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بيان الأ�سباب 

1. طبقا للفقرة الثانية من املادة 25 من الظهري ال�رشيف رقم 1.11.19 �صادر يف 25 من ربيع الأول 1423 
"تعزيز  ي�صاهم يف  املذكور  املجل�س  فاإن  الإن�صان،  الوطني حلقوق  املجل�س  باإحداث   )2011 مار�س  )فاحت 
البناء الدميقراطي، من خالل النهو�ض باحلوار املجتمعي التعددي، وتطوير كافة الو�سائل والآليات املنا�سبة 

لذلك". 

كما يقوم املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، اإ�صافة اإىل ذلك، وطبقا للمادة 13 من الظهري ال�رشيف املحدث 
له ببحث ودرا�صة "مالءمة الن�سو�ض الت�رشيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل مع املعاهدات الدولية املتعلقة 
بحقوق الإن�سان وبالقانون الدويل الإن�ساين، التي �سادقت عليها اململكة اأو ان�سمت اإليها، وكذا يف �سوء 
لها من  املقدمة  بالتقارير  اخلا�سة  الأممية  املعاهدات  اأجهزة  ال�سادرة عن  والتو�سيات  اخلتامية،  املالحظات 

لدن احلكومة". 

وطبقا ملقت�صيات املادة 24 من الظهري ال�صالف الذكر، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، يرفع اإىل النظر 
الإن�سان  حقوق  حماية  يف  ي�ساهم  "ما  كل  يف  مو�سوعاتية،"  وتقارير  "اقرتاحات  امللك،  جلاللة  ال�صامي 

والدفاع عنها على نحو اأف�سل".

2. وعيا منه بالأثر البنيوي لتو�صيع طرق الولوج اإىل الق�صاء الد�صتوري على حماية واإجناز حقوق الإن�صان 
اإنتاج  م�صار  القرتاحية،  بعرو�صه  يواكب،  الذي  الإن�صان  حلقوق  الوطني  املجل�س  فاإن  بها،  والنهو�س 
مربراته  يجد  اهتمام  وهو  الد�صتوري1.  الق�صاء  مل�صاألة  وم�رشوعة  خا�صة  اأهمية  يويل  التنظيمية،  القوانني 
اأي�صا يف متطلبات "املقاربة املرتكزة على حقوق الإن�صان" وهي مقاربة متت الإ�صارة ب�صكل �رشيح يف بيان 

الأ�صباب املوجبة للظهري املن�صئ للمجل�س. 

حق  �صمان  على  الأوىل  فقرته  يف  الد�صتور  من   118 الف�صل  لتن�صي�س  الإ�صرتاتيجية  لالأهمية  اعتبارا   .3
التقا�صي لكل �صخ�س للدفاع عن حقوقه وعن م�صاحله التي يحميها القانون.  

نزاع  الأطراف يف  �صتمكن خمتلف  التي  الد�صتور  133 من  الف�صل  الإيجابي ملقت�صيات  لالأثر  4. واعتبارا 
ق�صائي من امل�صاهمة يف اإنتاج "املعيارية الد�صتورية" من خالل الدفع بعدم الد�صتورية. 
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5. اعتبارا لكون احلوار الوطني حول اإ�صالح العدالة ي�صكل فر�صة تاريخية لبناء ت�صاوري للمبادئ الأ�صا�صية 
الإن�صان،  حلقوق  الوطني  املجل�س  فاإن  العدالة،  اإىل  بالولوج  املتعلقة  والعادية  التنظيمية  للقوانني  املتعلقة 
بو�صفه موؤ�ص�صة وطنية ممثلة يف الهياأة العليا للحوار الوطني حول اإ�صالح منظومة العدالة، يعتزم امل�صاهمة 
يف النقا�س العمومي املتعلق باإ�صالح منظومة العدالة، بتقدميه لهذه املذكرة املتعلقة بالقانون التنظيمي للدفع 

بعدم الد�صتورية. 

6. اإن املقرتحات املت�صمنة يف هذه املذكرة، قد مت اإعدادها بناء على خمتلف املرجعيات املعيارية والت�رشيحية 
على امل�صتويني الوطني والدويل. كما قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بدرا�صة مقارنة لعدد من الن�صو�س 
البلدان الدميقراطية، وذلك لتقريب  اإىل الق�صاء الد�صتوري يف عدد من  القانونية املنظمة لكيفيات الولوج 

املقرتحات املقدمة يف هذه املذكرة من املمار�صات اجليدة ال�صارية املفعول يف هذه البلدان. 

7. وهكذا، فقد مت اعتبار املرجعيات املعيارية والت�رشيحية التالية يف اإعداد هذه املذكرة : 

 الد�ستور ول�صيما الف�صول 10 - 19 - 44 - 55 - 59 - 61 - 69 - 73 - 75 - 79 - 85 - 96 
104 -129- 130 131- 132- 133- 134- و174 منه ؛

 املادة 14 من العهد الدويل اخلا�ض باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، كما مت التعليق عليها من طرف جلنة حقوق 
الإن�صان يف مالحظتها العامة رقم 132، خا�صة يف الفقرة ال�صاد�صة 3 وكذا يف املالحظة العامة رقم 32 4، 

خا�صة يف فقراتها 8 5، 611، 187 و198 مع اعتبار خ�صو�صيات الق�صاء الد�صتوري ؛
املتحدة يف  العامة لالأمم  الق�سائية، كما �صادقت عليها اجلمعية  ال�سلطة  ا�ستقالل  ب�ساأن  الأ�سا�سية  املبادئ   
قراريها 40/32 بتاريخ 29 نونرب 1985 و40/146 بتاريخ 13 دجنرب 1985 ول�صيما من النقطة الثامنة 

اإىل النقطة الع�رشين ؛
مبادئ بنغالور املنظمة لل�سلوك الق�سائي، والتي مت اعتمادها من طرف املجموعة الق�صائية حول تقوية   

نزاهة الق�صاء بتاريخ 26 نونرب 2002 ؛
 القرار رقم 67/1 امل�صادق عليه من طرف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 24 �صبتمرب 2012، يف اإطار 

الجتماع عايل امل�صتوى حول دولة القانون، وخا�صة الفقرات 11 و149 منه ؛ 
املتعلقة  تلك  خا�صة  كناول10،  غابرييال  واملحامني،  الق�ساة  ا�ستقالل  حول  اخلا�سة  املقررة  تو�سيات   

بالتمثيل املن�صف للن�صاء داخل اجلهاز الق�صائي ؛ 
 التو�سيات الوجيهة لهياأة الإن�ساف وامل�ساحلة وخا�صة التو�صية رقم 5 11 الواردة يف اإطار املحور رقم 1 

املتعلق بتثبيت ال�صمانات الد�صتورية حلماية حقوق الإن�صان ؛
 امليثاق الأوربي حول نظام الق�ساة والذي �صادق عليه جمل�س اأوربا بتاريخ 10 يوليوز 1998. 
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8. وقد اعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان كل الأعمال الوجيهة التي اأنتجتها "جلنة البندقية"، لقرتاح 
"حلول تقنية مالئمة" يف جمال الولوج الفردي اإىل الق�صاء الد�صتوري12. واإن نف�س امل�صعى املنهجي ينطبق 
على مو�صوعات اأخرى متت فيها تعبئة اأدبيات جلنة البندقية ب�صكل وا�صع، ويتعلق الأمر اأ�صا�صا بق�صية العالقة 
التاأويلية  اآثار قرارات املحكمة الد�صتورية14، دعم الوظيفة  اأنواع الق�صاء13،  بني الق�صاء الد�صتوري وباقي 

للمحكمة الد�صتورية15،و اأ�صكال تقوية حماية حقوق الإن�صان من طرف املحكمة الد�صتورية16.
 

املنظمة  القانونية  للن�صو�س  الإن�صان بدرا�صة مقارنة  الوطني حلقوق  املجل�س  قام  املنطق،  نف�س  9. و�صمن 
لأ�صكال الولوج اإىل الق�صاء الد�صتوري يف عدد من الدول الدميقراطية املتقدمة، ويف هذا الإطار متت درا�صة 

الن�صو�س التالية : 

 القانون املنظم للمحكمة الد�ستورية جلنوب اإفريقيا )قواعد املحكمة( 17 ؛
 القانون املنظم للمحكمة الد�ستورية النم�ساوية 18 ؛

 القانون اخلا�ض باملحكمة الد�ستورية البلجيكية، كما مت تغيريه وتتميمه19 ؛
 الأمر رقم 1067-58 ل7 نونرب 1958 املتعلق بالقانون التنظيمي للمجل�ض الد�ستوري الفرن�سي، كما 

وقع تغيريه وتتميمه 20 ؛
 القانون املحدث للمحكمة الد�ستورية الأملانية 21  ؛
 القوانني املنظمة للمحكمة الد�ستورية الإيطالية22  ؛

 القانون التنظيمي للمحكمة الد�ستورية الإ�سبانية 23  ؛
 قانون املحكمة الد�ستورية الربتغالية24  ؛ 

 القوانني املنظمة للق�ساء الد�ستوري امل�رشي. 

بعدم  للدفع  التنظيمي  القانون  الإن�صان بخ�صو�س  الوطني حلقوق  املجل�س  تقدمي مقرتحات  وهكذا ميكن 
الد�صتورية كما يلي : 

10. مقرتحات تتعلق بتحديد بع�س املفاهيم 

من اأجل تو�صيع جمال تطبيق الدفع بعدم الد�صتورية، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان تعريفا وا�صعا 
"كتلة  مفهوم  �صوء  على  واحلريات  احلقوق  هذه  مدى  باعتبار  الد�صتور  ي�صمنها  التي  واحلريات  للحقوق 
الد�صتورية" 25 )الذي هو قيد البناء يف ال�صياق املعياري الوطني احلايل(. و ميكن هذا التعريف الوا�صع من 
اإدماج احلقوق واحلريات املتعارف عليها عامليا مبا يف ذلك تلك امل�صمونة من طرف املواثيق والتفاقيات 

الدولية التي �صادق عليها املغرب26 وان�صم اإليها. 
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اأما فيما يتعلق بتعريف "الأطراف يف النزاع"، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، بالنظر لالهتمام الذي 
يوليه لتو�صيع الولوج اإىل الق�صاء الد�صتوري يقرتح اأن يحيل هذا املفهوم على الأطراف الرئي�صية واملن�صمة ، 

وكذا الأطراف املتدخلة يف الدعوى اأو املدخلة فيها.    

11. مقرتحات تتعلق باملبادئ الأ�صا�صية للدفع بعدم الد�صتورية 

امل�رشع  اأن  ا�صتخال�س  الإن�صان، ميكن من  مقاربة مرتكزة على حقوق  133 من منظور  الف�صل  اإن حتليل 
الد�صتوري حدد للمحكمة الد�صتورية مهمة تتجاوز جمرد حماية النظام الد�صتوري املو�صوعي، وذلك عرب 
اإدراج امل�رشع الد�صتوري لأول مرة اآليات متكن من حماية احلقوق الفردية الأ�صا�صية من طرف املحكمة عرب 
متكني الأطراف يف حال نزاع ق�صائي من الولوج اإىل املحكمة الد�صتورية يف حال الدفع بعدم د�صتورية اإذا 
كان القانون الذي �صيطبق يف النزاع، مي�س باحلقوق وباحلريات التي ي�صمنها الد�صتور. وهكذا من املمكن 
حتديد ثالث اأهداف ميكن حتقيقها من خالل الدفع بعدم الد�صتورية : اإعطاء حق جديد للمتقا�صي بتمكينه 
من العتداد بحقوقه امل�صمونة د�صتوريا. ت�صفية النظام القانوين من املقت�صيات غري الد�صتورية.  وتاأمني �صمو 

الد�صتور يف النظام املعياري الداخلي. 

انطالقا من هذا املنظور، فاإن حتليل �صيغة الف�صل133 ميكن من ا�صتنتاج العنا�رش التالية: 

 الدفع بعدم الد�صتورية هو اإحدى اآليات الولوج غري املبا�رش اإىل الق�صاء الد�صتوري ؛
 الدفع بعدم الد�صتورية هو و�صيلة ميكن اإثارتها مبنا�صبة نزاع ق�صائي معني ؛

 لالأطراف وحدها حق اإثارة الدفع بعدم الد�صتورية، ول يجوز للقا�صي اإثارته ب�صفة تلقائية ؛
 ميكن اإثارة الدفع يف اأي مرحلة من مراحل الدعوى، مبجرد اإ�صعار الأطراف بالن�صو�س الواجبة التطبيق 

يف النزاع ؛
 يجب على الأطراف الدفع بعدم الد�صتورية قبل كل دفع اأو دفاع.

12. املقرتحات املتعلقة مب�صطرة الدفع بعدم الد�صتورية 

بالنظر لكونه يويل اأهمية فائقة للتوازن ال�رشوري بني تو�صيع ولوج املتقا�صني اإىل الق�صاء الد�صتوري من جهة 
وبني فعالية طرق الطعن من جهة ثانية فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يقرتح م�صطرتني للدفع بعدم 

الد�صتورية وذلك يف �صورة �صيناريوهني ميكن اختيار اأحدهما : 

 ال�صيناريو الأول يتمثل يف اقرتاح م�صطرة للدفع بعدم الد�صتورية مع فح�س م�صبق للقبول على م�صتوى 
املحكمة الد�صتورية ؛

 ال�صيناريو الثاين يقرتح م�صطرة للدفع بعدم الد�صتورية مع فح�س مزدوج للقبول ؛
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اإن ال�صيناريو الأول، الذي يحظى بتف�صيل املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان، يتميز باإيجابية ت�صهيل ولوج 
املتقا�صني اإىل الق�صاء الد�صتوري. كما اأن �صهولة هذه امل�صطرة �صتمكن املتقا�صني ومهنيي العدالة من التملك 
املبا�رش  غري  الولوج  اأمناط  اأحد  ال�صيناريو  هذا  ميثل  كما  الد�صتورية.  بعدم  للدفع  امل�صطري  للم�صار  ال�صهل 
الأقرب اإىل منطق الولوج املبا�رش للمواطنني واملواطنات اإىل الق�صاء الد�صتوري،27. كما ي�صمن لهم يف اإطار 
نزاع ق�صائي، حقهم يف ا�صتماع القا�صي الد�صتوري اإليهم يف مو�صوع الدفع امل�صار اإليه يف الف�صل 133 

من الد�صتور. 

اإثارة الدفع بعدم الد�صتورية من قبل حمامي  غري اأن هذا ال�صيناريو يحمل باملقابل خماطر ترتبط بال�صطط يف 
الأطراف يف النزاع . وميكن لعن�رش املخاطر هذا اأن يوؤدي اإىل الرفع من عدد الدفوعات بعدم الد�صتورية 

املثارة اأمام خمتلف املحاكم وبالتايل خلق اكتظاظ على م�صتوى جلنة فح�س القبول باملحكمة الد�صتورية. 

اأما ال�صيناريو الثاين، فمن اإيجابياته اأنه ي�صبط تدفقات الدفوعات بعدم الد�صتورية، من خالل م�صار م�صطري 
يعد  –الذي  القبول  فح�س  اأن  كما  املختلفة.  التقا�صي  درجات  خمتلف  على  التدفقات  هذه  توزيع  يوؤمن 
مهمة تتمثل يف ا�صتعمال عدد حمدود من املعايري- ل ي�صكل باأي حال تدخال يف جمال فح�س الد�صتورية، 
ح�صب امل�صار امل�صطري املقرتح يف هذا ال�صيناريو، و هو ما ميكن املحكمة الد�صتورية من اأن تن�رشف اإىل 
جوهر عملها الأ�صا�صي الذي هو مراقبة الد�صتورية. وهكذا ميكن اأن يتوقع على املدى املتو�صط، بوا�صطة هذا 
ال�صيناريو ظاهرة لل�صبط الذاتي وللعقلنة يف اإثارة الدفوعات بعدم الد�صتورية، ومن ثم توقع حت�صن جودة 

الولوج اإىل الق�صاء الد�صتوري.

حمطات  وتخلق  بالثقل  تت�صم  املقرتحة  فامل�صطرة  ال�صلبيات.  من  عددا  يحمل  ال�صيناريو  هذا  فاإن  باملقابل، 
اأثري  التي  الرائجة  الق�صايا  اآجال امل�صطرة قد توؤثر على  اأن  الد�صتوري. كما  املتقا�صني والق�صاء  و�صيطة بني 

الدفع بعدم الد�صتورية يف اإطارها، ومن ثم جعل ولوج املتقا�صني اإىل الق�صاء الد�صتوري �صعبا. 

الإيجابيات  تقييم  للم�رشع �صالحية  اأن  املطاف  نهاية  الإن�صان، يف  الوطني حلقوق  املجل�س  يرى  وهكذا 
وال�صلبيات املقارنة لكل �صيناريو.   

1( ال�سيناريو الأول : م�سطرة الدفع بعدم الد�ستورية مع فح�ص م�سبق للقبول على م�ستوى املحكمة الد�ستورية 
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان امل�صار امل�صطري التايل : 

اأ. اإن الو�صيلة التي يثار مبوجبها اأن القانون الذي �صيطبق يف النزاع، مي�س باحلقوق واحلريات التي ي�صمنها 
القبول، مبقال منف�صل ومكتوب ومعلل يوقعه حمام م�صجل يف  ينبغي تقدميها، حتت طائلة عدم  الد�صتور، 
املن�صو�س عليها  البيانات واملعلومات  املقال املكتوب  جدول هيئة من هيئات املحامني باملغرب ويت�صمن 
يف الف�صل 32 من قانون امل�صطرة املدنية . ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اإعفاء هذا الطلب من 

الر�صوم الق�صائية. 
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ب. عندما ل تكون النيابة العامة طرفا رئي�صيا اأو من�صما، يتم اإبالغها بالو�صيلة املثارة من اأجل اإبداء راأيها 
ج. حتيل املحكمة الدفع املثار اأمامها اإىل املحكمة الد�صتورية يف اأجل ل يتجاوز 48 �صاعة. 

د. تقوم جلنة لدرا�صة قبول الدفوعات بعدم الد�صتورية28 )حتدث لدى املحكمة الد�صتورية ويرتاأ�صها ع�صو 
من اأع�صاء املحكمة يعينه رئي�صها( بفح�س قبول الدفع بعدم الد�صتورية يف اأجل ل يتعدى 10 اأيام 29ابتداء 

من تاريخ تلقي قرار الإحالة. 
ه. ت�رشح اللجنة بقبول الدفع بعدم الد�صتورية، عند ا�صتيفاء ال�رشوط التالية : 

°1 اأن املقت�صى القانوين املدفوع بعدم د�صتوريته �صيطبق يف جوهر النزاع اأو يف م�صطرته ؛
اأو املحكمة الد�صتورية، ما عدا  الت�رشيح مبطابقته للد�صتور بقرار للمجل�س الد�صتوري  األ يكون قد مت   2°

يف حالة تغري الظروف 30 ؛
°3 عندما يكون الدفع م�صتجدا وذا اأ�صا�س ؛

و. يرتتب على قبول الدفع، قيام املحكمة الد�صتورية بفح�صه، طبقا لنف�س ال�رشوط والكيفيات املتعلقة بفح�س 
مطابقة القوانني للد�صتور، وذلك يف اأجل �صهرين 31من الت�رشيح بقبول الدفع. 

رئي�س  اإىل  ذلك  باإبالغ  بقبوله  الت�رشيح  مت  الذي  الدفع  فح�س  يف  البدء  فور  الد�صتورية  املحكمة  تقوم  ز. 
احلكومة، ورئي�س جمل�س النواب ورئي�س جمل�س امل�صت�صارين. ولهم اأن يدلوا اإىل املحكمة الد�صتورية مبا يبدو 

لهم من مالحظات يف �صاأنها. 
الدفع  للبت يف  املخ�ص�صة  الد�صتورية  املحكمة  وتكون جل�صات  الإدلء مبالحظاتهم،  لالأطراف  ميكن  ن. 
بعدم الد�صتورية علنية، ما عدا يف حالت ا�صتثنائية يقرتح اأن يحددها النظام الداخلي للمحكمة الد�صتورية. 
اأو املحكمة  اإىل حني تلقيها قرار  النزاع  اإحالة الدفع بعدم الد�صتورية توقف املحكمة البت يف  �ص. مبجرد 
الد�صتورية. غري اأن ذلك ل يوقف �صري التحقيق .كما ميكن للمحكمة اأن تتخذ التدابري الوقتية اأو التحفظية 
)اأي  العامة  القاعدة  ا�صتثناءات على هذه  اأي�صا و�صع  الإن�صان  الوطني حلقوق  املجل�س  ال�رشورية. ويقرتح 
توقيف البت( عندما يكون ال�صخ�س املعني يف حالة اعتقال اأو اعتقال احتياطي ب�صبب الدعوى قيد النظر اأو 
عندما يكون مو�صوع الدعوى ين�صب على اإنهاء تدبري �صالب للحرية . كما ميكن للمحكمة البت دون انتظار 
القرار املتعلق بالدفع بعدم الد�صتورية، اإذا كان القانون يحدد اأجل قانونيا للبت اأو يف حال امل�صتعجالت. 
ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اإر�صاء ا�صتثناء اآخر على مبداأ وقف البت عندما يكون من �صاأنه اأن 

يوؤدي اإىل اإحداث اآثار غري قابلة لال�صتدراك على حقوق طرف من الأطراف. 
اإثارة الدفع  ع. يتم تبليغ قرار املحكمة الد�صتورية لالأطراف واإىل حمكمة النق�س وكذا اإىل املحكمة التي مت 

بعدم الد�صتورية اأمامها لأول مرة ح�صب احلالة.
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ب( ال�سيناريو الثاين : م�سطرة الدفع بعدم الد�ستورية مع فح�ص مزدوج للقبول 

يتمثل ال�صيناريو الثاين يف ت�صور م�صطرة للدفع بعدم الد�صتورية مع فح�س مزدوج اأويل للقبول ميكن و�صفها 
كما يلي : 

 اإثارة الدفع بعدم الد�صتورية اأمام حماكم اأول درجة واأمام حماكم ال�صتئناف 
يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان امل�صار امل�صطري التايل : 

اأ. اإن الو�صيلة التي يثار مبوجبها اأن القانون الذي �صيطبق يف النزاع، مي�س باحلقوق واحلريات التي ي�صمنها 
القبول، مبقال منف�صل ومكتوب ومعلل يوقعه حمام م�صجل يف  ينبغي تقدميها، حتت طائلة عدم  الد�صتور، 
املن�صو�س عليها  البيانات واملعلومات  املقال املكتوب  جدول هيئة من هيئات املحامني باملغرب ويت�صمن 
اإعفاء هذا الطلب من  32 من قانون امل�صطرة املدنية. ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان  يف الف�صل 

الر�صوم الق�صائية. 
ب. عندما ل تكون النيابة العامة طرفا رئي�صيا اأو من�صما، يتم اإبالغها بالو�صيلة املثارة من اأجل اإبداء راأيها 

ج. تقوم املحكمة بالبت فورا بقرار معلل يف اإحالة الو�صيلة املثارة اإىل حمكمة النق�س. ول تتم هذه الإحالة اإل 
اإذا مت ا�صتيفاء ال�رشوط التالية : 

°1 اأن املقت�صى القانوين املدفوع بعدم د�صتوريته �صيطبق يف جوهر النزاع اأو يف م�صطرته ؛
اأو املحكمة الد�صتورية، ما عدا  األ يكون قد مت الت�رشيح مبطابقته للد�صتور بقرار للمجل�س الد�صتوري   2°

يف حالة تغري الظروف 32 ؛
د. ملا يثار الدفع بعدم الد�صتورية اأمام املحكمة، فيجب عليها اأن تبت بالأولوية يف اإحالة الو�صيلة املثارة على 
حمكمة النق�س. ويتم توجيه قرار الإحالة يف حالة قبول الدفع اإىل حمكمة النق�س داخل اأجل 8 اأيام كاملة من 
تاريخ �صدوره مع مذكرات وم�صتنتجات الأطراف. ول ميكن اأن يكون القرار مو�صوع اأي طعن. كما ل 

ميكن الطعن يف قرار رف�س الإحالة اإل مبنا�صبة طعن يف قرار يتعلق جزئيا اأو كليا مبو�صوع النزاع.  
ه. مبجرد اإحالة الدفع بعدم الد�صتورية توقف املحكمة البت يف النزاع اإىل حني تلقيها قرار حمكمة النق�س 
اإليها. غري اأن ذلك ل يوقف �صري  اإذا متت اإحالة الدفع بعدم الد�صتورية  اأو املحكمة الد�صتورية يف حالة ما 
الوطني  املجل�س  ويقرتح   . ال�رشورية  التحفظية  اأو  الوقتية  التدابري  تتخذ  اأن  للمحكمة  التحقيق.كما ميكن 
حلقوق الإن�صان اأي�صا و�صع ا�صتثناءات على هذه القاعدة العامة )اأي توقيف البت( عندما يكون ال�صخ�س 
الدعوى  يكون مو�صوع  اأو عندما  النظر  قيد  الدعوى  ب�صبب  احتياطي  اعتقال  اأو  اعتقال  املعني يف حالة 
اإنهاء تدبري �صالب للحرية. كما ميكن للمحكمة البت دون انتظار القرار املتعلق بالدفع بعدم  ين�صب على 
الوطني  املجل�س  امل�صتعجالت. ويقرتح  اأو يف حال  للبت  قانونيا  اأجل  القانون يحدد  اإذا كان  الد�صتورية، 
حلقوق الإن�صان اإر�صاء ا�صتثناء اآخر على مبداأ وقف البت عندما يكون من �صاأنه اأن يوؤدي اإىل اإحداث اآثار غري 

قابلة لال�صتدراك على حقوق طرف من الأطراف. 
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و. اإذا مت الطعن بالنق�س يف انتظار قرار املحكمة الد�صتورية، فاإنه يتم اإيقاف البت يف الطعن بالنق�س اإىل حني 
البت يف الدفع بعدم الد�صتورية. ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان ا�صتثناء على هذا املبداأ عندما يكون 
ال�صخ�س املعني يف حالة اعتقال ب�صبب الدعوى قيد النظر اأو عندما يحدد القانون اأجال معينا لبت حمكمة 

النق�س. 

مقرتحات تتعلق بالدفع بعدم الد�صتورية اأمام حمكمة النق�س وقرار اإحالة الدفع بعدم الد�صتورية على املحكمة 
الد�صتورية 

يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان ما يلي : 

اأ. تبت حمكمة النق�س يف اأجل �صهر ابتداء من تاريخ تو�صلها بالإحالة من املحاكم الأدنى درجة، يف اإحالة 
الدفع بعدم الد�صتورية اإىل املحكمة الد�صتورية. وتتم هذه الإحالة عند ا�صتيفاء ال�رشوط املقرتحة يف النقطة 

)ج( من الفقرة ال�صابقة وعندما يكون الدفع مو�صوع الدفع بعدم الد�صتورية م�صتجدا وذا اأ�صا�س33 .
ب. اإن الو�صيلة التي يثار مبوجبها اأن القانون الذي �صيطبق يف النزاع، مي�س باحلقوق واحلريات التي ي�صمنها 
عدم  طائلة  حتت  الو�صيلة،  هذه  تقدمي  وينبغي  النق�س.  حمكمة  اأمام  مرة  لأول  تقدميها  ميكن  الد�صتور، 
القبول،مبقال منف�صل ومكتوب ومعلل ح�صب نف�س ال�رشوط املقرتحة يف يف النقطة )اأ( من الفقرة ال�صابقة، 

ول ميكن اإثارة هذا الدفع ب�صفة تلقائية.  
الدفع على  اإحالة هذا  بالأولوية يف  فاإنها تبت  النق�س،  اأمام حمكمة  الد�صتورية  الدفع بعدم  يثار  ج. وعندما 

املحكمة الد�صتورية. 
د. تتوفر حمكمة النق�س على اأجل �صهر واحد ابتداء من تقدمي و�صيلة الدفع اأمامها للبت يف اإحالتها من عدمه 
اإىل املحكمة الد�صتورية. وحتيل حمكمة النق�س هذا الدفع عند ا�صتيفاء ال�رشوط املقرتحة يف النقطة )ج( من 

الفقرة ال�صابقة وعندما يكون الدفع مو�صوع الدفع بعدم الد�صتورية م�صتجدا وذا اأ�صا�س. 
ه. عندما تتم اإحالة الدفع بعدم الد�صتورية اإىل املحكمة الد�صتورية، فاإن حمكمة النق�س توقف البت اإىل حني 
ا�صتثناءات  الوطني حلقوق الإن�صان  الدفع. ويقرتح املجل�س  الد�صتورية يف مو�صوع  �صدور قرار املحكمة 
على هذه القاعدة العامة )اأي توقيف البت( عندما يكون ال�صخ�س املعني يف حالة اعتقال ب�صبب الدعوى 
كان  اإذا  الد�صتورية،  بعدم  بالدفع  املتعلق  القرار  انتظار  دون  البت  النق�س  ملحكمة  ميكن  كما  النظر،  قيد 

القانون يحدد اأجل قانونيا للبت.
مبذكرات  يرفق  الد�صتورية  املحكمة  اإىل  الد�صتورية  بعدم  الدفع  باإحالة  النق�س  املعلل ملحكمة  القرار  اإن  و. 
وم�صتنتجات الأطراف. ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأي�صا اأن تتلقى املحكمة الد�صتورية ن�صخة 
من القرار املعلل ملحكمة النق�س بعدم اإحالة الدفع يف حالة اتخاذ هذا القرار. واإذا مل ت�صدر حمكمة النق�س 
قرارها بالإحالة من عدمه يف الأجل املن�صو�س عليه يف النقطة )د( من الفقرة ال�صابقة يتم اعتبار الدفع بعدم 

الد�صتورية مقبول ويحال ب�صفة تلقائية على املحكمة الد�صتورية.
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ز. يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان اأن يبلغ قرار حمكمة النق�س اإىل الأطراف يف اأجل ثمانية اأيام من 
تاريخ �صدوره.

13.مقرتحات تتعلق بفح�س الدفع بعدم الد�صتورية من طرف املحكمة الد�صتورية

يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان ما يلي : 

رئي�س  اإىل  ذلك  باإبالغ  عليها  املحال  الد�صتورية  بعدم  بالدفع  تو�صلها  فور  الد�صتورية  املحكمة  تقوم  اأ. 
احلكومة، ورئي�س جمل�س النواب ورئي�س جمل�س امل�صت�صارين. ولهم اأن يدلوا اإىل املحكمة الد�صتورية مبا يبدو 

لهم من مالحظات يف �صاأنها. 
الإدلء  لالأطراف  عليها. وميكن  الدفع  اإحالة  تاريخ  من  ابتداء  �صهر  اأجل  الد�صتورية يف  املحكمة  تبت  ب. 
مبالحظاتهم، وتكون جل�صات املحكمة الد�صتورية املخ�ص�صة للبت يف الدفع بعدم الد�صتورية علنية، ما عدا 

يف حالت ا�صتثنائية يقرتح اأن يحددها النظام الداخلي للمحكمة الد�صتورية. 
ج. يتم تبليغ قرار املحكمة الد�صتورية لالأطراف واإىل حمكمة النق�س وكذا اإىل املحكمة التي مت اإثارة الدفع 

بعدم الد�صتورية اأمامها لأول مرة ح�صب احلالة.

واأخريا، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يذكر باأنه يف ال�صيناريوهني معا، فاإن القانون التنظيمي للدفع 
بعدم الد�صتورية يجب اأن يكر�س م�صمون الفقرة الأوىل )املقطع الثاين( من املادة 134 من الد�صتور الذي 
133 من الد�صتور )اأي نتيجة  اأ�صا�س الف�صل  ين�س على ن�صخ كل مقت�صى مت الت�رشيح بعدم د�صتوريته على 
الد�صتورية يف قرارها. واإن تكري�س هذا  التاريخ الذي حددته املحكمة  ابتداء من  الد�صتورية(  للدفع بعدم 

املقت�صى، �صيمكن من �صمان ا�صتقرار املراكز القانونية لالأطراف. 

غري اأنه، ومن اأجل ت�صجيع بروز توجه وا�صح فيما يتعلق باآثار الت�رشيح بعدم الد�صتورية يف الزمن يف اإطار 
الف�صل 133، فاإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان يو�صي باأن تر�صي املحكمة الد�صتورية امل�صتقبلية ومنذ 

قراراتها الأوىل املتخذة يف اإطار م�صطرة الدفع بعدم الد�صتورية، خطا اجتهاديا وا�صحا يف هذا املجال34. 
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هوام�ص 

1 - علما اأن الق�صاء الد�صتوري اأ�صبح منذ العقدين الأخريين اإحدى املحددات الأ�صا�صية لدولة القانون. 

2 - املالحظة العامة رقم 13 امل�صادق عليها يف الدورة الواحدة والع�رشين للجنة حقوق الإن�صان )13 اأبريل 1984(. 

3 -  الفقرة ال�صاد�صة :
"اإن علنية اجلل�سات هي اإحدى و�سائل احلفاظ على م�سالح الفرد واملجتمع يف كليته. ويف نف�ض الوقت فاإن املادة 14 يف فقرتها 
الأوىل تعرتف باأن للمحاكم احلق يف طرد اجلمهور جزئيا اأو كليا لالأ�سباب املذكورة يف تلك الفقرة. وتنبغي الإ�سارة اإىل اأنه 
فيما عدا هذه احلالت ال�ستثنائية، فاإن اللجنة تعترب اأن اجلل�سات ينبغي اأن تكون مفتوحة للعموم ب�سفة عامة، مبا يف ذلك اأع�ساء 
ال�سحافة، ول ينبغي اأن تقت�رش فقط على فئة معينة من الأ�سخا�ض. وتنبغي الإ�سارة اأي�سا اأنه حتى يف احلالت التي ي�ستبعد فيها 

اجلمهور من املحاكمة، فاإن احلكم يجب، اإل يف حالت جد ا�ستثنائية وحم�سورة، اأن يتم النطق به اأمام العموم". 

 )2007 يوليوز   9-27( الإن�صان  حقوق  للجنة  الت�صعون  الدورة  يف  عليها  امل�صادقة  متت   32 رقم  العامة  املالحظة   -  4
CCPR/C/GC/32، بتاريخ 23 غ�صت 2007.

5 - الفقرة الثامنة : 
"اإن احلق يف املعاملة على قدم امل�ساواة اأمام املحاكم والهيئات الق�سائية يكفل ب�سكل عام ...مبادئ امل�ساواة يف الو�سول اإىل 

املحاكم وتكافوؤ الفر�ض القانونية، وي�سمن معاملة اأطراف الق�سية املعنية من دون اأي متييز". 

6 - الفقرة رقم 11 : 
" ...اإن فر�ض ر�سوم على الأطراف يف الدعاوى يوؤدي بحكم الأمر الواقع اإىل حرمانهم من الو�سول اإىل العدالة ميكن اأن يثري 
م�سائل مبوجب الفقرة 1 من املادة 14 ف�رشامة القانون باإلزام الطرف اخلا�رش دفع م�ساريف الدعوى اإىل الطرف الرابح من دون 
مراعاة ما يرتتب على ذلك اأو من دون توفري امل�ساعدة القانونية قد توؤدي على وجه اخل�سو�ض اإىل اإ�سعاف قدرة الأ�سخا�ض 

على الدفاع بوا�سطة الإجـراءات املتاحـة لهم عن حقوقهم املكفولة مبوجب العهد".

7 - الفقرة رقم 18 : 
القانون وم�ستقلة  النظر عن امل�سمى، هيئة من�ساأة بحكم  14، ب�رشف  املادة  1 من  الفقرة  "هيئة ق�سائية" يف  "...يعني مفهوم 
البت يف م�سائل قانونية بوا�سطة  با�ستقالل ق�سائي ميكنها من  الدعاوى  اأو تتمتع يف بع�ض  التنفيذية والت�رشيعية  ال�سلطتني  عن 

اإجراءات ذات طابع ق�سائي". 

8 - الفقرة رقم 19 
" �رشط اخت�سا�ض الهيئة الق�سائية وا�ستقاللها وحيادها وفقاً ملدلول الفقرة 1 من املادة 14 هو حق مطلق ل يخ�سع لأي ا�ستثناء. 
وي�سري �رشط ا�ستقاللية الهيئة الق�سائية، على وجه اخل�سو�ض، اإىل اإجراءات تعيني الق�ساة وموؤهالتهم و�سمانات كفالة اأمنهم 
الوظيفي حتى بلوغهم �سن التقاعد الإلزامي اأو انتهاء فرتة وليتهم، اإذا كانت هنالك ولية حمددة.... وي�سري �رشط ا�ستقاللية 
الهيئة الق�سائية، على وجه اخل�سو�ض، اإىل اإجراءات تعيني الق�ساة وموؤهالتهم و�سمانات كفالة اأمنهم الوظيفي حتى بلوغهم 

�سن التقاعد الإلزامي ... ".

9 - توؤكد الفقرة 11 اأهمية "التملك الوطني" لالأعمال املتعلقة بدولة القانون وتقوية العدالة. كما اأن نف�س الفقرة توؤ�رش على 
اأهمية الولوج اإىل العدالة وتقوية قدرتها اجلوابية، بهدف حماية احلقوق وبناء الثقة والنهو�س بالتما�صك الجتماعي والزدهار 

القت�صادي". 
كما اأن الفقرة 14 تعيد تاأكيد احلق يف الولوج اإىل العدالة للجميع مبا فيها الأ�صخا�س املنتمني اإىل جمموعات ه�صة وكذا التزام 

الأطراف باتخاذ كل التدابري ال�رشورية لتاأمني ولوج �صفاف، فعلي وغري متييزي اإىل العدالة. 

10 - جمل�س حقوق الإن�صان A/HRC/17/30  بتاريخ 29 اأبريل 2011. 
النقطة 81 : "اإن املقررة ...ت�سجع ال�سلطة الق�سائية...على األ تدخر جهدا من اأجل متثيل مت�ساوي للرجال والن�ساء يف الن�سق 

الق�سائي وعلى كل امل�ستويات". 
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11 - تقوية مراقبة د�صتورية القوانني والقرارات التنظيمية امل�صتقلة لل�صلطة التنفيذية، والتكري�س الد�صتوري لإثارة الدفع بعدم 
بطريقة  احلق  هذا  ملمار�صة  �رشوط  مع و�صع  امل�صاألة،  للبت يف  الد�صتوري  املجل�س  على  الإحالة  مع  املحاكم،  اأمام  الد�صتورية 
متكن من تفادي ال�صطط، و�صمان حق الأقلية الربملانية يف اإحالة القوانني على املجل�س الد�صتوري للبت يف د�صتوريتها"، هياأة 

الإن�صاف وامل�صاحلة، التقرير النهائي، اجلزء الأول " احلقيقة، الإن�صاف وامل�صاحلة"، الف�صل الثالث: التو�صيات )�س79(.

12 - انظر : 
الدرا�صة حول الولوج الفردي اإىل الق�صاء الد�صتوري، املعتمدة من قبل جلنة البندقية خالل الدورة 85 )البندقية، 18-17 دجنرب 

 .)2010
املوؤمتر حول "الولوج اإىل املحكمة الد�صتورية : املتقا�صي يف الق�صاء الد�صتوري" )ريغا، لتفيا 6 نونرب 2009(. 

13 - انظر : 
الندوة حول العالقة بني املحكمة الد�صتورية واملحاكم العادية )باكو، 10-9 نونرب 2006(.

الت�صيك،  الد�صتوري" )برنو، جمهورية  الطعن  م�صاطر  العادية يف  املحاكم  لقرارات  الد�صتورية  املراقبة  "حدود  الندوة حول 
15-14 نونرب 2005(. 

14 - انظر : 
املوؤمتر حول "تنفيذ قرارات املحاكم الد�صتورية :حجر الزاوية يف م�صار تطبيق الق�صاء الد�صتوري" )2009(. 

الندوة حول "اآثار قرارات املحكمة الد�صتورية" )29-28 اأبريل 2003، تريانا، األبانيا(.

15 - انظر : 
نتائج ور�صة العمل حول " مبادئ املراقبة الد�صتورية، وتقنيات التاأويل الد�صتوري" )1998(.

16 - انظر : 

املوؤمتر حول " قابلية العتداد باحلقوق الجتماعية اأمام املحاكم الد�صتورية واأمام املحكمة الأوربية حلقوق الإن�صان" )باتومي، 
جورجيا، 12-11 يوليوز 2009(.

املوؤمتر حول حماية احلقوق النتخابية واحلق يف اجلمعيات ال�صيا�صية من طرف املحكمة الد�صتورية" )11-10 فرباير 2006، 
تبيلي�صي، جورجيا(. 

17 - الذي مت اإ�صداره بالأمر احلكومي R1675 يف املجلة احلكومية الر�صمية 25726 بتاريخ 31 اأكتوبر 2003. 

.VfGG - 1953 18 - قانون املحكمة الد�صتورية ل�صنة

19 - القانون اخلا�س باملحكمة الد�صتورية )6 يناير 1989(. 

20 - الذي مت تغيريه بالأمر رقم 223-59 بتاريخ 4 فرباير 1959 وبالقوانني التنظيمية رقم n° 74-1101 بتاريخ 26 دجنرب 
1974، ورقم 383-90 بتاريخ 10 ماي 1990، ورقم 63-95 بتاريخ 19 يناير 1995، ورقم 223-2007 بتاريخ 21 
فرباير 2007، ورقم 695-2008 بتاريخ 15 يوليوز 2008، ورقم 403-2009 بتاريخ 15 اأبريل 2009، ورقم -2009
مار�س   29 بتاريخ   2011-333 ورقم   ،2010 يوليوز   22 بتاريخ   2010-830 ورقم   ،2009 دجنرب   10 بتاريخ   1523

2011 وكذا رقم 410-2011 بتاريخ 14 اأبريل 2011. 

 ،)Bundesverfassungsgerichts-Gesetz، BVerfGG(الفيدرالية الد�صتورية  باملحكمة  اخلا�س  القانون   -  21
كما �صدر يف 21 مار�س 1951 )جملة القانون الفدرايل I �س 1473( وتعديله بقانون 16 يوليوز 1998 )جملة القانون الفدرايل 

I �س 1823(. 

22 - القانون الد�صتوري رقم 1/1948 ورقم 1/1953 والقانون العادي رقم 87/1953. 
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23 - القانون التنظيمي رقم 2/1979 املتعلق باملحكمة الد�صتورية بتاريخ 3 اأكتوبر 1979، كما مت تعديله بالقوانني التنظيمية 
8/1984 بتاريخ 26 دجنرب 1984، ورقم 4/1985 بتاريخ 7 يونيو 1985، ورقم 6/1988 بتاريخ 9 يونيو 1988، ورقم 
7/1999 بتاريخ 21 اأبريل 1999، ورقم 1/2000 بتاريخ 7 يناير 2000، ورقم 6/2007 بتاريخ 24 ماي 2007، ورقم 

1/2010 بتاريخ 19 فرباير 2010 وكذا رقم 8/2010 بتاريخ 4 نونرب 2010. 

24 - قانون املحكمة الد�صتورية رقم 28/82 بتاريخ 15 نونرب 1982 )كما مت تعديله بالقانون رقم 143/85 بتاريخ 26 نونرب 
 13-A/98 1985، والقانون85/89 بتاريخ 7 �صبتمرب 1989، والقانون رقم 88/95 بتاريخ فاحت �صتنرب 1995 والقانون رقم

بتاريخ 26 فرباير 1998(. 

25 - الذي ي�صم ت�صدير الد�صتور. 

26 - يتعلق الأمر فقط بتدقيق مفهومي يو�صح موقف املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان حول جمال احلقوق واحلريات امل�صمونة 
د�صتوريا ولي�س تعريفا يقرتح اإدخاله يف منت القانون التنظيمي. 

27 - علما اأن امل�رشع الد�صتوري مل ين�س على خيار الولوج املبا�رش اإىل الق�صاء الد�صتوري. 

28 - مت ا�صتلهام هذه الآلية من الف�صول )62-51( من نظام املحكمة الأوربية حلقوق الإن�صان )�صتنرب 2012 (.

29 - يعترب هذا الأجل اأجل حث. 

"تغري الظروف"، يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بال�صتلهام من التعريف  اأدق ملفهوم ودللة  30 - من اأجل حتديد 
الذي قدمه املجل�س الد�صتوري الفرن�صي مبنا�صبة فح�صه للقانون التنظيمي ل 10 دجنرب 2009 )3 دجنرب 2009، القرار رقم 
قرار، يف معايري  اآخر  منذ  التي حدثت  "التغريات  بالأ�صا�س  الظروف" يهم  املتعلق ب"تغري  ال�صتثناء  اأن   )DC  2009-595

الد�صتورية املطبقة، اأو يف الظروف القانونية اأو الوقائعية التي تطال مدى املقت�صى الت�رشيعي املنتقد. 

31 - يعترب هذا الأجل اأجل حث. 

"تغري الظروف"، يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�صان بال�صتلهام من التعريف  اأدق ملفهوم ودللة  32 - من اأجل حتديد 
الذي قدمه املجل�س الد�صتوري الفرن�صي مبنا�صبة فح�صه للقانون التنظيمي ل 10 دجنرب 2009 )3 دجنرب 2009، القرار رقم 
قرار، يف معايري  اآخر  منذ  التي حدثت  "التغريات  بالأ�صا�س  الظروف" يهم  املتعلق ب"تغري  ال�صتثناء  اأن   )DC  2009-595

الد�صتورية املطبقة، اأو يف الظروف القانونية اأو الوقائعية التي تطال مدى املقت�صى الت�رشيعي املنتقد". 

33 - اإن خماطر ال�صطط يف تقييم ات�صام الدفع بكونه ذا اأ�صا�س تتقل�س بالنظر اإىل اأن حمكمة النق�س تبت يف اإطار ق�صاء جماعي. 

34 - انظر بهذا ال�صدد، الإ�صرتاتيجية املعتمدة من طرف املجل�س الد�صتوري الفرن�صي يف جمال تنويع ترتيب الآثار يف الزمن، 
للت�رشيحات بعدم الد�صتورية يف اإطار ال�صوؤال الأولوي للد�صتورية :

القرار رقم n° 2010-1 QPC بتاريخ 28 ماي 2010 )�رشكاء L - بلورة املعا�صات( 
قانون  من   100 واملادة   2002 دجنرب   30 قانون  من   68 واملادة   1981 غ�ست   3 قانون  من   26 املادة  ن�سخ  اإن  "...حيث 
21 دجنرب 2006 �سيكون من اآثاره اإعادة و�سع جميع اأ�سحاب املعا�سات الع�سكرية اأو املدنية الأجانب، عدا اجلزائريني، يف 
و�سعية عدم م�ساواة بالنظر جلن�سيتهم، وهو ما نتج عن تطبيق املقت�سيات ال�سابقة على دخول املادة 68 من قانون 30 دجنرب 
2002، حيز التنفيذ. واأنه من اأجل متكني امل�رشع من معاجلة عدم الد�ستورية التي مت الت�رشيح بها، فاإن اإلغاء املقت�سيات امل�سار 
اإليها اأعاله ي�رشي مفعوله ابتداء من فاحت يناير 2011. واأنه من اأجل احلفاظ على الأثر النافع لهذا القرار على حل الق�سايا الرائجة 
املعرو�سة اأمام املحاكم، فاإنه يعود للمحاكم، من جهة التوقف، اإىل غاية 1 يناير 2011، عن البت يف الق�سايا التي يتوقف احلكم 
املقت�سيات  اأن ين�ض على تطبيق  ثانية يعود للم�رشع  الت�رشيح بعدم د�ستوريتها، ومن جهة  التي مت  املقت�سيات  فيها على تطبيق 

اجلديدة على الق�سايا الرائجة يف تاريخ قرار املجل�ض الد�ستوري" .
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القرار رقم n° 2010-6/7 QPC بتاريخ 11 يونيو 2010 
"...حيث اأن احلرمان من الت�سجيل يف اللوائح النتخابية مبقت�سى املادة L 7 من مدونة النتخابات ي�ستهدف بالأ�سا�ض زجر 
بع�ض الأفعال التي يتم ارتكابها من طرف الأ�سخا�ض احلائزين على �سلطة عمومية اأو مكلفني مبهام املرفق العام اأو حائزين على 
انتداب انتخابي عمومي، واأنه يت�سمن عدم اأهلية مزاولة مهمة عمومية انتخابية ملدة خم�ض �سنوات، واأنها تت�سمن جزاء له طابع 
عقابي، واأنه ل ميكن تغيري هذه املدة حتى عندما ي�سرتجع املعني بالأمر جزئيا اأو كليا اأو فورا اأهليته وفق ال�رشوط املحددة يف 
الفقرة الثانية من املادة 21-132 من القانون اجلنائي، واأن هذه الإمكانية ل تتيح وحدها احرتام املتطلبات الناجتة عن مبداأ تفريد 

العقوبة. ومن ثم فاإن املادة L7 من مدونة النتخابات تتجاهل هذا املبداأ ومن ثم يتعني الت�رشيح بعدم د�ستوريتها. 
حيث اأن اإلغاء املادة L7 من مدونة النتخابات �سيتيح للمعنيني اأن يتقدموا، ابتداء من تاريخ ن�رش هذا القرار، بطلب ت�سجيلهم 

يف اللوائح النتخابية يف ال�رشوط املحددة يف القانون، 
يقرر : الف�سل الأول : املادة L7 من مدونة النتخابات ي�رشح بكونها خمالفة للد�ستور". 
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