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اختصاص المحكمة الدستوریة بالنظر في كل دفع متعلق بعدم ، دسترة 2011بموجب دستور  تم

، وذلك حمایة لحقوق وحریات األطراف المضمونة ما النظر في قضیة أثناء أثیردستوریة قانون، 

ینبني علیھا النظام  أضحىالتي  األسسفي الدستور، وتكریسا للخیار الدیمقراطي للمغرب، كأحد 

في ھذا السیاق فإن المنطلقات العامة للدستور الجدید، عملت على تعزیز میثاق ف .سیاسي المغربيال

الحقوق وواجبات المواطنة وفتح إمكانیة اللجوء الفردي أمام المحكمة الدستوریة عن طریق الدفع أو 

التنظیمي رقم  وقد حاول مشروع القانون 1.االمتناع، وذلك من أجل إرساء دعائم دولة الحق والقانون

 لحقوق ضمانة أھم تبقىحیث . من الدستور 133شروط وإجراءات تطبیق الفصل توضیح  86.15

 حق ومنحھم للعدالة، ولوجھم إمكانیة ضمان ھو األفراد، وحریات طبیعیین، أو ذاتیین األشخاص

 وطشر احترام تستلزم الدعوى وھذه دعوى، تقدیم طریق عن عنھم الظلم لرفع للقضاء اللجوء

 صورة بأیة للطعن قابل غیر فیھا نھائي حكم صدور حتى بدایتھا من قانونیة، وإجراءات وشكلیات

 المتقاضین أمام المفتوحة القانونیة اآللیات من التقاضي مسطرة تعتبر لذلك الطعن، صور من

 ورفع القانون یضمنھا التي محقوقھ على للحصول المحاكم، أمام الدعوى رفع في حقھم لممارسة

القانونیة الواجبة لقبول دعوى الدفع  فما ھي الشروط واإلجراءات علیھو .علیھم الواقع الضرر

  ؟بعدم دستوریة قانون

، 86.15بتحلیل المقتضیات الدستوریة ومشروع القانون رقم عن ھذا السؤال  اإلجابةسنحاول 

 محاكم أمام نقانو دستوریة بعدم الدفع مطلبین، نتناول في األول إجراءات  وذلك من خالل

  .المتبعة أمام المحكمة الدستوریة اإلجراءاتالموضوع، ونتناول في الثاني 
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  .الموضوع محاكمالدفع بعدم دستورية قانون أمام إجراءات  : المطلب األول

لقد اتجھ المشرع المغربي إلى جعل إمكانیة إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام جمیع محاكم المملكة 

احل التقاضي، ما لم تكن القضیة في الموضوع جاھزة للحكم، فیمكن عند االقتضاء وخالل جمیع مر

إثارة الدفع بعدم الدستوریة ألول مرة أمام محكمة االستئناف أو أمام محكمة النقض، وقد حدد 

تعلق بشروط وإجراءات تطبیق الم 86.15القانون التنظیمي رقم  مشروع فيالمشرع المغربي 

القواعد القانونیة المحال علیھا بموجب ھذا القانون، حدد في وكذا  ،تورمن الدس 133الفصل 

، كما )األولىالفقر (محاكم المملكة  أماموالشروط الخاصة بدعوى الدفع  اإلجراءاتمجموعة من 

الذي تصدره محكمة  اإلحالةأو رفض  اإلحالةمحددة لطبیعة قرار  معاییرنستنتج مجموعة  أنیمكننا 

  ).الفقرة الثانیة( أمامھاى الدفع بعدم الدستوریة المثارة الموضوع في دعو

  .شروط قبول الدعوى: الفقرة األولى

الدفع بعدم دستوریة نص تشریعي بمناسبة دعوى موضوعة یضل المتقاضین ھم المخول لھم 

 ھذا النص یعتدي على أحد في الحالة التي یعتبر فیھا أحد األطراف أنأمام إحدى الجھات القضائیة، 

قاضي المتفوحده  ،2011لسنة  الدستور المغربي ویضمنھا حقوق والحریات األساسیة التي یحمیھاال

دستوریة قانون ما، وھذا أمام كل المحاكم سواء كانت عادیة أو مسطرة قضائیة یمكنھ إثارة عدم  في

  2أو خاصة، وال یمكن للقاضي بمبادرة منھ إثارة مسألة عدم الدستوري إداریة

قبل قرار اإلحالة من  عوى الدفع بعدم الدستوریة من طرف المحكمة المثار أمامھا الدفعولقبول د

 86.15مجموعة من الشروط التي نص علیھا مشروع القانون التنظیمي رقم  البد من توفر عدمھ،

  .من الدستور 133المتعلق بتحدید شروط وإجراءات تطبیق الفصل 

تطبق أمام المحاكم المثار أمامھا "  86.15نظیمي رقم جاء في المادة الرابعة من القانون الت

دستوریة قانون، قواعد المسطرة المدنیة وقانون المسطرة الجنائیة وكذا أي مقتضى ع بعدم الدف

إجرائي آخر منصوص علیھ في نصوص خاصة، حسب الحالة، مع مراعاة أحكام ھذا القانون 

 واألخرىیحیل على قواعد المسطرة المدنیة  دةمشرع المغربي من خالل ھذه القاع، فال"التنظیمي
                                                           

ضباب في المؤسسات، مجلة العلوم القانونیة، العدد الخامس، مطبعة : 2011من دستور  133تنزیل الفصل ). میلود(بوطریكي   2
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بشكل التي حددھا ھذا القانون التنظیمي  اإلجراءاتقبل الحدیث عن  نتساءلالجنائیة، مما یمكن أن 

 41- 90صریح، أنھ یمكن إثارة النقاش الفقھي ذاتھ بمناسبة إحالة المشرع المغربي في القانون 

ال  اإلحالةھذه  اعتبر، بین من 3ون المسطرة المدنيالمحدث للمحاكم اإلداریة  على قواعد قان

اضافة كونھا تخلق نوع من التعددیة تتماشى مع طبیعة الدعاوي التي تختلف عن الدعوى المدنیة، 

، وبین من إعتبر أنھا احالة ضروریة بإعتبار أن قواعد المسطرة ینفي االطار والمرجع التشریعی

ھو الطرح الذي نمیل لھ في المراحل األولى لوالدة وي، ة ھي الشریعة العامة في التقاضیالمدن

  .تزال مجرد مشروع قاعدة القاعدة القانونیة والتي ما

حددھا الفصل األول من قانون المسطرة المدنیة الذي نص على الشروط العامة لرفع الدعوى، ف

قاضي من تلقاء ال یصح التقاضي اال ممن لھ الصفة واألھلیة والمصلحة إلثبات حقوقھ، یثیر ال" 

وبصفة  .وھي شروط وجب توفرھا في رافع الدعوى..." نفسھ انعدام الصفة أو االھلیة او المصلحة

عامة، فالمصلحة المبتغاة من الطعون ھو االستفادة من الدفع بعدم الدستوریة المفروض من طرف 

ك بغیة اجتناب مضیعة والدساتیر لمجموعة من الدول عبر العالم، وذل مجموعة من القوانین األساسیة

دم ما یكفي من وى، لھذا وجب على المتقاضي أن یقجد اتت والمال قد تنتج عن طعون لیست ذللوق

  .4الدالئل الكتابیة على كون الطعن المقدم یھمھ بشكل شخصي

القانون التنظیمي رقم  مشروع اما بالنسبة للشروط الخاص توفرھا في الدعوى فقد حددھا

 س علىمحیث ینص في فصلھ الخا. م قبول الدعوى إذا لم تتوفر ھذه الشروطتحت طائلة عد 86.15

یجب تحت طائلة عدم القبول، إثارة الدفع بعدم الدستوریة بواسطة مذكرة كتابیة تتوفر فیھا الشروط : 

  :التالیة

 أن تكون معللة ومقدمة بصفة مستقلة.  

 ي جدول ھیئة من ھیئات أن تكون موقعة من قبل الطرف المعني أو من قبل محام مسجل ف

  .المحامین بالمغرب مع مراعاة االتفاتقیات الدولیة النافذة

                                                           
داریة القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنیة، ما لم ینص قانون على تطبق أمام المحاكم اال" على  41-90سایع من القانون ینص الفصل ال  3

  .خالف ذلك

مطبعة . 38/37ع. عدد مزدوج. مجلة مسالك. حق الدفع بعدم الدستوریة بین الدستور المغربي والنموذج األلماني). بدر(الذھبي   4
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 أن یكون الرسم القضائي، الذي یحدد مبلغھ وفق التشریع الجاري بھ العمل قد تم أداؤه عنھا.  

  أن تتضمن المقتضى التشریعي موضوع الدفع بعدم الدستوریة، الذي یعتبره صاحب الدفع

  .حقوق أو بحریة من الحریات التي یضمنھا الدستورانھ یمس بحق من ال

  أن تتضمن بیانا ألوجھ الخرق أو االنتھاك أو الحرمان من الحق أو الحریة المذكورة في

  .البند أعاله

یجب أن ترفق المذكرة بنسخ منھا مساویة لعدد األطراف، وعند االقتضاء بأي وثیقة أخرى 

  .المحكمةیرغب الطرف المعني في االدالء بھا لدى 

یسلم وصل للمعني باألمر، عند إیداع المذكرة المشار إلیھا أعاله بكتابة الضبط بالمحكمة، 

  ."وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل یشھد بذلك

من خالل ھذه المادة یتبین أن دعوى الدفع بعدم الدستوریة تثار بواسطة مذكرة كتابیة، مما یعني 

أیة مسطرة شفویة، وھو ما یتبین من مختلف مواد مشروع القانون التنظیمي،  استثنىد أن المشرع ق

وھذا امر طبیعي بالنسبة لدعوى تتمحور حول الحقوق والحریات االساسیة التي یضمنھا الدستور، 

  .بل إن شرط الكتابة أضحى یطبق حتى في المساطر الشفویة

مقدمة بصفة مستقلة، ویقصد بالمذكرة المستقلة، أن تكون معللة و 5واشترط المشرع في المذكرة

أن تكون منفصلة من جھة عن النزاع الرئیس، ومن جھة أخرى أنھا تقدم وسائل خاصة بالنقاش 

الدستوري، في حین أن شرط التعلیل، ینصرف إلى تبیان عدم دستوریة المقتضى المطعون فیھ، وأن 

وقد نص المشرع في  6مة من مراقبة جدیة المسألةالتعلیل كافیا ومستفیضا، حتى تتمكن المحكیكوم 

جاء  ألول من المادة، والبند الخامس الذيالبند اك أكثر من بند، المادة السابقة على شرط التعلیل في

 .."وجھ الخرق او االنتھاك أو الحرمان من الحق أو الحریةبیانا أل - أي المذكرة –أن تتضمن " فیھ 

قرأ منھ ضرورة التعلیل حیث ینص على ضرورة تضمن المذكرة وحتى البند الرابع یمكن أن ن
                                                           

المذكرة من أھمھا االسم الشخصي والعائلي وصفة وعنوان رافع  شروط الشكلیة  التي یجب أن تتضمنھاھناك مجموعة من ال  5

من  12وبحسب المادة  ...)المسطرة الجنائیة . المسطرة المدنیة( ر القانونیة العامة بحسب اإلحالة العامة على المساط الدعوى، وذلك

  86.15القانون التنظیمي 

سلسلة الدراسات . اإلطار القانوني والممارسة القضائیة: جربة الفرنسیةتى الدفع بعدم الدستوریة في الدعو). محمد(أتركین   6

  .56.57. ص. ص. 2013. الدار البیضاء. الطبعة األولى. مطبعة النجاح الجدیدة. 2العدد . الدستوریة
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 7Régis Fraisseوھو تأكید في محلھ، فبحسب  للمقتضى التشریعي موضوع الدفع بعدم الدستوریة،

تحدید المقتضى التشریعي بدقة، ھل یتعلق األمر بمادة أو "فإن عریضة الطعن یجب أن تتضمن 

النزاع، حیث العریضة التي تطرح المسألة الدستوریة ذات وكیف یتم تطبیق المقتضى على ... ببند

  .8األولویة یجب أن تحتوي على تعلیل متعلق بتطبیق المقتضى التشریعي المطعون فیھ

أما البند الثاني فینص على أن تكون المذكرة موقعة من الطرف المعني أو من قبل محام مسجل 

ما یعني أن المشرع ال ینص على إلزامیة في جدول ھیئة من ھیئات المحامین بالمغرب، وھو 

ال ف أما نص البند الثالث، 9التي تحیل إلى الصیغة االختیاریة" أو"المحامي وھو ما یفھم من عبارة 

وھاذین البندان ذھبا عكس ما أوصى بھ یعفي دعوى الدفع بعدم الدستوریة من الرسم القضائي، 

لقة بالقانون التنظیمي للدفع بعدم الدستوریة، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في مذكرتھ المتع

فبحسبھا، فإن الوسیلة التي یثار بموجبھا أن القانون الذي سیطبق في النزاع یمس بالحقوق والحریات 

التي یضمنھا الدستور، ینبغي تقدیمھا تحت طائلة عدم القبول بمقال منفصل ومكتوب ومعلل یوقعھ 

لمحامین بالمغرب ویتضمن المقال المكتوب البیانات محام مسجل في جدول ھیئة من ھیئات ا

من قانون المسطرة المدنیة، ویقترح المجلس الوطني  32والمعلومات المنصوص علیھا في الفصل 

  .10الرسوم القضائیة لحقوق اإلنسان إعفاء ھذا الطلب من

ص إلى وجوب یبقى أن نشیر أن مشرع القانون في الفقرة ما قبل االخیرة من المادة الخامسة تن

طراف، وعند اإلقتضاء بأیة وثائق ستفید الطرف المعني لمذكرة بنسخ منھا مساویة لعدد األأن ترفق ا

  .في دعواه

                                                           
ریة بلیون الفرنسیة، عین رئیس المجلس الدستوري عضو سابق للمجلس الدستوري الفرنسي، ورئیس سابق لمحكمة االستئناف االدا  7

  ،2013الفرنسي سنة 

  57. ص. س. م  8

ھذا فیما یخص مشروع القانون والنسخة التي بحوزتنا منھ، حیث غالبا ما یتم تغییر بعض العبارات في مرحلة من مراحل مسطرة   9

  .ةالتشریع خاصة حینما یصل القانون لالمانة العامة للحكوم

  .5.6. ص ص. 2013مارس . مذكرة القانون التنظیمي للدفع بعدم الدستوریة. لس الوطني لحقوق اإلنسانالمج  10
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الذي نجده في مشروع القانون، یتوزع بین أجل تأكد  11ى أن اآلجالكما یجب أن نشیر إل

مشار إلیھا أعاله والمحدد في المحكمة من استفاء الدفع بعدم دستوریة قانون المثار أمامھا للشروط ال

داع صاحب الدفع دفعھ لدى المحكمة ی، وأجل شھر كذلك إل12أجل شھر من تاریخ إثارتھ أمامھا

المحكمة ، وإال فإن 13من تاریخ صدور المقرر المذكور لمحكمة الموضوع ئتبتدالدستوریة 

تقدیم دفعھ أمام المحكمة في الدعوى إذا لم یدلي مثیر الدعوى لدى المحكمة بما یفید  ثتستأنف الب

  .الدستوریة

  .معايير وطبيعة مقرر اإلحالة :الفقرة الثانية

یجب على قاضي الموضوع أن یبین في قرار اإلحالة مدى استجابة المسألة للشروط المتطلبة 

قانونا، وتعلیال خاصا، في حالة قرار الرفض، ینصرف إلى تبیان المعیار غیر المتوفر في المسألة 

، كأن یكون القانون موضوع الدفع لیس ھو الذي تم تطبیقھ أو لیس المراد 14ى رفضھاوأدى إل

إنھ ، 15، أو ال یشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالةالمحكمة في الدعوى أو المسطرة تطبیقھ من لدن

ومن أجل أن یصدر قاضي الموضوع مقرره بإحالة دعوى الدفع بعدم الدستوریة على المحكمة 

بد لھ من ان ینظر فیما إذا كانت المسألة الدستوریة ذات األولویة مستوفیة لمجموعة ، ال16المختصة

، كأن یكون القانون موضوع الدفع ھو الذي سیتم تطبیقھ على رافع الدعوى في 17من الشروط

أال یكون قد سبق البت بمطابقة وأن یكتسي الدفع طابع الجدیة، وكالمحكمة،  أمامالقضیة المثارة 

  .18محل الدفع للدستورالقانون 

                                                           
  .ر التقاضي، ألنھ من النظام العام، ویثیره القاضي من تلقاء نفسھا أھمیة بالغة في جمیع مساطذ یعتبر اآلجال القانوني  11

  .86.15المادة السادسة من القانون التنظیمي رقم   12

  من القانون السابق المادة السابعة  13

  .67. ص. ذ. س. م). أحمد(أتركین   14

  86.15من المادة السادسة من مشروع القانون التنظیمي رقم  األولبصیغة المخالفة للبند   15

  أي المحكمة الدستوریة   16

  ورمن الدست 133حددتھا المادة السادسة من القانون التنظیمي المتعلق بتطبیق الفصل   17

  وذلك ما لم تتغیر األسس التي تم بناء علیھا البت المذكور  18
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، أن الطابع الجدي یبقى المعیار أھمھا، من المالحظاتومجمل ھاتھ الشروط، تطرح بعض 

وكذا ألن  19،یجعل القاضي العادي قاضیا دستوریا ألنھاألكثر صعوبة وخطورة في التقدیر، 

، حیث 20ةالمقرر القضائي غیر قابل للطعن، وھو ما نصت علیھ الفقرة االولى من المادة السابع

أعاله، وتبت في  6تتحقق المحكمة من استیفاء الدفع للشروط المذكورة في المادة  "جاء منطوقھا ب 

الذي مقرره بخصوص دعوى  ، فالطابع الجدي یمنح للقاضي العادي."ذلك بمقرر غیر قابل للطعن

 اعتبارعلى  تتجاوز وظیفتھ كوسیط لإلحالة، تقدیریةسلطة  عدم دستوریة قانون غیر قابل للطعن،

  .21في صلب المسألة ثالقاضي ملزم وفق ھذا الشرط بالب أن

من الطبیعة الجدیة للدفع، ھو  دویمكننا تفسیر تنصیص المشرع المغربي على ضرورة التأك

أساسي إلحالة الدعوى  التي تشترط معیار الجدیة كشرط المقارنةحذوه حذوي األنظمة القانونیة 

ثانیة والتي نجدھا كذلك لدى التجارب المقارنة في مسألة دعوى الدفع، أما المالحظة ال الدستوریة،

ر األسس التي تم ما لم تتغی"فھي مفھوم تغییر الظروف، وھي التي عبر عنھا المشرع المغربي ب 

، ویقصد بتغیر الظروف، ذلك االستثناء من الوضعیات القانونیة المكتسبة "المذكور ثبناءا علیھا الب

ؤدي إلى إعادة النظر في دستوریة مقتضى تشریعي سبق أن تم التصریح بمطابقتھ بشكل مشروع وت

، ویمكن أن یشمل مفھوم تغیر الظروف تغیر القانون، أي التغییر الذي یطال األوضاع للدستور

القانونیة، والمرتبط بأحد العناصر القانونیة المحیطة بقرار المطابقة الصادر عن الجھة الدستوریة 

 ،واألوضاع القضائیة ،وضاع التشریعیةویھم بشكل رئیسي ثالث وضعیات، األالمختصة، 

الظروف في قراره  ي الفرنسي مفھوم تغیر، وقد عرف المجلس الدستور22واألوضاع الدستوریة

                                                           
. 2011الولوج إلى القضاء الدستوري وتعزیز الضمانات الدستوریة المتعلقة بالحقوق والحریات في دستور ). المصطفى(منار   19

  .288. ص. 2015. غشت-ماي. 123-122عدد مزدوج، ع . المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة والتنمیة

ھناك إختالف في التجارب المقارن من حیث القابلیة للطعن من عدمھ في المقرر القضائي الخاص بدعوى الدفع بعدم دستوریة   20

المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة . الدفع بعدم دستوریة القوانین في التشریعین المقارن والمغربي). محمد(العلوي : أنظرللمزید . قانون

  .وما بعدھا 50، ص  2013یونیو  -مارس. 110-109د مزدوج والتنمیة، عد

21 Voir. Xavier philippe. La question prioritaire dfe constitutionnalité : à l’aubbe d’une nouvelle ére  

pour la contentieux constitutionnel français… réflexion après l’adoption de loi organique, Revue 

Français de droit constitutionnel N° 82. Avril 2010.                                  60   محمد(مشار إلیھ لدى أتركین .(

  ھامش الصفحة.مرجع سبق ذكره

22 Pierre-Yves Gahdoun. Argumenter la question prioritaire de constitutionnalité, IN la question 

prioritaire d e constitutionnalité, sous la diriction de Dominique Rousseau, Lextenso éditions, Gazette 

du Palais 2010. P 89. 
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التغیرات الطارئة منذ القرار األخیر على المبادئ " 2009دجنبر  03بتاریخ  2009- 596تحت عدد 

ى ظروف القانون أو الواقع والتي تؤثر على مدى المقتضى التشریعي الدستوریة المطبقة أو عل

یكمن في المبادئ الدستوریة  األول: وقد حمل ھذا القرار ثالث تدقیقات لھذا المفھوم ،"المنتقد

المطبقة، والثاني في التغییر الكامن في ظروف الواقع التي تؤثر على فعالیة المقتضى التشریعي 

ظروف الواقع  تأویلر ومخالفة إفراغ ھذا المعیار من أیة حمولة فال یمكن المطعون فیھ، واألخی

  .23وكأنھا تحیل على الظروف الفردیة والخاصة بالمحاكمة

قرار اإلحالة  للطعن، غایتھ ھو تجنب المساطر الطویلة،  إن تنصیص المشرع على عدم قبول

، وقد تم تبریر اإلحالةضد رفض كما أن التجارب المقارنة قد أصلت حتى عدم رفع دعوى مستقلة 

، وإن كان "لإلدارة القضائیة إجراءات"أو " تمھیدي إجراء"ذلك بكون ھذه القرارات لیست سوى 

ھل قرار "حیث یطرح سؤال  24بعض الباحثینھذا التوصیف األخیر قد تمت معارضتھ من قبل 

القضائیة؟ إن ھذا  دارةلإلمسألة دستوریة ذات أولیة یعد إجراء  إحالةالمحكمة بإحالة أو رفض 

المفھوم یغطي أعمال المسطرة التي تتم قبل النطق بالحكم لضمان االشتغال الجید لمعالجة الدعوى، 

أي طعن، وال تمس بأي حق من حقوق أطراف النزاع، وھذه األعمال لیست  ل فيولكنھا ال تفص

، فإن وفي المقابل. ..منفصلة عن المسطرة القضائیة، وال یمكن أن تكون موضوع طعن قضائي

في إحالة المسألة الدستوریة ذات األولویة ھي ذات طبیعة خاصة وھي  ثاألحكام والقرارات التي تب

décision avant dire droit  25.  

عموما، یمكن القول أن قرار اإلحالة، ھو مقرر قضائي لقاضي الموضوع، ال یتجاوز تأكده من 

ب ان تتوفر في دعوى الدفع بعدم الدستوریة، وفي المذكرة الشروط المحددة في  القانون والتي یج

قبل رفع الدعوى أمام المحكمة الدستوریة، وفي حالة . المستقلة لھده الدعوى، وفي رافع الدعوى

صدور المقرر القضائي بقبول اإلحالة فإن مرحلة جدیدة تطبع مسار وإجراءات الدعوى، وأثار تنتج 

  .وھو ما سنحاول التطرق إلیھ من خالل المطلب الثانيعلى ذلك على الدعوى األصلیة، 

                                                           
  .62. ص. ذ. س. م). محمد(أتركین   23

 – Mathieu Disant :dDroit de la question prioritaire de constitutionnalité:للمزید . راجع أعمال ماثیو دیسان   24

cadre juridique, pratiques jurisprudentielles-, édition Lamy 2011.  

  .68. ص. س. م  25
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  .الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستوري: المطلب الثاني

یعني أنھا ال تعتبر جزءا من  26مؤدى اعتبار المحكمة الدستوریة ھیئة قضائیة مستقلة بذاتھا إن

ا تخضع لما یخضع لھ التنظیم القضائیة علیھا یعني أنھ الھیئةوصف  إصباغالتنظیم القضائي، وان 

 اإلجراءاتالقضائي من مبادئ عامة، ویكون لھا ضمانة الحیدة واالستقالل وحریة الدفاع، وحصول 

، حتى تكون ھذه الرقابة فعالة، مؤكدة احترام الدستور وصون األحكامفي مواجھة الخصوم وتسبیب 

  27الحقوق واستقرار الحریات

كانت شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة، ال تختلف في  إذا

محكمة  أماممرة  ألولجوھرھا عن الشروط واإلجراءات المنصوص علیھا من اجل رفع الدعوى 

أن قرار اإلحالة تنتج عنھ  اإلشارةفي المطلب السابق، فإنھ البد من  إلیھاالموضوع، والتي تطرقنا 

، كما ان )الفقرة األولى(نونیة في اتجاه القضیة األصلیة التي أثیر في سیاقھا دعوى الدفع آثار قا

بث المحكمة الدستوریة في دعوى  أثناءالتي نص علیھا المشرع المغربي  والمساطر اإلجراءات

ا قضائیة أكثر منھلرقابة دستوریة ذات طبیعة  التأصیلالدفع بعدم الدستوریة، تتجھ في نظرنا إلى 

  ) الفقرة الثانیة(رقابة سیاسیة 

  .شروط رفع الدعوى أمام المحكمة الدستوري:  الفقرة األولى

تبقى مجمل الشروط الواجب توفرھا في دعوى الدفع بعدم الدستوریة أمام المحكمة الدستوریة 

 ھي الشروط نفسھا التي سیق الحدیث عنھا في الفقرة األولى من المطلب السابق، في سیاق الحدیث

من القانون التنظیمي رقم  12عن شروط الدعوى أمام محاكم الموضوع، وھو ما نصت علیھ المادة 

یقدم الدفع بعدم دستوریة قانون أمام المحكمة الدستوریة بواسطة مذكرة كتابیة تتوفر " ب  86.15

  .باستثناء أداء الرسم القضائي 05فیھا نفس الشروط المشار إلیھا في المادة 

                                                           

، مع 2011المقرر للمجلس الدستوري في دستور ألعضائھاالبد من االشارة أن المحكمة الدستوریة حافظت على العدد نفسھ   26 

االعضاء اللذین  ستةرئیس المجلس العلمي األعلى، كما ان اعضاء من بینھم واحد یقترحھ  لستةإستثناءات تتمثل في تعیین الملك 

أما من حیث االختصاص فقد . 2011اضحوا ینتخبون مع مستجدات دستور  1996ن من مجلسي البرلمان وفق دستور ویعین كانوا

طرف مجلسي حافظت المحكمة الدستوریة على االختصاصات التقلیدیة للقضاء الدستوري، مع تقلیص نسب االحالة الیھا من 

ندرسھ من خالل ھذه ، والذي نحن 133لى االختصاص في دعوى الدفع بعدم الدستوریة التي نص علیھا الفصل إ باإلضافةالبرلمان، 

  .لدراسةا

  97. ص. ذ. س. م). بدر(الذھبي   27
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حكمة الدستوریة، في حال قبول دعوى الدفع الدستوري، من قبل قضاء الموضوع وتتلقى الم

بمقرر قضائي معلل، مذكرة كتابیة من رافع الدعوى أمام محكمة الموضوع، تتضمن اسمھ 

الشخصي والعائلي وصفتھ وعنوانھ، ومرفقة بنسخ مساویة لعدد األطراف وكذا بجمیع الوثائق 

دفع في اإلدالء بھا، وبعد توصل المحكمة الدستوریة بمذكرة الدفع والمستندات التي یرغب صاحب ال

ھاتھ، تقوم بتبلیغھا إلى رئیس الحكومة ورئیس كل من مجلسي البرلمان، اللذین یمكنھم اإلدالء 

بمذكرات كتابیة تتضمن مالحظاتھم بخصوص موضوع الدفع، وذلك داخل أجل تحدده المحكمة 

ر أمامھا الدفع بعدم دستوریة قانون بھا، كما یمكنھا أن تطلب منھا الدستوریة، وتشعر المحكمة المثا

وبعد جھوز . أیام من تاریخ التوصل بالطلب 10تمكینھا من نسخة من ملف الدعوى داخل أجل 

الوثائق  والستقبالالقضیة لدى المحكمة الدستوریة وانقضاء اآلجال الذي حددتھ للمذكرات الجوابیة 

المحكمة الدستوریة تاریخ لجلسة تكون علنیة ما عدا في الحاالت التي  والمستندات، یحدد رئیس

  .تقرر فیھا المحكمة الدستوریة خالفا لذلك تماشیا مع قانونھا الداخلي

، نجد مجموعة من المقتضیات 86.15إنھ وبقراءة مواد الباب الثالث من القانون التنظیمي رقم 

الدستوري المغربي، یمكنھا أن تؤصل إلى جانب المسطریة ذات األھمیة والداللة في القضاء 

الممارسة الدستوریة، لقضاء دستوري مغربي منفتح، ویتجاوز االختصاص التقلیدي للقضاء 

  .الدستوري الذي ضل خالل الدساتیر السابقة مقتصر على المؤسستین التشریعیة والتنفیذیة

لمشرع المغربي اقتباس قواعد فعلى غرار مجموعة تجارب للقضاء الدستوري المقارن، حاول ا

في دعوى الدفع  ثالمسطریة واإلجرائیة في سیاق البالمحاكمة العادلة لكي یضمنھا في الضوابط 

ص على من القانون السالف الذكر، تن 18وبذلك نجد المادة . أمام المحكمة الدستوریة بعدم الدستوري

ھو تنصیص یتجھ، إلى التأصیل القانوني ، و"أمام المحكمة الدستوریة علنیة 28تكون الجلسة"أنھ 

لرقابة دستوریة ذات طبیعة قضائیة، إال أن الفصل السابق یعود لیضع إستثناءا على قاعدة العلنیة 

". ما عدا في الحاالت التي تقرر فیھا المحكمة سریة الجلسة طبقا لنظامھا الداخلي"ھاتھ بنصھ على 

سة تكون علنیة ما عدا في الحاالت االستثنائیة، كأن یكون ة، على ان الجلنوقد اتجھت القوانین المقار

ذلك في مصلحة النظام العام، أو اذا كانت تتطلبھ مصالح القاصرین أو الحیاة الخاصة لألفراد، 

                                                           
الحكومة ومجلیسي البرلمان فبعد انقضاء اآلجال المحددة قانونیا یحدد رئیس المحكمة الدستوریة تاریخ الجلسة، ویشعر رئیس   28

  .واألطراف بذلك قبل انعقادھا بعشرة أیام على األقل
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رئیس الھیئة المختصة  اوتكون ھذه االستثناءات معللة، وتكون اما بطلب من االطراف أو یثیرھ

  .تلقائیا

، باعتبارھا االمكانیة "تواجھیةالمسطرة ال"على احترام قاعدة  كما حرص المشرع المغربي

المتاحة لطرف قصد معرفة المالحظات، أو االطالع على الوثائق المقدمة من قبل الطرف اآلخر، 

اضافة الى حقھ في مناقشتھا، فثقة المتقاضین في اشتغال العدالة، تتأسس، من بین أسس أخرى، على 

من  14، حیث تنص المادة 29صوص أي وثیقة موجودة في الملفضمان امكانیة التعبیر بخ

على أن المحكمة الدستوریة، تقوم بعد توصلھا بمذكرة الدفع  86,15مشروع القانون التنظیمي رقم 

بتبلیغھا إلى رئیس الحكومة، ورئیس مجلس من مجلسي البرلمان وإلى األطراف، لیدلوا بمذكرات 

خصوص موضوع الدفع، التي تبلغھا المحكمة الدستوریة بدورھا جوابیة كتابیة تتضمن مالحظاتھم ب

  . 30 لألطراف المعنیة بالدفع، مع تحدید أجل للتعقیب

وفي أعقاب إصدار المحكمة الدستوریة لقرارھا یتم تبلیغھ للمحكمة المثار أمامھا الدفع، داخل 

لصادرة بعدم دستوریة القانون من تاریخ صدوره، ویتم ابالغ القرارات ا) 22المادة (اجل ثمانیة أیام 

ومة ورئیس كل مجلس من مجلسي البرلمان، ولألطراف، لتنشر تلك وإلى رئیس الحك 31الى الملك

  .القرارات بالجریدة الرسمیة

  .اآلثار القانونية لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية : الفقرة الثانية

ل مقرره القضائي، وذلك بعد تأكده ما إن یقبل قاضي الموضوع دعوى عدم الدستوریة، من خال

عملیة اإلحالة، وحق رافع الدعوى من استیفاء الدعوى للشروط القانونیة الضروریة، حتى تبدأ 

أمام المحكمة  قانون دستوریةة الدستوریة، وبالتالي فإن رفع دعوى عدم مباشرة دعوتھ أمام المحكمب

القانونیة،  ارثع، تنتج عنھ مجموعة من اآلاإلحالة من قاضي الموضو بعد صدور قرار ،الدستوریة
                                                           

  .86. ص. ذ. س، م). محمد(أتركین :  ، وارد في 1993یونیو  06بتاریخ  Ruiz Mateosقرار المحكمة األروبیة   29

  من القانون التنظیمي 15المادة   30

الى رئیسي  ضافةباإل(ھة القضاء الدستوري مذكرة الدعوى لرئیس الدولة إذا كانت بعض التجارب المقارنة تنص على ابالغ ج  31

، وكذا استقبال مذكرات جوابیة منھ، فإن المشرع )كالحالة الفرنسیةكومة في االنظمة الشبھ الرئاسیة و رئیس الحمجلسي البرلمان، 

ؤسسة ا یرجع في نظرنا للموقع الدستوري والسیاسي للمالمغربي لم ینص اال على ابالغ القرار النھائي للمحكمة الدستوریة للملك، وھذ

الفصل المؤسسات الدستوریة، وھي ضامنة لحقوق وحریات األفراد المنصوص علیھا في الدستور  الملكیة، حیث تسمو على جمیع

  .، لذا وجب ابالغ الملك بالقرار النھائي للمحكمة الدستوریة)من الدستور 42
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، وبالرجوع إلى التجربة الفرنسیة الحدیثة، أنھ في حالة ما خاصة على مستوى الدعوى األصلیة

قررت محكمة الموضوع إحالة المسألة الدستوریة ذات األولویة إلى مجلس الدولة أو محكمة 

لمثارة أمامھا حتى تصدر محكمة فإنھ یترتب على القرار، وقف النظر في الدعوى ا 32النقض

النقض أو مجلس الدولة قرارھما في شأن المسألة الدستوریة برفض اإلحالة أو اإلحالة إلى المجلس 

فبمجرد احالة المسألة الدستوریة ذات االولیة على المجلس الدستوري الفرنسي  ،33الدستوري

لدعوى االصلیة الى حین فصل في ا ثو محكمة النقض حسب الحالة عن البیتوقف مجلس الدولة ا

  .المجلس الدستوري في المسالة المعروضة علیھ

من  08فقد نص في المادة ، 86.15والمشرع المغربي من خالل مشروع القانون التنظیمي رقم  

ثیر أمامھا الدفع، كما توقف في الدعوى التي أ ثف المحكمة البتوق" 86.15القانون التنظیمي رقم 

الفقرة األولى من المادة من تاریخ صدور مقررھا المنصوص علیھ في  ابتداءھا، اآلجال المرتبطة ب

  :في الذكران ھذه القاعدة ترد علیھا مجموعة من االستثناءات والتي حددتھا المادة السابقة  اال." 07

ذه م المحكمة الدستوریة، ولم تشعر ھمثیر الدفع لدى المحكمة بما یفید تقدیم دفعھ أما يا لم یدلإذ

، والمحدد في أجل 07المنصوص علیھ في المادة  اآلجاللك داخل ذذلك، واألخیرة المحكمة المعنیة ب

  34شھر یبتدئ من تاریخ صدور مقرر قاضي الموضوع

بعده، بقرار المحكمة الدستوریة القاضي برفض  22ا بلغت المحكمة، طبقا ألحكام المادة إذ

  .الدفع

 حیث، 08تثناءات الواردة على الفقرة االولى من المادة مجموعة من االس 09كما حددت المادة 

  :في الدعوى في الحاالت التالیة ثال توقف المحكمة الب

  .إجراءات التحقیق في المجالین المدني والجنائي

                                                           
الفرنسي بتجربة التصفیة، حیث أن قرار االحالة  الى المجلس الدستوري الفرنسي یصدر من مجلس الدولة أو محكمة أخذ المشرع   32

  .آخر، وھي تجربة تروم عدم اثقال القضاء الدستوري بالقضایا التي قد ال تكون ذات جدیة لإلحالةالنقض بقرار 

  .294. ص. ذ. س. م). المصطفى(منار   33

ه األخیرة أو من لدن ذمام المحكمة الدستوریة، من لدن ھنا، ھل یكفي أن یصل المحكمة ما یثبت برفع الدعوى أیطرح التساؤل ھ  34

  ین؟تدفع، دون اشتراط الوسیلتین مجتمعمثیر ال
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  .إتخاد التدابیر الوقتیة أو التحفظیة

  .إتخاد اإلجراءات القانونیة المناسبة متى تعلق األمر بتدبیر سالب للحریة

  .على سبیل االستعجال ثث في الدعوى أو البما ینص القانون على أجل محدد للبعند

  .إذا كان االجراء یؤدي إلى إحداث ضرر بحقوق أحد األطراف غیر قابل لالستدراك

من خالل ھذه المقتضیات، یتبین أن المشرع المغربي، لم یحد عن مجمل التجارب المقارنة، في 

لك، وخاصة التجربة ذواالستثناءات الواردة على ار اإلحالة المترتبة عن قر اآلثارما یخص 

  .35الفرنسیة

المحكمة الدستوریة إذا تم یم الدفع بعدم دستوریة قانون أمام والبد من اإلشارة، انھ ال یجوز تقد

ه الحالة تشعر المحكمة المعنیة فورا ذذكور، وفي ھى التي أثیر بمناسبتھا الدفع المالتنازل عن الدعو

في  ثى المحكمة عند عزمھا استئناف الب، وفي كل األحوال، یتعین عل36لكة بذة الدستوریالمحكم

  ،37لكذمثیر الدفع ب إشعارالدعوى 

                                                           
من  61المتعلق بتطبیق الفصل  .2009دجنبر  10 بتاریخ 1532-2009رقم  من القانون التنظیمي الفرنسي 23انظر المادة   35

  .تور الفرنسيالدس

  .86.15من مشروع القانون التنظیمي رقم  10المادة   36

  .86.15، القانون التنظیمي  08الفقرة األخیرة من المادة   37


