ض .س سيد   ستالتلد ت سبديمستظ لولديمس د ستظغلظد ستد تستإلاعل س

 دد ستظهددلح م.سبلعلبددل سسل بيدد تسعددمس ل جالهددلستظبدد تا ستالجلالعيدد سظألادد ،س دد سشدد تسقدد ت تسسلخددمستظتيددل ستظ لادد ،س
 دد  س،سظلتادد ساخلوداستظهدد  ستالجلالعيدد سباشددل   ستإل ت  ستظ لاد ،ستظدد  سي لدد  س يددسأمسي دد مسعلاددلساددمستيدثسا

س.1العل ي س  سىع ت س،س سي  مسب ظ سأ ت سلع ي سبيمستظا لظحستظالحل   س تختستظاجلا 

تظببي  ،سظ سيش س ضد س،سبالحشلهدسظوغ   ستظثلحي سبه سس1552عح سظستظ عل   ستظل  يتأمسيب  تسامسه تستظب ،س
 سىحاددلس ت  سايددزتمستظهدد  سبيحهددل،سبلظببي دد ستظاتل ادد سظهدد سستظغ  دد .س هدد تس،س)حدد ت  ستظهدد  ستظعيلعددي ستتددتسشددلاسظلحددل

بت لادددسعودد سا ددلظحستألغوبيدد ستظ هلعددي س دد ستظتيددل ستظعيلعددي ،ساددمسخدد تسىعددل  سبحددلءسلتلظ ددلسسعودد ساعددل  سقادد س
س.2تظه  

يج سح عدسأادل سحزتعدلسسع،سظو عل  ستظاجوذستظ عل   سظابلبه ستظه تحيمعح س قلب سس،بحلءسعو ستظب ،ستظعلب 
حيد سل عديذسقلعد  سقلح سهيلذساد  سالسل هودسظس قلبلدتظهلح حي سظببي  سظ مستظعيلعي ستل  سيبب هلستظلحل  س ستظلضل ،س

سعويددد،سى تسبهددلسعحدد سىخبددل سسظول لاددتسادد سهدد سستظتددلالسس ددالمسعاودددسعددي  مسح عيددلس،عودد سا ددليي سغيدد سقلح حيدد .سظدد ت
اخلوداستآل تءس ستظا دلظحسسالتلد تءهلح مس تلد،سإلظبلعدسثيل ستظلعد ي سادمسج يد ستظا لظت سبيمستظه  ستظعيلعي سبلظ

لظا  ستظ تتد  سبدتظعيلعي ،س سه تسظمسيل ل سظدسىالسبلهحي ستظلت السستظل عدي ي ،سبالعدل  س للبد س ل عدي ستظهدلح مسظيهد اس
لشدد تسقدد ت تسسس،هل.سعحدد هلىظدد ستتلدد ت سل عددي ستظابدد أستظدد  سلدد ت  سعحدددستألغوبيدد ،سادد ستظ جدددستظدد  سلالح دددسا ل ضددل

س.3تظعيلعي سهياحلهلتظاجوذستظ عل   س سىخبل سساضليه سظوت  ا س سأغوبيلهلس  س

تظل  يددد سبددديمستظابدددل  ستظ عدددل  ي سسهددد س،  هدددلسظوبددد ،ستظعدددلب  تظ ددد   ستظهلح حيددد سظ ادددتستظاجودددذستظ عدددل   س
سيبدد زس   ستظالخل دا س سلخ ي هددلس دد ستظهددلح م،ساددمسخدد تستظل عدي تسستظلدد سلتلدد  سجايدد ستإل ت تسستظعيلعددي ،س هحددلس

 سبهد تستظبد ،،سلشدلبدستظاحلزعد ستظ عدل  ي ستظاحلزعد ستظ ل يد .سس.4تظخ  لسستظعيلعي س د ستظه تعد ستظا يل يد   سله ه س
ه سستظاحلزع ،سهد سحدزتعسبديمسستهيه أمسسىال ا ع سعويد،سس ا عسا وتليمسظب   ستظحزتع لبتستظل سي ل  س يهلسله

                                                           
س سالسب  هل.س39ح ذستظا ج س،سمس:سس-س1

 ح ذستظا ض ع.سح ذستظا ج ،س-س2

3 - L, FAVOREU, Le Conseil constitutionnel et l'alternance, op. cit., p.1011. 

4 - A. VIALA, op. cit., p. 165.  
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ل عي يمسظوته  ستظهلبو سظولببي س)سته  سسلش ي ي س(،سا عع سعو ستتل ت ساب أيمس عل  ييمسالخل ايم،سظيلد ختس
س.1ظه تستظت تظهلض ستظ ل  سب  ستظحزتعسبالعبلهدستظل عي ستظحا  ج سظواب أستظهلح ح ستظاه  س

لسخددد تسىجددد تءتسستظاحلقشددد س ستظل ددد يسسعوددد ساددد،سبلل لقهتألغوبيددد س سا ل ضدددلدساعدددبهلسقددد سلل دددلظحستظ لولددديم
سغيدد ستظابلشدد سظ عليدد سهدد سستظا ددلظت ستظهلضدد ستظ عددل   يدد ل س   سس،لس دد سح ددذستظهددلح م،سب دد هلالاثيددتسا ددلظته

 ستظلشل  ،ستيحهلسيل ختستظاجوذستظ عل   سابلش  س السق سل شتستظ لوليمس  ستالل ل س  سا تو.سبالع حدس عل  يلهل
وت دددد ستظلشددد ي  ستظدددد  سيتاددددتسل جاددد ستألغوبيدددد سظوحادددد  جسبلعدددلب ل سسظ س يهدددلسا ددددلظحستظبدددد  يم،سالس اِسبل عدددي تسسي دددد
حالتظ عل   ،س تل ت ستظ جدستظ  سلد ت  سعحددستألقويد ،سب اجددسظا دلظحسهد سستألخيد  سإلتظاخلببيمسبلظهلح مسسب ع لدس ت 
س.2تظحمسلتسسعح تمستظل عي   س تسس

تظحادل ستظ عدل   ستظجزتهد  ،سهد ستظل عدي ي سظله هد ستظخ  دلسس تخدتس سالسي ززسامسأهاي ستظ ادتسبلظلت ادلسس
،ستألادد ستظدد  س3ت اددلمسهدد تستألخيدد سظألقويدد ساددمستدد س  دد ستظاحلزعدد سأاددل ستظاجوددذستظ عددل   سظودد  لعسعددمسا ددلظتهل

،س هددد ساهددد سس4 حاددد تسظببي ددد ستظهددد تحيمستظاخبددد سبهدددلس،هددد تس   غددديتعددد سعوددد ستظلحدددل ذستظعيلعددد س ددد ستظجزتهددد .س
بحددلءسعودد سىخبددل سسو عددل  ي تظاجوددذسظ قلبدد سس  ،سأثحددلءجلهددل ستظ عددل سإلتظلت اددلسستظل عددي ي س دد  ت سظوا ددلظت س دد ست

أ د سبلبهد ستظهدلح مستظ ضد  ستظالضدامستظهدلح مستألعلعد سظوهضدلءسظو عدل  ،س عا سظب  ستظح  م.س  د س أيددسظا
س92تظت ستظحهلب سا ل اسبدسظجاي ستظا تبحيم،س  مسقيد سأ سش ب،سباهلض ستظادل  س»ستظاجوذستظ عل   سعو سأمس

(سادددمستظهدددلح مستظ ضدددد  ،سا ضدددد عسستظ هددد  ستأل ظددد س)س19 س ددد ستظادددل  س ستعلددددبل تسأمستظاددددش عسضدددي س.سادددمستظ عدددل  
يد ساال عد ستظهلضد سظتهددستظحهدلب ،س  ظد سبالجبدل سسامسح ذستظهلح م،سادمست سس12تإلخبدل ،سعح ستإلتلظ سىظ ستظال  س

                                                           
1  - Ibid, p. 168. 

2  - Ibid, p. 171. 

شديخل،سس01حلهبدل،سأ سس01تد ستإلخبدل سىظد سسلدبل عد س8799أ لد ب سس27سبلدل يختظ عدل  ستظ  حعد سل د يتس  ستألحاا ستظ عل  ي ستظاهل ح ،سي لب ستظ ههلءسأمسس-س3
سي  مسق سألل،سظألقوي ستظا ل ض س    ستظ  لعسعو سا لظتهلسض ساخلب ستألغوبي .سأحا سبه تستظخ  م:

- P. FRAISSEIX, op. cit., p.10, 11. Voir pour une étude complète sur la réforme constitutionnelle de 29/10/1974: 

D.BECHILLON, Élargir la saisine du Conseil constitutionnel ?, Pouvoirs 2003/2, n° 105. pp. 103 – 116 . 

حيث جل النصوص القانونية التي خضعت لرقابة دستورية، هي إما قوانين عضوية أو أنظمة داخلية لغرفتي البرلمان، وهي نصوص يوجب المؤسس  - 4

 فيها. المتنازع األحكام لرفع الدستوري النظامالدستوري خضوعها لرقابة المطابقة الدستورية  وجوبا. أنظر سابقا العنوان؛ 
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عودد ستظل دد يحسبدد ظ سظدد زي ستظ دد تستلدد سيددلا م،سعحدد ستالقلضددلء،ساددمستلخددل ستظلدد تبي ستظضدد   ي سظواتل ادد سعودد س
س.1«تعله ظي س   تا ستظهضلءس

هلسي،سلضديظد زي ستظ د تسباال ع ستهدستظحهلب سبه تستالجلهل ،ستعلب ستظاجوذستظ عل   سش بسل  يحستظهلض 
ظ سيوغسه تستظت  ،سبتس ضدتسىعدل  سابلبهلددسبل عدي سي تعد سى ت  ستظا د سس ا س ظ سامست ي ساال ع سه تستظت ،س
ظهضدل ستتد سبدلتل ت س د ستظاهلبدتس سعو ستعدله ظي س س  تاد ستظهضدلء،س سيد   سس اتل اتظعويدس)ستألغوبي سبب لس(س  س

ظواشد عستظتدد س د س ضدد سشدد  بسظاال عد ستظتدد ستظحهددلب ،سى تس ددلمس»ستظحهددلب ،سا لبد تسأحدددسستظ اددت د ست يدد ساال عد س
س«.حا تسظخ   ي ساهح ستظهلض ،سىالسأحدسالسيعلبي سلهيي سه تستظت ستظ عل   س

تظ عدل   ستظهلح مستظ ض  ستظال ود سبحادل ستالحلخلبدلسسظو عدل  ،س تعد ستظاجودذس سباحلعب س ت دسظابلبه س
تددد ستالبددد عسعوددد ستظهددد ته سادددمسظدددب  ستألشدددخلمس،سبلا يحددددسى ت  ستظاشددد عس ددد سلددد ايمسحزتهددد ستظ اويددد ستالحلخلبيددد 

ظ هددد سأخددد  سادددمسستظتيدددل ستظخل ددد ست اددد تالحلخلبيددد ستظبو يددد .سغيددد سأحددددس أ س ددد ساال عددد سهددد تستظتددد ساعلعدددلسبتددد س
تألشددخلم،س ستظالاثودد س دد ستألقويدد ستظلدد سظدد سلددلا مس سظدد سلجدد سأيدد سظودد  لعسعددمسا ددلظتهلسعحدد ستلخددل سهدد تستظهدد ت .س

ظدددد ت  ستظغلظبددد س ددد سله يددد سهددد تستظتددد سبدددالع مسستظ عدددل   ستظا دددلظحستظالهلبوددد ،ستعلددد استظاجودددذس ظل  يهددددسبددديمسهددد س
أمسسا لبددد تبددد اجهلس ددد سح دددذستظت ددد سلتدددسسعحددد تمستظل عدددي ،سست ددداستهددد  سبدددلق ستأل ددد ت  ددد ستظاهلبدددتس عدددل  يلد،س س

س.2«با ج سأت ل ستظ عل  بهلسظوغي سله ي سه تستظت سالسيا مساال علدس  مستظلهي سبلتل ت ستظته  ستظا ل اس.»..

 التحفظات التفسيرية وسيلة لضمان الديمقراطية المتواصلة .2
تظل سسىظ سجلح ستظ اوي ستالحلخلبي سلاثيتستظ أ ستظ ل ظسب يو أش لالسيه  سج ي ،سا ه  ستظ ياه تبي ستظال ت و س

سياه تب سخل جستظوتالسستالحلخلبي تعلا ت ي ستإلجالعستظ سضالم  هلسظه تستظا ه  سأ بحس أ بتسسا يل تسثلح يل.س
س.3،4بيم قلب سال ت و سظواحلخ ساال ع س سامسبلا يمس تساحلخِسسا يل تست يثلسظو ياه تبي ،س يل 

                                                           
س،س أ سعب س   س.س19/ . سع/س س /س21تظ أ س ق سس-س1

س،س أ سعب س   س.س19/ . سع/س س /س12تظ أ س ق سس-س2
3  - Y. POIRMEUR, op. cit., p. 277.  

  السلل قدداسعحدد سشدد تستظلاثيددتس س دد ستظاجددلتستظدد بح .س سال ت ددو ستظاعدد ظ  سي دداس  ايحيدد س  عدد سحا يلدددستظ ياه تبيدد ستظال ت ددو ،سب حهددلسبسال ت ددو سألمسس-س4

  ظيعدسسظهدلسضدالح ألمسعاتستظا تبمسالسيل قاس سالسيحله سعح ستظل  يسس هب،سظيل ت تسىظ سخل جستظوتالسستالحلخلبي .س ال ت و سألمسق تع ستظتيدل ستظاشدل   س

سسسأحا :س سا حلهلسبسبتسلبه س تهالسبيمسأي  ستظحلذستظ يم،سامسخ تستظلشل  ستظ ل ،سيعلبي  مسلغي ساتل يللهلسأ /س تع ،سعلاي 

- D. ROUSSEAU, La démocratie continue ou comment remettre l’État à sa place, RCA, n°12, 8 janvier, 2006, p. 01-02.                                                                                                                                                                
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و ياه تبيد .ستظشد وي سظالبوبدلسستظللجدل  س سسيم،ظوااثِودسش عي س ل يد تالقل تعستظ ل س سه تستظخ  م،سي امس 
،سههد سظهد ضدالمس العمسب ي ستالقل تع،سض ي  س قل   سعود سستظااثو يمبيمستظثه ستظااح ت سظه سامستظاحلخِسغي سأمس

هدد الءسعودد س قلبدد ساعددلا  سىقلادد سحاددل ستعددلوز سااددلس دد ستظا ععدد ستظب ظالحيدد ،سستظاحلخبدديمسوه س دد سلاثيددتسا ددلظح شددظ
  قلبد سس.1ظلاثيدتتس،،سظل او ستظ ي  ستظخ ي سظوحا  جستظلهويد  سظو ياه تبيد خل جستظوتالسستالحلخلبي ستظت ل تظااثِويمس

،س سلجبدد ه سعودد ستألخدد ستظت ددل سبدديمسظتالدديمستحلخددلبيليم،سلددحهمساددمستعددله ظي سقدد ت ستظت ددل سعددمسى ت  سات دد ايه 
يدد امسا هدد  ستظ ياه تبيدد ستظال ت ددو سبلظ قلبدد ستظاعددلا  ساددمسخدد تس سسبددال ت تسستظدد أ ستظا بدد سعحدددس دد سهدد سستألشدد لت.

تظ دددتل  سباخلوددداسأشددد لظهل،س سعدددب سس    الاثدددتس ددد ستإلعددد  سس :ستأل تس  سببي ددد سغيددد سقلح حيددد شددد ويمسظو قلبددد 
أادلسس.2،س هللدستألعالتسه ساال ع سظت ستظا تجه سالسيا مسظوح ت سلجلهوهل،سا سضغ بلسستظاجلا ستظا ح تآل تء

سأاددل قلح حيددلسستددلجزتتظاجوددذستظ عددل   ستظشدد تستظثددلح سظو قلبدد ستظاعددلا  ،س ل احدددس قلبدد ستظ عددل  ي ،ستظلدد سلج ددتساددمس
اعددلذستظهددلح مسبه تعدد ستظتيددل ستظاشددل   سستظات دد ايم،سباح دددسل عدداستظت ددل س دد سقدد ت تله س تبل ددل ه سبهددلسعددمسى ت  

س.3عوب ساضل  ستهيه يش تسسيال ذستظاجوذستهلسظوحا ستظ اتسبه ت س.س تإلض ت سبلظته  س تظت يلس

بديمسس   سىعد مستعل تضدهلتألقوي سست ستتل ت سي ح س،ا ه  ستظعوب ستظاضل  س  ستظا بوتلسستظ عل  ي س 
بيد سأمسهد تستظا هد  ،سقد سسبلا يحهلسامسىع مساالح لهدلسظ د   ستظهدلح م. سه تستظا ه  سع سج سيُسس س،ظتاليمستحلخلبيليم

ظج دتس دتسادمستألغوبيد س تألقويد سيهلو دلمسس د مهد سلد  ي سس لأل ادتتظش تستأل اتسظو ياه تبي ستظال ت و ،سسالسيب  
،س،س  مسع قو س    سستظل سلضد سبلظتيدل ستظ لاد ي سل ت  سامسخ تستظل ل  سعو سح ذستظهلح مت سال تزحلس أ ض

،س  اي لهددلسهدد ست داسلاثيددتس ددتستظا ددلظحس4عحدد س ددتسىحلدلجسلشدد ي  س سالسيلتهد سهدد تسىالسب جدد  سضدالح ستظل ددل  
س. يد

ادححسعدوب ستظله يد سأ ستظل بيد سسيهد اسىظد السب حدساحب ستظ ياه تبي ستظال ت و ،سسبحلءسعو سالسله  ،سيلضح
عود سا ت دو ستظلد ختسبديمسظتالديمستحلخدلبيليمس د سعاويد سسعبلههدلستظهد   إلسي اد سعمستإل ت  ستظ لا سظألقويدلس،سبدت

هد سسعدمسب يد ستظلشدل  .س عحد ستالل دل ،سلد ا سستألغوبي سعو ستألخ سب جهلسسحا هلجبل سإلس،لش يتستإل ت  ستظ لا 
ستظحهله .  ستظه ت ستظ جهلسس

                                                           
1  - A. VIALA, op.cit., p.176. et M. TOPER, Le juge constitutionnel et la volonté générale, Analisi e diritto, 1999 p. 02 

2  - Y. POIRMEUR, op. cit., p. 278. 

3 - A. VIALA, idem. 

4 - Idem.. 
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 ادد ظ تستظ ياه تبيدد ستظال ت ددو ستظدد  سيلاثددتس دد سبستظاشددل  تسستظ لادد سب،سيلبودد سعحدد سىحلددلجستظه تعدد ستظهلح حيدد س
 ت عدددلسس دددت ييم،سقدددلح حييم،سا ت دددزستظس،سادددم تظت  اددد غيددد ستظب ظادددلحييمس أعضدددلءسىشددد ت سعددد  س دددلعويمسلشددد ي ييمس

 ستألغوبيدد سلجب ددس تظدد  ساددمسخ ظددد.س1ىعبددلءسعا ايدد سظابدد أستظلشددل  ساددمستجددت،س دد ظ ستظاجوددذستظ عددل    سستظا لادد  
ظهددلستالقلدد تعستظ ددل ،س ل بدد سأهايدد سسأاحهددل سلددتظ دد ستعددل التسشدد عيلهل،ستإل دد تبستظل عدداس سلتلشدد ستظعيلعددي سعودد س

القل تتلسس ابلظد ستألقويد سظو  د تسىظد ستل دل سعيلعد .سب د هلسيد ل س   ستظاجودذستظ عدل   س د ستلظد س شدتسهد سس
ظلشداتساجاد عستظا بد سعحهدلس يهدل،سإل ت  سادمستتس،سظابلبه ستألت ل ساتتستظحدزتعسبلت ادلسسل عدي ي ،سل د تظاشل  تس

،س ادلسأمستألغوبيد سعدلجله س د سى  تجسابلظد ستألقويد س د ستأل ظد سبهدلستح د ت وي سب السادمس تألقسى ت  س تسامستألغوبي 
س.2تظ عل  ي  قلب سظق ت هل،سل ل يلس

ل تعددد ستالتلددد ت ستظعيلعددد ستددد تستالحلدددلجسسعوددد ستظهلضددد ستظ عدددل   سىجددد تءس قلبددد سح عيددد تظاهاددد سسستدددل سهددد ل
غيدد سابددلب سظو عددل  ،سالسلتلاددتستجدد ستظتددتستظجاددلع سبدديمسسأ س،س لظثحلهيدد ستظلهوي يدد سالجلهل تلدددسابددلب تظلشدد ي  

سظلوبيددد تآلظيددد ستظ قلبيددد ستظاحلعدددب سظددد ظ سهددد ستظلت ادددلسستظل عدددي ي ،ستظلددد سلبددد  سأ ثددد ست تقددد س س.ستألغوبيددد س ا ل ضدددلهل
البوبلسستظ ياه تبي ستظال ت و ،ستيثسأحهلسالسل  ستحل ل تسأل سامستظ لوليم،سبتسه ساخ جسعل س ساجد  ،س اهدل س

جزءتسامسى ت  ستألقوي ستظب ظالحي ستظابو بد ،سبلظلحدل  سس امسخ تسىحللجسقلح مسج ي سيت س ظ س سل ج سيُس سس.ظهال  ساشل
حددلزعس يهددلسبل عددي سألت ددل ستظالت لغييدد س،ست ظهددلبلإلبهددلءسعودد ستألت ددل ستظلدد سالسحددزتعس يددل سهدد تسس،ادد سى ت  ستألغوبيدد 
ست سظوحزتعسيتاتسى ت  ستألقوي .س ش تستظثلحيلعمسى ت  ستألغوبي ،سبيحالسستأل ظ .ستيثسل ب سيلضامستظ جهليم

ابد أستظلشددل  ،سبلعلبل هدلسخبددلسظولهدل  سيجادد سبديمس دد اسستلجيددلستظلت اددلسستظل عدي ي سسلوبد س،بهد تستظبدد ،
 س دتسسلش تسأ ت سظدجالعسبهلح مس تت ،سبتسأ ث سامسه ت سىجالعس  س تست  ،س،س التإل علمس ستظت ي ستظعيلعي 

س.3ظه ت ستظعيلع سظواثلظي س تإلجالع ستهل ِسال  س س ه  ،سبتس  س تسا بوحسب جدسعل ،ساالسيج وهلسلُس

قدد سيثادد سهدد تستظا حدد ستظدد قي سظو ياه تبيدد ستظال ت ددو ،سعحدد سز عدددس دد ستظحاددل ستظ عددل   ستظجزتهدد  ،ستظدد  سالس
ىالسس ظيعددسسظهددلسعددوب س دد س ظدد س،) تههددلتظدد  لعسعددمس سمستألقويدد ساددمس عددلهتس ل يدد سظا تجهدد سخبدد ستالقلدد تعستظ ددل سيا  دد

س:عو ستألغو عو سعبيتستظتاس  ستلظليمس

                                                           
1 - Y. POIRMEUR, ibidem. 

2  - A. VIALA, op. cit., p. 179. 

3  - Ibid, p. 180.  
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بدددل ستإلجبدددل  سظواجودددذستظ عدددل   سبلظح ددد مستظ ضددد ي سأ ستألحااددد ستظ تخويددد ستلظددد ستإلختظتلظددد ستأل ظددد  س
ب تءسا ل ضلهلس سساهل تللهلأامسظهلستظا عذستظ عل   س عيو سقلح حي سظله ي سس، هحلسظوغ  ليم، تظح د م.سس د سهد ست 

تظتلايد ،سستظ عدل  ي جهلسسحا ستألقوي ،س الجالعسأ ظ ،سظل ل  س)ثدل ستظ قلبد سثسأمستألغوبي ساجب  سعو سى الجس ستي
مسظددد سلولدددز سبددد ظ ،س لظ   ددد ساللتددد سظواجودددذستظ عدددل   سظ عليددد  لظلت ادددلسسبقددد ت س تيددد سس ددد ستظعيلعددد تإلجادددلعسس ت 

 .تظالحلزعس يهل،سل ي سابلبه س عل  ي ستظت  ستظل عي ي 

أت ددل س عددل  ي ستظحددزتعستدد تسس تلظدد هدد سضددالح ستظ ياه تبيدد ستظال ت ددو ،سس يهددلس ل بددتأاددلستظتلظدد ستظثلحيدد ،سس-
س  س ض يم:أيضلسىالسامسبل ستاهلسس،حا هلس جه سعل ي ،سى سالسيليحستظا عذسظألقوي ساح  تسظول بي سعم

لد ت  سادلسيا حددسادمستألقويد ستظب ظالحيد ،سعحد هلسسغ  ليددتظب ظادلمس هديذسىتد  سس لشد يوسساض*ستلظ سالسى تس
س.بدسظوحا س  س عل  يلدس  تلدسبالخبل ستظاجوذستظ عل   ت تستظحمستظاحلقا،سخع سس  ستظلشل  س

ضددد س هددديذستظجاه  يددد س ددد سا تجهددد سلس هددد ستلظددد سعددد  سل ت ددد ستألغوبيددد ستظب ظالحيددد س تألغوبيددد ستظ هلعدددي ،س*س
يلحلزتستظ هيذسعدمستعدل  ت ستاليلزتلددستظ عدل  ي ،ستظه تع ستظهلح حي ،سظ تسق سس  سىحشلءتألغوبي ستظب ظالحي سسبا تلس

س.1ظي ضتسىخبل ستظاجوذسظضالمس جهلسسحا س

تظ  تظددد ستظ عدددل  ي سسأادددل أادددلسخدددل جسهدددلليمستظتدددلظليم،س دددالمستظحادددل ستظ عدددل   ستظجزتهددد  سالسيددد   س   دددلس بيددد  س
أمستظاجودددذستظ عدددل   سقددد سيلددد ختسابلشددد  سظيبحددد ستإلجادددلعس.سغيددد سبا هددد  ستظلشدددل  س ياه تبيددد ستظال ت دددو ايمستظ ظلددد

امسس92عح س قلبلدسظابلبه ستظال  سسىظيدستظعيلع سبيمستظ لوليم،سباحلعب س قلبلدسظألت ل ستظالحلزعس يهل.س ه تسالسعا 
تظحادددل ستظددد تخو سظواجودددذستظشددد ب ستظددد بح ،سبالعلبدددل سسأمساعددد ظ سىحشدددلءساجا عدددلسسب ظالحيددد سعوددد سأعدددلذستالحلادددلءس

س  سهدس،امسه تستظت سعيلع ستأل و سظألتزت ستظااثو س  ستظاجوذستظش ب ستظ بح ،سيت  سبلق ستظح ت ستألت ت تظ
ست سأقويلسستظاجوذ.أيش و مس

س،سءحدسظ سيهد  سىظغدلأع  س عل  ي ستظت  ستظا    ،سىالسسىظ س  سه تستإلجلهل س   لتظاجوذستظ عسل  ت غ س
تيددثس.سلداال عددألقويدد ستظلدد سظدد سلددلا مساددمسىشدد ت سح عددهلس دد سظتدد ستظسهدد تت دداسبددتسأعددل سابلبهلدددسبددلت اسل عددي  سي

عل اسبتد سىحشدلءساجا عدلسس دلس، جهدلسسحاد س سابلظد ستظبد  يمتظل عدي  ستظلت اسس  تظ عل   سستظهلض  تع س
،سضددامسبلت اددستدد ساهلبدتتظب ظالحيد سظألتدزت ستأل ددوي ،س)س سهد تسيشدد تسىبهدلءسظجددزءسادمسى ت  ستألغوبيد س(،س س دد س

                                                           
1 - L, FAVOREU , Le conseil constitutionnel et l'alternance, op. cit., p. 1022. 
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يا ددمسظوحدد ت سأمس»سستألتدد ت س دد سىحشددلءستظاجا عددلسستظب ظالحيدد ،سبالب قدددسظ دديلغ ستظاددل  سظلددحمسعودد سأحدددسستظحدد ت 
س.1«يش و تساجا علسسب ظالحي س

عحد ساحدلقاسسبه تستظلت ا،سته ستظاجوذستظ عل   سامستإلجادلع،سادلسعجدزسسعدمسلتهيهددسىجد تءتسستظلشدل  
يتاددتسىجددلز ساتضدد سظ عددل  ي سى ت  ستألغوبيدد س يتعدد سالسشددب سبشددب س تتدد ساددمست اددد،س هدد تس،ستظددحمستظا تقدد 

ستحل ل سظهل،س السبالق لههلس يتع سظألقوي ،س سىحالسعب سعمستإل ت ليمس  سااه س لاتسظدجالعستظعيلع .

 التوازن المؤسساتيرعاية ثانيا : 

،سلظدعدلثال س يهدلاود ستأل ظد ستاليدلزتسسا لبد  ساي د سبيمستظت  اد س تظب ظادلم،س سس اشل  س اي  تظلش ي سسي  
امسه ت،س دالمساال عدلدسعلشده سلحل عدهالسظوعديب  سعويدد.سظد ت،س دالمستظاجودذسس تحب قلس.وب ظالم غ سلعايلهلسأعلعلسظ

ي تجدساشددد و ستظلددد تزمسبددديمستاليدددلزتسستظت  اددد س ستهددد  ستظ عدددل   سعحددد س قلبلددددسظ عدددل  ي ستألت دددل ستظلشددد ي ي ،سعددد
لدد بي س ددتسا ععدد سهدد سس،هحددلتظلت اددلسسهدد سس  اي دد سل عددي ي .سسبلت اددلسستإلخل ددلمبل ويادددسظه تعدد سس،ظاددلمتظب س

 ض س تسا عع س  ستظحادل ستظ عدل   .س سأثحدلءسضدببدسظهد تسسامسث ست ا تختستظاجلتستظات  سإلحللجستظهلح م،س س
تظلدد تزم،سعدددي اتستظاجودددذستظ عددل   سعوددد سعهوحددد ستظب ظادددلمس دد سعاوددددستظلشددد ي  ،سادددمسخدد تسعهوحددد سق تعددد سحالاددددس

س(.سس2(.س السي اتسعو سل بي ستإلحللجستظا يل  سظوت  ا ،سإلبهلهدس تختساشل ي ستظه تحيمس)سسسس1تظ تخو س)سس

 بتحفظات تفسيريةعقلنة القواعد البرلمانية  .1

دد اثددتسهدد سسى ت  سىحشددلءستعلبددل ساددمسأمسس،2ت تعدد ستظ ياه تبيدد ستظا هوحدد ظعدد مسب حدددسستظاجوددذستظ عددل   ساي   
 عاددتسظوه تعدد ستظعددلاي ستظاضدداح س دد ستظ عددل  ،سس-سأ سقدد ت تسستظب ظاددلمس-ىخضددلعستظهددلح مسسظذسلهدد اسىظدد لتظاجدد

س.3بعوبلدستظب ظالمض ستحت ت لسسبه تستظا ه  سضالح ستظاجوذستظ عل   س

تظخ ددددد سظلبددددد ي س قلبددددد ستظ عدددددل  ي ،سألمسسي ددددد ستظحادددددل ستظددددد تخو سظوب ظادددددلمستظاجدددددلت ددددد سهددددد تستظخ ددددد م،س
،سظبا هد سظد اي له سو سظلشد يدستظاهلضديلسستظ عدل  ي ستظا هوحد تظب ظالحي مسق سيعلغو مس    س ض سحادلاه ستظد تخ

الدلزسبهدلسل  ستعل جلعستالاليلزتسستظل سخع  هلسا سا   ستظزام.س سق سيلل،سظه س ظ ،سبلظحا سظوخ   دي ستظلد س
                                                           

س،س أ سعب س   س.س2111/ .سم.س /81  تظ أ س ق س-س1
2 - A. DELCAMP , Le Conseil Constitutionnel et le Parlement, RFDC, Presses Universitaires de France, 2004/1 - n° 57, 

p.39. et; B. PIERRE, Le conseil constitutionnel français et le modèle … , op. cit., p. 51, 52. 

3 - M. DEBRE, L'exercice du pouvoir , Discours de garde des sceaux, devant le conseil d'état 27 aout 1958, 

http://www.assemblee-nationale.fr. [Consulté le 06 aout 2010 ]   
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،سعحد سىحشدلههلس.س هد سيتد  سب د ستظا دبوتلسستظلد سلبد  سخ ي د لادمسبد اس للبهدسلبلببيههدستظحال ستظ تخو ق تع س
،س سظل  يدددسستظ   ددد س سل دددل  سهددد تس1ي شددداسعحهدددلستظلببيددد ظ حهدددلسلدددببمس)ثدددل سخ يددد سهددد ستظا غددد  س يهدددل،س ستظلددد س

تظخبدددد ،سل بددددمستظا عددددذستظ عددددل   سظهددددلس سأخضدددد ستألحاادددد ستظ تخويدددد سظ قلبدددد س عددددل  ي سىجبل يدددد سأاددددل ستظاجوددددذس
س.2تظ عل   

تظحادل ستظد تخو س  مسبهدلسعدي ي ،سيبدلب ساثتسه سستألت ل سبلت السسل ظاجوذستظ عل   سي تق ست سغلظبلسالس
تظ دد  ،سسهدد ت دد س.سلت يدد هل دد سسالعددله ظيله سلتتل تاددمستدد يله س دد سلحاددي سق تعدد سعاوهدد ،سأمسيشددج سعددمستظب ظاددلحي

ظحالادستظ تخو ،سج دتسح دل سث ثد سأ بدلعسأعضدلهدسظ  د ستظت دلح سعدمسسباحلعب سىع ت ستظاجوذستظش ب ستظ بح  س
يددد ،س غددد سأمستظا عدددذسظددد سيلبودد سظددد ظ سعددد  سأغوبيددد سأعضدددلهدس هدددب.س ح دددل سث ثددد ستظحلهدد س سىعدددهلبس ددد لدستظحيلب

بُس بددلعساددمسأعضددلءستظاجوددذ،سيضددي س سي دد  ساددمسىا لحيدد س  دد ستظتأل تاليدد سست ددلح سعددمستظحلهدد ،س س دد سهدد تس  دد  
غي س عل  ي سظه تستألخي سض سىعهلبس  لدستظحيلبي .س س غ سهد سستظاخلظ د سظو عدل  ،سىالسأمستظاجودذس ضدتسىعدل  س

 يددددسأمستظاجودددذستظشددد ب ستظددد بح سس أ ابلبهددد ستظت ددد سعوددد سىظغلهدددد،سبالعدددل  سبحدددلءسا حدددلسسبل عدددي س)خددد سادددمسعحددد س،س
 سأعضددلهدسب دد ستالعددلالعسىظدد سله يدد ستظوجحدد س تظحلهدد سي  ددتس)س...س(س دد سجوعدد ساغوهدد سبددلالقل تعستظعدد  سب غوبيدد....»

س.3«تظا ح ستظ  سيا حدستالعل لح سب ت سزا هدس

تتل  ستظاجوذست ي ستظب ظالمس  س للب سق تع سعاود،س س  سح ذستظ قس،س بحسابلا ددستظخ يد سس،به تستظلت ا
س ظالحي سا هوح . ه سيعله س  سبحلءسق تع سبسه ت بظ ع ست لح سا  ب سالسي بيهلسظدستظ عل  ،س

تظت  اد سشد ي ه س س  س جدس)خ سجو سظابلا ستظب ظالحييمس  س ع ستاليلزتسسلش ي ي سأ ث ،سعو ستعل س
ي حُل سعمسلببيههلساال عد سأت ل ستظخ ي س  سحالادستظ تخو ،سستألت ل مساجوذستألا سب  سا س،سض س  سه سستظعوب 

                                                           
1  - A. VIALA, op. cit., p. 190. 

 سأمستقل ددل حلسقدد سيعددله ستظاجوددذستظ عددل   ،سبلظلت اددلسستظل عددي ي ،سس دد سل دد يمسق تعدد سب ظالحيدد سا هوحدد ،سعحدد س قلبلدددسظوهدد تحيمستظاحاادد سظ اددتستظب ظاددلم،سغيددس-س2
سيج  مسلتهي سابلا ستظب ظالحييمسعو ستألحاا ستظ تخوي س  سه سستظ  تع ،سظايز سلببيههلسامسب استظب ظالحييمسأح عه س سع  ستلجلهلسظد  ت .ستألا تمستظو تمس

س سالسب  هل.سس12سمس،علب ساهلتسا لح ستظب ظالمستظجزته  س  ستجلهل تسستظاجوذستظ عل   ،تألايمسش يب،سس-اا حل.سأحا سبه تستظخ  مس:س

 ،س أ سعب س   س.س79/ .م. / س /س13تظ أ س ق :سس-س3
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.س سليهاستظاجوذستظ عل   س1تظاجوذستظش ب ستظ بح جزءسامستاليلزستظل  يتسظوح  مستظا  سسعويهلسامسقبتس
،سظيه د س د تت ساجودذستألاد سادمستظاشدل   س د سل د يتستظح د مستظهلح حيد ،ستالت دل ظه سستظاتل ظ سب قلبلدسظه سس

تظا عذستظ عل   سالسيه  سعو ستإلب  سادححساجودذستألاد س د تيلسسى خدلتسأ سل د يتسعود س»...سا لب تسأمس
س.س ستعددلهتستظاجوددذستظ عددل   س أيدددس دد س قلبدد سهدد تستظحاددل 2«واحلقشدد سخددل جسهدد تستإلبددل ستظددحمستظا دد   سعويدددسظ

بلالخل ددلمستظاعددلهتس دد سىعدد ت سحالاهاددلستظدد تخو س ستظا ددل ق سعويهاددلسببهددلسظو هدد  س»س...سبددلالعل تاسظوغدد  ليمس
س«.امستظ عل  سس119تألخي  سامستظال  س

 دد ستظل دد يت،س سىحاددلسسدتهددظستظاحاادد تظ عددل   ستألت ددل س،سظدد سيوددغستظاجوددذستألادد اجوددذسسالعددله ظي ل  يعددلس س
بلت ادلسسل عدي ي سلتيي يد ،سلعدلب  ستظ بدل تسستظاشد و سظهد تستظتد ،ساد سىبهلهددسعود ستألجدزتءسستظتد ج  هدلسادمسهد تس

سلت سادميعله سبهلس  سبحلءسق تع سب ظالحي سا هوح ،سا يل ي سظه سستألت ل ،سسج ي  غي ستظاحلزعس يهل،سظيحل سا يل ي س
س.3 ع ست سل  يتستظح  مستظل س  سسعويهلستظاجوذستظش ب ستظ بح   سسبا ساجوذستألا 

س

 التحفظات وسيلة لتأطير اإلنتاج المعياري للحكومة .2
 

هدد سسسهلخبدد سلضددايحسيحشدد عحدد هل،س ساشدد ع.س الحهددلسل لدد  سظبددلذستظعحدد سلت يدد ستظت  ادد سظاشددل ي ستظهدد تحيم،س
،سأ ستظزيدل  س د سعدوبلهلسعود ستعدل سظهدل  ستظاجدلتستظلشد ي  ستظا ديمستظاشل ي سق تع سقلح حي سامسش حهلستظل ع  س

س.4بلق ستظا ععلسستظ عل  ي 

                                                           
سبسيعلا سىظ ساح   سأ تل ستظل  يتس  سىبل ستظوجح ستظاخل  س  ستلظ سقب تستظل  يتس...سب.تظحال ستظ تخو سعو ستحدسح ذسامسس99تظال  سسحمس  ى سس-س1

ساحدسعو سأمسبسالسي خ ستظ وا سأثحلءساحلقش ستظا ت سع  ساح  ب سأ تل ستظل  ي س،س تظت  ا س  هيذستظوجح ستظاخل  س...بس.س99 السلحمستظال  س

  س   س.،س أ سعبس71/س .س س/س .س س/19تظ أ س ق سس-س2

س سالسب  هل.س81سم.علب س،ستظاهلتستظس،تظ عل   ستظاجوذستجلهل تسس  ستظجزته  ستظب ظالمسا لح أحا سبه تستظخ  م:ستألايمسش يب،سس-س3

 O. SCHRAMECK, L'influence de la jurisprudence du conseil constitutionnel sur l'action gouvernementale, Exposéس-س4

présenté par le Secrétaire général du Conseil constitutionnel Français au colloque organisé le 20 et 21 septembre 1996 à 

rennes sur " la légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel", Rennes, Economica, 1999, p. 107-109.  

امسخ تساشل ي ستظه تحيمستظل سلهل تهدل،سقد سي د مساا حدلس د ستلظد سلشد يتستظاجودذستظشد ب ستظد بح سادمسأغوبيد سب ظالحيد سسا لظتهللتهي سس   هلمستظت  ا سس-
هياحد ستظ تق يد ستظس ،سهد تظت  ا سىظ سه سستألغوبي سس  ستظل  يسسعو سه سستظح  م.س سالسيزي سادمسهد سستإلا لحيد س د ستظحادل ستظجزتهد سسلوج ت  اي ،سعح هلسق س

ساال ع ستظلش ي ،سعمسب ي ستقل تتهلسظاشل ي ستظه تحيم.سسوت  ا سعو سظ
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،سظددد س1 سظوت  اددد سبلعلبل هدددلساشددد علسأ دددي غيددد سأمستظاجودددذستظ عدددل   ،س س عليددد ساحددددسظ اليدددلزتسستظااح تددد
ابلبهلهلسظو عل  سبل عي تسسيل لاتسا سلجل زتلهلسبالع مسع  ستظ عل  ي ستإلعله لظ ،سبتسغلظبلسالس لمسيعلتعمس

ت اددسالاليدلزتسستظت  اد س سعاودسعو ستظ  تسبيمستظعدوبلس،سس لعلع سسعو سل ايمسابوبيمستثحيمس  سح ذستظ قس
س  ساال ع ستظعوب ستظا يل ي .س

اددحا س  دد س جدددسجودد سظل دد  ستظت  ادد سعودد ستخل ل ددلسسأجهددز سأخدد  ،س عدد ساشدد  عستظهددلح مستظ ضدد  ستظ
امستظ د تيلسستالعلشدل ي سظهد تستألخيد ،سظلشداتسىظد سجلحد ساشدل ي ستظهد تحيم،سس  ظ ظ اتس س  تيلسساجوذستظ

اشدل ي ستأل تادد س اشدل ي ستظا تعددي س)ستظ هلعدي س ستظلح ي يدد س(،سغيد سأمسا لعدد ستظت  اد سالسلاهدد سعحد سهدد تستظتدد ،س
عسهد سستظا تعدي سبتسلب زسعح سبعبسعوبلهلسعو ستظعدوب ستظلحايايد سظد هيذستظجاه  يد ،سبلخ يدتسح عدهلستد سىخضدل

س.2ل هيتس هيعهلسظدخبل سبهلسىظ سجلح س هيذستظجاه  ي ا سالعلشل  ساجوذستظ  ظ ،س

اددددمستظ عددددل  ،ستظلدددد سلتدددد  سس115 لعددددلح ستظاجوددددذستظ عددددل   س دددد س قلبلدددددسظهدددد سستظاددددل  ،سىظدددد سحددددمستظاددددل  س
 ستظلددد سل ددد  ستالخل ل دددلسستالعلشدددل ي سظاجودددذستظ  ظددد سعوددد سعدددبيتستظت ددد ،سباشدددل ي ستظهددد تحيمس  مسعددد تهل،س

تعلبدد ستظاجودددذستظ عدددل   سأمسس،  مسىخبدددل .س تعلحددددددددددددددل تسظهددد تاددمس ج بددلسعوددد ساجوددذستظ  ظددد سإلبدد تءستظددد أ س يهدددلس
...أضلاستخل ل لسستعلشدل ي سأخد  سظد سيه هدلستظا عدذستظ عدل   س بلظلدلظ سي د مس»سق سس-ستظت  ا س–تظاش عس

)تظ هدد  ستألخيدد  (سادددمستظ عددل  ،سااددلسي ضدد سىظدد ستإلخددد تسس115قدد ستعددل ث سظح عدددساددلسظدد سلهددد سبدددسأت ددل ستظاددل  س
ىخضدددلعساشدددل ي ستأل تاددد س ساشدددل ي ستظا تعدددي سالعلشدددل  ساجودددذستظ  ظددد ،ستعددد سى ت  ستيدددثسأمسس.3«باهلضددديللهلس

تظت  ادد ،س يدددساعددلذسبددلظل تزمستظا ععددلل ستظدد  سي عددادستظ عددل  ،سظاعلعدددسبابدد أستظ  ددتسبدديمستظعددوب ستظلحايايدد س
ستظ اي ددد ،س ادددلسيتادددتسلضدددييهلسظاال عددد س(ستأل ت)ستظددد زي سس يددد ،س تظعدددوب ستظلح ي يددد سظددد هيذستظت  اددد ظددد هيذستظجاه س

 سستظا يل يدد سعددمسب يدد ستأل تادد .س  غدد سهدد تستظخبدد ،س ددالمستظاجوددذستظ عددل   سظدد سي تجهدددسبددالع مسعدد  س عددل  ي سهدد

                                                           
لزتسستظعددوب س ستظلدد سأ دد س جدد سظتاليلهددل،ستيددثسي لدد استظ  يدد ساددمستظاحادد يمسظو  تظدد ستظ عددل  ي ستظغ بيدد سبدد مسىحشددلءستظاجددلظذستظ عددل  ي سيدد ل سظتاليدد ستاليدد - 1

 خل  ،سظازي سامستظل  يتس تج :تظلح ي ي سعلا ،س تظت  ا س

 Cf. B. PIERRE, Le conseil constitutionnel français et le modèle ..., op. cit., p. 53. et A. DELCAMP, op. cit., p . 44. 

 ستعد ستظشد  بستظلد سيتد  هلسهد تستظهدلح مستظ ضد  سعود سأحددسبسيبد  ساجودذستظ  ظد س أيددس د ساشدل ي ستظهد تحيمس ستأل تادسح ذامسس19حمستظاش عسبلظال  سلس-س2
سظ سب.تظهلح مس)س...س(سس السيا مسأمسيب  س أيدس  ساشل ي ستظا تعي ستظل سيل سىخبل هلسبهلسامسقبتس هيذستظجاه  ي سأ س هيذستظت  ا ستع ستظتل

 ،س أ سعب س   س.س71/ . .ع/س س /س10تظ أ س ق سس-س3
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 س تسستجيد ،سلب د سابلا هدلس،سظي ي سلد بي سعادتستظت  اد سبلت ادلسسل عدي يلد قلبتألت ل ،س سىحالستعلغتس    س
س  سه تستظاجلت.س

،سحااسسىا لحيد ستعدلج ت سأعضدلءسماشل ي ستظهلح حيابل  لهلسبتظت  ا سامسخ تسظابلا س س  س جدس)خ س
امستظ عل  .سغي سس111ألت ل ستظال  ستعلحل تسخ  مساع ظ سل  مسا ض عستظعلع ،ستظب ظالمسظ هيذستظت  ا سب

ت دد سىا لحيدد ستالعددلج ت س دد س هدديذستظت  ادد س»س...سأمستظاجوددذستظ عددل   ،سعحدد س قلبلدددسظهدد سستظاددل  ،ستعلبدد سأمس
تظلحادي س تعلبد سهد تس«.س  مسع تس،سي  مسق ستعلثح سىا لحي ستعلج ت سأعضدلءستظت  اد سادمسقبدتسأعضدلءستظب ظادلمس

زيدل  سس هد تسيحدل س،تظب ظادلح سأعضدلءستظت  اد سادمستالعدلج ت ألحدسي   سس،تظ عل  سامس111ب ت ل ستظال  سىخ تس
تظابح ست لح سض ستظ قلب ستظعيلعي ،ستألا ستظ  سيختسبلظل تزمستظا ععلل سساحتهل  سعوب سه سستألخي سباتل ظ س

سظعوبلسسامس قلب سب ضهلستظب  .تسلا يمعو س

سعد  س عدل  يلدس ويد سبدالع م،سظ سيل لاتستظاجوذستظ عل   سا ستظت د ستظا يد ،سأيضلس  ستإلجلهل ستظا    
لدددسظ دد  ست لاددلتسا يل يس اددلسظدد سي وددمسعدد  س عددل  يلدسجزهيددلسظ عددل  ي سجزهدددس)سىا لحيدد ستعددلج ت س هدديذستظت  ادد س(،

حاددل.س(ستظب ظاددلح ستالعددلج ت لحاددي س،) لتييددد  ،س سل عددي ستددل سعودد ستظاجوددذستظ عددل   سابلبهدد ستظت دد سبددلت اسلس ت 
س.1«أعضلءستظب ظالمستعلج ت ستظت  ا سبخ  مساع ظ سل  مسا ض عستظعلع س»سا مسل يلغ سج ي  سبالعبلهدس

تظ   دد سعدددمستظت  ادد س دد سىع ددلءسأعضدددلههلساددمستالعددلج ت ،س ستتلددد  ستظ عددل   س دد سستظاجودددذسيس،بهدد تستظددلت ا س
س.تظا ععلل سظو  ظ تظبحلءستظل تزمس تختسظيت اسس،ى ت لهلسس  سلحاي سه تستظت  

                                                           
س   س.،س أ سعب سس8777/ .س .سع/س . /س11تظ أ س ق سس-س1
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 المبحث الثاني :  

 1االيجابية مشاركتهسلطة المجلس الدستوري في 
تقنمددد  ع لددد  ب دددم  ددد    ،ال  مددد   مرددد إ  امج بمددد  مددد  ال  ددد   أم ال جلدددل ال ردددت    ،تبدددمم   ددد  تقددد  لقددد  

 لتحفظ ت التفرم م  كآلم  ل ق ب  ال رت  م ل  ب  ى تبنم ال ش  ك رلطت  م  إذه لذا رتتح   التحفظ ت التفرم م . 
االمج بم  لل جلل ال رت     دم  د   تفردم ات ال ط بقد ، ال  ال ش  ك غم  أم ص  ة . ض م اجته  ه ال رت   

 ال طلب األ   (.تكت   اال بإ م ق إذه التفرم ات بحجم  ك مم ، تض م تطبمقه  م    اجه  ال   طبمم به  ) 

الرددلط   مدد  اعدد م ال رددت  م  أ  عدد   ال رددت  م ، مددإم االجتهدد   ال رددت    غدد  الحجمدد  التدد  مت تدد  بهدد    
الق ض  تبنى   لحفظ إذه الش عم ، ح  ط م م    ى ش عمته   نذ ظه  إ ،  إ التفرم م  لل ج لل ال رت  م  

 ال طلب الث ن  (.   .ح   ا أ    اعت    إذه التقنم  )، شكلت إلب اء تفرم ات  اجته  م   ش  ط ال رت   

 المطلب األول: حجية التحفظات التفسيرية

 ا  دممد  ال جد   التشد م  ، اعتبد     م قب  الفد علمم قب    ار بتفرم م  تحفظ ت ب تحظى  ق ب  ال رت  م 
تفرم  غم  الذ  م   ه م    أل ب رتب   ه ،2  ن   قمق    ص     لل رت    م   له  مب زال رت     الق ض أم 

 مرترد  مد  القد ن م ال قد  م، لد   .3تفمد  ذلد كثمد ة ب ردت   ل  لصدم   إدذا  ، ردت  م  الحكد حف ظد  علدى  تحفظ ت 
 تهددد قم أثمددد  جددد ال مقهمددد  حددد    مقددد ، اإلجتهددد   ال ردددت    التحفظددد ت التفردددم م  مددد  كثمددد ا  جددد  الفقددد  ال ردددت    

 مدد  إددذا أرددب ب قدد ا ه  ددم غمدد  ذك إدد  مدد  الحكدد . ،   صدد  تلدد  التدد  م   إدد  ال جلددل ال رددت    مدد  الق ن نمدد 
ضدف ء الحجمد  الق ن نمد  الك  لد  إلجتهد  ه،  نفر ، لحر  إذا الج  بت    ال جلل ال رت     ،الص    أم  تبد ا  ا 

  ألرددب ب التدد  تشددك   ع  دد  ضدد   م ب تت لددق أمضدد مقددط، بدد   –القدد ا ات  –أم إددذه الحجمدد  ال تت لددق بحك هدد  » 
 . 4«لل حت ى 

                                                           
 سلطة المجلس الدستوري في مساهمته السلبية.أنظ  ت ضمح  صطلح الرلط  ال  ظف إن  م  ال ن ام الر بق؛  - 1

2 - B. YELLES CHAOUCH, La technique de réserves d’interprétation, …, op. cit., p. 05. 

ب عت ددد   التحفظددد ت » ،   «أ  تجددد  ز أل   دددم أحكددد   ال ردددت    التحفظددد ت، األحكددد   )...( ال تح ددد » إدددذه   ثددد   علدددى إدددذه الصدددم ، نصددد  علدددى أم  - 3
اضدد م  لهددذا، قدد  مرددت    ال جلددل «.  رددت  مت م شدد مط    اعدد ة التحفظدد ت ال ددذك  ة أعدد ه  ...»، ك دد  ت دد  ال   تدد م « ... الردد بق ، ت دد   رددت  م ا ال دد ا  الت لمدد 

ذه التحفظد ت، ا د  بده  ه بإعد  ة الصدم غ ، أ  أ د ه ب ردتب ا  ب دح ال صدطلح ت أ  حدذمه ، ك د  ال رت    صم غ ت أ  م   ب ش ة، ُمَفّصد  ممهد  كمفمد  اع د   إد
 .م كن  أم م م  تح م  ال   ة ال  اقب . ك  إذا ال    مزم   م ج  ة ال    ال  اقب  محفظ ت  رك 

4 - X. SAMUEL, op. cit., p. 17. 
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  دددم  ددد   تضددد من  للتحفظددد ت التفردددم م  مددد  الجزائددد  ، مقددد  تفددد  ى إدددذا اإلشدددك  ال جلدددل ال ردددت    أ دد  
.   بهدذا الشدك ؛ مهد  مشد له  ب لحجمد  1تلد  اإلجتهد  ات التهكم  علمه  ب   ذل  مد  حكد ث  ، آ ائ   ق ا ات  أرب ب

لمضدد م  ، ددم النظدد   ال حدد   لق اعدد  ع لدد  94 ددم ال رددت    ال دد  ة  761 ب ل دد  تمم ،ألحك  دد الق ن نمدد  ال    مدد  
ت دد  قبدد  إددذا،    ددم ال  نمددمم ب ألحكدد   التدد  ت  لجهدد  ) الفدد   الثدد ن  (.  التحفظدد ت التفرددم م   ددم   اء ذلدد  تنفمددذ

 ) الف   األ   (. لحجمته  الق ن نم  أر رم الطبم   الق ن نم  اآل  ة الت  ت ت ز به  التحفظ ت التفرم م  رن ا 

 الفرع األول: الطبيعة اآلمرة للتحفظات التفسيرية

تطبمقدد   ،  إدد   دد لف لل رددت   بشدد ط  رددبق غمدد  الحكدد  ال  اقددب  أم  ل دد، تُ  ت ال ط بقدد  بددتحفظاع نددام 
، 2القدد ا ات الشدد طم  "" مهدد   ددم قبمدد  ذا لدد ت ال    مدد  ب ل جدد  الددذ  مف ضدد  ال جلددل. تفرددم ه  ددم طدد ف الرددلط  

اعددد م ال ط بقددد  اضددد م  الدددى أم ، ال  مبددد  لمدددذك  بشددد  ط صدددح  األحكددد  ألم ال جلدددل ال ردددت    مقددد   تحفظ تددد  
، إددذا  د  م طدد  التحفظد ت صددف  الرد بق  القضدد ئم  ال    مدد  ال  مد   شدد ط ل ردت  م  الددن  تفرددم   إد  بدتحفظ 

تت مز التحفظ ت عم غم إ   م تفرم ات الق ن م ال  لند   دم .   بهذه ال  صم  3لك  تفرم ات ال جلل ال رت   
التد  مردت  له   الردببم  م كم الت ممز بدمم التحفظد ت التفردم م    التفردم ات اجته  هم م ال رت   ،  ال جللقب  

 ال جلل كهرب ب لل رت  م  أ  ع   ال رت  م  )  أ ال  (.

  األ لدددى شددد  ط ب عتبددد   ،ال   مددد  بددد ق  التفردددم ات عدددم دددم جهددد  أ ددد ى،  ،التحفظددد ت التفردددم م  ت تلدددف  
 نهجمته    صم غته  اآل  ة أم    ،    جه  للتنفمذ  م قب  الرلط ت ال    م ،للصح  ال  م  م  مف ضه  ال جلل

أ ا د  إد  بد   ،محردب ع  مد  م لتحفظد ت لمردت تفردم ات اذا، تج له  ت تلف عم بد ق  أع د   الته مد  التقلم مد .
  .ث نم   (..تفرم م  )

 التفسيرية عن التفسيرات السببية اختالف التحفظاتأوال : 

 ددد ى  ردددت  مت ،  لل قددد ف علدددى الدددن تفردددم   علدددى ال جلدددل ال ردددت   تفددد ح  ائ ددد    ق بددد  ال ردددت  م  ام ملردددف 
،  نهجمدد الق ضد  ال ردت     ح علدىفد َ الحكد  ال  مددب اذا إد  اجد اء مُ  ردم متفأحك  د .  لتطبمدقكتفردم ه لل ردت   

                                                           
1 - B. YELLES CHAOUCH, Le conseil constitutionnel …, op. cit.,  p. 162. 

2 - A. VIALA, op. cit., p. 65. 

3 - M. DESANT, op.cit., p. 60  
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تج دد  تفضدد  الددى تح مدد ات   تلفدد ، ،   الددذ  قدد  محت دد  عدد ة قدد اءات 1عدد  ة ال  اقددبل دد    ضدد ن الددن  نتمجدد  
) الدددن   أ  النظدد   الدد ا ل  القدد ن م التفرددم  علددى  م ددد  ل إددذا .2ال  كندد  لدد  تلدد ال جلددل مجدد   ال مدد   بددمم 

مدد   حتددىال رددت      اإلجتهدد   ال  دد  بدد  مدد (،  إدد  أ دد  جدد    الددن  ال طبددقال رددت   ) الددى ج نددب ال  اقددب ( 
ت تلدددف عدددم تلددد   إدددذه اال مددد ةغمددد  أم طبم ددد   .بدددتحفظ تفردددم  ال  صددد  التددد  م تددد   ممهددد  ال ط بقددد   تالحددد ال

 ، ألنهدد  تشددت ط ال ط بقدد صددحمح اجدد زة للقدد ن م لمكدد م    م  القدد ن م، بدد  ام  ظمفتهدد  إدد التفرددم ات ال رددبب  ل رددت
 ،مقدط األردب ب التد  تبد    ط بقد  القد ن م صدف ، ال الصح  ال  م  م  ،  إذا    مضف  على التحفظ تال رت  م 

تفرددم ات تقنمدد   أ  أم .3مكدد م بدد حت ا  التحفظدد ت التفرددم م مددإم التطبمددق ال رددت    الصددحمح للقدد ن م  ، ندد ددم إ  
غمددُ  إلحتفدد ظ بحكدد  مدد  األصدد  ل نهجمدد    صدد  لتفرددم  القدد ن م،    ان دد  إدد  أ اة بال ط بقدد  لل رددت  ، لمرددت 

 .4 رت   

ع لمدد  عندد  امدد ا  الق ضدد  ال رددت    للتحفظدد ت التفرددم م  لددم مفردد  علددى انفدد ا  كدد   ددم ال بدد أ ال رددت    
ن دد   حددت  علمدد  تفرددم إ   االثنددمم   دد  إلرددت      ضدد  م ال بدد أ ال رددت      الحكدد  ال  اقددب قبدد   ق بلته دد ،  ا 

  أعلددى، قدد  َتحددّ   الددى َ قدد ل أ نددى ب لنرددب  لحكدد بلدد  حكدد  ألم  فهدد    ق بدد  ال رددت  م  ب ق ،الددذ  مجددب أم ُمق َبدد 
   م     اذا ك م القد ن م ب    م إذا، األب     م     اذا ك م الق ن م  ت ئ     ال رت  ، ل  م    غزاإ  م آ  ،

ن دد   ال م جد  ل  ندى الددن  مقدط، عندد إ محت د  التفردم  عندد   ق بلتد   دد  ال ردت  .   التدد  ت  أمضد ،لشد  ط صددح ا 
،  التد  مردت  له  ال جلدل ال ردت    5 تقنم  التحفظ ت التفرم م  ال   م  بمم  ن إج التفرم  الف قتظه  ب ض ن 

تفردددم ات ال ط بقددد  كشددد ط تظهددد   حمنهددد  االشدددت اط.بنددد ء علدددى   أبنددد ء علدددى  ق بلددد  األردددب ب،  مددد  اجتهددد  ه ا ددد 
 بب لتل  ال رت  م .ل رت  م  الق ن م، بمن   ال ن إج الك رمكم  للتفرم  تك م كر

 تردبق  نطقمد  ع لم  الته م  الت   م     ح   ج إ  الن م ،التقلم م  للق ن م الك رمكم  م  التفرم ات
 ددد ل   القددد ن م قبددد  أم م لددد  الدددى  الدددى مت صددد إكدددذا    ،مددد  حك ددد ال ردددت    الفكددد ة التددد  مددد ل  بهددد  الق ضددد  

 ت صدل  الدى  د ى  ط بقد  قبد   ال ردت    ال بد أ  رت  مت  أ  ع    رت  مت ، بنفل الط مق  الت  مرت  له  لتفردم 

                                                           
 .293  ج  ر بق،  : ، حجم  اإلجته   ال رت    أر ل  ر إ   ال جلل ال رت    م  ال    التش م   .  نم  حر ن ،  - 1

2 - M. TOPER, Le juge constitutionnel et la volonté générale, op. cit., p. 03. et ; A. VIALA, op. cit., p. 66. 

3 - Guillaume DRAGO, cité par A. VIALA, idem. 

4 - K. SCHLAICH, op. cit.,  p. 376. 

5 - Jean-Claude BEGUIN, cité par A. VIALA, Idem. 
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نتمجد  عند إ   تظهد  ،م بط بمم التفرم     ص  حك   ب  قد  ردببم  تح م مد  ،ه ال  لم بهذ  . ل  الن  ال  اقب
 .1ن التفرم  كربب ل رت  م  ال

حك دد ، إدد  ردد بق  مدد  حددمم أم الددنهج   تلددف عندد  ع لدد  بتحفظدد ت تفرددم م ، مدد لفك ة التدد  مدد ل  بهدد  مدد  
 ، لكددم  رددت  مت  ن م  رددت   منطلددق  ددم أم القدد  حمدد ال  نددى الددذ  محددتفظ بدد  للقدد ن م.  الظهدد   مدد  ذإندد  عددم
ال  نددى الددذ  مج لد   طدد بق لل رددت  . م طمد  ل مفردد ه   إلنقد ذ  رددت  مت  ،) مكدد ة الحكدد  (منت بهد  ب ددح الغ د ح 

مم  تمدد  إددذا ال  طددط الفكدد  ، ال ت جدد  ع قدد  رددببم   ال ت ز مدد  بددمم التفرددم      صدد  الحكدد ، ألم ت تمددب إدد
. 2ال  لمتمم الذإنمتمم إن    ك ل، األ   الذ  مج د  الق ضد  ال ردت    م دل بكل د ت القد ن م لمطد بق ال ردت  

 تضبط صحت .مالى    م    نى الن ، أ   تقنم  التحفظ ت التفرم م   اذا م لتفرم ات ال   م  تفض 

الردم ق  ذ أند  مد اصدم غت  اآل د ة. ب م  ال ط بق عم غم ه  دم التفردم ات مز التفرمت ،مض  عم    ربق  
 ط بقتد  لل ردت  ، أ د  مد  اطد   تفردم ات ال ط بقد ،  لمت ص  الى  د ىال    ، مفر  ال جلل ال رت    الق ن م 

، ت د    مقد  لهدذا الطد ن ال د  . 3لل ردت     ط بقد القد ن م الش  ط الت  ب  جبهد  مكد م ال جلل ال رت    مم لم
 ، 4ال    ال  م    ع   ب  ل ط بق  ، أ ا   تفرم م  ل ط بق  الق ن م التحفظ ت التفرم م 

 تحفظات التفسيرية أوامر تفسيرية الثانيا : 

األ ا   التفرم م ، لد  ع قد  بطبم د  ال  د طبمم ب لتفردم ات ال       الك رمك  ام اال ت ف بمم التفرم  
 الق ض  ال رت    بتفرم ات  للق ن م؟ مت ج إلى  م مذاته ، 

  ذ حكد  علدى  د ى ب التلنفر    نى الن  ال  اق ال رت   ال جلل مح   م  اط   التفرم  الك رمك ، 
احت ا ه   م أج  بمن   مب   ب لتحفظ ت التفرم م  للرلط ت ال     ال كلف  بتطبمق الق ن م،  الت  علمه   ،صحت 

تقنمددد  التحفظددد ت التفردددم م ، لمردددت ط مقددد    صددد   إدددذا ألم ال  ددد  ب .5التطبمدددق ال ردددت    الصدددحمح لهدددذا الدددن 
مفرد  م لتفردم  الك ردمك   .6مد  األصد  غمد   ردت    ل حتفد ظ بحكد ،   ان   إ  تقنم  محربلتفرم  الق ن م 

                                                           
1 - VIALA, op. cit., p. 67. 

2 - Idem. 

 .224 ج  ر بق:  : ،  ال رت    أر ل  ر إ   ال جلل ال رت    م  ال    التش م  حجم  اإلجته    .  نم  حر ن ،  - 3

4  - VIALA, ibid,  p. 69. 

5 - Idem. 

6-  K. SCHLAICH, op. cit., p. 376. 
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  إددد  لف ئددد ة أب ددد ؛ ت طددد     رددد  لتفردددم  القددد ن ممأ ددد  التحفظددد ت التفردددم م   ، ت تقددد م   ردددت  مالدددن  ال  اقدددب ل
 ال    الق ن ن . هذا تب   بتفرم ات م  شك  أ ا   لل   طبمم ب ، ألنه لق ن مالتطبمق ال رت    ل

الق ضدد  التفرددم  الددذ  مب مدد   ، اعتبدد  ا  ددم أمال فهدد  ، تحدد ز التحفظدد ت   صددم  األ ا دد  التفرددم م  بهددذا 
لض  م التطبمق ال رت    ل ، ال  نممم بتطبمق الق ن م.   م قب احت ا ه   م جب، إ   ر ل  لق ن ما ال رت    ب 

الرددلط ت  لمددرط ال شد  ، تددهطم  ال رددت    مد  ضددبط  لل رددت  م  بتحفظد ت متجدد  ز  األ د  الددذ  مج د  ال جلددل
 .1اال ب ل ج  الذ  م   ه ، م  تج   ذل م  تفرم إ  للن  تحت التش م م 

، ال  اقددب فهدد    نددى الحكدد ل ثدد   علددى التفرددم  الك رددمك  لل جلددل ال رددت     مدد   بندد ء علددى  دد  رددبق، 
، تط حدد م شدد  ط تقدد م  47الفقدد تمم األ لددى  الث نمدد   ددم ال دد  ة ... » أمعندد   ط بقدد  قدد ن م االنت  بدد ت اعتبددد  

ال ت شحمم ل نت  ب ت التش م م ،  أم اال تم   ال ت    لل ت شحمم لمل  م طبم تد  أم محد   أ ضد ع     لفد  
 47الفق تمم األ لى   الث نم   م ال   ة  ... »تفرم ، ت ص  الى أم إذا ال  م     «. ل  ن ال رت     نص  

 .2« ط بقت م لل رت   

 كدد   ال  دد لتمم للنظدد   الدد ا ل  ل جلددل  46   46ل دد  تمم ا ل رددت  م    عندد  تفرددم  ال جلددل ال رددت   
األ دد ، ت صدد  الددى أم إددذا األ مدد  قدد  احتدد   الحكدد  ال رددت    ال ت لددق بتج مدد  نصددف عدد   أعضدد ئ  عددم ط مددق 

) الفقدد ة الث نمدد  (  ددم ال رددت   تشددكمل   707ال ررددل ال رددت    قدد  بددمم صدد اح  مدد  ال دد  ة » أم  بدد ات  الق عدد . 
  اج اء الق ع   ، جلل األ  ،   أم  جلل األ   أق  اج اء الق ع  لألعض ء ال نت بمم حرب ال  ائ  االنت  بم 

أم الت د م  »  الدى ل ال ردت   ال جلد ت صد ب   إذا التفردم ،   «. لألعض ء ال  نممم ل ح إ ، قص  ت  مضه  
مظهد  م  ال ث لمم الرد بقمم،  ب رت  اح التفرم مم  .3«ال  ط  ب ، ال مت   ح    أ  حك   م أحك   ال رت  

األحكد    علدى ت ضدمح  غدزى ال شد    دم مقتصد امأمد  شد  ط أ  أ ا د  ل ردت  م  األحكد  ، بد   مال مح د أنه   
 ل ط بقد  األحكد  مد  التحفظد ت التفردم م  ب  ف تفردم ه  ،ت  م  إذا الحك على تق م    ى  ر، لمر ع ه ال  اقب 
 .4ال ط بق لل رت    م إذه األحك  التنفمذ ، الذ  مح   ش  ط    أ ا   تبمم كمفم  ال  مب 

                                                           
 .297  ج  ر بق:  : ، حجم  اإلجته   ال رت    أر ل  ر إ   ال جلل ال رت    م  ال    التش م   .  نم  حر ن ،  - 1

 ،  أ  ربق ذك ه. 2292/ ق. ق/  .  / 12ق ا   ق :  - 2

 الر بق الذك . 9111/  .م. /    / 22ال أ   ق :  - 3

  أ ا دد ، ردد اء التحفظدد ت التحمم مدد   نهدد  أ  البندد ءة، مضدد  عددم التحفظدد ت التفرددم م  اآل دد ة   التفرددم  أتفرددم ات ال ط بقدد  كلهدد  تددهت  مدد  صددمغ  شدد  ط  - 4
   التفسيرية. بالتحفظات القانون صناعةأل ثل  أكث  ال ن ام الر بق؛  أنظ ال شك  للت   . 
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 الفرع الثاني: تنفيذ أحكام التحفظات التفسيرية

للنزاعدد ت التدد  قدد  تت لددد  مهدد ف الددى ضدد  م حلددد   لتحفظدد ت التفردددم م ، لال جلددل ال رددت    ام ارددت     
ارتحضدد   إددذا ال  نددى علمهدد    اعدد الق إ تدد  الرددلط ت ال كلفدد  بتطبمددق  . 1هدد أ  تطبمقالق اعدد  الحقدد  عندد  تفرددم  

 .تفرم إ ب ن رب  

 ،التحفظددد ت التفردددم م    .2ت ددد  اجتهددد  ات ال جلدددل ال ردددت     لز ددد  لك مددد  الردددلط ت ال   ددد  ،كهصددد  عددد  
  ردهل  تنفمدذإ  مدإم ،3م م  التفرم  الند تج عدم ع لمد   ق بد  ال ردت  م ت بم  عم الرلط  ال     ال ض ّ ب عتب  إ  

 م قب  كذا تنفمذإ  )  أ ال  (،    ص حب الن  ال  اقب الب ل  متنفمذإ   م قب   ؛م كم الت ممز مم  بمم ح لتمم
 )  ث نم   (. ب لق ن ماآل  مم ال   طبمم 

 التفسيريةلتحفظات ل البرلمان تنفيذأوال : 

، ال  اقدب، م تلف حردب الدن   ام ت     الب ل  م    التحفظ ت التفرم م  الت  م   إ  ال جلل ال رت   
 إل ت فتل  ال ا  ة ل ط بق  النظ   ال ا ل  لغ مت  الب ل  م، عم التحفظ ت ال ا  ة ل ط بق  التش م ،  اذ ت تلف

  طبم   الق اع  الت  تحك  ص    ك   نه  .

إدد  اعطد ء الددن  تهد  حقمقب دد  أم مللدسببتور   لمطابقبة التشببري  الموجهببة تحفظببات التفسببيريةبالنسببة لل
ال جلددل اعتبدد  ا  ددم أم اجتهدد    ،تثمدد   شدد ك  أ دد   الب ل دد ماإللتددزا  بهدد  لددم  مددإم  رددهل   ط بقدد  لل رددت  ،   نددى

تج دد   للددن  بتحفظدد ت تفرددم م تدد    ط بق  ط بقدد  الددن  التشدد م   لل رددت  ،لعبدد  ة عددم شدده  ة  إدد ال رددت    
 ند أ دم تلقد ء نفرد . غمد    تص مب  ، لتكف  ال جلل ال رت    بتصحمح   نىا ج ع  الى الب ل  م ب  م  رهل  

 تطبمق الب ل  م للتحفظ ت التفرم م  م  ح لتمم اثنتمم:نظ م  م كم   ار  

، ب ددد   ق بددد  تشددد م   لدددن  ث نمددد    ا لددد  ددد  اذا  ددد  طلدددب  ئدددمل الج ه  مددد   دددم الب ل ددد م اجددد اء ح لددد   -
عند إ  مكد م الب ل د م  جبد ا علدى تكممدف إدذا الدن  حردب  أ  ال جلدل،  ، رت  مت   م قب  ال جلل ال رت   

 دم النظد   ال حد   لق اعد  ع د   02،  مقد  لل د  ة  دم ج مد  ال رت  م ل ق ب   الث نم  ال  ا ل نتمج  إل ض   ن  
 ئمل الج ه  مددد  أم مصددد   إدددذا القددد ن م، ب ردددتثن ء الحكددد  لدددم كدددم  "  ، التددد  تدددن  علدددى أندددال جلدددل ال ردددت   

                                                           
1 - X. SAMUEL, op. cit., p. 18. 

 ؛ تنفيذ إعالن عدم الدستورية.ال ن ام   ر بق أنظ  - 2
3 - X. SAMUEL, ibid, p. 15. 



 المعياري للبرلمان الجزائري العمل على الدستوري االجتهاد أثر: الثاني الباب

872 

 

ال  د لف للّ ردت  ، أ  أم مطلدب  دم الب ل د م قد اءة ج مد ة للدن  ،  مد  إدذه الح لد  م د ح الحكد  ال  د   علدى 
 .1"رت  ال جلل الّ رت    ل  اقب   ط بقت  لل ّ 

  الح لددد  الث نمددد  التددد  م كددددم أم مصددد  ف ممهددد  ت   دددد  الب ل ددد م  ددد  التحفظدددد ت التفردددم م ، إددد  ح لدددد   -
مددد  شدددك  أ ا ددد  أ   صددد م  لل شددد   لإلنتددد   ال  مددد    مددد   تبببدخالالتفردددم ات ذات الطبم ددد  اآل ددد ة التددد  تشدددك  

ال اصدط   ب ق بد  م. 2ال رتقب  ف  إذه الح ل  متحدت  علدى الب ل د م، ل ردت  م  ع لد ، أم ملتدز  بهدذه التحفظد ت،  ا 
  دد  ،  ائدد آق ا اتدد    تهشددم ات اتدد  كنصدد     ج مدد  لاجته  ال جلددل ال رددت   ،   صدد   أم إددذا األ مدد  متبنددى 

 .3محت  على الب ل  م احت ا ه   ع      لفته  م   ظمفت  ال  م  م 

 ب شد ة بتنفمدذ  تد مغ مت  الب ل د م  كلف مإم  للدستور لنظام الداخليللمطابقة التحفظات التفسيرية بالنسبة لأما 
بهدذه  ممال حمد  ممح    ط بق  نظ  مه   الد ا ل ، ب عتب  إ د  ال  د طبال رت    التحفظ ت الت  م   إ  ال جلل 

 مالغدد متمعندد إ  تكدد م  ،لل رددت    اال بددإع م  ط بقتهدد إددذه األنظ دد     ب شدد ة تطبمددق ددك دد  ال م كنه ،النصدد  
 م النظ   ال حد   لق اعد   00   مم   م تحفظ ت تفرم م ،  مق  لل   ة  رت    بجته   الإلاأل ذ ب  على تمم جب  

" النظ   الد ا ل  إلحد ى غ متد  الب ل د م ال  د  ح علمد   أن  اذا ك م ع   ال جلل ال رت   ، الت  تن  على
حك دد     لفدد  لل رددت  ، مددإم إددذا الحكدد  ال م كددم ال  دد  بدد   ددم طدد ف الغ مدد  ال  نمدد  اال ب دد  تصدد مح متضدد م 

 .4ال جلل ال رت    ب ط بقت  لل رت  "

ل ط بقدد  النظدد   الدد ا ل ، بنصدد  علددى ا ضدد   كدد    أمدد زا  ال جلددل مدد  التهكمدد  علددى تنفمددذ اضدد م  لهددذا، 
) الفقددد ة  770الدددن  ال دددذك   مددد  ال ددد  ة » ... ،   تبددد ا أم لل ردددت  م ت ددد م  الحدددق لهدددذا النظددد   ل ق بددد   ط بقددد  

ك  ت  م  ق  م    علم  ال مكتر  صف  النظ   ال ا ل  ب لنرب  للغ م  ال  نم ،   ب لت ل   م ال رت      الث لث  (
ا الطدد ن،   مقدد  لهددذ .5«ال م كددم الشدد    مدد  تطبمقدد  اال  ددم مدد   تصدد مح ال جلددل ال رددت    ب ط بقتدد  لل رددت  

التحفظد ت التحمم مد   التد    مد   ،  إ د  دم التحفظد ت التفردم م  مرمض م ال جلدل ال ردت    نفرد  تنفمدذ ند عم
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، مددإم تطبمقهدد    قدد ف علددى اعدد  ة تحمم مدد  تفرددم م  لألحكدد   التدد  مط بقهدد  بتحفظدد تاالنتدد   ال  مدد   . مب لنرددب  
االحتفد ظ بد لفق ة  ال جلدل ال ردت    مد  إدذا اإلطد   مضد ،  مق  للصم غ  الت  تق  ه  إدذه التحفظد ت.   تح م إ 

 غد   أثند ء  ط بقتد  للنظد   الد ا ل  ل جلدل األ د ، 773،   الفق ة األ مد ة  دم ال د  ة  ن  700الث لث   م ال   ة 
مقتضد  الفق تمم ال ذك  تمم أع ه ض م نط ق النظ   الد ا ل ، » ابق ء  اعتب  أمحم  . ته  اع ن  ع    رت  م

م ج مدد تمم، ددددد     تمدددددم مدد  شكدددددمم الفق تمصددم غ  إدد ت أعدد   لددذا .1«اعدد  ة صددم غته   ب دد  مفمدد  ال  نددى ال قصدد   
 .112  19ب ل   تمم  ه ال ق ب  إ    جلل األ   ح مم  م  نظ    ال ا ل  ب   إذددتبن

مدد  انت جدد ، متنفمددذه  دد تبط ب  ضدد   التدد     بتببدخل ط بقدد  أحكدد   النظدد   الدد ا ل  لل رددت   ب لنرددب  لأ دد  
الددذ  مح د  اإلنتدد   ال  مد    الددذ   ال حقدد  مد  ال ردتقب  للنظدد   الد ا ل   ق بد الإدد   ،ذاتد .  ضد  م إددذا التنفمدذ

 مرإ  ل  إذا الت   . 

 تنفمدذإ  ، مإمالتحفظ ت التفرم م  اآل  ة  البن ءة،  ال ا  ة ل ط بق  النظ   ال ا ل  لغ مت  الب ل  م ب ق أ   
لنظد   الد ا ل ، النه ئمد  لصدم غ  الطبم ته  االجته  م  ال تر ح له  ب لظه   م  الب ل  نممم ذاته ، ألم بم  بقى م

  ددماإللتددزا  بهددذه اإلمضدد ح ت  مبقددىتهدد ف الددى امضدد ن التنفمددذ ال رددت    الصددحمح ألعضدد ء الب ل دد م. لددذا ألنهدد  
  رر لم  الب ل  نممم ذاته .

 سيريةلتحفظات التفباقي المخاطبين بالقانون لتنفيذ ثانيا: 

ل ردددت    ب صددد    ط بقدد  القددد انمم ال   مددد ، اإلجتهدد   ا حّ ُشدددام ح اثدد  ال  الددد  ال ردددت  م  مدد  الجزائددد ،   
،   بدد أل    ددم طدد ف مدد  إددذا ال جدد   ال رددت    االجتهدد    تصدد   ك  دد  حدد   تطبمددق رددبب م حدد ال   م تشددكّ 
لد  مصد  ف ع د  ال جلدل ال ردت     ندذ نشدهت   ،مب لنرب  للهمئ ت اإل ا م  الجه ت القض ئم .الهمئ ت اإل ا م    
، األ ددد  الدددذ  مصددد ب الحكددد  ال ردددبق علدددى  ددد ى التزا هددد   ا  تص صددد ته   ج التهددد  ب شددد ة  ق بددد  قددد انمم تدددنظ  

  .ال رت   جته   إلب 

بن عمد   االجتهد   القضد ئ أر ى  م   ك ن منظ م  محت  االجته   ال رت     ،القض ئم  للرلط أ   ب لنرب  
 تد ل ال . غمد  أند  ع لمد ،  التفرم  األصل  للقد ن م الردتن  ه علدى أإد اف  نشدئ  ذاتهدال      اإل ا  ، ب عتب  ه 

اجتهدددد  ات ال جلددددل ال رددددت     اذ مجهدددد  ال  مدددد   ددددم القضدددد ةالقضدددد ئم  أإ مدددد  لهددددذا ال  جدددد  القدددد ن ن ،  الجهدددد ت
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.  قدد  م جدد  الرددبب مدد  ذلدد ، الددى تكدد مم القضدد ة  غدد  ردده ل  ال صدد   المهدد  مطبق نهدد ب صدد   القدد انمم التدد  
اعتبددد   أم اجتهددد  ات ال جلدددل ال ردددت    غمددد   قددد  ة مددد   شددد ا  تكددد منه . ب إلضددد م  الدددى صددد ت لدددى عذاتهددد ، 

 . 1ال  اج  ال ئمرم  ال ك ر  ل جته  ات الق ن نم  عم إذا الن    م االجته  ات

م  ه دد  االلتددزا  بتفرددم ات ال جلددل ال رددت    تقدد  علددى عدد تق الرددلط ت صدد حب  ال  دد    دد  رددبق؛ متبددمم أ
ال  اقب   م غم إ ،   إ     ج   ب ح مقه ء الق ن م ال رت    مقت ن " آلم  للتنرمق " بمم االجته   ال رت    

بد لنظ  الدى تقد  ،    عد  ة علدى  د    .2ب لبت ب ض ن مد   ردهل  حجمد    تنفمدذ االجتهد    ال   طبمم ب ، تر ح 
طد ن بتفد  ت بدمم أن اعهد ، حمد  أم مُ  دم قبد  ال  د طبمم بهد  قد  تنفمدذإ    ردهل طبم   التحفظ ت التفرم م ، مإم 

  تفردددم ات   ضدددح   ددد، ب عتب  إ التحفظددد ت اآل ددد ة مقدددطالبنددد ءة، التحفظددد ت عنددد  تنفمدددذ  مكددد مال شدددك  الحقمقددد  
   بمم   ا  القد ن م ل د    ر رده ااألحك  .  بهذه الطبم  ، لم تظه   لل   طبمم به  كمفم  التطبمق ال رت    لهذه
 مقط. ال رت     جته إلحتفظ به  ام، ب        لم ت مق ،بصم غت  عن  ص   ه م  الج م ة ال ر م 

مد  الصدم غ  التد  مظهد  ت  ج  ة للحك  ال  اقب، ت ط  التحفظ ت التحمم م  صم غ  ج مإذا،  الى ج نب
 مثم  أ  اشك  .لم م ،إ   م تطبمق الق ن متطبمقه  مإم  الق ن م م  الج م ة ال ر م ، لذا،به  ن  

 الثاني : حدود العمل بتقنية التحفظات التفسيرية المطلب

تحدت عند ام  ،أ  ارتب       م مب  ،اض م  للحك  ال  مب    منقص  الى لتحفظ ت التفرم م  ب ال    م   
 ظمفدد  التفرددم ، ل     رددلهددذه التحفظدد ت إدد   ال جلددل ال رددت    ابدد اء مددإم  ،إددذا ال فهدد  انط قدد   ددم   التفرددم . 

،  التددد  تبددد   أكثددد  اضددد ءة مددد  القددد ن م (  3)   بددد ق  مددد    القددد ن م مددد الدددذ  تحك ددد   بددد    التفردددم  ال    مددد  
 . 3ال رت   

التحفظد ت بحد     اردت    مح  نفر   م  ال رت    الق ض م أال رت     االجته    مض  عم إذا، مرك 
 . ( تب ز ع    ج نم  تفرم ات   7ذاتم  )  

                                                           
 .293 ج  ر بق،  : ،   ر إ   ال جلل ال رت    م  ال    التش م  حجم  اإلجته   ال رت    أر ل  .  نم  حر ن ،  - 1

2 - B. FRYDMAN, L'autorité des interprétations de la Cour, RD.U.L.B., n° 25, 2002, p. 121.  

3 -  F. LUCHAIRE , Conseil constitutionnel français, RIDC, Année 1981, Volume 33, Numéro 2. p. 303. 
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 الفرع األول : الحدود الذاتية للقاضي الدستوري

عند  م  التفرم  ال رت    ب    ات  ذ أم  ح م   الق ض لز  تُ  التفرم م ،ام ش عم  ال    بتقنم  التحفظ ت 
هددد  مددد  انقددد ذ ال  ددد  ال ردددت   ال كلدددف بضددد  م احت ا ددد ،   ال  ددد  القددد ن م ال  اقدددب الدددذ  مجت ،لل ردددت  م   ق بتددد 

                                                                                                          ،  اع ته دد  عندد  ع لدد  بهددذه التقنمدد مدد علاثنددمم  تطلبددمم  مضدد  علددى عدد تق الق ضدد  ال رددت    ذا إدد. 1 رددت  مت 
،   ان د  مفرد ه بقد    د  غمد  ال ردت  م  تلبمد   تطلبد ت أ د ىلال مفرد  القد ن م أب د   دم الد ز   دم جهد ، علمد  أم

أال محدتفظ بد لن  مد  النظد   القد ن ن   ق بد  ت  لد   علمد   م جه  أ  ى، . مقط األر رم مض م حفظ ال ب    
 مشدك   تجنب التش م  ال همم إل ا ة ال ش   مد  الدن  ال  اقدب.ل عم الذ  ت طم  ح مم  األحك  ،ب  نى غ مب 

امد ا   د م علمد  حتّ مُ اذ عقبتمم أ    ش عم  ع د  ال جلدل ال ردت    بتقنمد  التحفظد ت التفردم م ، إ ذمم ال تطلبمم 
 )  ث نم   (. إذا التفرم  م  احت ا  ا ا ة ص حب الن  على  ملز  ن تفرم ات تنقذ ال رت  م  مقط )  أ ال  (، 

 تزام بالتفسير المنقذ للدستورية اإللأوال : 

رددلط  تق م مدد   ا ددت    ددم ، ألكثدد   ددم  دد ة،متبدد أ شدد عم  ع لدد ، ج لدد علددى ال رددت    حدد   الق ضدد  ام 
الحتدد ا  ال شدد   لألحكدد   ال رددت  م  حددمم     رددت    بهنهدد  ضدد  ن  ظمفتدد م حقمقدد  هددذا، بددمّ ل. 2للب ل دد مكتلدد  التدد  

 .3لل رت   التنظم  ال    التش م      رمل  للتحقق  م  ط بق  ،   ال  م  م  ل ظمفت 

غمد  تلد   ، اعد  الق ن نمد قللال ردت    نفرد   دم ا دت   ردلط  تفردم م   ج نمد   الق ضد  حد ّ  ،ذا  ألج  إد
م مح التفرم  ال ب ش  للن  ال  اقب، الذ  ال مر ع   ال منقذ  رت  مت .   رت  مته ، حم   ق ب   ال ت لق  ب ه 

م بدددمّ  03/44 دددم القدد ن م ال ضددد    قدد   30، م ندد  تفردددم ه لل دد  ة  ن رددب إددذا  دد  أعلنددد  صدد اح  مددد  أكثدد   دددم   
 جلددل األ دد  حددمم ارددت    كل دد  " التشدد م  " الدد ا  ة مدد  » ... أم    تبدد ال صددطلح التشدد م ،  ال رددت   ال فهدد   
  ض   اإل ط  ، مك م قد  أضدفى   ند   غد م ا لل  ندى ال قصد    ق ة الث نم  (  م النظ   ال ا ل ) الف 30ال   ة 

 م  حت ى إذا البن ،   ال م كم اعتب   ذل  ر ى ره ا  ن      مرت جب ت ا كد ، ألند  مد  الح لد  ال كردم  م د  
 .4« م ال رت    49ف  لل   ة    ل

                                                           
1 - A. VIALA, op. cit., p. 44. 
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" الدد   ات "   الدد   ة " مدد  نظدد    جلددل  ؛لكل تدد  لل رددت   اعتبدد  أم التفرددم  ال طدد بق   بددنفل الط مقدد ،
 .1الكل تمم ال رت   تل    نى الجلر ت،   اعتب ه التفرم  ال حم  الذ  م كم أم تط بق ب  مفم األ  ، 

  ض   اإل ط  ، ال   م النظ   ال ا ل  99أحك   ال   ة  اذا ك نت»  أى أن   70/3000  م   أم   ق  
ال دذك  ة أعد ه،  دم شدهن  أم مفرد  مد   30ت   بده  حكد  أ   بد أ  ردت    مدإم شدط  الج لد  الد ا   مد  ال د  ة 

حمدد  . 2«  دم القدد ن م ال ضد   ال ددذك   أعد ه 703صدم غت  الح لمد  تفرددم ا  غد م ا لل  نددى الدذ  تقصدد ه ال د  ة 
غمد   ردت   ، لدذا صدحح  بدتحفظ  30م  الظ إ   لصم غ  شدط  ال د  ة  م ك م التفر إذا االجته   انطلق م 

 بن ء إلنق ذ إذه ال رت  م .

تددده مم احتددد ا  ،  إددد  للق ضددد  ال ردددت   ، أم إ مددد  مددد  التحفظددد ت الرددد بق   احددد  ال دددذك  ة ال  اقدددف تركددد 
مددهت  ب دد  ا تمدد  ه للتفرددم  ال طدد بق لل رددت  ، قمقدد ، مدد  الحالتفرددم  ال رددت    ال حمدد  للحكدد ، مإع ندد   ،ال رددت  

تجنب الق ض   بهذا ال فه    ل ط بق  بتحفظ ت تفرم م م غلق  الب ب أ    ع ة تفرم ات غم   رت  م    كن  ل . 
ح صد   متجلدىل ردت  ، حمنهد  ا د لف م الحكد تل  التد  تج د   دم  تن مل، بف ض  لتفرم ات   م  م  الحك الغ ء 

 .3م  الن  مقط، ب رتب   ه لك  التفرم ات األ  ى غم  الت  تط بق ال رت  على  رت   

لل ردت  م  نفرد  نفدل اعد م عد     اع ند  ّ  َ   التحفظ ت ب عتب  إ  تفرم  للن  ل ط بقت  لل رت  ، مإنه  تُ 
 عددد   عمددد بال ردددت  م  ) اإللغددد ء (، م إلع نددد ت البردددمط  لل ردددت  م  إددد  قددد ا ات   أ اء تجلددد  عدددم النصددد   

 . ب لضبطالف ر ة  نه  مقط،  إذا    تر ن  التحفظ ت التفرم م   لألجزاءال رت  م ،   ص    أنه    جه  

 أى بتددددددد  م   ،مفمددددددد  ال ردددددددت  م  مقدددددددط ب لتفردددددددم  الدددددددذ   مددددددد   جددددددد  آ ددددددد  اللتدددددددزا  ال جلدددددددل ال ردددددددت    
 ندد  اقصدد ء الندد اب ال  ثلددمم ، أم ارددت     ال شدد   ل صددطلح " ال المدد ت " محدد   لبردد  مفهدد  30014.ج ملمدد .32

 93للج لمدد  ال طنمدد  ال قم دد  مدد  ال دد    مدد  ال جلددل الشدد ب  الدد طن ،  ددم تزكمدد  قدد ائ  االنت  بدد ت  مقدد  لل دد  ة 
أع    ،  ل حتف ظ ب  ، م ق ن م االنت  ب ت.   اعتب  أم إذا التفرم  مم     لف  ل ب أ ال ر  اة ال رت    704 

... ال شد   حدمم اعت د  الصدم غ  ال شد   المهد  أعد ه، » رم  ال  د لف، بت ضدمحم  أم لتفا إذا  ط بقت  ب رتب   

                                                           
 ،  أ  ربق ذك ه. 9111/ . م.  /21ال أ   ق :  - 1

 ،  أ  ربق ذك ه. 9111/ . م.  /21ال أ   ق :  - 2
3  - G. VEDEL, op. cit., p. 88, 89.  
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مك م ق  قص  ع   اقص ء الن اب ال  ثلمم للج لم  ال طنم  ال قم د  مد  ال د    مد  ال جلدل الشد ب  الد طن   دم 
،  دم ال ردت   34  ة ال دق ائ  الت شمح ت، ألم   ف ذل  م   ا  ال ب ب أ ال ر  اة ال نص   علم  م   تزكم 

 «.  ب لنتمج  مك م ال صطلح  ط بق  لل رت   ش مط    اع ة إذا التحفظ

  ال جلددل ال رددت    بإحدد ى  ه  دد  فقدد ة الث لثدد   نهدد ، ذّكدد ن قشددت  ل رددت  م  ال  ب صدد   نفددل ال دد  ة،   
عن  ا ط  ه، التهكد   دم أم إدذه الشد  ط ال تت د  ح  د  أ  حكد  أ   بد أ  » ...ال رت  م ،   تب ا أن  م    الم  

الفق ة ب رتب   ه شد ط الدزا  القد ائ  الحد ة بضد   ة  إذه   تجرم ا لهذه ال ه   ال رت  م ، أع   صم غ «.   رت   
 حزاب الرم رم .أم ذل  م   ب ب أ ال ر  اة بمم األ ا  م ائ ة انت  بم ، اعتب    ك عم ت قم   900الحص   على 

  د  ت   لد مد   ،ال ردت    علدى التفردم  ال فمد  لل ردت  م  ال جلدل ح  ب ض ن  م  ال أ  ال ذك   مب ز
الب ردده  تفرددم ات ب ملدد  تكدد م    علمدد  عندد   ق بتدد  لهددذه األحكدد  حددتّ ح لدد  عدد   اال تصدد   الرددلب  لل شدد  ، اذ تَ 

ال تفردم هأن  علم  امج   ال مب ال ردت    الدذ  مبد    ،ال حم ة ال ط بق  لل رت  .   نى إذا  ،إلنقد ذ ال ردت  م ،  ا 
 ا تص صد ت قد  تنصد   نهد . المد   جد  اإل ت ك نت تفرم ات  ت    ص مح  م  الرلط  التق م م  لل ش  ، ب ح  ل

ضدد  تحدد   غ    79، أم صددم غ  ال شدد   لل دد  ة 74491  دد   39ارتشددف مدد   أمدد  بتدد  م   مدد  ذات الرددم ق، 
ال رت  ، تك م بتفرم   إذه ال   ة  أى أم الق اءة ال حم ة الت  م كم أم تط بق به    .محت   ع ة ق اءات   كن 

 بحص   رت  م  إذه الصم غ  م  إذه الق اءة، مك م ق  اردتب   كد   .بتح م  كمفم ت ع    حك   التن ز  قص ه
 بق ن م عض  . ه  تنظعم متن ز  به  ال ش   لل حك    ق اءة أ  ى، ق 

 عند التفسير صاحب النصثانيا : احترام إرادة 

  للقدد ن م أ  دددددكتط مإدد  تلدد  التدد  تضدمف ق اعدد  أ دد ى لل بد أ ال  اقددب  ،أقصدى  إ ندد ت تفرددم ات ال ط بقد 
 .2اك    ل . األ   الذ  ج   ب ح الكت ب مر   ال جلل ال رت    بد " ال ش   الش م  "

ط بقد  ت دم امد ا  تحفظد ت تفردم م   الصم غ  الح ممد  للدن  حتى   ام  كنت  ،غم  أم ال جلل ال رت   
 االحتفد ظ ممد  . اذ علمد  احتد ا  النقد ط األر ردم  3 نشدئ  ة عدم ا ا ة  بّ دال ُ   ع   تج إ    حدإن  علم  لل رت  ، م

                                                           
 ،  أ  ربق ذك ه. 29/ .ق. /    /17ال أ   - 1

2 - A. VIALA, op. cit., p. 46. 

3 - K. SCHLAICH , op. cit., p. 377. 
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 ق بدد  النظدد   الدد ا ل  أ  نقددذ  رددت  م  القدد ن م تمجددب أال لددذا . 1 ق بدد  ال رددت   صدد حب إ ا ة هكب  قدد     كددم بددبدد
ط  ه ال   .   مشك  إذا   ح ت  مب  ف ط ل  دم عد   ال ردت  م ، محدت  علدى  الدن  تح م  أ    انقد ذ ،ال طلب  ا 

 . 2ال  اقب ال ص   الى   ن    نطق الن أ ال ال جلل ال رت    

مهضدد ف  دد  م كددم  الددن   ددم  دد   األع دد   التحضددم م ، مدد  ح لدد  عدد   ت كندد   ددم ال صدد   الددى   ن 
ع ل  لت زمز ال رت  م  إن ، إ  تجنب اإللغد ء قد   اإل كد م. مقد  مضدط  الدى الغد ء أكثد   دم  للق ض  ال رت   

 .ص حب الن ،  إذه ق   احت ا   إل ا ة  نه    ال  ت  تفرم  ل ط بق  الن ، ل     ض ن أمّ 

، الغ ء الحك  الغد  حل رت    ببر ط  ا الق ض   م ث   ،  أ    إذا الش    ص  ب  التفكم   ك م ال ش  
 غدزى القد ا    ضدمّ    د  قد  مُ تت امدق  د  قصد  ال شد  ، مد  النظد   القد ن ن  بتفردم ات ال االحتفد ظ بد  ألن  م شدى 
 دم إددذا  72. مب ن ردب  محصد  ل رددت  م  القد ن م األر رد  للن ئدب، ألغدى ال جلددل ال ردت    ال د  ة 3الرم رد  لد 

  م  "، نظدد ا لكدد م إددذا ال صددطلح الددى  دد ا  ال شدد    ددم  صددطلح " الهمئدد ت الرم رددم  الرددالقدد ن م، ل دد   ت صددل  
غمدد   ط بقدد   72غ مددب عددم ال صددطلح ت ال رددت  م  ال   دد   بهدد ، )...(، بندد ء علددى  دد  تقدد   أم ال دد  ة  ...»

 .4«لل رت   ألن  بإ ك نه  أم تح   أ ض ع   ض ة بلز   ارتق لم  ك  جه ز  رت    

قدد  تنقددذ  رددت  م  الحكدد  ال  اقددب،  تحفظدد ت تفرددم م علددى امدد ا  ال رددت    آ دد  لددتحفظ ال جلددل  مدد   جدد  
   نصدهل ، م نفل الق ن م، كنتمج  ل    ت صل  الى   ن إد  مد  النصد   ال  ج مد  93اضط  الى الغ ء ال   ة 

  علدى ال ردت ى الد طن   ب ل ق   األ   م  رل  التش مف ت، -الب ل  ن   –على ك ن  م  إذا اإلط   " محظى  »
 فه  دد  ال محدد  ه أ  ندد   ،تتبنددى، زمدد  ة علددى ذلدد  93محظددى ب لتشدد مف ت ال ن رددب  ل ه تدد  ال طنمدد  " م ل دد  ة 

 «.ق ن ن    ال م  ج  ال رت   م  حمز الق ن م 

متبدددمم أم لجددد ء الق ضددد  ال ردددت    الدددى الغددد ء الحكددد  ال  اقدددب، إددد  نتمجددد  ل ددد   ت كنددد   دددم  ردددبق ددد   دددم 
 لهدد ف ال شدد   غمدد  ال حدد    تفرددم ات   لفدد  عندد إ  اذ م شددى  ندد  )   ن القدد ن م (،    مشدد  التقصدد  الا  ارددت   
 مددإم لددذا،، الددن  ال  اقددبحتدد   إدد ف    نددى مجددب أم ت لق ضدد  ال رددت   ل ب لنرددب م لتفرددم ات ال  م  مدد  . ل مدد 

 الدن   د    اعتبد  اتمجدب أال مكد م  ،م  النظ   الق ن ن  قص  اإلحتف ظ ب  ،الغ  ح لحك لتفرم   البح  عم
                                                           

1 - V. HAAK, op. cit., p. 82. 

2 - F. LUCHAIRE, Conseil constitutionnel français, op. cit., p. 315. 

3 - K. SCHLAICH , loc. cit.  
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ممدد   اللدد  علددى  إددذا الحكدد ل ط بقدد  ال رددت     مددإم تدد    ال جلددلإددذا  ددم ج نددب،   ددم ج نددب آ دد ،  .ال  اقددب
ر ى ت ضمح  أكثد  لهدذا ال قصد ،   صدم غ  أحردم لد ،   اال ل د   إن  ،      تفرم ات الب ل  م قص ت صل  ال  

 . حك  ل  مفه  تج أ على تفرم  

مدد  نصدد  ال جلددل ال رددت    نمدد  ال شدد    بددممعندد   ق بتدد  ل ط بقدد  قدد ن م االنت  بدد ت،   مقدد  لهددذا الطدد ن، 
انت  بمد   د ة     ردته  ل هد  ه ،  ل ه ة، بهن  مقص   ن ه   م الت شح لإلنت  ب تع   ق بلم  ب ح الفئ ت  على

 بمدد  مدد   ائد ة اال تصدد   األ مدد ة التدد    طد ا  رددن   احدد ة ب د  انهدد ء  هدد  ه ،   دم تقدد م  ت شددحه  ل ه د  انت 
عتبد ا أم  ا ال حمد ة لنمد  ال شد  ، ال ردت  م     ر ا  ظ ئفه  ممه .  أك  على إذا الفه  بتصد مح  علدى أند  القد اءة 

أ  قد اءة أ دد ى تفضد  الددى ت رددم  إدذا ال طلددب األ مدد  الدى كدد    ائد  اال تصدد   التدد  قد  رددبق لهدد  أم  ...»
 90  93ظ، متبمم أم أحك   ال   تمم ق   ت ممز  ال مرتن  الى أ  أر ل،  ب   إذا التحف   ر ا ممه   ظ ئفه ، 

 .1«ال ذك  تمم ال  ر ل له   به  حك   رت    

 قب لد      تلفد  ل  م م  صم غ  الن ، أ  مقت ن تفرم ات  رت  م  ال رت    م  إذا اإلجته    م ل جلل
على ع   اإلمت ء بتفرم ات أجنبم  على  للح   الجه  ك  إذامهت     عم تل  الت  ت طمه  التح م ات الح مم .

تفردم ات ال ط بقد   قب لد ، اذا كد م تكد م ال ،ال ش   لكت ب  إذا الحك .   م  إدذا الصد    ال  نى الذ   م  الفه 
 د  اذا كد م القد ن م محت د  ببرد ط  التفردم  لمطد بق  حمنه  مك م قص إ     مد   نى   إ ف الق ن م  حت  مم، 

 .2ال رت  

 كحد لتقنية التحفظات التفسيرية القانونيالفرع الثاني: مبادئ التفسير 

ل بدد أ تدد    الق اعدد  الق ن نمدد .  دد ، ألنهدد  تقددم    تررددل نظّ   التفرددم ات ال ُ  شددكأحدد  أتفرددم ات ال ط بقدد  ت دد  
 دد ى   ئ دد  ق عدد ة ق ن نمدد  أ نددى   جدد   دد  ق عدد ة ق ن نمدد  أعلددى   جدد ،   ددم   لهدد  مفحدد  ال جلددل ال رددت   م

 إلق    إذا الت    الق ن ن ، علم  اعط ء الق ع ة األ لدى التفردم  ال  امدق  ال طد بق للق عد ة الث نمد ،  دم بدمم عد ة 
 تفرم ات  حت ل  له .

 ،  ش به  لتلد  ال    مد  مد   ند إج م  شك   ب    تفرم م ح  ة ل التفرم  ال ط بق  مق  لق اع    َ  َ   مُ 
، (  أ ال )     ب لتفردددم  ال  حددد  ل فددد  ات الدددن ددددددد ض  ال رتددددددددددز  القددددددملت اذعنهددد .  هالتفردددم  األ ددد ى،  غددد  ت مدددز 

                                                           
 ،  أ  ربق ذك ه. 2292/ ق. ق/  .  / 12ق ا   ق   - 1

2 -  Jean-Claude Béguin, cité par A. VIALA, op. cit., p. 52. 
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علمدد  تفرددم  كدد  حكدد   ،.   مدد  إددذا الصدد  (  ث لثدد  )  م علمدد  تفرددم ات ،   (  ث نمدد   ) محدد مظ علددى رددم ق  ال دد    
 . )  اب   ( له     ال  ض     ال   ة ال نظّ  صطلح حرب   

 مبدأ وحدة المفرداتأوال : 

إذا ال ب أ أن  اذا         ف   ع ة   ات مد  نفدل الدن ، البد  أم مفرد  بدنفل ال  ندى مد  كد   د ة،   ف  
 م جدب بد أ  حد ة ال فد  ات  ضد  م.   1ألم امض ن   ن ه م  حك   اح ، رم ضح   ل ل  م  بد ق  أحكد   الدن 

 : بق ع تمم أر رمتممااللتزا  

ددتددزالا - ،  ثدد   ذلدد    صدد  اضدد مم    بصددف حدد   أ  تُ إ تدد  م  ددم    بدد ل  نى ال جدد   لل فدد  ات اذا لدد  تُ   ال فرّ 
 . 2الق ن م "، مفر  على أن  ق ن م ع       ل  تض ف ل  صف  عض   أ  أر ر  أ  غم إ "   صطلح

م  إذا   عتب م ،عن  ام ا ه للتحفظ ت التفرم م  هال ب أ كثم ا م  اجته    بهذا ال جلل ال رت     ّ   لق  اعتَ 
للتصدد مت ب لثقد  ال نصدد   علمهدد  مدد  ال دد  ة  ،أم مهدد  ال شدد   ل صددطلح األغلبمد  ب ألغلبمدد  ال طلقدد  ال صد  

مقددط،   ددم ال رددت  ،   دد لف ل دد ل   إددذه ال دد  ة.  بددمم التفرددم  ال رددت    لهددذا ال صددطلح ب ألغلبمدد  البرددمط  99
  مد  نفدل الد أ ، اعتبد  ال جلدل  .3ألم ال ررل ال رت    ل  محد    صدطلح األغلبمد  ب ل طلقد  مد  إدذه ال د  ة

ددقَ ال رددت    أم  التدد   ددم ال رددت  ،    722 رددهل  ارددتج اب الحك  دد  مدد   ئمردده ، مهدد    دد  بهحكدد   ال دد  ة   َ ص 
رددتج اب اا ك نمدد    فتحددب إددذا الحكدد جدد ءت ب صددطلح الحك  دد  ع  دد   لدد  تحصدد ه مدد   ئمردده  مقددط، لددذا طدد بق 

 .مقط   م حص  ذل  م   ئمره ك  ل  الحك    

تفرددم  ال صددطلح الغدد  ح  مقدد  ل  نددى ذات ال صددطلح مدد   ،   ددم ق اعدد   بدد أ  حدد ة ال فدد  ات أمضدد  -
قد  اردت    ال جلدل ال ردت    لذ  مقص ه نفل الك تب،  م  تلد  الفتد ة.   الحك  ال  ج   ل ، إلعط ئ  ال  نى ا

 م النظ   ال ا ل  لل جلل الش ب   90   79ب ن رب  مح  ال جلل ال رت    ل رت  م  ال   تمم  إذا ال فه  
حد  اعتبد  أم تح مد  الق اعد  ال  صد  ال طبقد  علدى  ح ردب  ال جلدل الشد ب  الد طن  ال م د  مد  حمد  ال طن ، 

(، ...حق  ض  ق اع  أ  ى غم  تل  ال نص   علمه  م  ق ن م ال ح رب  ال      ) م ن  مذات  ص حم  ت ك
ن دد  مقصدد   ندد  الق اعدد  ال ت لقددد  ب ق بدد  تنفمددذ  مزانمدد  ال جلددل الشددد ب  الدد طن   دددم  67حرددب  فهدد   ال دد  ة  ، ا 

                                                           
1 - F. LUCHAIRE , Conseil constitutionnel français, op. cit., p. 304. 

2 - Idem. 
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  مددد ، التددد  ت ددد   ال جلدددل الشددد ب    ال ت لدددق ب ل ح ردددب  ال   7440أ ت  70ال دددر خ مددد   37-40القددد ن م 
مردد  ال جلددل ال رددت     ،بهددذا اإلجتهدد   .1الدد طن  صدد حم  تضدد مم نظ  دد  الدد ا ل  ق اعدد   ق بدد  تنفمددذ  مزانمتدد 
بددد ل فه   الدددذ  قصددد ه ال شددد   مددد  القددد ن م  ، صدددطلح الق اعددد  ال طبقددد  علدددى  ح ردددب  ال جلدددل الشددد ب  الددد طن 

 فل ال  نى.ن إلعط ئ  ،ال  ج   لل ح رب  ال    م 

 مبدأ التفسير بالسياق ثانيا : 

دكد  أحكد   الدن  مجدب أم تفَ  ، مق  لهدذا ال بد أ   احد اإ  بد أل  ى، بإعطد ء كد   نهد  ال د ل   الدذ  مندتج ر 
  ال فر  تق م    نى الحك  حردب  ظمفد  ال ند ام، أ  الفصد ، لزَ .   إلع    إذا ال ب أ، مَ 2ال  نى الك    للن 

 .3    ض ن مأ  الف   الذ  

... حدمم ارددت    كل د  التشدد م  الدد ا  ة  »إددذا ال فهد   اعتبدد  ال جلدل ال رددت    أم  جلدل األ دد    حردب
 غددد م ا لل  ندددى  ى) الفقددد ة الث نمددد  (  دددم النظددد   الددد ا ل    ضددد   اإل طددد   مكددد م قددد  أضدددفى   نددد 30مدد  ال ددد  ة 

البند ، إد   هد    كتدب  جلدل األ د .  ل ط بقد  اعتبد   أم   ضد   إدذا علدى «. ال قص    دم  حتد ى إدذا البند  
ه التفردددم  الدددذ  مفمددد    ندددى   ضددد   البنددد  الدددذ  محددد   الحكددد  ر ال ردددت    اعطددد  إدددذا الحكددد ، كددد م علدددى ال جلدددل

 .4ال  اقب،  إ  تنظم  شر م التش م 

ال ررل ال رت    حمم  نح الض  ن ت ال  ص  » الص   أمض ، اعتب  ال جلل ال رت    أم  ذات  م  
   ددنح  جلددل ال  لدد  إددذه الضدد  ن ت مدد      ردد  ا تص صدد ت  قُصددب الرددتق لم  للق ضدد  ال رددت      م غمدد ه مَ 

ضدددد م الفصدددد  الث لدددد  لل رددددت    794   799، 791ب عتب  إدددد  ضدددد  ن ت  ا  ة بدددد ل  ا  «. القضدددد ئم  ال غمدددد  
  ل جلل ال  لد  كهمئد  ت د  ل االرتق لم» ...  ال  ص  لتنظم  الرلط  القض ئم ،   اعتب  أم ال ش   ب نح  

 .5«ا تص ص ت قض ئم    ارتش  م ، مك م ق    لف األحك   ال رت  م  م  إذا ال  ض   

                                                           
 ،  أ  ربق ذك ه. 9111/ . م.  /21ال أ   ق :  - 1

2  -  F. LUCHAIRE , Conseil constitutionnel français, op.cit., p. 306. 

3 - Ibid, p. 307. 
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 مبدأ فاعلية التفسير ) التفسير المفيد ( ثالثا : 

 ط بقتدد  مجددب اعطدد ره التفرددم  الددذ  مكدد م لدد  ل إندد أكثدد ،   أ  محت دد  الحكدد  ال  اقددب   نمددمم  طدد بقمم قدد  
.   التفرم  بهذا ال ب أ منتج ارتب   ا لك  االرتثن ءات 1 ال  نى،  الذ  ب ارطت  ال محت   تفرم ات أ َ تهثم  م  

ال ط بق ل ز    بإعط ئ  التفرم  ال فم    الش ذة عن  تفرم  األحك   ال  اقب  لتطبمقه ، ك   مر ح بتجنب التفرم  ا
 .مقط،   ارتب    اآل  

 م الق ن م ال ض   ال نظ  لل جلل الش ب   29 رت     رت  م  ال   ة الال جلل  هذا الط ن ط بق مق  ل
تطبمدددق " اجددد اء   الددد طن     جلدددل األ ددد    ع له ددد    ال  قددد ت ال ظمفمددد  بمنه ددد    الحك  ددد ،   التددد   ف  إددد

 د  ة التص مت ب  م  ن قش  على األ ا   الت  م  ضه   ئمل الج ه  م  على ك  غ مد  لل  امقد ،  مقد  ألحكد   ال
حت د  عد ة تفردم ات، ماأل ا د  مد  إدذا الحكد ،  صدطلح اعتبد  ال جلدل ال ردت    أم حمد   م ال رت  ".  739

  ب عتبدد   ال ررددل «. محدد   األ ا دد  التدد  ت دد ح علددى كدد  غ مدد   ددم الب ل دد م لل  امقدد  » ... م ال شدد   لدد  أل
 م ال رت   لأل ا   الت  مت ذإ   ئمل الج ه  م   739 م ال   ة  2، 3، 7حمم  ص  الفق ات » ال رت    

قددد ة ال اب ددد   دددم نفدددل ال ددد  ة مددد  ح لددد  شدددغ   ال جلدددل الشددد ب  الددد طن  أ  بدددمم    تددد  الب ل ددد م،    صددد  الف
لأل ا   الت  م كم أم مت ذإ   ئمل الج ه  م  م  الح ل  االرتثن ئم ، مإن  مه ف  م   اء ذلد  الدى الت ممدز بدمم 

،   إلق  دد  إددذا الفصدد  بددمم «األ ا دد  التدد  ت دد ح علددى كدد  غ مدد   ددم الب ل دد م   األ ا دد  ال رددتثن ة  ددم ذلدد  
 م نطلق  م  م اآل  ،  بالتفسير الذي يفيد معنى الحكم المراقبلل ال رت    اعت  ال ج  التفرم مم ال حت لمم، 

ارددتب   ال جلددل  نهدد   لددذاأم الحكدد  بصدد   تنظددم  اجدد اء التصدد مت بدد  م  ن قشدد  علددى أ ا دد   ئددمل الج ه  مدد ، 
 ا أندد  اذا أ ا دد  الدد ئمل التدد  تت ددذ مدد  الح لدد  االرددتثن ئم ،   التدد  ال ت دد ح علددى غ متدد  الب ل دد م أصدد ،   تبدد

 ددم ال رددت   ب دد  مدد  ذلدد  األ ا دد   739عدد ح  ئددمل الج ه  مدد  األ ا دد  ال ددذك  ة مدد  ال دد  ة » قصدد  ال شدد   
 .   2« م ال رت    739  ال   ة  ال ت ذة م  الح ل  االرتثن ئم ، مف  إذه الح ل  مك م ق    لف أحك

 المادةمبدأ التفسير حسب معنى رابعا : 

، البد   دم اعط ئهد  ال  ندى األنردب لل ردهل  الد ا  ة ة التد  تحت د    د م عد ال صدطلح ت مق  لهدذا ال بد أ، 
    مل :   عن  .   التفرم  بهذا ال ب أ منتج3ض نه ،   الذ  مت امق    بقم  أحك   الق ن م ال رت   

                                                           
1 - F. LUCHAIRE , loc.cit. 
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ال ردت    ال جلدل  اردت      أن تفسبر ببالمعنى المال بم للقواعبد المرجعيبة. يجببكل قاعدة قانونيبة أ ال: 
 م الق ن م ال نظ  لل جلل الش ب  ال طن     جلل األ     ع له    30إذه الفك ة عن   ق بت  ل رت  م  ال   ة 

 دددم ال ردددت  .  774  ال  قددد ت ال ظمفمددد  بمنه ددد    بدددمم الحك  ددد ، بتفردددم إ  إلعط ئهددد  ال  ندددى ال  امدددق لل ددد  ة 
اقتدد ان قدد ن م لمكدد م  قبدد ال، ال م دد  مدد  حدد  ذاتدد  شدد ط   تح مدد  الشددك  الددذ  مه ددذه  شدد    أ » ...  عتب  أم مدد

  م ال ردت  ،   ان د  مشدك  احد ى الكمفمد ت ال  تبطد  بتطبمدق 774اض مم  للش  ط ال نص   علمه  م  ال   ة 
شدد  ط قبدد    شدد  م    اقت احدد ت القدد انمم علددى رددبم  الحصدد ، مدد   تحدد  ألم إددذه ال دد  ة ، «الشدد  ط ... إددذه 

 .1  عنه  بش  ط أ  ىم كم اذا ال    

دسبتوريا  و الثباني  مببدأ ق  طب  بثانيا: عندما يحتمل الحكبم المراقبب تفسبيرين اثنبين: األول يجعبل الحكبم ي  
 . 2الحكم لصحة موضوعالبد من االعتداد باألول ألنه يشكل األنسب عندها يستبعد تطبيق نفس المبدأ  

ا تصدد     دم نظ  دد  الد ا ل ، 99   30ب ل دد  تمم ال جلددل الشد ب  الد طن   دنح  ،ال صدد  مد  إدذا 
الح مد ت   الشر م الق ن نم    اإل ا م    للجن   ار  ال ر ئ  ال ت لق  ب لق ن م األر ر  ال    ل  ظف  الب ل  م،

 ، دددم القددد ن م ال ضددد   الدددذ  محددد   تنظدددم  ال جلدددل الشددد ب  الددد طن     جلدددل األ ددد  703طبقددد  لدددن  ال ددد  ة 
مم تق بددد  ال جلدددل ال ردددت    ل ط بقددد  إددد الحك  ددد .   عنددد    بدددمم   كدددذا ال  قددد ت ال ظمفمددد  بمنه ددد     ، ع له ددد 

النظ   ال ا ل  مقد  ق ن ند  أر ردم    صد  ل د ظف  الب ل د م،   ق ن ند  ...  »ال   تمم، ارتشف  م صم غته   أم 
 ددد ظف  الب ل ددد م إددد   دددم ب   . بمددد  أم القددد ن م ال ددد3« ... أر ردددم    صددد  ل ددد ظف  ال جلدددل الشددد ب  الددد طن 

ا تص   الق ن م  لمل  م ا تص   النظ   ال ا ل ، اض م  الى أم انف ا  ال جلل الش ب  ال طن  بتنظم  ، 
إدد  تفرددم    دد لف ل بدد أ الفصدد  بددمم الرددلط ت،    بدد أ ارددتق لم  كدد  غ مدد  مدد  تنظددم  ق اعدد  ع لهدد .    اعدد ة 

عتبدد  ممدد  أم قصد  ال شدد    ددم ا إددذا التفردم  ال  مددب بتفرددم  آ د ، ارددتب   ال جلدل ال رددت     ،لهد ذمم ال بدد أمم
، «ال صدد  ق  علمددد  ...  رددد    تضدددبط كدد  غ مدد  قددد ن م   ظفمهدد  األر»... الردد بق  الدددذك ، إدد  أم  703ال دد  ة 

 األنرب ل  ض   الحك  ال  اقب. التفرم  إ  انط ق   م ارتق لم  غ مت  الب ل  م   الفص  بمنه  ،   

اعتب  ال جلل ال رت    أم  صدف ال شد   للت  مضد  الشده م  ل ضد  الب ل د م  ،لهذا ال ب أ، أمض    مق  
ب ألر ردددم  " ، مكددد م قددد  ج ددد   نهددد  ق عددد ة   ج مددد  لنظددد   الت  مضددد ت،   ددد  مقتضددد  أم تكددد م   حددد ة » ... " 
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  اعتبدد   .  ل بدد أ ال ردد  اة، تطبمقدد1«ب لنرددب  لج مدد  الب ل دد نممم ط ل دد  أنهدد  ت ددنح علددى أردد ل الصددف  الب ل  نمدد  
ب   التفردم  الثد ن  بنصد  علدى ال جلل أم إدذا التفردم  إد  ال طد بق   ال  امدق ل  ضد   الحكد  ال  اقدب،   اردت

اقدد ا  ال شدد   لت  مضددتمم أر رددمتمم   تلفتددمم احدد اإ   ل ضدد  الب ل دد م   األ دد ى للن ئددب ال  ثدد  للج لمدد  » أم 
 «.أ ال ر  اة ال طنم  ب ل    ، مك م ق  أ   ب ب 
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 خالصة الباب الثاني

علااوقمجناا نبقواال   قماااقكلاا قالمجلاااقالتواادمساقموااتاضقماااقالرماا،قالداااس را قمموااتامد ققنممااتقدمااتضق د اا ق 
دمل ت اا بقالعااهنقعااتضقالتواادمس   قموااتامد قالواال   قماانقاااه،قسدت داا قللتواادمس  ق دم  دنااتقالح اايق مااتساقما  جت  اا  ق

قالكاقَ  ُدجقع  قاللغتٌءقللحكضقالمَسادب قكإلغتءقالماسعقللمما  ن قاألمسقالكاق جرل ق دحمقق  ظس  قالماسعقالول ا قق

مقددأكتقالموتام قالول   ق ز تتةقالمجلاقالتودمساقماقع تصسق ظس ا قالمااسعقالوال اقكادنات قالدااقَدرد  اس ق
نااتزقالااكاق ملاا قحااققاللغااتءقالمااما  نقااامقماااسعقواال ا قح اايق  اات قالمجلاااقالتواادمساقحواابقااات اقكلواان قالج

ااااكاققلمح اااتقعلااوقالرمااا،قالداااس را قم  اااتمدمواارتقمحس ااا قُمرَدَ ااَس نقمااااقالعمتلااا قلم اات قالتوااادمس   ق تعد ااتس قمتالااا قا
قالدموعقعلوقمودم نق:

دت ااا ق صااامكقلاااضقدكااانقمحااا،ق د  ااااقالمجلااااقالتوااادمساقلدم  ااا قالدصاااتا قالدااااقمكااانق ناااتق  وااا قمااانقحاااققسق
الاطااتس قكمااتقاواادرملنتقلسدت اا قتواادمس  ق صاامكقدااتق  دجاايق، تساااتقالمت م  اا  قمسدت نااتق ااس اقس ااضقدطلاابقالم واااق

قسدت دنتق مساس 
لوقجت ب ااكا قزاتقالمجلااقالتوادمساقمااقم ات قالتوادمس  قمااقحاتقكادا  ق رملا ق م نامضقالكدلا قالتوادمس   ققما 

توااد تقماااقالعااهنقعااتضقالتواادمس  قاللااوقمقتنقا طهدااتقماانق صاامكقاااتسرقالتواادمس ال سلمااتواادمس  ق عماات،ق اا قل ساداابق
ق قصح ق صمكقع م  قمعتت  قسجعقاللوق صمكقعتت  قل سادبق نتكمتقالمرتاتايقمقال صمكقالر م   ق

سقالنقالعمت،قالمجلاقالتودمساقلم ت قالتودمس   ق د    قلدم   قالدصتاقمقعمل ق م نمضقالكدلا قالتوادمس   ق ما
قموتامد قالول   قماقاإل دترقالمر تسا حجضقمنقاأ  قالدمور قماقتائسةقاألحكتضقالملغتة قممتق ز تقماق

ددمداااعق ناااتقالعه تدااا ققمقماااتق ااا منقمرتل ااا قحم مااا قلمواااتام قالمجلااااقالتوااادمساقالوااال    قاااااقالحج ااا قالداااا
 ظاضقالمجلااق  وا قحج ا ق سائا  ققماقح ندك ،قالم واقالتودمساق  متنقد   كقدساسايقالمجلا ققللتودمس   قممت

ق حج  قالااءقالمم اق  قماقمماجن قالماتط  نق نت ققكتم،قاجدنتت م ام،ق
قمق ساءقالمجلاقالتودمسا قدجر،قمنالنقاكاقالدموعقماقم ت قالتودمس   قمعقالحج  قالداقددمدعق نتقدساسايق

لماما  ن قدماتسبقدلا قالدااقللمااسع قمماتقجرا،ق راءقال مناتءق صا منقاجدنتتادا قلجنتزاقكاقولط قاللغاتءقاكاقاألا سق
ق 1  نتق عمت،قداس ر  قكايقط  ر قاتص علوق

                                                           
1 - K, SCHLAICH,  Tribunal Constitutionnel Fédéral Allemand,  RIDC, année 1981, volume 33, numéro. 2,  p. 284. 
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مظ  ا قملوا  قتقمااقل ز اعم،قالمجلااقالتوادمساق تلدح ظاتيقالد وا س   ققت متق تل و  قللموتام قاإل جت   قمم
دصاتقاححد اتظق ا  ق جرلا ق واتاضقال جت  اتقمااق  اتءقال ظاتضقدتال قلد و سقالحكضقالمسادبقح يق نقسدت  قالتودمس   ق

صاا ت د قلكحكااتضقالمت م  اا قع ااتققاااك قالموااتام ددجلااوقمققالماات م ا قاألمااسقالااكاقدااتق جراا،قم اا قماااسعتقال جت  اات 
 حاااتتقالدط  اااققالتوااادمساقمق دصاااح ح قمقدرت لااا ق دح ظاااتيق  اااتءة ققت دح ظاااتيقدح  ت ااا  قم  تئااا قلمر تااااق المساد ااا

ماااق  ااتءقالاا كقالماات م اقمحاا،قكمااتق ظنااسقاإلجدنااتتقالتواادمساق نقالمجلاااقحق اااتس ققدح ظااتيق،مااسة  قتألحكتمناا
السدت ا قمحواب ق اا،قماأل راتقماانقااكا قمإ ا ق اااتس قمااقدحت ااتقمحدام قاإل داترقالمر ااتساقمااقالمواادم ، ق دتالا قماااق

ااكاقم لامقمواتامد قاح جت  ا ققالرم،قالداس راق أمامسقمقمصت تقماقاك،قد و سايق  ريق ناتقاللاوقالمااسعقكادا  قم
ق المر تساماقالرم،ق

 قمنامقلاضقصراحة هذا الدور االيجابيالدستوري  المجلس أن المؤسس لم يخولمقممتقدجتسقاإلاتسةقالل   ق
جدنااتتقماااقاإل اا كقعلااوقالدح ظااتيقالد واا س  ق اامنق،ل ااتيقالسدت اا  قاألمااسقالااكاق   ااسقموااأل قاااسع  قالرماا،ق نااتق

 راءقالدجاتمزايقللتوادمس قمرتلجدناتقحقالمت اقالتودمساقع تقسدت دا ق ماج قصمك قدتقالتودمسا قمماقاكاقالا
ل ر اتقمطت ما قالحكاضقق  قمقال متقحمت  قالتوادمسقمااقااك قالحتلا قددطلابقدتالاالمحءقدكمنق إعهنقعتضقالتودمس  

جلاقالتودمساقالمر بق تحقمنقاللغتئ  قماكاقمتق  سسقالرم،ق نتقكدم   قلسدت  قالتودمس   قالكقدظنسقاودرمتحيقالم
ماات قمتعل اا قاااك قاألتاةقماااقدااأم نقداامازنقال ظااتضقالتواادمسا قو تواا تقمم ووااتد ت قكمااتقَ  ااُسزققللدح ظااتيقالد واا س  

تس  قماقحتقكادنت ق تقد تزحيقالماسعقمقاطسق مم نتقعلوقالحممققمقالحس تيقتمَساتقماقدأم نقالمظ   قالمر 
ق األوتو  

 د  نقمماتقوا ق ق نقالرما،ق تلدح ظاتيقالد وا س  قلمطت ما ق عمات،قال سلماتن ق ااك،قمواتام قال جت  ا قحم م ا ق
ا  ا نبقالكاقح اتقلناتقمانقماقال اتءقالمماعتقالمت م    ق  سق نقولط قالمت اقالتودمساقماقممتسودنتقددحتتق أمس نق

حج اا قكتم ااا قد ااامنقلنااتقالد   اااكقمقال رتل ااا  قكماااتق نقالرماا،ق ناااتقلااا قحاااتمتقمم اامع   ق تعد تسااااتقدم  ااا قاجدنتت ااا ق
 حج اا قالااااءقالمم اااق اا قالدح ظااتيقالد واا س  قالمجلاااقالتواادمساق تل واا  قللحج اا قدااتق ااام،قمقمل واايقدت م  اا  

ماق و تبقالعه  قمقماقم طمققحكم  قمقامقمتق  منقلنتقالدط  ققماققالمرسمم قآلسائ قمقدساساد  ق د م   قلنت
الماتط  نق نت ق متق تل و  قلحتمتقالرم،ق تلدح ظتيقالد و س   قمإنقالمت اقالتودمساقملزضق تحدساضققتم مماجن قك

محداام قمققهق اااسبماامدطل اا نقا  اا نقلاااسع  قد واا ساد بقعل اا قاحدااساضقالساتةقصااتحبقالرماا،قالمساداابقدااتسقاإلمكااتن ق
قمااععمات،ق تمايقالد واا سقالمرسمماا قع اتق  ااس قمانقالم ااتة قالقلا كقالمساداابقممت ا،قالعااتتةقمطت مداا  قكماتقعل اا قسمحقا

ققنجقالد و سقالمطت ققتمنق  س قمنقم تاجقالد و س الدزام ق م 
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هاج في و هسنحللسؤسيييل جلوسيييتهاز سن جإاجوة  يإن تأسيييال جلس ال جلوسيييتهاز ل قاب لالاست جلوسيييتهاات   
ن الهن أ جلس ال جلوستهاز لم اشأ  جإلطااهفي  ذج . جلسعاااز لاسالسان  ت ساوج لسفقهم وهلت جلقانهنتسام جلعسل 

وها  تأسانسلتب تسييييي ال لايييييوها جلنايييييهخ جلقانهنات جلسذطا سقا  سل جتذذ سن  ذج جلوها سوذ  لاسيييييا م في 
 جلسالساني ساللاسل. جلوهاضسط ه ه أسسى  

لاسالسان  نظما  جلقهجعو جلسالسانات لوسييييييييتهاات الاستهسن ذ ل حاث اظقا جإل تقاو جلوسييييييييتهاز أن جلس ال 
اات لاعقوة جلسالسانات. سالتألاو عاى جلطساعت جلتسثا تقاسيا م في تاسياف فاسييفاه   في ع لته سالشيعب سقسته جلتسثااات

لى  انب  ذج  ه  .فقط هفقا لحا ات جلتسثال قاضسطاه   جلقانهنات سنقا هجإل تساعات جلسالساناانإستاابجت  حفظالسا  ج 
ات  طسالبااوة فاقا عاى حسييييياب سالي جلسيييييا  جلسالسان سسييييياطته جلسعاااات جفاتجلقاضيييييي جلوسيييييتهاز إلنحا تايييييو  

السان  فأطا السسلحساات جستاابجتقا في ع لتقا جلحسيييييييييييييياسييييييييييييييت  هجلتي تلاا توذا  ذه جخذاا  هسياخذخ جلتنفايذايت
سلافاات  تااسييييالاالاست جلسيييي جلشيييياجلت جلتشييييااعات سان جلسيييياطتان لاييييالي جلسيييياطت جلتنفاذات  هعقان سسااسييييت جلسالسان

اات جلحقهق حسل ه ه تعباب  في عساه  جلسقم لإل تقاو جلوسييييييتهاز عاى جلسالسان هجخثا .تضييييييسن جسييييييتقاجا جلحلهست
 .اسات لاتطساقل في ناهخ لانهنات قاسسناسست تلااسسن جلتضااق عاى سسااستقا أه جلتغااا فاقا  ه ذج جخساسات 

 اعسل جلسااسي لاسالسان.جلس ال سنظم لت عل سن جلوستهاز  ساع  ذه جآلثاا لإل تقاو ه 

 هسنعسلاسالسان   جلسعااازأن اسييييييا م في جلعسل  لاس ال جلوسيييييتهاز ن  سل  أ  لو جلعسل جلسيييييااسييييييي  إلى  انب 
أعوم   اأاض  سقذج جإلع نأذا   ه  سإاوجا سسيه عوم وستهااتقا   سإع ن ايوها جلعواو سن جخحلام جلتشااعات

في جلعسل ا اساا إسا م لسا  .لاس ل لنفسه سسا ست ساسات في سنائه  جلنظام جلقانهنيهنات سلاساقا سن ناهاا لان
  في جإلنتاج جلسعاااز ذجته  ه ذج ستفسيييييااه ل حلام جلساجلست ستحفظات تفسيييييااات جلسالسان  سسشييييياالته إاجوة جلسعاااز

شاالت لاسات س لاسلن نفسه سنلافاات تطساققا  ه  ااغت  ذه جخحلام ه تحواو سعنا اسيسحت له سالسشياالت في ا
 . ظست جلوجذاات لغافتي جلسالساننهجخ في اناعت جلقانهن

  اج جلسعااازجالنتفي  له عاى جلنشييييياط جلسيييييااسيييييي لاسالسان  هسشييييياالته جلوسيييييتهازفاخثا جلسعتسا لإل تقاو 
 سا في تنظامل  ح   حقاجلوسييييييتهاز جلسالساني  ا عل سن جلقاضييييييي  جلوهاه تأثاا نهعي في هتعوال سعناه ه إلغائه   

فقهم في إعسال سسوأ جلوسييييتهاات  ستهسييييعه في س عنو تهسييييع جلقاضييييي جلوسييييتهاز ذج جلتأثاا  سات أ هتتألو . جلسالسان
نايهخ لانهنات لم تلن سهضيهإ إذطاا  سع جست له لسياطت تفسيااات هجسعت   لالاستجللتات جلوسيتهاات  ه تايواه 

ضيييي سسيييائل تنسن عن تناسي سييياطت تقوااات هجسيييعت لاقا قالاه جلوسيييتهاز  إ تقاوه تستع سقا اإضيييافت لاح ات جلتي 
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ه سن حفظه  ذاات ه أن سالب نشاط جلوسيتهاز  لو تشيلل ذطاج عاى جلتهجبن جلسؤسيسياتي لانظام جلوستهاز سوال
 خسا جلذز  ج  جلذز اسثل جإلاجوة جلعاست هسيااوة جلشعبات لاسالسان (جلقانهن) جلقهجعو  في جلغالبعسل جلسالسان  ه 

  .في جلنظام جلوستهاز جل بجئازنفسه اطاح تساؤال حهل سلانت جلقاضي جلوستهاز 

جلس ال جلوسييييييتهاز جلعواو سن جال تقاوجت جلتي تسل  أهاوفي  ذج جلاييييييوو  هسسناسييييييست الاسته لاوسييييييتهاات  
. قاضي جلوستهازسفاطت لاتفسااجت أنقا   هجعتسا ا سعض جلفققاء جلوستهااان جلسالسانسساشاة سسالب ه ا حاات 

 .1أثاات حفاظت  ذه جلساطات في جلعواو سن جلساجت لسا

سثل  ذه جال تقاوجت جلتي تحو سساشييييياة سن اييييي حاات سالي جلسييييياطات  ه ساخذخ جلسالسان  هسانط لقا 
ز جلوسييتها م لتنظاجه ه لاجاجته  لو ت عل جؤ ا آ تتستع سقاسن تفسييااجت ج تقاوات لاقاضييي جلوسييتهاز  سع جلح ات جلتي 

  ن طافهو سحو  حقاقت  ا  جلذاايييت سه ن سولهل جلسساو  جلوسيييتهاات خ  اقاضيييي جلوسيييتهازل   ه إاجوة لعسل جلسالسان
 جلسالسان هعاى جلتهجبناشييلل ذطاج عاى لو سن شييانه أن ا عل سن جلس ال جلوسييتهاز  قابج حالسا   جلذز ساجخ

اقاضيييي ل جلاسيييسي توذلجلإسلانات  اتايجل بجئاز هذاايييت هأن جلنظام جلسيييااسيييي  .سؤسيييسيييات جلوهلت سانجلوسيييتهاز 
نظست خه ج تجلعضيييييييها لنايييييييهخلوسيييييييتهاات جسن ذ ل جلالاست جله هسات   جلسعاااز لاسالسان جلوهاجلوسيييييييتهاز في 

ا لهجعو سساا سإعتجلسيييييييييااسيييييييييي هجلسعاااز   لوهاه  ه سا جلعساان جلائاسيييييييييان في سسااسيييييييييت جلسالسان نتافاغا لت جلوجذاا
ه ا سن جلناهخ جلعاوات لذالالاست لثااج  اتوذللم حان في  .ست خ م س االت جلحقهق جخساساتسؤسيساتات هسنظ   

ز جلذه شييلل  سقذج جل الاست عساقمفي ان لإلذطاا لعوم اغست جلسالذلك ل  ه ساخسييال جلسالساناته  جلسؤسييسيياتات جلقهجعو
 سشاااع لهجنان.   اه

 سن ا لالاست وسيييتهاات أعسال جلسييياطت جلتنفاذاتذط  لم ا    9191سييينت  ء جلس ال جلوسيييتهازسنذ إنشيييا هأن لسا
 م اذطالهفي  ذج جإلطاا   جخسا جلذز حا و عساه لاناب عاى نشاط جلسالسان فقط. لط  ساجسام هأهجسا تشااعات

في ( لانهن تقااسا.  119)  ههجحو هتسعهن  سن أال سائتان ه عاوات لالاستقا ( لييييييييييييييهجنان 91سشأن عشاة )  إال
جلسحاك جخسيييييييياسييييييييي لالاست أن جلوجذاات لاسالسان  سسا اؤلو أاضييييييييا  هجخنظستحان اجلب  ساع جلقهجنان جلعضييييييييهات 

سن  جلسئات عل جلذز ا جالسا .فقط تجلوجذاا تسنظهخ جلعضيييييييييهات ه جخ ه جإلذطاا جلاسيييييييييسي سالناييييييييي جلس ال
السا ج   سع عوم إف ت أات لاعوة لانهنات سالسانات سنقا.هجلتنفاذات تفات سن جلالاستجلعاوات جلنايييييييهخ جلتشيييييييااعات 

 جلذز اعاق تقوم جلس ال جلوستهاز في حساات جلحقهق هجلحااات  هاقال سن ساعت تعساق جلواسقاجطات جلستهجاات.
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عاى  جحوهوس تأثااج لو الهن  جلسالساني جلوهافع  في  اؤثاجلوسييييييتهاز  جإل تقاوسن  ذه جلواجسيييييت اتألو أن 
ااع ه لثافته لاييالي نهعات جلتشييهته اقه  هتفعاا أنجلسسييته  جللسي  للنه  و سعتسا عاى جلسسييته  جلنهعي. غاا 

عسل  اسييتابم ساج عت سعض أسييل تقااو جلسالسان فقط  جلسعاااات ه لحساات جلحقهق ه جلحااات جخسيياسييات  سوال سن
ه جلسسييييألت لقذذه جلواجسييييت اسلننا إلتاجح سعض جلحاهل سن  ه  .في آن هجحو هجلسالسان جلس ال جلوسييييتهازجل قابان 

 : انائاس انفي شلل سحها 

  التالية:  المسائلمراجعة االحكام الدستورية المتعلقة بالمجلس الدستوري، وهذا ألجل  أوال:

فغسهض  ات سااسات أم لضائ ل   هتلاف طساعت هظافته  اس ال جلوستهازإاضاح جلطساعت جلوستهاات ل -أ
 هااييييييذتاييييييإسعوم جلوسييييييتهاات هاباوه غسهضييييييا  لو افسيييييياه  ل ذه جلطساعت لو ااييييييعب عسل  ذج جل قاب في إعسا

سح ت عوم جست له لسييييييياطت تقوااات عاست لالاست سعاااات عسل جلسالسان  لسا لو افسييييييياه ساذتاييييييياايييييييه   جلسييييييياسي
 جالا اسي لالاست احت لهجعو لانهنات جستناوج إلى سعاااا غاا لانهنات .

ساج عت جالحلام جلستعاقت ستالاست جلس ال جلوسييتهاز  سن حاث جلتشييلال هجلعضييهات  هسنائقا هفقا لسسوأ  -ب
سان جلسيييياطات  لضييييسان تسثال ستسيييياهز لاسيييياطات جلث ث فاه  هذلك لضييييسان تحااوه عن تأثاا أز سنقا  جلفاييييل
   سع  عل ائال جلس ال انتذب سن هسن سان أعضائه  لسا لقذج جلسناب لذلك سن تأثاا في جلس ال.عااه

ال سان ساو جلفبااوة ح م عضيهات جلسياطت جلقضيائات في جلس ال جلوسيتهاز  ه ذج خساان جثنانج لت  -ج
جلسيياطات وجذل  ذج جل قاب  هتحااو عن ايياجإ  اسنت سيياطتي جلتشييااع هجلتنفاذ. إظافت جلى جالسييتفاوة سن جللفاءة 

 جلقضائات في تحاال جلناهخ هتفساا ا  هاااغت جخحلام هتسساسقا.

م ضييييييييو أنفسييييييييقوسييييييييتهاات جسام جلسهجطنان  لتسلانقم سن جلوفاإ عن حقهلقم سلفتي حق جالذطاا سالاست ج -و
جلنايييهخ غاا جلوسيييتهاات  في ظل جستناإ ساللي جإلذطاا عن سسااسيييته لالاست نايييهايييقم. هاسلن جاللتوجء في 
 ذج جلذايييييييهخ سالت است جلفانسيييييييات  س عل سسااسيييييييت جلسهجطنان لقذج جلحق اتم سن ذ ل جلسحلست جلعااا هس ال 

 حسب طساعت جلنبجإ هجلقهجعو جلسطسقت.  جلوهلت

ذجت جالتايال جلسساشا سس ال جلحقهق ه إلى لافت جلنايهخ جلقانهنات س ال جإلذطاا جله هسي  تعسام -ه
جلحااات جخساسات  لالقهجنان جلستعاقت سحقهق جخشذاخ ههج ساتقم جخساسات  ه نظام جلحااات جلعسهسات ه حساات 

سييييييتهاز في حساات  ذه جلحقهق ه جلحااات جلفاوات ههج سات جلسهجطنان. ه ذج ل سيييييتفاوة سن سسيييييا ست جلس ال جلو
 جلحااات  ه لاتقااخ سن سذاطا تقاعل جلساطات جلسااسات عن جستعسال حققا في جإلذطاا.   
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ق آلات سع ذا  جلسذاطسان سهلسل تنفاذه سن لضييييييييييييييسان   تقاو جلوسييييييييييييييتهاز تعباب جلح ايت جلقيانهنايت ل -ه
ات انهنات لو  جلسؤسيييييييسيييييييعسااة عن جسيييييييتشيييييييااجت لنه سن وهنقا الهن جال تقاو جلوسيييييييتهاز أوسيييييييتهاات لتفعااه. إذ 

  تلهنللي اله سسيييييألت تنفاذ جال تقاو جلوسيييييتهاز   فيلسؤسيييييل ج غسهضفي ظل   اأتي  ذج جاللتاجحجلسييييااسيييييات. ه 
 جلتبجم جلسؤسسات جلعااا سه أساج إاجواا.سسألت 

المتعلقة بتركيبة البرلمان ودوره، للتقليل من حدة العقلنة فيها لصتتتال   االحكام الدستتتتوريةبعض ثانيا: مراجعة 
 التفعيل، وذلك من خالل:

تسلان س ال جخست  ساعتسااه غافت ثانات في جلسالسان  سن سيييييييياطت جلسساواة جلسالسانات إلى  انب جلنهجب  -أ
 اى جعتساا أن ثاثي أعضيييياء س الهجلهباا جخهل. عاى جخلل سالناييييهخ جلستعاقت سشييييؤهن جل ساعات جلسحاات  ع
 جخست أنتذسهج سن أعضاء جلس الل جلسحاات  فقم جالوا  سحا ااتقا سن غاا م.

لتقااو  نقاجلتسااب ساإعاوة  نوسيييييت جلع لت سان غافتي جلسالسان حسيييييب سنظها جلثنائات جلستسييييياهات  سول  -ب
إلاجوة جلشعسات ال قاء جلتسثال فاه لإسوجذل جلسالسان  س حقاقتهذلك لت ساو سفقهم جلواسقاجطات  جلغافت جلثانات ل هلى.

سالساني  جلسييييييااسييييييي سن تسثال هالاست خعسال جلحلهست  لهل سييييييتفاوة سن جلغافتان سعا في تحسييييييان جلوها جغاا  
 ه ذج في ظل نضج جلت است جلسالسانات جلثنائات هجلهعي جلسااسي جل بجئاز.جلسعاااز سن جلتاجح هتاهات هتعوال. ه 

جلتاطاف سن حوة سعض إ اجءجت جلتشيييااع جلستعاقت سالتاجحات جلقهجنان  ذاايييت تاك جلتي تعالاقا جلثا  -ج
سن جلوستها  هذلك لتفعال جلوها جلسعاااز لاسالسان  919سن أن تقاو ا  لالشاط جلسالي سث   جلذز تهاو ا جلساوة 

 في جلنظام جلسااسي.

جلوفاإ  لاات فاايييتإلعطاء جخى نسيييست سعانت سن جلسالساناان  إل تهسيييعت حق جإلذطاا سالاست جلوسيييتهاات -و
 سيياا إلجإلاجوة جلعيياسييت   تسثاييلعن سايييييييييييييييالحقييا  سسنحقييا جلقييواة عاى جلتييوذييل سان لحظتان جنتذيياساتان في عسااييت 

هج قت سن سلو سلنقا جلنظام جلوسييييتهاز لهن ه سقذج سييييا  جخغاسات عاى جخذذ سه قات نظا ا عن طااق جلتشيييياها
ف   هجلحو سن  اسنت أغاسات سا عاى جلسالسان هجإلنحاجسساو  جلواسقاجطات جلستهجااتل هذاسيستا لتاجإ جلعام  ذطا جال
 سأعساله.

ساج عت أحلام جلتشيييييييااع سأهجسا غاا تاك جلستعاقت سالحالت جالسيييييييتثنائات  لتسلان جلسالساناان سن سييييييياطت  -ه
ك تسلانقم أاضييييييا سن حق تعوااقا  هذلسع   تالات لاييييييوها ا سنالشييييييتقا عنو عاضييييييقا عااقم لاسهجفقت في أهل وهاة

لسالسانان في ايييييييييييناعتقا جلنقائات أثناء جس القا  ه نفسيييييييييييه س ال جلقانهن  فسن جلسفاو إذج إشييييييييييياجك  سن أن جعتساا
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ن لاييييييييييييالي أهجسا ائال جل سقهاات هسشيييييييييييياااع لهجنا لهجنانالتاجحات س قمتشييييييييييييااع تقااو م  في ظل جلسهجفقت عااقا
  .جلحلهست

سن إ تقاو جلس ال جلوسيييييتهاز في جلتحسيييييان سن وها جلسالسان في جلنظام ألثا ه جإللتاجحات  اسلن جالسيييييتفاوة ذسق
  س او أوجة لاعقانت جلسالسانات ساو جلسييييييييياطت جلتنفاذاتهج تقاوه  ذج جل قاب  اسقىأن جلسيييييييييااسيييييييييي جل بجئاز  سوال سن 

 اخذخ ائال جل سقهاات.سه 

 



 

 

 

 

 ملحق
بإحصاء للنصوص الق انونية المصوت عليه من قبل البرلمان، مع إحصاء  

. دسةخالل الفترتين التشريعيتين الخامسة والسا  ،مارسة حق التعديل عليهامل
2002-2002 
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 خامسةال التشريعيتين الفترتين خالل المصوت عليها: العدد اإلجمالي للنصوص القانونية 06الجدول رقم 
 - حسب نوع القانون - والسادسة

 

 

 الفترة التشريعية
 طبيعة النص التشريعي

الفترة التشريعية الخامسة 
7002-7007 

 الفترة التشريعية السادسة
7007-7002 

مجموع الفترتين 
 التشريعيتين

 الخامسة والسادسة

 01 00 00 القوانين العضوية
قوانين معدلة ومتممة 

 01 00 00 لقانون

قوانين معدلة ومتممة 
 00 00 00 ألمر

 10 77 10 قوانين المالية

 00 01 01 قوانين تسوية الميزانية
 07 07 00 قوانين المالية تكميلية

 المصادقة علىقوانين 
 أمر

00 00 07 

قوانين تتضمن 
 11 70 11 المصادقة عل أمر

قوانين تتضمن 
 المصادقة على اتفاقية

07 00 07 

قوانين معدلة ومتممة 
 لمرسوم تشريعي

07 07 07 

قوانين تتضمن تعديل 
 دستوري

00 00 00 

مجموع الصوص 
 التشريعية

01 20 020 
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: العدد اإلجمالي لمشاريع واقتراحات القوانين المعروضة على المجلس الشعبي الوطني خالل 00الجدول رقم 
 الخامسة والسادسةالفترتين التشريعيتين 

 

 

 

: تصنيف التعديالت المدروسة من قبل المجلس الشعبي الوطني، إلى مقترحة ومصوت 08الجدول رقم 
 عليها، خالل الفترتين التشريعيتين الخامسة والسادسة.

 

 الفترة التشريعية
 طبيعة النص التشريعي

الفترة التشريعية الخامسة 
7002-7007 

 الفترة التشريعية السادسة
7007-7002 

مجموع الفترتين 
 التشريعيتين

 الخامسة والسادسة
مشاريع القوانين 

 المعروضة على م ش و
07 20 020 

اقتراحات القوانين 
 01 70 00 المعروضة على م ش و

 701 000 000 مجموع النصوص

 الفترة التشريعية
 عدد التعديالت

الفترة التشريعية الخامسة 
7002-7007 

 الفترة التشريعية السادسة
7007-7002 

مجموع الفترتين 
 التشريعيتين

 الخامسة والسادسة

 1011 7000 7000 تعديالت مقترحة
 7702 100 0011 تعديالت مصوت عليها

نسبة التعديالت 
المصوت عليها الى 

 المقترحة 
00 02 00 
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 تومصو  حسب طبيعتها الوطني، الشعبي المجلس قبل من المدروسة التعديالت : تصنيف09الجدول رقم 

 1.والسادسة الخامسة التشريعيتين الفترتين خالل عليها،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 الوسيط، مجلة ،2002و  2002ممارسة حق التعديل في المجلس الشعبي الوطني بين ب. طحطاح،  من: 00و 00، 20، 00 ؛الجداول مصدر - 1

 .700 – 700 :ص ،7000 ،01 العدد؛ الجزائر، واالشهار، للنشر الوطنية لالتصال المؤسسة البرلمان، مع العالقات وزارة

 

 الفترة التشريعية
 طبيعة التعديالت

الفترة التشريعية الخامسة 
7002-7007 

 التشريعية السادسةالفترة 
7007-7002 

مجموع الفترتين 
 التشريعيتين

 الخامسة والسادسة

 020 00 01 التعديالت في المضمون 
 70 00 01 تعديالت في الشكل

 700 000 000 مجموع كل التعديالت
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 مصادر الدراسة

 أوال: باللغة العربية

I-  جتهاد الدستوريال 

 ةررالرا قق63ر:رر قج.رق،قحرررودقدوررةورانق:ررالنوخقاانة ال ررالت،ق0191أوتقق01المررخرفق رر قق0191/قق.قق/ق .قد/ق10قرررارقر:رر  قال
 .ق19/0191/ق61

ق10 ةررالرا ق قق63عررددققج.قر،قاةعلررقق اللقررالنوخقايوالور قللنال رر ،ق0191غشررتقق61،قمررخرفق ر ق91 قد/-ق-ق-0قررارقر:رر  قال
ق.0191و ةم ر

ق01،قالمةعلرقق ئ حرنقالمسلرلقالشرع  قالرولن قالمخر رنق ر ق0191داورم رقق09مرخرفق ر قق91 قد/-ق.خ.دق-16القرارقر:  ق
 .0191أكةو رق

مرخقالقرالنوخقر:ر قق40اةعلرقق راللرقراقالنالنارنقمرخقالمرالداقق0110ورننققأكةرو رق09مرخرفق ر قق10قققق.ق قد/قق-ق0ر:ر ققر:  ققرارال
،قوالمةضرمخق0191ورننققأوتق3المخرفق  قق06ق-ق91،قالذيقاعددقواةم قالقالنوخقر: ق0110أكةو رقوننقق04المخرفق  قق03ق-ق10

ق.0110أكةو رقق61،قالصالدراق  ق46ج.رقر:  قق.:النوخقاإلنة ال الت

حررودقملال قررنقاامرررقالمةضررمخقالقررالنوخقالعضررويقل حرر ا قق0113مررالرلقق13المررخرفق رر قق/ر.قأ.قققعضررر/ .قد10الرررأيقر:رر  ق
ق.06،قص ق0113/ق10،قالعدد قخ.قأ.قف.قد.قجقالواالوانقللدوةور،ق

،قاةعلررقق مرا: ررنقملال قررنقالندررال قالرردا ل قللمسلررلقالشررع  ق0113اولارروقوررننقق60المررخرفق رر قق،ق13/ر.خ.د/ قد/16الرررأيقر:رر  ق
 .0113عشتقق06،ق ةالرا ق46 قعددقر:قرج.قالولن قللدوةورق

وقق04،ق00،ق00،ق00وق3الر قق0،قحودقدوةورانقالموادقمرخق0119اوناوقق06المخرفق  قق19/قر.ققق/ق .قدق/10الرأيقر:  ق
ق.ق16/0119ر:  قخ.قأ.قف.قد.قجقمخقالقالنوخقالمةضمخقندال قالةعواضالتقوقالةقالعدقلعضوقال رلمالخ،قق06

المعد لرررنقمرررخقالن درررال قالرررد ا ل قق01 مرا: رررنقملال قرررنقالمرررالد اققاةعلرررق.ق0119  رااررررق04المرررخرفق ررر قق19/ر.خ.د/ق14الررررأيقر:ررر  ق
قللد وةور قالولن    .00،قص.ق16/0119،قعددقر:  قخ.قأ.قف.قد.قجق. للمسللقالشع   

قالمةعل رقق ال ةصالصرالتقاةعل قق مرا: نقملال ق،ق0119ماليقق01المخرفق  قق19/ر.ق.ع/ق قد/ق13الرأيقر:  ق نقالقالنوخقالعضروي 
ق.0119اوناوقق10  ققالصالدراق،ق63العددقج.رققمسللقالد ولنقوقةندامهقوقعملهقللد وةور،

قالمةعل ررررقق0119مررررالاوقوررررننقق00،قالمررررخرفق رررر ق19/ر.ق.ع./ قد/13الرررررأيقر:رررر  ق ،قاةعل ررررقق مرا: ررررنقملال قررررنقالقررررالنوخقالعضرررروي 
ق.0119اوناوقق13  قق61عددقج.قرق ال ةصالصالتقمحكمنقالة نال عقوقةندامهالقوقعملهالقللد وةور،ق
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اةعلررققق مرا: ررنققملال قرررنققالقررالنوخقالعضررويقالررذيقاحرررددق،ق0111  راارررقق00المررخرفق ررر قق11/ر.قق.قع/ق .د/ق19الرررأيقر:رر  ق
قخ.قأ.قف.قد.قجدررا قالمسلررلقالشررع  قالررولن قومسلررلقايمررن،قوعملهمررال،قوكررذاقالعئ:ررالتقالوداراررنق انهمررالقو رراخقالحكومررنقللدوررةور،قةن

 .ق11،قص ق10العدد ق

عرددققخ.قأ.قف.قد.قجحودقملال قنقالندال قالدا ل ،قالمعددقوالمةم قلمسللقايمنقللدوةور،قق11/قر.خ.د/ق .د/ق11الرأيقر:  ق
ق.04،قص ق10/0111ر:  ق

المحررددقللقررالنوخقااوالورر قق04-13،قحررودقدوررةورانقايمرررقر:رر ق0111  راارررقق03المررخرفق رر قق0111/ق.أ/ قد/10:رررارقر:رر  ق
 .13،قصرحن.ق14،قالعددقر:  ق.خ.قأ.قف.قد.قجق،قال الصقلمحال دنقالس ا رقالك رى

خ.قأ.ق رنقملال قرنقالندرال قالردا ل قللمسلرلقالشرع  قالرولن ،قلمرا:ق0111مالاوقق06المخرفق  قق0111/ر.قخ.قد/01الرأيقر:  ق
 .11،قص ق4/0111،قر:  قف.قد.قجق

،قاةعلررقق مرا: ررنقملال قررنقةعرردادقالندررال قالرردا ل قلمسلررلق0111داوررم رقق13مررخرفق رر قق0111/قر.خ.د/ق قد/ق00الرررأيقر:رر  ق
ق.00،قص ق14/0111،قالعددقخ.قأ.قف.قد.قجقايمنقللدوةور،ق

لر:ال ررررنقدورررةورانقالقرررالنوخقالمةضررررمخقالقرررالنوخقايوالوررر قلعضرررروق،ق0110انرررالارقق06مررررخرفق ررر قق10ق/ قد/قق/ر.00الررررأيقر:ررر  ق
ق.13/0110قالعدد،قخ.قأ.قف.قد.قجقال رلمالخ،ق

اةعلقق ملال قنقالقرالنوخقالعضرويقالمةضرم خقالقرالنوخقق،0110نو م رقوننقق03المخرفق  ققق10/ر.قققعق/ق قدق/ق06الرأيقر:  ق
ق.11،قص ق13/0110،قالعددقر:  قخ.قأ.قف.قد.قجقةور،قللدوققايوالو قللقضالء

اةعلررقق مرا: ررنقملال قررنقالقررالنوخقالعضررويقالمةعلررقققق0116وررننققمررالرلقق06المررخرفق رر قق16/قر.ققعق/ق قدق/ق00الرررأيقر:رر  ق
 .0116مالرلقق61الصالدراق  قق00،قج.قرقالعددق اللةندا قالقضال  قللدوةور

ج.قرققللدورةور،قنقالقالنوخقايوالور قللقضرالء،قحودقملال ق0110غشتقوننقق00قالمخرفق  ق10/رقققع/ق قد/ق10الرأيقر:  ق
 قققققققققققققققققققققققققققققققققق.0110و ةم رقق19الصالدراق  قق43العددق

،قاةعلرقق مرا: رنقملال قرنقالقرالنوخقالعضرويقالمعرددقوقالمرةم قل مررق0110  رااررقق14مرخرفقلررقق10/رقققع/ق قد/10الرأيقر:ر  ق
والمةضمخقالقالنوخقالعضويقالمةعلقق ندال قاانة ال الت،قق0113مالرلقوننقق3الموا ققق0003شوادقعال قق03المخرفق  قق13-ق13ر: ق

 .0110 ارريقق00الصالدراق  قق11ج.قرقالعددققللدوةور.

اةعلرررقق مرا: رررنقملال قرررنقالقرررالنوخقالعضرررويقالمةعلرررقق ةشررركادقق7330تقورررننقأوقق77مرررخرفق ررر قق30/ر.ققع/ق قد/30الررررأيقر:ررر ق
ق.0110و ةم رقق19الصالدراق  قق43ج.قرقالعددققسللقايعل قللقضالءقوعملهقوقصئحاالةه،قللدوةور.الم

المةعلرققققنقالقرالنوخقالعضرويقر،قاةعلرقق مرا: رنقملال 0114ونررنققسرواخق03مرخرفق ر ققق14ق– قدقق–ر.ق.عقق–ق10الرأيقر:ر  ق
 .0114قسوالانق01الصالدراق  قق40،قج.قرقالعددقللدوةرورقق اللةندار قالقضال  ،

،قاةعلقق مرا: نقملال قنقالقالنوخقالعضويقالمعددقوقالمةم  قل مرقر: ق0113قسوالانق06مخرفق  قق13/قرق قد/قق10الرأيقر:  ق
والمةضررمخقالقررالنوخقالعضررويقالمةعلررقق ندررال قاانة ال ررالت،قق0113مررالرلقوررننقق3الموا ررققق0003شرروادقعررال قق03المررخرفق رر قق13ق-13

ق.0113سوالانق01  قالصالدراق09،ج.رقالعددقللدوةور
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،قاةعلقق مشروعقالقالنوخقالمةضمخقالةعدادقالدوةوري.قج.ق0119نو م رقوننقق3المخرفق  ققر.قتقد/ق قد،ق10/19الرأيقر:  ق
ق.0119نو م رق03المخر نق  قق36ر: ق رق.قر:  ق

ةعلررقق ندررال قاانة ال ررالتق،قالمةعلررقق ملال قررنقالقررالنوخقالعضررويقالم0100داوررم رقق00المررخرفق رر قق00د/ق.ق ق/قر.16الرررأيقر:رر ق
ق.0100سالنر قق00للدوةور،قج.رقالعددقايود،قالصالدراق ةالرا ق

،قالمةعلررقق ملال قررنقالقررالنوخقالعضررويقالمحررددقلحررالاتقالةنررال  قمرر ق0100داوررم رقق00المررخرفق رر قق00/قر. .د/10الرررأيقر:رر ق
ق.0100سالنر قق00العهداقال رلمالنانقللدوةور،قج.رقالعددقايود،قالصالدراق ةالرا ق

،قالمةعلقق ملال قنقالقالنوخقالعضويقالمةضرمخقلكارارالتقةوورا قةمناردق0100داوم رقق00المخرفق  قق00/قر. .د/14الرأيقر: ق
ق.0100سالنر قق00للدوةور،قج.رقالعددقايود،قالصالدراق ةالرا قق  قالمسالللقالمنة  نقالمرأا

 رالاح ا ق نقمطال قنقالقالنونقالعضويقالمةعلققا ر:المةعلرقق،ق2012قسرالنر ق 08المؤرخق  ،ق 12/دق.قمق.ر 01/ ر:مالررأيق
ق.0100سالنر قق04،قالمخر نق  ق10،قج.قرقر:  قللدوةور،قالواالوان

،قاةعلقق مرا: نقمطال قنقالقالنونقالعضويقالمةعلقق الإلعئم،ق2012قسرالنر ق 08المؤرخق  ،ق 12/دق.قمق.ر 02/ ر:مالررأيق
ق.0100سالنر قق04،قالمخر نق  ق10،قج.قرقر:  قللدوةور

II- الكتب 

ق.0119هللا،قالقالنوخقالدوةوري،قةالرا قودوالةارقالسمهورانقالس ا ران،قدارقالهدى،قالس ا ر،قع.ق و:رنق

ق.0114الهدى،قعاخقملالن،قالس ا ر،ق،قالدوةورقالس ا ري،قنشأاق قهالقةشراعال،قدارقهللاع.ق و:رنق

ق.0113 .،قايندمنقالواالوان،قمنشوراتقالحل  قالحقو:ان،ققرفعت عبد الوهاب

ق.0110،قل نالخ،قللكةال قالحداننقالمخوون،قالقالنوخقدولنقاروالءق  قالدوةوريقالقضالءقدورأ.،ققصلا االقعاللف

III-  الجامعية  الرسائلاألطروحات و 

قغاررررق،0110قمررالرلق:وررنلانن،قسالمعرررنقالقررالنوخ،ق رر قدكةررورا قألروحرررنق،"قالس ا رررق رر قالدورررةوريقالةلررورق صررال ص"قق،أقشرررال
ق.منشورا

ماليقق06سالمعنقالحالجقل ضر،ق الةنن،ق،قحقوقق، ر الشقع.،قمرك قمسللقايمنق  قالندال قالدوةوريقالس ا ري،قألروحنقدكةورا 
ق.0101

قق.0110مسللقايمن قاإللالرقالعضويقوقالودار ،قرواللنقمالسوةار،قحقوق،قسالمعنق:ونلانن،ق،ق.مراخع.ق ق ولارن
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،قموررالةمنقالمسلررلقالدوررةوريق رر قالعمرردقالةشررراع ،قرورراللنقمالساوررةار،قحقرروق،قكلاررنقالحقرروققوالعلررو قالواالوررانق .قمنارررقحوررالن 
ق.0101و ةم رقق06مر الح،قور:لن،ققسالمعنق:الصديق

IV- المق االت 

ق.00/0119دراوالتقوونال ق،قمسللقاامن،ق وسمعنقص.،قةد دق  قندواقالمنللقالتقالركرانقوالواالوانقلمسللقايمن،ق

ق.00/0119ةد دق  قندواقالمنللقالتقالركرانقوالواالوانقلمسللقايمن،قدراوالتقوونال ق،قمسللقاامن،ق و ادقد.،قةد دق

ق.0100سالنر ق،°01المركر،ق وكرا،قالعددققعمراخ.،قالدورقالمعددقلمسللقايمنق  قالودارنقالةشراعان،.ق ولارنق 

الدوةوريقلةحقاققايمخقالقالنون ،قمدا لنق  قملةق قايمخقالقالنون ،قكلانقالحقوققوالعلو قآلاالتقعمدقالمسللقحوالن ق .قمنار.،قققققققق
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61 إيداع مشاريع القوانين مكتب الغرفة األولى حصرا: أوال
62 ضمان المناقشة المتتالية للنصوص القانونية: ثانيا
63 استبعاد حركة النول بين غرفتي البرلمان          -1
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86 هيمنة التمثيل الرئاسي على تركيبة المجلس الدستوري: المطلب األول
87 التأسيس ألسلوب نوعي لبناء المجلس الدستوري: الفرع األول
87 إطالق سلطة رئيس الجمهورية في تعيين ممثليه:  أوال
92 اإلنتخاب ألعضاء السلطتين التشريعية والقضائية :  ثانيا
92 إنتخاب األعضاء البرلمانيين لإلجماع السياسي      - 1
93 إنتخاب المستشارين القضائيين للترشيد القانوني      - 2
94 التفوق الحتمي للتمثيل الرئاسي سياسيا: الفرع الثاني
95 التحليل النظري  :أوال
97 الواقع العملي    :ثانيا
99 تعيين رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الدستوري: المطلب الثاني
100 سلطة تعيين حصرية ومنتقدة: الفرع األول
102 سلطة تعيين مؤثرة لنفوذ منصب المعي ِّن: الفرع الثاني
104 تأمين الهيمنة التنفيذية على عالقة الحكومة بالبرلمان: المبحث الثاني
105 تأطير البرلمان في الشراكة التشريعية: المطلب األول
105 حفظ امتيازات السلطة التنفيذية في مجال القانون: الفرع األول
105 ضعف البرلمان في ممارسة التشريع بقانون:   أوال
106 هيمنة الحكومة على التشريع بقوانين       -1
109 رعاية محدودية مجال القانون بالنسبة للتنظيم     - 2
111 التشريع بأوامر إختصاص لرئيس الجمهورية     :ثانيا
111 االوامر التشريعية حلول لممارسة التشريع        -1
114 حماية المجلس الدستوري للتشريع بأوامر        -2
116 التأكيد على مشاركة السلطة التنفيذية في مراحل التشريع: الفرع الثاني
116 في المرحلة التحضيرية    :أوال
116 التحضير المشترك لدراسة النصوص    - 1
117 اإلعداد المشترك لجداول أعمال البرلمان     -2
119 في مرحلة المناقشة واإلصدار     :ثانيا
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119 التأكيد على دور الحكومة في ترتيب وسير المناقشة     - 1
119 بالنسبة للمناقشات العامة-  أ
121 داخل اللجنة المتساوية األعضاء-  ب
122 تعليق نفاذ القانون على إصدار رئيس الجمهورية     -2
124 عقلنة البرلمان في الرقابة السياسية: المطلب الثاني
125 عقلنة اإلعالم البرلماني :  الفرع األول
125 التنظيم المعلقن لوسائل اإلعالم في الرقابة البرلمانية   :أوال
125 تنظيم الطبيعة اإلعالمية لإلستجواب        -1
127 التضييق على طرح األسئلة البرلمانية    -2
130 تقييد نشاط لجنة التحقيق     -3
132 زيادة اإلجتهاد الدستوري في عقلنة وسائل اإلعالم البرلماني   :ثانيا
133 التأكيد على الطبيعة اإلعالمية لإلستجواب     -1
134 إعادة تنظيم السؤال البرلماني    -2
134 إلزام الحكومة باإلجابة على االسئلة- أ
135 ضمان إستقرار الحكومة عند طرح السؤال- ب
136 استبعاد اللجان الدائمة من التحقيق     -3
138 تقييد العقاب السياسي: الفرع الثاني
139 السماح لمجلس االمة بإصدار الئحة في حالة االستقالة الوجوبية  :أوال
139 إمكانية تأثير رقابة مخطط العمل على برنامج رئيس الجمهورية     -1
141 االستنجاد السياسي برقابة عرض مخطط العمل    -2
142 تأطير إجراءات الالئحة نحو اإليجابية-  أ
143 تعزيز الالئحة اإليجابية لمركز رئيس الجمهورية- ب
144 حرمان مجلس األمة من الالئحة في حالة االستقالة المحتملة    :ثانيا
145 تقييد إجراءات التصويت بالثقة لصالح الحكومة   -1
147 صعوبة إعمال ملتمس الرقابة   2
149   خالصة الباب االول
151 أثر االجتهاد الدستوري على العمل المعياري للبرلمان الجزائري:   الباب الثاني
152 مساهمة اإلجتهاد الدستوري سلبا في العمل المعياري :     الفصل األول
154 مشاركة المجلس الدستوري السلبية في االنتاج المعياري:       المبحث األول 
155 ضمان الدستورية تدخل في انتاج القواعد المعيارية: المطلب األول 
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156 إعمال المجلس الدستوري لمبدأ الدستورية: الفرع األول 
157 تحديد العيب الدستوري: أوال

157 النظام الدستوري لرفع األحكام المتنازع فيها             .1
157 الرفع الوجوبـي          -أ 
160 الرفع االختياري        -ب 
161 تبني تقنية التصدي لتوسعة موضوع النزاع           -2
161 التصدي لرقابة أحكام غير متنازع فيها             -أ 
162 التصدي لرقابة دستورية أحكام نافذة        -ب 
163 التوسع في القواعد المرجعية إلى الكتلة الدستورية : ثانيا
165 المبادئ المرجعية ذات القيمة الدستورية          -1
165 الرجوع إلى محتوى ديباجة الدستور              -أ 
168 الرجوع إلى االحكام الدستورية        -ب 
169 الدستورية-المبادئ المرجعة تحت          -2
170 اإلستناد إلى المبادئ الدولية             -أ 
172 االستناد إلى القواعد التشريعية        -ب 
172 القوانين العضوية مبادئ مرجعية            -1
174 توسعة الكتلة الدستورية إلى القانون العادي             -2
177 عالقـة الدستـورية : الفـرع الثاني
178 رقابة مطابقة صارمة للقانون العضوي و النظام الداخلي– أوال 
178 عالقة مطابقة حرفية             .1
179 عالقة مطابقة منطقية             .2
180 غموض موقف المجلس الدستوري من مطابقة القانون: ثانيا 
182 إعالن عـدم الدستورية مشاركة في الوظيفة المعيارية: المطلب الثاني
182 إلغاء األحكام بإعالن عدم دستوريتها: الفرع األول
182 أدوات اإللغاء   : أوال 
183 الرأي للفصل في التنازع الدستوري القبلي             .1
185 القرار للبت في التنازع الدستوري البعدي             .2
186 شمولية اإللغـاء: ثانيا 
186 عدم الدستورية الكلية، إلغاء كلي             .1
188 عدم الدستورية الجزئية، إلغاء جزئي             .2
190 حجية إعالن عدم الدستورية سند لتنفيذ اإللغاء: الفرع الثاني 
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190 الحجية القانونية الكاملة إلعالن عدم الدستورية: أوال
194 اإللغاء بتنفيذ إعالن عدم الدستورية : ثانيا
194 تنفيذ البرلمان إلعالن عدم الدستورية           -1
194 تنفيذ عدم دستورية األحكام التشريع             -أ 
195 تنفيذ عدم دستورية أحكام النظام الداخلي        -ب 
196 تنفيذ رئيس الجمهورية إلعالن عدم الدستورية           -2
197 اإللتزام بتنفيذ عدم دستورية األحكام العضوية             -أ 
198 ضمان تنفيذ عدم دستورية األحكام العادية        -ب 
201 سلطة المجلس الدستوري في مشاركته السلبية :       المبحث الثاني
201 موجبات عـدم الدستورية:         المطلب األول 
202 معاقبة إغفاالت المشرع لضمان الدستورية الخارجية: الفرع األول 
202 التصدي لعدم اإلختصاص: أوال
202 حفظ األشكال الدستورية للعمل المعياري     .1
203 تجاهل األشكال الدستورية للعمل التشريعي    -أ 
204 التداخل بين شكلي التشريع و النظام الداخلي-  ب
205 ضبط مجال العمل المعياري   .2
205 تعدي البرلمان على اختصاصات المؤسس الدستوري  -أ 
206 تعدي البرلمان على اختصاصات السلطة التنظيمية   -ب 
207 العيوب اإلجرائية: ثانيا
207 إغفال المشرع إلجراءات صدور التشريع            .1

مخالفة التشريع إلجراء دستوري            .2
208 الحد من تجاوزات البرلمان لضمان الدستورية الداخلية: الفرع الثاني
208 تجاوز النظام المؤسساتي: أوال 
209 تجاوز الحقوق و الحريـات األساسية: ثانيا 
210 حدود المشاركة السلبية للمجلس الدستوري في اإلنتاج المعياري: المطلب الثاني
211 االلتزام برقابة قانونية كحد موضوعي: الفـرع األول
211 الضوابط المتعلقة بإختصاص المجلس الدستوري: أوال 
211 المجلس الدستوري منظم لعمل السلطات العامة            .1
207 مخالفة العمل التشريعي إلجراء دستوري              .2
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 ملخص
، " الدستورية العدالة "، وهيإن تأسيس المجالس الدستورية يأتي استجابة لتطور إحدى تقنيات الدستورالية الحديثة

كلفا ن إذ يؤمن هذه العدالة انطالقا من وظيفتين دستوريتي ،يجيء في نفس السياق ،تأسيس المجلس الدستوري في الجزائرو 
 على مجلس الدستوريلويثبت االجتهاد الدستوري تأثير ا رقابته للدستورية.و  ،باعتباره قاضيا للمنازعات اإلنتخابية بهما؛
  ؛لدستوريةا ةرقاباجتهاده في من خالل  ،السياسي والمعياريي، البرلمان الدور

، حيث قلنتهعفي هذا العمل، وكذا ل هفي تنظيم للبرلمانيتجلى أثر االجتهاد الدستوري على العمل السياسي حيث 
 ياسية فيالس ، وتقييد نشاطاتهعلى المستويين القانوني واالجتماعي عمل المجلس الدستوري على ضبط التمثيل البرلماني

 ان.وبهذا االجتهاد ينظم المجلس الدستوري العمل السياسي للبرلملحقوق السياسية. اعالقته بالسلطة التنفيذية وتنظيم 

ساهمة سلبية ، مالنصوص المعيارية للبرلمانإنتاج في أما بالنسبة للعمل المعياري، فقد ساهم اإلجتهاد الدستوري 
دم يشكل إعالن ععمليا، و . المراقبدستوريتها، لصحة العمل المعلن عن عدم  األحكامصدور  حيث منع وأخرى إيجابية؛

إلغاء إلرادة المشرع الُمنصرفة إلى إنشاء الحقوق الُمَضمنة في هذه األحكام، وَتوِجيِهها وجوبا نحو إنشاء حقوق  الدستورية،
غير  .لمعياريةاالعملية في ، مما يجعل من المجلس الدستوري يساهم سلبيا أخرى، بأحكام يرى المجلس ُمطابقتها للدستور

ر في اجتهاد المجلس الدستوري، أن هذا األخير في إعماله لرقابة الدستورية لم يتقيد بالشكل التقليدي لها ) الالفت للنظأنه 
صد االحتفاظ به ق ،غير الدستوريإعالن الدستورية أو عدم الدستورية (، بل زاد في شكل وظيفته الرقابية، ليفسر النص 

تور، أو بتصحيح ته ليطابق الدساغصي، سواء بإعادة " التحفظات التفسيرية" ، من خالل تبينيه لتقنية في النظام القانوني
 .معياريةوظيفة ال يساهم إيجابيا فيحدد الكيفية الدستورية لتطبيقه، األمر الذي يجعله كما يمعناه، 

من هذا  مسألة االستفادة، غير أن يالبرلمانالدور معتبر على لإلجتهاد الدستوري أثر من هذه الدراسة، يتبين أن 
 أمر الدستورية، باقي المؤسسات إضعافه في مواجهةبدال من التأثير وتوجيهه لتحسين األداء البرلماني السياسي والمعياري، 

   شبح حكومة القضاة. ا لمخاطرذاته، تفادي يستلزم مراجعة بعض أسس عمل المجلس الدستوري

 

 

 

 

 



 

 

Résumé 
La création de conseils constitutionnels est une réponse au développement l'une des 

techniques de constitutionnalisme, qui est la justice constitutionnelle. Ainsi mise en place du 

conseil constitutionnel en Algérie s'inscrit dans le même contexte, qui incarne cette justice 

par deux fonctions constitutionnelles: La première, comme un juge des contentieux 

électoraux, et la seconde par le contrôle constitutionnel. Et les expériences de comparaisons 

sont prouvées la capacité du parlement à l'arbitraire et le despotisme sur d'autres autorités 

dans le système politique, de sorte que le conseil constitutionnel a utilisé son jurisprudence 

constitutionnelle - le contrôle constitutionnel - pour l'influencer sur le travail parlementaire, 

des deux côtés; la politique et normative; 

L'influence de la jurisprudence constitutionnelle sur le travail politique de Parlement, 

a apparait dans l'organisation de cet activité, ainsi que dans sa rationalisation, par son 

travail pour l’ajustement de la représentation parlementaire on les deux niveaux juridique et 

sociale, et par la limitation de ses activités politiques on son relation avec le pouvoir 

exécutive, et de l'organisation de droits fondamentaux.  Et par ces jurisprudences le conseil 

constitutionnel réglemente le travail politique du Parlement.     

En plus de ce qui précède, l'impact de la jurisprudence constitutionnelle s'étend aux 

travaux normatifs du Parlement, par le contrôle de constitutionnalité, qui est fondé sur 

l'impossibilité de promulguer les dispositions qu'il proclame non-constitutionnelles. Dans le 

fait, la non-conformité constitue l’annulation du la volonté législative pour l’établissement 

de droits intégrés dans cette dispositions, et dirigé obligatoirement  vers la création d'autres 

droit par des dispositions qui le conseil constitutionnel estime plus conformes à la 

constitution, ce qui fait que le conseil constitutionnel a contribué négativement au processus  

normative.  

Mais ce qui est observé dans la jurisprudence constitutionnelle, c'est que le conseil a 

abusé en la forme de sa fonction constitutionnelle, par sa réinterprétation du texte censuré 

pour l'intégrer tell quel dans le système juridique, et ce en s'appuyant sur la technique de 

"Réserves d’Interprétation", soit par sa réécriture des dispositions censurées, soit par 

l'amendement de sens, ou encore par la définition de la méthode constitutionnelle 

d'application, chose qui fait que le conseil constitutionnel a contribué positivement à la 

production normative.  

De cette étude, apparaissent, que la jurisprudence constitutionnelle influence 

considérablement sur le Parlement dans son travail, alors que la question de la prestation de 

cette influence dans améliorer l'exécution des travaux parlementaires ; politiques et 

normatifs, au lieu de l'affaiblir au bénéfice le reste des institutions constitutionnelles, requiere 

examine certaines des bases de travail du Conseil constitutionnel lui-même, afin d'éviter le 

spectre des juges du gouvernement.  

 

 



 

 

Summary  

The establishment of constitutional councils comes to response the development one of 

the constitutionalism techniques, which is the constitutional justice. well establishment of the 

Constitutional Council in Algeria comes in the same context. Who embodies this justice by 

two constitutional functions: the first one, it as a judge of the electoral disputes, while it 

achieves the second function by the constitutional control. And the comparison experiments 

has proved the capability of parliament to the arbitrariness and despotism on other 

authorities in the political system, so the constitutional council used his second function - the 

constitutional control - to influence the parliamentary work, on both sides; the political and 

normative; 

The impact of the constitutional jurisprudence on the political work of the Parliament, 

appears in its organization of this work, as well as in its rationalization, where the work of 

the constitutional council to adjust the parliamentary mandate at both legal and social status, 

and restrict his political activities, especially in his relation with executive power and the 

organization of fundamental rights. Through this effect, the constitutional council regulates 

the political work of the Parliament.  

As for the normative work, the constitutional jurisprudence has contributed in the 

production of the parliamentary texts, a negative contribution and a positive one, through the 

prevent the issuance of the rules which the council declares it unconstitutional. Practically, 

declaration of unconstitutionality constitutes cancellation to the will of the legislature for the 

establishment of the rights embodied in these rules or dispositions, and guidance these will 

towards to establish other rights by another dispositions constituent. Which makes the 

Constitutional Council contributes negatively in the normative process. 

What is remarkable, that the constitutional council in its work by control of the 

constitutionality has not complied with the traditional form ( declaration of constitutionality 

or non- constitutionality), but it has increased in form of its constitutional function, by 

reinterpretation of the text censored, for keep it in the legal system, whether by paraphrasing 

the censored disposition, or by correcting its meaning, or determining the constitutionality 

method to apply it, which makes it exercised an positive normative function, and enable it to 

contribute positively in the normative construction. 

From this study, appear that the constitutional jurisprudence impacts considerably on 

the Parliament in his work, while the issue of benefit from this influence in improve the 

performance of the parliamentary works; political and normative, instead of weakening it in 

face the rest of the constitutional institutions, requires reviewing some of the work 

foundations of the constitutional council itself, to avoid the specter of Government judges. 

 


