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لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015  الأساسي عدد 50  القانون  أحكام  تنّظم 

المتعلق بالمحكمة الدستورية وبالتحديد الفصول من 54 الى 61 مراقبة دستورية 

القوانين سارية المفعول.

ويُقّدم الدفع بعدم دستورية قانون بمقتضى مذّكرة مستقّلة ومعّللة محّررة من 

قبل محاٍم لدى التعقيب وذلك بمناسبة نزاع أصلي منشور أمام القضاء. وهو ما 

يجعل المحامي يلعب دورا هاما وأساسيا في الرقابة الالحقة لدستورية القوانين.

أنجزت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية هذا الدليل العملي الذي يجمع 

دستورية  مراقبة  في  دوره  لأداء  المحامي  يحتاجها  التي  الضرورية  العناصر  كل 

القوانين.
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رقابة دستورّية القوانين كركيزة من ركائز دولة القانون

أّول  الّنفاذ حين استكمال تعيين أعضاء  الّدستوريّة حّيز  بالمحكمة  المتعّلقة  المقتضيات  تدخل 
القوانين.  لمراقبة دستوريّة مشاريع  الوقتّية  الهيأة  مهاّم  تنتهي  عندئذ  الّدستوريّة.  للمحكمة  تركيبة 
ويعتبر إرساء محكمة دستوريّة من أهّم مقّومات الّدولة القانونّية، أو ما أصبح متعارفا عليه بالّدولة 

الّدستوريّة التي يتّم فيها إخضاع جميع الّسلطات إلى سيادة الّدستور.

ويختلف مفهوم الّدولة القانونّية أو دولة الدستور عن دولة القانون. إذ تعني هذه الأخيرة خضوع 
دولة  أّن  إّل  القانون.  الّنظر عن محتوى ذلك  القانون بقطع  الّدولة إلى سلطة  الّسلط داخل  جميع 
الّدستور تحمل في طّياتها مفهوما معّينا للقانون، أي مجموع القواعد التي تضمن الفصل والّتوازن 

بين الّسلط وكذلك ضمان الحقوق والحّرّيات.

تكون هذه القواعد مضّمنة في دستور يحتّل أعلى مرتبة في هرم القواعد القانونّية، حيث تستمّد كل 
قاعدة قانونّية شرعّيتها من القاعدة التي هي أعلى منها.

ويُعتبر القاضي الّدستوري الّضامن لعلويّة الّدستور عبر مراقبته لدستوريّة مشاريع القوانين والقوانين 
الّنافذة.

فال يستكمل بناء دولة الّدستور دون وجود رقابة قضائّية مستقّلة على القواعد القانونّية، رقابة تهدف 
إلى استبعاد أو إلغاء كّل القواعد التي تتعارض مع الّدستور من المنظومة القانونّية.

وبالّتالي يٌعتبر إرساء محكمة دستوريّة أحسن ضمان لفرض احترام الّدستور.

الجزء األّول : المـقـّدمـة

اإلطار العاّم : ركائز دولة القانون 

من  المؤّسسة  مثل هذه  تشهد  لم  دولة  في  مستقّلة  قضائّية  كهيئة  دستوريّة  محكمة  إرساء  إّن 
قبل نقطة فاصلة في تاريخ القضاء الّدستوري الّتونسي وركيزة أساسّية من ركائز الّنظام الّديمقراطي 
حيث نّص الفصل الأّول من القانون الأساسي عدد 50 المتعّلق بالمحكمة الّدستوريّة المؤّرخ في 
الّدستور  الّدستوريّة هيئة قضائّية مستقّلة ضامنة لعلويّة  أّن »المحكمة  3 ديسمبر 2015 على 

وحامية للّنظام الجمهوري الّديمقراطي وللحقوق والحّريّات«.

القوانين  دستوريّة  بمراقبة  يتعّلق  مبدئي  اختصاص  إلى  الّدستوريّة  المحكمة  اختصاصات  تنقسم 
المحكمة  وتندرج  المراقبة.  بمسألة  لها  عالقة  ل  استثنائّية  اختصاصات  وإلى  القوانين،  ومشاريع 
الّدستوريّة في إطار الّنموذج الأوروبّي أو الكلسيني1 الذي تنفرد فيه المحكمة الّدستوريّة بمهّمة رقابة 

1 ويعرف أيضا بالنموذج الأوروبي أو النمساوي لمراقبة دستورية القوانين. نشأ بعد الحرب العالمية الأولى ويقوم على عدد من 

.1

.2
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دستوريّة القواعد الّتشريعّية. فاختصاصها حصري ول يمكن لأيّة جهة قضائّية أخرى أن يُعهد لها هذا 
الّنوع من الختصاص.

وإذا ما أخذا بعين العتبار المعيار الزّمني، فإّن المحكمة الّدستوريّة تمارس نوعين من الرّقابة: 
رقابة قبلّية أي قبل دخول القانون حّيز الّنفاذ، ورقابة بعدّية أي بعد دخول القانون حّيز الّنفاذ.

أ - فأّما فيما يتعّلق بالّرقابة عن طريق الّدعوى والتي تطلق عليها عّدة تسميات كالّرقابة المباشرة 
أو الموضوعّية أو القبلّية... فهي الرّقابة التي تسّلط عادة على القانون قبل دخوله حّيز الّنفاذ، حيث 
يتّم الّطعن في مشروع القانون2 من طرف من خّول لهم الّدستور ذلك. وإذا ما ثبت للمحكمة عدم 

مطابقته أو مالءمته للّدستور يتّم حذفه أي اعتباره وكأنّه لم يكن حّتى ل يتوّلد عنه أّي أثر. 

ويعتمد الّنموذج الأوروبّي أساسا على هذا الّنوع من الرّقابة. 

ويُنعت الّنزاع المتوّلد عن هذا الّنوع من الرّقابة بالّنزاع الموضوعي باعتبار انتفاء العناصر الواقعّية 
فيه. فهو نزاع بين قاعدتين وهما الّدستور والقانون. وتتمّثل الرّقابة في مدى احترام القاعدة الّسفلى 

الخصائص وهي كالآتي:
- مركزية الرقابة أي أن رقابة دستورية القوانين تعهد إلى محكمة دستورية مختصة دون سواها من المحاكم الأخرى مهما كانت 

داري والعادي. درجتها أو اختصاصها. وتكون هذه المحكمة خارجة عن التنظيم القضائي بصنفيه الإ
النص  النزاع دستورية  القانوني ويكون موضوع  النص  الطعن في  يتم  الدعوى حيت  النموذج عن طريق  الرقابة في هذا  تتم   -

القانوني من عدمه فقط.
القانون،  تطبيق  أساس ذلك  يمكن على  به ول  المقضي  لالأمر  المطلقة  بالحجية  الدستورية  المحكمة  الصادر عن  القرار  يتمتع   -

وتنسحب آثار القرار على الجميع دون استثناء.
- تتم الرقابة بصفة قبلية أي قبل دخول القانون حيز النفاذ وبعد المصادقة عليه من المجلس التشريعي. 

في المقابل يوجد النموذج المريكي وهو على خالف ما سبق يتمتع بالخصائص التالية:
- كل المحاكم مهما كانت درجتها ومهما كانت طبيعة النزاع يمكن أن تراقب دستورية النصوص القانونية، أي أنه ل توجد مركزية 

للمراقبة.
- تتم إثارة الرقابة عن طريق الدفع بمناسبة نزاع مرفوع أمام القاضي من طرف أحد أطراف النزاع حيث يتم الدفع بعدم دستورية 

القانون الذي ينوي القاضي تطبيقه على النزاع.
- يكون القانون المدفوع بعدم دستوريته قد دخل حيز النفاذ وبالتالي فإن هذا النوع من الرقابة هو رقابة بعدية.

- تنحصر آثار الرقابة بين أطراف النزاع فقط ويبقى القانون ساري المفعول ويمكن تطبيقه في نزاعات أخرى.
هناك أنظمة تمزج بين الرقابة القبلية والرقابة البعدية على غرار المثال الفرنسي أو التونسي وتسمى النماذج المختلطة. 

طار أن الدستور التونسي ميز في الفصل 62 بين مقترحات القوانين التي تقدم من طرف 10 نواب  2 ويجدر التذكير في هذا الإ
على الأقل ومشاريع القوانين التي تقدم بمبادرة من الحكومة أو رئيس الجمهورية. إل أن قانون المحكمة الدستورية لم يقتض هذا 
التمييز وإستعمل عبارة »قانون« التي تشمل في آن واحد مقترحات ومشاريع القوانين. والمقصود بذلك أن النص التشريعي عندما 

تتم المصادقة عليه يتحول إلى مشروع قانون بقطع النظر عن مصدره. 

3.نماذج رقابة دستورّية القانون

الجزء األّول : المـقـّدمـة
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.3)C’est un procès fait à un acte( فهي دعوى قضائّية ضّد قانون .)للقاعدة العليا )الّدستور

ويستند هذا الّنوع من الرّقابة إلى مجموعة من العتبارات:

1 - ل رقابة دون نّص.

2 - هذه الرّقابة يٌعهد بها إلى جهة قضائّية حّددها الّدستور.

3 - ل تقوم الجهة القضائّية بالرّقابة إّل بناء على دعوى رُفعت أمامها.

4 - غالبا ما تكون المبادرة بهذه الرّقابة مقتصرة على سلطات عليا في الّدولة. كما يمكن أن 
تمتّد إلى الأفراد إذا كانت لحقة، شريطة أن تكون الرّقابة محّددة زمنّيا حفاظا على استقرار 

الأوضاع القانونّية.

5 - المحكمة قد تلغي مشروع القانون كّلّيا أو جزئّيا أو ترفض الّدعوى أو تبقي على القانون 
وهي ل تنظر إّل في المطاعن المقّدمة لها.

الّتونسّية في  الّدستوريّة  المحكمة  تنظر  والمستقبل:  الماضي  لغاء على  الإ أثر  - يسري   6
نّواب  مجلس  طرف  من  المصادقة  تاريخ  من  أيّام  سبعة  أجل  في  القوانين  مشاريع 

الّشعب على مشروع القانون )الفصل 120 من الّدستور(.

ول يمّيز كّل من الّدستور والقانون الأساسي للمحكمة الّدستوريّة بين القوانين الأساسّية والقوانين 
العاديّة، كما ل يمّيزان بين مشاريع القوانين ومقترحات القوانين. والمقصود بمشاريع القوانين كاّفة 

الّنصوص القانونّية المصادق عليها من طرف مجلس نّواب الّشعب والتي لم يتّم ختمها بعد.

ما يمكن أن نسوقه من مالحظات في خصوص الرّقابة التي تمارس على مشاريع القوانين أّن القاضي 
الّدستوري ل يتعّهد بالرّقابة من تلقاء نفسه بل ل يمارس اختصاصه إّل عندما تُعرض عليه مشاريع 
القوانين من طرف من خّول له الّدستور ذلك، أي رئيس الجمهوريّة أو رئيس الحكومة أو ثالثون نائبا.

ولم يتدارك المشّرع الّتونسي ما يمكن أن نعيبه على الفصل 120 فقرة 2 من الّدستور الذي لم يمّيز 
بين العرض الختياري والعرض الإجباري4 الذي كان معمول به في دستور 1959.

3 إن النزاع الدستوري في حالة الرقابة عن طريق الدعوى، ونظرا لصبغته المجردة، ل يلتقي مع النزاع العادي إل حول قاعدة 
La procédure du contradictoire المجابهة والتي يمقتضاها يقدم الأطراف ملحوظاتهم في خصوص الطعون المقدمة

أما فيما يتعلق بالرقابة عن طريق الدفع وفي غياب نظام داخلي للمحكمة الدستورية يبين بدقة الإجراءات الواجب اتابعها في حالة 
وجود دفع بعدم الدستورية فإنه يمكن الستئناس بما هو معمول به في فرنسا حيث يخضع النزاع إلى قاعدة المجابهة وإلى قاعدة 

إشهار النقاشات حيث يمكن للعموم حضور الجلسة. كما يخضع النزاع لقاعدة المرافعة الشفاهية وسرية المداولت. 
طار بما اقتضاه دستور غرّة جوان 1959 في خصوص رقابة دستورية مشاريع القوانين حيث نص في  4 ويجدر التذكير في هذا الإ
فصله 72 على أن المجلس الدستوري ينظر وجوبا في مشاريع القوانين الأساسية، كمشاريع القوانين المنصوص عليها في الفصل 
47 من الدستور ومشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور، بالجنسية، حالة الأشخاص، اللتزامات، تحديد 
الجنايات والجنح والعقوبات المتعلقة يها، الإجراءات أمام مختلف المحاكم، العفو التشريعي، المبادئ الأساسية لنظام الملكية 
إلى  إجباريا  الجمهورية  رئيس  يحيل  كما  الجتماعي.  والضمان  الشغل  في  الحق  العمومية،  الصحة  التعليم،  العينية،  والحقوق 

المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الدستور. 

الجزء األّول : المـقـّدمـة
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ل تُطرح مسألة وجود المحامي من عدمه في الّنزاعات الّدستوريّة التي تندرج في إطار 

الّرقابة القبلّية نظرا للطّابع الموضوعي الذي يّتسم به الّنزاع5.

ب - الرّقابة البعديّة: 

 وتسمى كذلك الرقابة عن طريق الّدفع أو الرّقابة الاّلحقة..

يمارس هذا الّنوع من الرّقابة بمناسبة نزاع منشور أمام القضاء حيث يمكن لأحد المتقاضين أن يدفع 
بعدم دستوريّة القانون المزمع تطبيقه في الّنزاع كوسيلة للّدفاع عن حقوقه.

تسّلط هذه الرّقابة بعد أن يكون القانون قد وّلد آثارا وبالّتالي فإّن هذا الّنوع من الرّقابة منحصر في 
الوضعّية المعّينة التي سيتّم فيها تطبيق القانون6.

تنّظم الفصول من 54 إلى 61 من قانون المحكمة الّدستوريّة والفصالن 120 فقرة 4 و123 من 
الّدستور الرّقابة المسّلطة على القوانين التي دخلت حّيز الّنفاذ. وبالرّجوع إلى هذه الفصول يّتضح 
أّن المثال الّتونسي أخذ بنموذج الرّقابة المرّكزة، إذ يوقف القاضي الّنظر في القضّية ويحيل القانون 

إلى المحكمة الّدستوريّة التي تبّت بقرار معّلل خالل ثالثة أشهر قابلة للّتجديد مّرة واحدة.

بداء رأيها في وجاهة الّطلب  وتكون الإحالة من طرف المحاكم فوريّة، وآلّية أي أنّها ل تلعب أّي دور لإ
ول يمكن لها من تلقاء نفسها أن تثير الّدفع بعدم الّدستوريّة.

وتطرح مسألة الإحالة الآلّية مشكال أساسّيا يتمّثل في خطر إغراق المحكمة الّدستوريّة بآلف الّدفوعات 
التي يتوّجب البّت فيها في أجل سّتة أشهر على أقصى تقدير.

طار بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق  5 يمكن التذكير في هذا الإ
بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بالجماعات المحلية:

»وحيث نّص الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنــــة 2014 المؤرخ فـــي 18 أفريل 2014 المتعّلق بالهيئة الوقتية لمراقبة 
دستوريّة مشاريع القوانين على أنّه »تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية

أو رئيس الحكومة أو ثالثين نائبا على الأقل...، 
وحيث أّن الّطعن المذكور رفع إلى الهيئة مّمن ليست له صفة ضرورة أّن الفصل 19 من قانونها الأساسي يوجب تقديم عريضة 
الّطعن في دستورية مشاريع القوانين إلى كتابة الهيئة مباشرة وممضاة من قبل ثالثين نائبا بمجلس نّواب الّشعب على الأقّل ودون 

إنابة أّي طرف آخر ما يجعل هذا الّطعن حريّا بالرّفض من هذا الوجه.«.

6 التي )Le contrôle concentré(وتنقسم الّدول التي اعتمدت الرّقابة عن طريق الّدفع بين دول أخذت بما يسّمى بالرّقابة المرّكزة 
تمارسها محكمة واحدة )طبقا لما أقرّته الفقرة السابعة من الفصل 148 من الدستور فإن سائر المحاكم ل تعتبر مخولة لرقابة 
دستورية مشاريع القوانين(، وبين الّدول على غرار الّنموذج الأمريكي والتي يخّول فيها لجميع المحاكم البّت في مسألة الّدستوريّة 
بمناسبة نظرها في نزاع معروض أمامها. وعلى هذا الأساس، ل يخضع هذا الّشكل من الرّقابة إلى آجال معّينة قد تحول دون الّطعن 

في دستوريّة القانون. 

الجزء األّول : المـقـّدمـة
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الفصل 59 من  اقتضى  الّدستوريّة،  المحكمة  على  الّدفوعات  من  كبير  عدد  ورود  إمكانّية  لتفادي   
تترّكب من ثالثة أعضاء من ذوي  الّدستوريّة  المحكمة  أكثر داخل  أو  القانون 0تكوين لجنة خاّصة 
الختصاص في القانون مهّمتها الّتثّبت في مدى احترام الإحالت الواردة على المحكمة الّدستوريّة 

لموجباتها الّشكلّية والإجرائّية.

ج - المسألة الّتوقيفّية أو المسألة الأولويّة:

الرّقابة على القوانين الّنافذة ليست دفعا يتناوله القاضي كمسألة أّولّية قبل الّنظر في بقّية الّنزاع، إنّما 
هو دفع بعدم الّدستوريّة يستوجب توقيف الّنظر باعتباره مسألة توقيفّية. فالقاضي الذي يدفع أمامه 
أحد الخصوم بعدم دستوريّة قانون ما يزعم تطبيقه في القضّية المعروضة على أنظاره، يتعّين عليه 
أن يوقف الّنظر في القضّية ويحيل المسألة إلى المحكمة الّدستوريّة التي تتمّتع باختصاص حصرّي 

في هذا المجال7.

يمكن القول اعتمادا على ما سبق أّن المثال الّتونسي والمثال الفرنسي يلتقيان في اعتبار الّدفع الذي 
يقوم به أحد الخصوم في القضّية الأصلّية هو مسألة توقيفية لكن وإن كانت إحالة هذه المسألة 
على المحكمة الدستورية آلية في تونس فالأمر ليس كذلك في فرنسا حيث نجد إجراء التصفية. ومن 

هنا يبرز دور المحامي الذي يتحّمل بدرجة كبيرة مسؤولّية إنجاح الّدفع من عدمه.

7 في بعض الّدول على غرار بلجيكا، فإّن إحالة المسألة الّتوقيفّية المتعّلقة بالّدستوريّة ليست وجوبّية إّل إذا كان الحكم الذي 
سيصدر عن قاضي

الأصل غير قابل للّطعن، وبالّتالي تبقى الإحالة متروكة لختيار القاضي.
تّم إدخال الأولويّة المتعّلقة بالّدستوريّة في فرنسا بمقتضى الّتعديل الّدستوري لسنة 2008. ويستند قبول هذا الإجراء إلى شروط 
شكلّية يتّم الّتثّبت فيها عبر نظام فرز تؤّمنه المحاكم العاديّة المتعّهدة بالأصل من ناحية، ومن ناحية أخرى المحكمة العليا لكّل 

جهاز قضائي )محكمة الّتعقيب ومجلس الّدولة(. وهو نظام فرز يشمل العناصر التالية:
1/ ل بد ان يكون القانون المطعون فيه منطبقا على النزاع القائم ويمثل أساس التتبعات.

2/ القانون المطعون فيه لم يتم اعالن دستوريته مسبقا من طرف القاضي الدستوري.
3/ الدفع المقدم يتسم بالجدية.

الجزء األّول : المـقـّدمـة
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اقتضى الفصل 55 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤّرخ في 3 ديسمبر 2015 

مذّكرة  بمقتضى  يقّدم  الّدستوريّة  بعدم  »الّدفع  أّن  الّدستوريّة  بالمحكمة  والمتعّلق 

مستقّلة ومعّللة محّررة من قبل محام مرّسم لدى الّتعقيب تحتوي على عرض في بيان 

أسباب الّدفع مع تحديد مفّصل لأحكام القانون المطعون فيها«.

طار تبرز أهّمّية دور المحامي في الّنزاع الّدستوري باعتباره سيتوّلى الّدفاع عن حقوق  وفي هذا الإ

الآلّية عالقة  الّدستوريّة. وعلى هذا الأساس ستدعم هذه  إثارة عدم  الّنزاع عبر  أحد الخصوم في 

الّنافذة وبالّتالي  القوانين  التي تتطّلب معاينة ل دستوريّة  بالّدستور عبر مباشرته للقضايا  المحامي 

تعّزز دوره كحاٍم للحقوق والحّريّات )الفصل 105 من الّدستور: »المحاماة مهنة حّرة تشارك في 

إقامة العدل والّدفاع عن الحقوق والحّريّات«(.

طار الّتوّقف على نقطتين أساسّيتين: يتعّين في هذا الإ

1 - الّشروط المتعّلقة بالّنزاع

2 - الّشروط المتعّلقة بالمحامي.

أ - قضّية منشورة في الأصل أمام المحاكم:

في كّل نماذج مراقبة دستوريّة القوانين الّنافذة، يرتبط الّدفع بعدم دستوريّة القانون دائما بنزاع 

منشور في الأصل أمام المحاكم ويكون القانون المدفوع بعدم دستوريّته منطبقا على الّنزاع. 

وحين يواجه القاضي مسألة دستوريّة أثارها أحد أطراف الّنزاع أثناء المحاكمة، فهو ل يبّت فيها بنفسه 

بل يوقف الّنظر في القضّية ويحيل المسألة إلى المحكمة الّدستوريّة.

هذه الآلّية غير المعهودة في تاريخ القضاء الّتونسي سوف تدخل تغييرا جذريّا على ما اعتيد العمل 

به وسيجعل من المحامي طرفا محوريّا في الّنزاع يفوق دوره دور القاضي الذي سيقتصر على إحالة 

آلّية لعريضة الّدفع المحّررة من طرف المحامي. إذ يبدو جلّيا أّن إرادة المشّرع اتّجهت نحو نفي كّل 

سلطة تقديريّة لمحكمة الأصل التي يقتصر دورها على إصدار قرار إحالة يتضّمن المعطيات القانونّية 

وتلخيصا موجزا لوقائع القضّية التي أثير الّطعن في إطارها.

الّشروط المتعّلقة بالّنزاع: .1
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داري، ل يجعل  إّن اشتراط إثارة الّدفع وجوبا أثناء الّنظر في قضّية، سواء أمام القضاء العدلي أو الإ

من الّنزاع الّدستوري نزاعا واقعّيا، بل يبقى مجّردا حتى وإن تّمت إثارة الّدفع في نزاع معروض أمام 

شارة، في هذا الصدد، إلى عدم تمييز الدستور والمشرع  القضاء بمختلف أصنافه ودرجاته، وتجدر الإ

التونسي بين أصناف النزاعات القضائية، كما أنهما ل يستثنيان أي صنف من أصناف القضاء )عدلي، 

إداري أو مالي( على خالف تشريعات أخرى8. 

ب - إثارة الّدفع بعدم الّدستوريّة من أحد الخصوم في القضّية:

بالمحكمة  القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 والمتعّلق  أّن  الّسياق  شارة في هذا  الإ تجدر 

الّدستوريّة لم يستعمل عبارة »الأطراف«، بل اكتفى الفصالن 54 و55 منه باستعمال عبارة »الخصوم«.

يقع  من  كل  أو  القاضي  تشمل  أن  يمكن  إذ  »الخصوم«،  عبارة  من  أشمل  »الأطراف«  عبارة  وتعتبر 

الّلذين يحّق لهما  المّدعي والمّدعى عليه  الخصوم« فتقتصر على  أّما عبارة  إدخالهم في القضّية9. 

وحدهما إثارة عدم دستوريّة القانون المزمع تطبيقه في القضّية المعروضة على أنظار القاضي.

كما تعرّض نفس الفصلين 54 و55 من قانون المحكمة الّدستورّية إلى تعليل العريضة الذي يكون 

ببيان أسباب الّدفع التي تستوجب فيه، منطقّيا، أن يكون جّديّا.

وترتبط الجّديّة في هذه الحالة بضرورة أن يكون الّدفع متعّلقا بمصلحة أحد الأطراف والتي ترتبط 

بحماية حقوقه.

لكن يختلف الأمر في الأنظمة المقارنة10.

8 المشّرع الّدستوري الفرنسي عندما حصر إمكانّية الّدفع أمام الجهات القضائّية الّتابعة لمجلس الّدولة أو محكمة الّتعقيب يكون 

قد استبعد بذلك كّل الأصناف الأخرى. 
كما ينّص الفصل 23/1 من القانون الأساسي عدد 2009 – 1523 المؤّرخ في 10 ديسمبر 2009 والمتعّلق بتطبيق الفصل 61 من 

الّدستور الفرنسي على أنّه »ل يمكن تقديم الّدفع أمام محكمة الجنايات«.
9 ففي رومانيا على سبيل المثال أقر القانون عدد 74/1992 والمتعلق بتنظيم وسير المحكمة الدستورية ان الدفع يمكن تقديمه ل 

فقط من أحد الخصوم بل كذلك وكيل الجمهورية، او المحكمة المتعهدة بالقضية. 
ّول تحت 

أ
ّول من الباب ال

أ
10 في الجزائر مثال، فإّن الّتعديل الّدستوري لسنة 2016 وبموجب الماّدة 188 منه الوارد في الفصل ال

الّدستورّية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو  بالّدفع بعدم  الّدستوري  »يمكن إخطار المجلس  أنّه:  الّرقابة ينّص على  عنوان 
مجلس الّدولة عندما يّدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائّية أّن الحكم الّتشريعي الذي يتوّقف عليه مآل الّنزاع ينتهك 
الّدستوريّة  غير  القوانين  إحالة  فإّن حّق  الآلّية،  الأساس، وبمقتضى هذه  الّدستور«. وعلى هذا  التي يضمنها  والحّرّيات  الحقوق 
على القاضي الّدستوري لم يعد مقتصرا فقط على الّطبقة الّسياسّية، بل أصبح من حّق المتقاضين أيضا ولو بطريقة غير مباشرة.

وهو ما ذهب إليه أيضا المشّرع الفرنسي بمقتضى تعديل 23 جويلية 2008 حيث ينّص الفصل 1-61 من الّدستور على أنّه بمناسبة 
يضمنها  التي  وحّرّياته  حقوقه  من  يمّس  قانون  دستورّية  بعدم  يدفع  أن  الخصوم  لأحد  يمكن  المحاكم،  أمام  منشورة  قضّية 

الّدستور.
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الّدفع بعدم دستوريّة القانون هو وسيلة دفاعّية يستهدف من ورائها المتقاضي 

استبعاد تطبيق نّص قانوني عليه في الّنزاع القائم فعال لعتقاده أّن ذلك الّنّص 

ينتهك الحقوق والحّريّات المعترف بها في الّدستور.

الّدفع بعدم  الّسواء حّق  للخصوم على حّد  الفصل 54 من قانون المحكمة الّدستوريّة  منح 

دستوريّة القانون المنطبق على الّنزاع. والمقصود بالخصوم المّدعي أو المّدعى عليه سواء أكان من 

الأشخاص الّطبيعّيين أو المعنويّين، أو كانوا مواطنين أم أجانب.

كما ل يمكن للقاضي إثارة الّدفع من تلقاء نفسه.

وعن شكل الّدفع، اشترط المشّرع الّتونسي ضرورة تقديم الّدفع بعدم الّدستوريّة في مذّكرة معّللة 

ومستقّلة من طرف محام مرّسم لدى الّتعقيب على خالف المشّرع المغربي أو الفرنسي الّلذين منحا 

مكانّية لأحد الّطرفين أو إلى محام على حّد الّسواء. هذه الإ

يلعب المحامي دورا أساسّيا في الّنزاع الّدستوري خاّصة إذا ما تعّلق هذا الأخير بحماية الحقوق 

والحّريّات المكفولة بالّدستور. وباعتبار الّدور المحوري الذي سيلعبه هذا الّطرف في قبول الّدفع 

بعدم الّدستوريّة من عدمه، أحاط المشّرع الّدستوري المحامي بشرط أساسي ل بّد أن يتوّفر فيه، 

وهو شرط الّترسيم بالّتعقيب.

المؤّرخ في 3 ديسمبر  الأساسي عدد 50 لسنة 2015  القانون  بالفصل 55 من  الّشرط  ورد هذا 

بمقتضى  الّدستور  بعدم  الّدفع  م  يقدَّ أن  اقتضى  والذي  الّدستوريّة  بالمحكمة  والمتعّلق   2015

مذّكرة مستقّلة ومعّللة محّررة من قبل محام مرّسم لدى الّتعقيب.

الحنكة  من  عالية  درجة  يستوجب  الذي  الّدستوري  الّنزاع  لأهّمّية  نظرا  منطقّيا  الّشرط  هذا  ويعتبر 

القانونّية والّتمرّس في مهنة المحاماة.

وتضعه  القضاة  بقّية  عن  تمّيزه  خصائص  الّدستوري  القاضي  في  تتوّفر  أن  القانون  يفرض  فمثلما 

في درجة عالية بالمقارنة مع نظرائه كاشتراط أن يكون قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على 

الأقل ومنتميا إلى أعلى مرتبة أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على الأقل مرّسما بجدول 

المحامين لدى الّتعقيب، أو من المدرّسين الباحثين الّتابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل 

الّنظام القانوني للمحامي: .2
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برتبة أستاذ عاٍل أو من ذوي الّتجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على الأقل بشرط أن يكون 

حامال لشهادة الّدكتوراه في القانون أو ما يعادلها؛ فمن الّطبيعي أن ينتمي المحامي الذي سيتوّلى 

تحرير عريضة الّدفع المعّللة إلى أعلى المراتب في جدول المحاماة.

الّدستوري وارتقائه  الّنزاع  أهّمّية  تبريره في  الّتعقيب يجد  الّترسيم لدى  اشتراط 

بين  نزاعا  باعتباره  كان صنفها ودرجاتها  مهما  الأخرى  القضائّية  بالّنزاعات  مقارنة 

لهذه  القانونّية، وربّما  القواعد  أعلى مرتبة في هرم  تحتّل  قاعدة سفلى وقاعدة 

.)Les sages( »العتبارات تطلق على قضاة المحاكم الّدستوريّة عبارة »العقالء

ومن هنا يُطرح إشكال متمّثل في أّن القضايا المنشورة أمام كاّفة أطوار القضاء مهما كان صنفه 

أو درجته والتي يمكن أن يقع الّدفع فيها بعدم دستوريّة القانون ل ينّوب فيها الأطراف بالّضرورة 

محامين لدى الّتعقيب. بل أكثر من ذلك، هناك قضايا ل تستوجب إنابة محام.

وفي القضايا التي ل تستوجب إنابة محام، ل نتوّقع أن يطرح إشكال الّدفع بعدم الّدستوريّة إّل في 

الحالت التي يكون فيها أحد الّطرفين ملّما بإجراءات الّدفع بعدم الّدستوريّة وفي هذه الحالة يتّم 

ثارة الّدفع وتحرير العريضة. الّلجوء وجوبا إلى محام لدى الّتعقيب لإ

المفروض أن  الّتعقيب، فمن  الّطرفين محام غير مرّسم لدى  التي ينوب فيها أحد  أّما القضايا 

عند  وكذلك  الّدستوريّة  بعدم  الّدفع  عريضة  تحرير  عند  الّتعقيب  لدى  مرّسم  محام  تكليف  يتّم 

المرافعة11.

11 أمثلة من القانون المقارن:
أتاح المشّرع الفرنسي للمتقاضي إمكانّية تقديم الّدفع بنفسه أو عن طريق محاميه دون قيد متعّلق برتبته. ففي القضايا التي تفترض 
إنابة محام، يجب أن يقّدم الّدفع من قبل محام، وفي القضايا التي ل يشترط فيها وجود محام، فيتّم تقديم الّدفع من قبل 

المتقاضي نفسه.
أّما الّدستور المغربي، فقد اشترط في فصله 133 تقديم عريضة معّللة ومستقّلة موّقعة من قبل الّطرف المعني أو من قبل محام 

مسّجل في جدول هيأة من هيآت المحامين بالمغرب مع مراعاة التفاقيات الّدولّية الّنافذة.
أمام المحكمة العليا في الوليات المّتحدة الأمريكّية، يمكن لأّي محام أن يرافع في حالت الّدفع بعدم الّدستوريّة.

الجزء الثاني : دور المحامي في الّدفع بعدم دستورّية القوانين
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يتعّين الّنظر في عناصر المذّكرة المحّررة من طرف المحامي أّول، ثّم عناصر قرار الإحالة 
على المحكمة الّدستوريّة، وفي مرحلة أخيرة عملّية الّتثّبت في صّحة إجراءات الّدفع.

أ - مذّكرة مستقّلة:

إّن اشتراط استقاللّية مذّكرة الّدفع يدّعم خصوصّية الّنزاع الّدستوري بالمقارنة مع الّنزاع العادي 
ويؤّكد أهّمّية الّتعاطي مع الّدفع بعدم الّدستوريّة بجّديّة نظرا لما يمكن أن يكون له من تأثير على 

مآل الّنزاع الأصلي.

كما أّن اعتماد مذّكرة مستقّلة يؤّكد مرّة أخرى أّن الّنزاع الّدستوري في حالة الّدفع بعدم الّدستوريّة 
هو نزاع عرضي بالمقارنة مع الّنزاع الأصلي وأّن الّدفع الذي يتقّدم به أحد الخصوم ليس إّل عنصرا 
من عناصر الّنزاع الأصلي ووسيلة للّطرف الذي تقّدم به للّدفاع عن نفسه في حالة انتهاك حقوقه أو 

لأّي سبب جّدي آخر.

ب - مذّكرة معّللة:

يتّم تقديم الّدفع بعدم الّدستوريّة طبقا للفصل 55 من قانون المحكمة الّدستوريّة بمقتضى 
مذّكرة مستقّلة ومعّللة تحتوي على عرض في بيان أسباب الّدفع مع تحديد مفّصل لأحكام القانون 

المطعون فيه.

وعليه فإّن اشتراط الّتعليل ببيان أسباب الّدفع يحيل إلى ضرورة أن يكون الّدفع بعدم الّدستوريّة 
جّديّا حّتى وإن لم يشترط القانون ذلك صراحة. وهو ما من شأنه أن يضع المحامي المكّلف بتحرير 
عالقة  ومدى  الّدستوريّة  والقواعد  المبادئ  بأهّم  دراية  منه  تقتضي  كبرى  مسؤولّية  أمام  المذّكرة 
القانون الذي ينوي القاضي تطبيقه في القضّية المعروضة على أنظاره بالحقوق والحّريّات وبكّل ما 
بالّتدقيق  يبّين  المذّكرة المستقّلة تحّتم على المحامي أن  الّدستور من أحكام، خاّصة وأّن  ورد في 

الفصول الّدستوريّة التي يتعارض القانون المزمع تطبيقه معها.

يتطّلب حنكة  الذي  المحاماة  بأعلى درجات  الّترسيم  اشتراط  ما سبق سبب  أكثر من خالل  ونفهم 
وخبرة عالية في الّتعاطي مع الّنصوص القانونّية12.

كتابّية موّقعة من  بواسطة مذّكرة  الّدستوريّة  الّدفع بعدم  إثارة  القبول  اشترط تحت طائلة عدم  المغربي، فقد  المشّرع  أّما   12

عناصر المذّكرة المحّررة من طرف المحامي: .1

الجزء الّثالث : إجراءات الّدفع بعدم دستورّية القوانين
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المحكمة  على  الإحالة  مسألة  الّدستوريّة  المحكمة  قانون  من  و58   57  ،56 الفصول  نّظمت 
قرار  يتضّمنها  أن  يجب  التي  العناصر  مجمل  إلى  العنصر  هذا  خالل  التطّرق  وسيتّم  الّدستوريّة 

الإحالة ومسألة آلّية الإحالة وآثار الإحالة.

حالة: أ - آلّية الإ

أّن  لزامّية، أي  وهي تفيد الإ »على«  الفصل 56 من قانون المحكمة الّدستوريّة عبارة  استعمل 
محكمة الأصل التي أثير أمامها الّدفع ملزمة بإحالة الّدفع بصفة فوريّة على المحكمة الّدستوريّة ول 

تمتلك في ذلك أيّة سلطة تقديريّة في الّنظر في ضرورة الإحالة من عدمها.

وتكون الإحالة مباشرة على المحكمة الّدستوريّة دون اشتراط تمريرها على أيّة جهة قضائّية أخرى، 
وذلك خالفا للمشّرع الّدستوري الفرنسي الذي جعل الّدفع يمّر بإجراءين: فيجب في مرحلة أولى أن 
الّنزاع،  يحيل قاضي الّدعوى الأصلّية الّدفع إلى محكمة الّتعقيب أو مجلس الّدولة حسب طبيعة 
والّلذان يحيالنه بدورهما على المجلس الّدستوري متى توّفرت فيه شروط الجّديّة، وهو ما يجعلهما 

يضطلعان بدور القاضي الّدستوري.

إّن آلّية الإحالة في القانون التونسي تنفي على محاكم الأصل إمكانّية فرز الّطعون التي تتعّلق بعدم 
الّدستوريّة مما يجعل القاضي في هذه الحالة يتحّول إلى ما يشابه »صندوق بريد«.

حالة: ب - عناصر قرار الإ

يشترط الفصل 57 من قانون المحكمة الّدستوريّة توّفر العناصر الّتالية في قرار الإحالة الوجوبّية:

إمضاء قرار الإحالة من طرف رئيس المحكمة المعنّية وكاتبه، 

أسماء الأطراف وألقابهم ومقّراتهم، 

المطاعن الموّجهة إلى القانون المطعون فيه، 

بيان أحكام القانون المدفوع بعدم دستوريّتها، 

عرض موجز لوقائع القضّية الأصلّية المرتبطة مباشرة بالّدفع، 

قبل المعني بالأمر أو من قبل محام وأن تكون مؤّدى عنها الرّسم القضائي الذي يحّدد مبلغه وفق الّتشريع الجاري به العمل، 
المضمونة  من حقوقه  يمّس  أنّه  الّدفع  يعتبره صاحب  الذي  الّدستوريّة  بعدم  الّدفع  موضوع  الّتشريعي  المقتضى  تتضّمن  أن 
دلء بها )الماّدة 5 من القانون الّتنظيمي  بالّدستور، ان تبّين أوجه الخرق، ويمكن أن تتضّمن أيّة وثيقة أخرى يوّد المعني بالأمر الإ

رقم 86-15 المتعّلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الّدستور(. 

عناصر قرار اإلحالة على المحكمة الّدستورّية: .2

الجزء الّثالث : إجراءات الّدفع بعدم دستورّية القوانين
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يكون قرار الإحالة مرفوقا بمذّكرة الّدفع المستقّلة والمعّللة المحّررة من قبل محام لدى الّتعقيب 
كما ورد في الفصل 55 من الّدستور.

حالة على القضّية الأصلّية: ج - آثار قرار الإ

في  الّنظر  يوقف  الإحالة  قرار  فإّن  الّدستوريّة  المحكمة  قانون  الفصل 58 من  حسب منطوق 
القضّية الأصلّية وتُعّلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توّصل المحكمة التي أثير أمامها 

الّدفع بقرار المحكمة الّدستوريّة أو انقضاء أجل توّصلها بقرار المحكمة الّدستوريّة دون وروده.

الّدستوريّة في  للمحكمة  الإحالة ويدّعم مبدأ الختصاص الحصري  الّتوقيفي لقرار  الأثر  يبرز  وهنا 
مراقبة دستوريّة القوانين.

أ - في القانون الّتونسي:

حسب مقتضيات الفصل 59 من قانون المحكمة الّدستوريّة، وريثما تتّم الإحالة، تُحدث لدى 
المحكمة الّدستوريّة بقرار من رئيسها لجنة خاّصة أو أكثر تترّكب من ثالثة أعضاء من ذوي الختصاص 
لموجباتها  الّدستوريّة  بعدم  الّدفع  مذّكرة  احترام  مدى  في  الّتثّبت  مهّمة  لها  وتوكل  القانون  في 

الّشكلّية والإجرائّية.

وترفع الّلجنة المذكورة لرئيس المحكمة الّدستوريّة اقتراحاتها القاضية إّما بقبول الإحالت من الّناحية 
الّشكلّية أو رفضها.

داخلي  إجراء  القانون من وضع  مّكنها  التي  نفسها  الّدستوريّة  المحكمة  إلى  الفرز  مهّمة  أوكلت  إذا 
يهدف إلى استبعاد الّدفوعات غير الجّديّة من حيث مدى احترامها للّضوابط الّشكلّية والإجرائّية ول 
تخوض في الأصل باعتباره اختصاصا حصريّا للمحكمة الّدستوريّة. وبناء عليه، فإّن محكمة الأصل ل 
تتمّتع بأّي حّق في فرز الّطعون ول يمّكنها القانون من تقدير جّديّة المطاعن المثارة ويقتصر دورها 

على الإحالة فقط.

ومن الممكن أن يتّم إغراق المحكمة الّدستوريّة بالّطعون المتأتّية من المحاكم العاديّة. 

لذلك فإّن لجنة الّتصفية ستلعب دورا على غاية من الأهّمّية عند قيامها بعملّية الّتثّبت الأّولّية، لكّنها 
ل تملك أيّة سلطة في اتّخاذ القرار بشأن قبول الّطعن بل تكتفي برفع اقتراحات، أي تقديم مجرّد رأي 

في قبول الإحالت أو رفضها. وتبّت المحكمة بعد ذلك في مقترح لجنة الفرز.

الّتثّبت في صّحة إجراءات الّدفع: .3
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التي سيتّم  الّلجنة  يفيد شروط عضويّة  ما  الّدستوريّة  المحكمة  قانون  ل يوجد في 
بالحديث عن شرط الختصاص في  الفصل 59  يكتفي  بل  المحكمة،  إحداثها داخل 
الختصاص،  الّتسعة من ذوي  الأعضاء  من  متكّونة  اللجنة ستكون  أّن  أي  القانون، 
وهو ما يعني أنّه ل يمكن تكوين سوى ثالث لجان على أقصى تقدير وهو ما يعتبر غير 

كاف في صورة ورود آلف الطّعون13.

13 وتتراوح التجارب المقارنة بين من منحت آلّية الفرز إلى المحكمة الّدستوريّة دون سواها وبين من أرست نظام فرز مزدوج.
وينصهر في إطار الّنموذج الأّول المثال الألماني على سبيل الّذكر، حيث توجد أقسام تتكّون من ثالثة قضاة مكّلفين بالبّت في 
الّدستوريّة  المحكمة  قانون  من   93 الفصل  أفاد  وقد  تعليل.  دون  الّطعون  رفض  ويمكن  عليهم.  المعروضة  الّطعون  قبولّية 
الألمانّية أنّه يجب قبول الّطعن بموجب القانون إذا توّفر فيه شرطان: أّول أن يكتسي أهّمّية بالغة بالّنسبة للحّق الّدستوري، وأن 

يسّبب الرّفض ضررا فادحا للّطاعن. 
أّما بالّنسبة للرّقابة المزدوجة، فهي تلك التي يمارسها في مرحلة أولى قاضي الأصل وتقوم على دراسة الّشروط الخارجّية للّدفع مثلما 
هو الأمر في فرنسا منذ إدراج المسألة الأولويّة الّدستوريّة في 2008. وفي مرحلة ثانية تمارس المحكمة العليا التي يرجع إليها قاضي 
الأصل رقابة تقوم على تحليل موضوعي لشروط قبول الّطعن كجّديّة المطاعن والمساس بالحقوق والحّريّات... ومن إيجابّيات هذه 

الّطريقة أن تحول دون إغراق المحكمة الّدستوريّة بالّدفوعات غير الّسليمة. 
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الّنظر في دستوريّة  أثناء  المحامي من عدمها  إلزامّية حضور  يتعّين الخوض في مسألة 
القانون من طرف المحكمة الّدستوريّة قبل الّنظر في آثار الّدفع بعدم دستوريّة القوانين.

المحامي  إلى مسألة تدّخل  المرافعة ول  إلى إجراءات  الّدستوريّة  قانون المحكمة  يتعرّض  لم 
فيها حضوريّا. ومن المنتظر أن ينّظم الّنظام الّداخلي للمحكمة الّدستوريّة هذه المسألة مثلما هو 
الّشأن في فرنسا حيث نّظم الّنظام الّداخلي حول الإجراءات المّتبعة امام المجلس الّدستوري 
الّنظام  من   6 الفصل  اقتضى  فقد  المحامي.  تدّخل  للّدستوريّة  الأولويّة  بالمسألة  والمتعّلقة 
الّداخلي المذكور أنّه »إذا اقتضت ضرورة الّتحقيق ذلك، فإنّه يمكن للمجلس الّلجوء إلى استماع 
المذكورة في  الأطراف والّسلط المذكورة بالفصل الأّول ودعوتهم للحضور«. ومن بين الأطراف 

الفصل الأّول نجد »ممّثلي الخصوم«.

أّن  سلفا  المذكور  الفرنسي  الدستوري  للمجلس  الّداخلي  الّنظام  من   10 الفصل  اقتضى  كما 

»ممّثلي الأطراف والأشخاص اّلذين تّم قبول مالحظاتهم، إن كانوا محامين لدى مجلس الّدولة 
أو محكمة الّتعقيب أو محامين فقط... يمكن لهم تقديم مالحظاتهم بصفة شفاهّية«14.

يجدر الّتذكير بأّن المحكمة الّدستوريّة ليست مكّلفة في حالة وجود دفع بفّض الّنزاع الأصلي، بل 

سيقتصر نظرها على المطاعن المثارة من قبل الأطراف. وبالّتالي سوف يتحّول الّنزاع من نزاع واقعي 
إلى نزاع موضوعي ومجرّد باعتباره سينصّب على القانون ول على الوقائع، وهو ما يقرّه الفصل 60 
من قانون المحكمة الّدستوريّة الذي حّدد طبيعة القرار المتمّثلة إّما في رفض الّدعوى أو قبولها 
والقضاء بعدم دستوريّة القانون أو البعض من أحكامه في حدود ما قضت به تجاه الجميع دون أن 
يكون لذلك مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا الّسابق الحكم فيها بصفة باتّة. ول 
تستثنى من هذه القاعدة إّل القوانين النتخابية حيث أّن عدم الّدستوريّة ل يسري إّل تجاه الّطاعن 
خالل النتخابات الجارية ويصبح ساريا تجاه الجميع انطالقا من النتخابات الموالية. وهي خصوصّية 
انفرد بها المشّرع الّتونسي. وقد أضاف قانون المحكمة الّدستوريّة هذا الستثناء الذي لم يتّم الّتطّرق 
إليه في الّدستور، والذي يمكن تفسيره بحرص المشّرع على ضمان استقرار الأوضاع القانونّية نظرا لما 

في إلزامّية حضور المحامي من عدمها أمام القاضي الّدستوري:

آثار الّدفع بعدم الّدستورّية:

.1

.2
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يكتسيه القانون النتخابي من أهّمّية على مستوى آثاره على المشهد السياسي، وهو ما يجعل توقيف 
آثاره ينحصر على الّطاعن فقط، في حين ل تسري على الجميع إل فب النتخابات الموالية.

سواء تعّلق الأمر بتوقيف العمل أو الّنسخ أو فقدان الأثر، فمهما تعّددت العبارات فإّن قرار القاضي 
الّدستوري سوف يساهم في تنقية الّنظام القانوني خاّصة وأّن القرار يتمّتع بالحّجّية المطلقة لالأمر 
المقضي به، حيث أقر الفصل 123 من الّدستور في فقرته الأخيرة أنّه: »يتوقف العمل بالقانون 
في حدود ما قضت به المحكمة«، والمقصود من ذاك أّن توقيف العمل ل يشمل إل الفصول التي 
بقاء على الفصول التي لم يشملها الطعن على حالتها. غير أّن فهم  تم الدفع بعدم دستوريتها مع الإ
آثار قرار المحكمة الدستورية في حالة الدفع غير ممكن إل إذا تم ربط هذه الآثار بما ورد بالفصل 
121 من الدستور في فقرته الثانية من أّن قرار المحكمة يكون معلال وملزما لجميع الّسلطات، أي ل 
القاضي فقط بل كل السلط العمومية والسياسية. وبما أّن القانون قد دخل حّيز الّنفاذ، فإنّه يتعّين 
على الّسلطة الّتشريعية، طبقا لقرار المحكمة وبناء على مشروع تعديل صادر عن الّسلطة التنفيذية 
أو مقترح قانون صادر عن النواب، إدخال الّتعديالت الالزمة على القانون الذي أقرت المحكمة بعدم 

دستوريّة أحكامه موضوع الّدفع بعدم الدستورية.

وهو ما يختلف عّما هو معمول به في الّنموذج الأمريكي الذي يقّر أثر المتناع الذي تنسحب آثاره 
على أطراف الّنزاع فقط وبداية من تاريخ صدور القرار15.

لغاء وإنّما إعالنا عن عدم دستوريّة يتمّتع بحّجّية نسبّية  15 في بلجيكا، ل يعتبر القرار الّصادر عن القاضي الّدستوري حكما بالإ
معّززة، ما يعني أّن القرار ملزم للمحاكم فقط.

أّما في إيطاليا وفرنسا، فإّن حّجّية الأمر المقضي به مطلقة وتنسحب على جميع الّسلط العمومّية.

الجزء الّرابع : المرافعة والحكم
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مقترح نموذج مذّكرة 
للّدفع بعدم دستورّية القانون

المحامي ............................................................ المرّسم لدى الّتعقيب ........................................... 
نيابة عن الّسّيد)ة( ................................................... في القضّية المرّسمة تحت عدد ...................، 

نقّدم المذّكرة الّتالية للّدفع بعدم دستوريّة القانون عدد ................... لسنة ................... المؤّرخ 
في ................... والمنطبق في القضّية المذكورة أعاله .......................................................

أسباب الّدفع :- 

الّتذكير بأحكام الفصل 123 من الّدستور وأحكام الفصول 54، 55 و56 من قانون المحكمة 
الّدستوريّة.

بـ......................................  موضوعه  والمتعّلق   ........................ القانون  فإّن  تقّدم  ما  على  بناء 
)مع ذكر محتوى الفصول(   ....................................................... يتعارض في فصله/ أو فصوله 
مع أحكام الفصل/ أو الفصول ............................................ الواردة في باب ................................ 

من دستور 27 جانفي 2014.

مع -  الّدستور  وأحكام  دستوريّته  بعدم  المدفوع  القانون  بين  الّتعارض  مواقع  بيان 
تعليل هذا الّتعارض، أي عدم الكتفاء بذكر الّتعارض بل وجوب بيان مداه ويستوجب 
كوحدة  تأويله  على  والقدرة  ومقاصده  الّدستور  بأحكام  لمام  الإ على  عالية  قدرة  ذلك 

منسجمة ل تتجّزأ.
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نماذج لصيغ مذّكرات الّدفع 
بعدم دستورّية القوانين 

في بعض التجارب المقارنة

1 - مثال لمذكرة دفع بعدم الدستورية في القانون المصري:

بتاريخ 27 فبراير 2013

مذكرة في الدفع بعدم دستورية

المادة 200 مكررا
 بدفاع

الأستاذ/ اسالم عفيفي متـــــــــهم

ضـــــــــــــــــــد

اول: - النيابة العامة ســـــلطة اتهام

ثانيا: - السيد /عصام الدين محمد حسين العريان مدعى بالحق المدني

الموافق  الثنين  بجلسة  والمنظورة  الدقي  جنح   2012 لسنة   10307 رقم  الدعوى  فى 

2013 / 2 / 11

نخصص هذه المذكرة فى الدفع بعدم دستورية المادة 200 مكرر أ من قانون العقوبات 

المصرى
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الدفــــــاع

نصت المادة 29 من قانون المحكمة لدستورية العليا رقم 48 لسنة 1997 )تتولى 

المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:

أثناء نظر إحدى  الهيئات ذات الختصاص القضائي  أو  إذا تراءى لإحدى المحاكم  أ( 

أوقفت  النزاع،  في  للفصل  لزم  لئحة  أو  قانون  في  نص  دستورية  عدم  الدعاوى 

في  للفصل  العليا  الدستورية  المحكمة  إلى  رسوم  بغير  الأوراق  وأحالت  الدعوى 

المسألة.

ذات  الهيئات  أو  المحاكم  إحدى  أمام  دعوى  نظر  أثناء  الخصوم  أحد  دفع  إذا  ب( 

الختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لئحة ورأت المحكمة أو الهيئة 

ثالثة  يجاوز  ل  ميعاداً  الدفع  أثار  لمن  وحددت  الدعوى  نظر  أجلت  جدي  الدفع  أن 

أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في 

الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.(

اول: في الدفع بعدم دستورية المادة 200 مكرر أ من قانون العقوبات

ونصها كالتالي:

)يكون الشخص العتباري مسؤول بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن 

الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص العتباري 

من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسؤول بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به 

من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسؤول.

شراف على النشر مسئولية  وتكون مسؤولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإ

شخصية، ويعاقب على أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة ل تقل عن 

خمسة آلف جنيه ول تجاوز عشرة آلف جنيه، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخالله 

شراف( بواجب الإ
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على  التفافا  تعد  وهى   2006 لسنة   147 رقم  بالقانون  اضافتها  تمت  المادة  وهذه 

الحكم الصادر فى الدعوى 59 لسنة 18 قضائية دستورية والمحكوم فيها بجلسة أول 

فبراير 1997 وتم نشره في الجريدة الرسمية العدد 7 )تابع( في 13/2/1997 وهو الذى 

مسؤولية  تفترض  كانت  والتي  العقوبات  قانون  من   195 المادة  دستورية  بعدم  قضى 

بالجريدة )مسئولية مفترضة( وقد قضى هذا  ينشر  ما  كل  الشخصية عن  التحرير  رئيس 

الحكم بعدم دستورية هذه المادة القائمة على عقاب رئيس التحرير بموجب المسؤولية 

الشخصية المفترضة عن كل ما ينشر في الجريدة نص هذا الحكم على أن مسؤوليته تكون 

مسؤولية مدنية وغير عمديه ول يجوز فرض عقوبة جنائية عليها .

وعلى الرغم من وضوح هذا الحكم إل أن المشرع وخروجا على المبادئ المستقرة دستوريا 

 قام باللتفات عما جاء بهذا الحكم بإعادة حكم المادة 195 بشكل أخر وهو المادة 200 مكرر أ .

الجنائية وشخصية  المسؤولية  لمبدأ شخصية  المادة لإخاللها  الدفع على هذه  وينصب 

العقوبة وافتراض أصل البراءة والحرية الشخصية وخضوع الدولة للقانون والفصل بين 

السلطات مما يعد مخالفة لنصوص المواد41 و65 و 66و 67 و86 و165 من الدستور 

أيضا  و  و 46  و 19 و20 و33   8 أرقام  الدستوري  العالن  مواد  يقابلها من  وما  السابق 

المواد 76 و77 و 34 من الدستور الحالي على النحو التالي :

المنصوص  والعقوبة  الجنائية  المسؤولية  لمبدأ شخصية  الطعينة  المادة  1. مخالفة 

عليهما فى المادة 66 من الدستور السابق والمادة 19 من العالن الدستوري وايضا المادة 

76 من الدستور الحالي.

 لما كانت هذه المادة من الدستور قد اقرت مبدأ شخصية العقوبة ومعناه أل يسأل 

المادة الطعينة  الشخص جنائيا إل على فعله هو وليس على فعل الخرين وقد جاءت 

واقرت مسؤولية رئيس التحرير الشخصية عما تم نشره فى الجريدة وتضمن قذفا او سبا 

في حق الخرين وهذا مخالف لالأصل العام الذى اقرته المحكمة الدستورية العليا بانه ل 

تجوز افتراض جريمة في حق شخص لم يرتكب أفعال مادية يقينية تؤكد انه قصد ارتكاب 

هذا الفعل سواء بسلوك مادى إيجابي او بفعل امتناع.

وبالتالي فان تقرير المسؤولية الجنائية في هذه المادة يعد مخالفة لنص المادة 66 من 

الدستور والتي تحدثت عن شخصية المسؤولية الجنائية وشخصية العقوبة.
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 … حيث قضت المحكمة الدستورية العليا )وحيث أن الصل في النصوص العقابية 

ان تصاغ في حدود ضيقة تعريفا بالأفعال التي جرمها المشرع وتحديدا لماهيتها، لضمان 

ال يكون التجهيل بها، موطئا لالإخالل بحقوق كفلها الدستور للمواطنين(

)جلسة اول فبراير 1997 القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية(

ومعنى ذلك أل ينسب الى انسان في امر ما جريمة عمدية او غير عمدية اذا لم يكن 

سلوك ذلك النسان قبل وقوع هذا المر او في أعقابه هو الذى يشكل خطر وقوعه

2. مخالفة المادة الطعينة للمادة 67 من الدستور السابق والمادة رقم 77 من الدستور 

الحالي.

يرتكبه  لم  الشخصية عن فعل  التحرير وافترضت مسؤوليته  رئيس  المادة  انها  وهو   

وهذا يعد مخالفا لأصل البراءة الذى نصت عليه المادة 67 من الدستور والمادة 20 من 

بيقين  ال  يزول  ل  يقين  البراءة وهذا  النسان  في  الصل  وذلك لن  الدستوري.  العالن 

مثله وبموجب أدلة يقينية جازمة على ان هذا الشخص هو الذى قصد بإرادته الى تحقيق 

البراءة مفترض  التجريم وذلك لأن أصل  التي حدثت وأصبحت مناط  النتيجة الجرامية 

لكل انسان، فقد ولد النسان حرا مطهرا من الخطيئة ودنس المعصية، لم تنزلق قدماه 

الى شر، ولم تتصل يده بجور أو بهتان. ويفترض وقد كان سويا حين ولد حيا، وأنه ظل 

الرذائل على اختالفها، ملتزما طريقا مستقيما  نائيا عن  تبيانها،  كذلك متجنبا الآثام على 

بدليل  ينقض  أن  يتعين  بل  يهدم توهما،  أن  افتراض ل يجوز  اعوجاجا، وهو  يتبدل  ل 

مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق، وعن بصر وبصيرة

اما افتراض مسؤوليته الشخصية لمجرد وقوع هذا الفعل المؤثم من اشخاص اخرين 

النص  في  انحرافا  يعد  فهذا  الشراف  في  خطأه  ثبت  اذا  له  عقوبة  على  والنص  غيره 

التشريعي ومخالفا للدستور وبمبادئ المحكمة الدستورية العليا حيث نصت )ان افتراض 

عليها وهو كذلك  النسان  التي جبل  للفطرة  استصحابا  يكون  ان  يعدو  المتهم ل  براءة 

وثيق الصلة بالحق في الحياة، وبدعائم العدل التي تقوم على قواعدها النظم المدنية 

والسياسية جميعها ومن ثم، كان اصل البراءة جزءا من خصائص النظام التهامي(

)دستورية عليا في 3 يناير 1998 في القضية رقم 29 لسنه 18 قضائية دستورية(
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على  عقوبة  على  والنص  الجنائية  المتهم  مسؤوليه  افتراض  في  المشرع  سلطة  وفى 

ذلك استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على أنه )ل يملك المشرع ان يفرض قرائن 

ثبات التهمة ولنقل عبء الثبات على عاتق المتهم، لمناقضة ذلك بعدم التزام  قانونية لإ

المتهم بأثبات براءته تطبيقا لأصل البراءة. فافتراض براءة المتهم يمثل اصال ثابتا يتعلق 

بالتهمة الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد اجراءاتها، مما ل يجوز معه نقضها بغير 

الدلة الجازمة التي تخلص اليها المحكمة وتتكون من جماعها عقيدتها. ول سبيل لدحض 

أصل البراءة بغير الدلة التي تبلغ قوتها القناعية مبلغ الجزم الذي تخلص اليه المحكمة 

دانة( في حكمها بالإ

كما أن المادة الطعينة لم تحدد ماهية الأفعال التي يجب أن يقوم بها رئيس التحرير 

ثبات وقوع  في الشراف على الجريدة حتى تستطيع المحكمة الوقوف على أنه قد خالفها لإ

الخطأ الموجب للعقاب من عدمه وهذا يعد لفظا فضفاضا وبه كثير من الغموض مما 

يناقض أصل البراءة وضمانات المحاكمة المنصفة.

وقد قضت في ذلك المحكمة الدستورية

 )في الجريمة غير العمدية يتولى المشرع دون غيرة بيان عناصر الخطأ التي تكونها، 

وهى عناصر ل يجوز افتراضها او انتحالها(

)دستورية عليا 2 ديسمبر 1995 القضية رقم 28 لسنة 17(

وفي حكم اخر قضت

)وحيث أنه اذا كان ما تقدم، وكانت خاصية الوضوح واليقين في القوانين الجزائية غايتها 

ضمان الحرية الفردية في مواجهة التحكم انطالقا من ايمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة 

الخاصة وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية لضمان أن تباشر السلطة المخولة 

لها في مجال فرض العقوبة صونا للنظام الجتماعي بمراعاة الأغراض النهائية للقوانين 

فان  ذلك،  كان  متى  لذاته.  مقصودا  المتهم هدفا  ادانة  تكون  أن  ينافيها  التي  العقابية 

انتفاء الغموض في هذه القوانين يقع في نطاق مجموعة القيم التي تكفل لحقوق المتهم 

الحد الأدنى من الحماية التي ل يجوز النزول عنها أو النتقاص منها ………………. فان 

من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين الجزائية، أن تكون درجة اليقين 

التي تنظم أحكامها في أعلى مستوياتها، وأظهر في هذه القوانين منها في أية تشريعات 
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أخرى، ذلك أن قوانين الجزائية تفرض على الحرية الشخصية أخطر القيود وأبلغها أثرا، 

ويتعين بالتالي ضمانا لهذه الحرية ـأن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين محددة 

بصورة قاطعة(

)دستورية عليا جلسة 2 يناير 1993 القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية(

مع  يتفق  ل  الخطأ  افتراض  ان  على  اتفقت  انها  يتضح  والمبادئ  الحكام  هذه  ومن 

جوهر المسؤولية الشخصية ومن ثم فال مجال للمسؤولية الجنائية المفترضة

)دكتور احمد فتحي سرور – القانون الجنائي الدستوري –دار الشروق ص 304(

ومن ذلك يتضح ان المادة الطعينة تخالف المادة 67 من الدستور و مبدأ اصل البراءة 

مسئولية  أن  اعتبر  والذى  المدني  القانون  في  العام  الصل  خالفت  قد  ايضا  انها  كما 

وليس  المدني  التعويض  عليها  يستحق  مدنية  مسئولية  هي  تابعه  افعال  عن  المتبوع 

العقاب الجنائي .

3. مخالفة النص الطعين للمادة 41 من الدستور وايضا المادة 34 من الدستور الحالي.

نسان والتي اعتبرها الدستور من الحقوق  التي كفلت عن الحرية الشخصية لالإ وهي   

المطلقة التي ل يجوز المساس بها 

حيث قضت المحكمة الدستورية العليا 

الطبيعية  الحقوق  من  فأعتبرها  الشخصية،  الحرية  قدر  أعلى  الدستور  أن  )وحيث 

الكامنة فى النفس البشرية، الغائرة في أعماقها، والتي ل يمكن فصلها عنها، ومنحها بذلك 

الرعاية الأوفى والأشمل توكيدا لقيمتها، وبما ل اخالل فيه بالحق في تنظيمها، بمراعاة أن 

القوانين الجنائية قد تفرض على هذه الحرية بطريق مباشر أو غير مباشر أخطر القيود 

الحرية  على  القوانين  تفرضها  التي  القيود  انفاذ  يكون  أن  بالتالي  ويتعين  أثرا.  وأبلغها 

بصورة  تكون محددة  أن  ذلك،  تحت  ويندرج  الدستورية.  بمشروعيتها  رهنا  الشخصية، 

يقينية ل التباس فيها(

)دستورية عليا جلسة 15 يونية 1996 القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية(

ولما كان النص الطعين بافتراضه المسئولية الشخصية عن فعل وقع من غير المتهم 

وكذلك عدم تحديده أركان الخطأ المعاقب عليه تحديدا دقيقا يكون قد خالف مبدأين 
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الحرية  خالف  قد  يكون  وبالتالي  البراءة  وأصل  العقوبة  شخصية  وهما  دستوريين 

الشخصية وبالتالي أصبح النص مشوب بمخالفة المادة 41 من الدستور والمادة34 من 

الدستور الحالي.

وقد يرد على ذلك بان العقوبة هي الغرامة وليست الحبس ال أن ذلك مردود عليه بأن 

أصل البراءة يمثل أصال ثابتا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية اثباتها وليس بنوع العقوبة 

المقررة لها.

4. مخالفة المادة الطعينة للمادة65 من الدستور

الدولة  خضوع  )ان  على  استقرت  قد  العليا  الدستورية  المحكمة  أحكام  كانت  لما   

التي  بالحقوق  للقانون محددا على ضوء مفهوم ديموقراطي مؤداه ال تخل تشريعاتها 

يعد التسليم بها في الدولة الديموقراطية مفترضا اوليا لقيام الدولة القانونية، وضمانه 

اساسية لصون حقوق النسان وكرامته وشخصيته المتكاملة(

)دستورية عليا جلسة 4 يناير 1992 القضية رقم 22 لسنة 8 قضائية دستورية(

تشريعات  من  تصدره  أو  قرارات  من  تتخذه  فيما  الدولة  تلتزم  أن  هو  ذلك  ومعنى 

المنصفة  والمحاكمة  العدالة  لضمانات  المستقرة  والمبادئ  والدستور  القانون  باحترام 

والحرية الشخصية فان هي خرجت عن ذلك في تشريعاتها تكون قد خالفت المادة 65 

من الدستور 

ولما كانت المادة الطعينه بما اقرته من مسؤولية شخصية مفترضة لرئيس التحرير عن 

كل ما ينشر في الجريدة يعد مخالفا لمبادئ أساسيه من الدستور كمبدأ شخصية العقوبة 

وأصل البراءة وبناء عليه تكون هذه المادة ايضا قد خالفت المادة 65 من الدستور والتى 

اشترطت خضوع الدولة للقانون ومنها التشريعات التى تصدر عنها

حيث انه يشترط فى التشريع كى يكون صحيحا أن تكون عباراته واضحة ومتوافقا مع 

الدستور وان يعبر المشرع الجنائى عن السلوك المعاقب علية بطريقة واضحة محددة 

بعيدا عن الغموض وقد عبرت المحكمة الدستورية العليا على هذا المبدأ فى قولها )بانه 

ل يسوغ للمشرع ان يجعل من نصوصة العقابية شباكا او شراكا يلقيها ليتصيد باتساعها او 

بخفائها من يضعون تحتها او يخطئون مواقعها(

)دستورية عليا في 2 يونيو 2001 القضية رقم 114 لسنة 21 قضائية دستورية(
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من  و46   33 والمادتين  الدستور  و165من   86 للمادتين  الطعينة  المادة  مخالفة   .5

العالن الدستوري وما يقابلها بالدستور الحالي.

وهى المواد التي حددت اختصاص كال من السلطتين التشريعية والقضائية بأن تختص 

الأولى بالتشريع فقط والثانية بالقضاء وتطبيق القانون وهذا ما سمى بمبدأ الفصل بين 

القضائية  السلطة  أعمال  في  التدخل  التشريعية  للسلطة  بموجبه  يجوز  فال  السلطات 

التشريعات بصورة واضحة ومفصلة ل يكتنفها الغموض  ويقف دورها عند حد صياغة 

المحاكم بدورها  الجريمة بشكل واضح حتى تستطيع  أركان  الصياغات أوعد تحديد  في 

تطبيق صحيح القانون كما أنه أوجب علي السلطة التشريعية احترام الأحكام الصادرة 

من المحاكم وتطبيق المبادئ والتي أقرتها هذه المحاكم وذلك بأل يصدر تشريعا مخالفا 

لكل ذلك. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا:

وكذلك  ابتداء،  القانونية  القواعد  بإقرار  التشريعية  السلطة  اختصاص  أن  )وحيث 

يخول  ل  الدستور،  بينها  التي  الحدود  في  اصدارها  في  التنفيذية  السلطة  تفويضها 

احداهما التدخل في أعمال أسندها الدستور الى السلطة القضائية وقصرها عليها، وال 

 3 عليا فى  السلطات()دستورية  بين  الفصل  بمبدأ  أفتئاتا على وليتها، واخالل  كان ذلك 

الطعينة  المادة  كانت  ولما  دستوريه(،  قضائية   16 لسنة   25 رقم  القضية   1995 يوليو 

قد افترضت المسؤولية الشخصية في حق رئيس التحرير بمجرد النشر وعاقبته في حالة 

شراف دون أن تحدد ماهية الواجبات في الشراف التي يقصدها. وهذا  ثبوت أنه أخل بالإ

أن  المتصور عقال وعمال  غير  لأنه من  والالمنطقية  التعسف  كثير من  على  ينطوي  النص 

يقوم رئيس التحرير بقراءة كل ما يكتب في الجريدة قبل نشرة وتقييمه والتأكد منه ومن 

ذلك يتضح أن هذا النص مقصود به التصيد لرؤساء تحرير الصحف وضعهم دائما تحت 

الصادر  للحكم  )بالمخالفة  الصحيفة  في  ينشر  ما  كل  عن  والمحاكمات  الغرامات  وطأة 

من المحكمة الدستورية العليا( ومن كل ذلك يتضح أن المادة الطعينة تخالف المواد41 

و 66 و67 و65 و 86 و165 من الدستور والمواد 8 و 19 و و20 و33 و 46 من العالن 

الدستوري .
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لــــــــذلك

يلتمس دفاع المتهم

مدى  فى  للفصل  العليا  الدستورية  المحكمة  الي  الوراق  واحالة  الدعوى  وقف   .1

دستورية المادة 200 مكررا من قانون العقوبات.

 2.التصريح للمتهم باقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى 

دستورية المواد 200 مكرر أ من قانون العقوبات.

 
 وكيل المتهم

 محمد محمود حسن 

نسان.  المحامي بوحدة الدعم القانوني بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإ
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