قراءة فً
قرار المحكمة الدستورٌة رقم  18/70م.د فً شؤن القانون التنظٌمً رقم  86.15المتعلق بتحدٌد
شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورٌة قانون
إعداد
عبد الزاق عرٌش
باحث أكادٌمً فً القانون
تقدٌم
بعد تمام المصادقة على مشروع القانون التنظٌمً رقم ٌ 86.15تعلق بتحدٌد شروط وإجراءات الدفع
بعدم دستورٌة قانون من لدن مجلس النواب باألغلبٌة بالجلسة العامة فً إطار قراءة ثانٌة فً  06فبراٌر
 ،2018تمت إحالته إلى المحكمة الدستورٌة لمراقبة مطابقته للدستور طبقا للفقرة الثانٌة من الفصل  132من
الدستور والمادة  21من القانون التنظٌمً رقم  066.13المتعلق بالمحكمة الدستورٌة
ٌحٌل ربٌس الحكومة على الفور القوانٌن التنظٌمٌة التً أقرها البرلمان ،بصفة نهابٌة ،إلى المحكمة
الدستورٌة ،قبل إصدار األمر بتنفٌذها .قصد البت فً مطابقتها للدستور.
وٌعد القانون التنظٌمً رقم  86.15المذكور أول قانون تنظٌمً تتم المصادقة علٌه فً إطار الوالٌة
التشرٌعٌة ( )2021-2016وأحد القوانٌن التنظٌمٌة التً لم تعرف طرٌقها إلى التنزٌل تطبٌقا لمقتضٌات
دستور ٌ 29ولٌو  2011وعددها أربعة ؛ إذ فضبل عن القانون التنظٌمً رقم  86.15موضوع قرار
المحكمة الدستورٌة رقـم  18/70م.د ،ال زالت هناك ثبلث قوانٌن تنظٌمٌة أخرى قٌد الدرس باللجان
المختصة بمجلس النواب ،وٌتعلق األمر ب:
-1مشروع قانون تنظٌمً رقم ٌ 04.16تعلق بالمجلس الوطنً للغات والثقافة المغربٌة المحال على مجلس
النواب فً  30سبتمبر 2016؛
 -2مشروع قانون تنظٌمً رقم ٌ 26.16تعلق بتحدٌد مراحل تفعٌل الطابع الرسمً لؤلمازٌغٌة وكٌفٌات
إدماجها فً مجال التعلٌم وفً مجاالت الحٌاة العامة ذات األولوٌة المحال على مجلس النواب فً  30سبتمبر
2016؛
 -3مشروع قانون تنظٌمً رقم  97.15بتحدٌد شروط وكٌفٌات ممارسة حق اإلضراب المحال على مجلس
النواب فً 6أكتوبر.2016
كما ٌعد القانون التنظٌمً رقم  86.15أول قانون تنظٌمً ٌعرض على المحكمة الدستورٌة فً شكلها
الدستوري الجدٌد طبقا للقانون التنظٌمً المتعلق بها رقم  ،066.13وبذلك فهو ٌعتبر أول اختبار لهذه
المحكمة فً مجال ممارسة اختصاصها المتصل بالمراقبة القبٌلة لدستورٌة القوانٌن ،ال تخفى أهمٌته حٌث
سٌشكل اللبنة األولى فً بناء وتؤسٌس اجتهاد القضاء الدستوري لهذه المحكمة فً حلتها الجدٌدة.
لئلشارة ٌتكون القانون التنظٌمً رقم  86.15من  27مادة موزع على خمسة أبواب على النحو اآلتً:
الباب األول :أحكام عامة (المواد من  1إلى )3؛
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الباب الثانً  :شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورٌة قانون أمام محاكم أول درجة ومحاكم ثانً
درجة (المواد من  4إلى )9؛
الباب الثالث :اختصاص محكمة النقض بالنظر فً الدفع بعدم دستورٌة قانون( المواد من  10إلى
)13؛
الباب الرابع :شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورٌة قانون أمام المحكمة الدستورٌة والبت فٌه(المواد
من  14إلى )24؛
الباب الخامس :مقتضٌات ختامٌة(المواد من  25إلى .)27
فإلى أي حد توفقت المحكمة الدستورٌة فً سبر أغوار هذا القانون التنظٌمً وفك مخرجاته وإلى أي
مدى استطاعت إخضاعه لمجهر الفحص والتمحٌص من أجل مراقبة مطابقة بنوده لروح الدستور وأحكامه؟
هذه األسبلة وغٌرها سؤحاول اإلجابة علٌها من خبلل قراءة نقدٌة لقرار المحكمة الدستورٌة
رقـم  18/70م.د فً شؤن القانون التنظٌمً رقم  86.15المتعلق بتحدٌد شروط وإجراءات الدفع بعدم
دستورٌة قانون ،المحال علٌها بمقتضى رسالة السٌد ربٌس الحكومة ،المسجلة بؤمانتها العامة فً  14فبراٌر
 ،2018وذلك من أجل البت فً مطابقته للدستور.
سؤعتمد فً هذه القراءة التحلٌلٌة مقتضٌات القانون التنظٌمً رقم  86.15المذكور وقرار المحكمة
الدستورٌة رقـم  18/70وأحكام الدستور والقانون التنظٌمً رقم  066.13المتعلق بالمحكمة الدستورٌة
والقانون المقارن وآراء الفقه ،غاٌتنا من وراء ذلك إغناء النقاش وتطوٌر االجتهاد وتنوٌع أدوات التحلٌل،
مستلهمٌن فً ذلك قول الرسول (صلعم) لعمرو بن العاص :إن أصبت فلك أجران وإن أخطؤت فلك أجر.
وأقترح مقاربة هذه القراءة التحلٌلٌة والنقدٌة وفق المنهجٌة التالٌة:
أوال-المقتضٌات التً قضت المحكمة الدستورٌة بكونها ال تكتسً طابع قانون تنظٌمً ألنها مجرد تكرار
ألحكام الدستور(المادتان األولى و.)23
ثانٌا-المقتضٌات التً قضت المحكمة الدستورٌة بعدم دستورٌتها.
أ – خرق المشرع للدستور عند استبعاد النٌابة العامة من مدلول األطراف التً ٌحق لها إثارة الدفع بعدم
الدستورٌة(المادة ( 2البند "ب").
ب -خرق المشرع الختصاص المحكمة الدستورٌة عند تخوٌل محاكم الموضوع ومحكمة النقض
اختصاص النظر فً الدفع من خبلل مراقبة بعض الشروط ومراقبة الجدٌة(المواد( 5فٌما نصت علٌه من
شرطً المقتضى التشرٌعً والحقوق والحرٌات و 6و 7الفقرة  2و 10و 11و12
 -1التؤكٌد على االختصاص المطلق للمحكمة الدستورٌة للنظر فً الدفع بعدم دستورٌة القوانٌن شكبل
وموضوعا ورفض نظام التصفٌة المخول لمحاكم الموضوع ومحكمة النقض.
االعتراض على مراقبة بعض شروط مقبولٌة الدفع المخولة لمحاكم الموضوع والتصرٌح

بعدم دستورٌتها(المادة ( 5فٌما نصت علٌه من شرطً المقتضى التشرٌعً والحقوق والحرٌات و 6و7
الفقرة ..)2
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االعتراض على مراقبة جدٌة الدفع المخول لمحكمة النقض كمرحلة ثانٌة فً نظام التصفٌة

والتصرٌح بعدم دستورٌة هذا المقتضى( المادتان  11و.)12
- 2خرق المشرع لمجال القانون التنظٌمً المحدد فً الدستور عند تنظٌم موضوع االختصاص الذي ال
ٌندرج ضمن مشموالت القانون التنظٌمً( شؤن المواد السادسة والعاشرة و)11
ج-عدم دستورٌة إغفال إدراج مقتضى ٌضمن لمثٌر الدفع حق االستفادة من األثر المترتب عن قرار
المحكمة الدستورٌة القاضً بعدم الدستورٌة فً حال مواصلة المحكمة نظرها فً الدعوى األصلٌة( المادتان
 8و.)13
د-عدم دستورٌة اإلحالة إلى النظام الداخلً للمحكمة الدستورٌة من أجل تنظٌم بعد شروط و إجراءات
الدفع بعدم الدستورٌة(المادتان  14و.)21
ثالثا-مراعاة المحكمة الدستورٌة لمتطلبات النجاعة القضابٌة وحسن سٌر العدالة.
عدم االعتراض على تخوٌل محاكم الموضوع مراقبة بعض الجوانب الشكلٌة للدفوع (المواد  5و6
و 10فقرة.)2
رابعا -مقتضٌات كانت تستلزم تدخل المحكمة الدستورٌة من أجل تؤوٌلها لغاٌة مطابقتها للدستور.
أ -عدم مناقشة مدلول المحاكم التً ٌمكن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة أمامها (المادة.)3
ب  -عدم تعمٌق مناقشة الحاالت االستثنابٌة التً ترد على مبدأ إٌقاف البت فً الدعوى األصلٌة كؤهم أثر
ٌترتب عن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة أمام المحاكم (المادتان  8و.)13
-1اآلثار المترتبة عن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة أمام المحاكم فً النظام القانونً الفرنسً.
 -2اآلثار المترتبة عن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة وفق القانون التنظٌمً رقم 86 -15

أوال
المقتضٌات التً قضت المحكمة الدستورٌة بكونها ال تكتسً طابع قانون تنظٌمً
تهم هذه المقتضٌات المادتان األولى و 23من القانون التنظٌمً رقم  86 -15حٌث جاء فً حٌثٌات
قرار المحكمة الدستورٌة فً شؤنهما" :حٌث إن المادتٌن المذكورتٌن تنصان ،بالتتابع ،على أنه "تطبٌقا ألحكام
الفقرة الثانٌة من الفصل  133من الدستورٌ ،حدد هذا القانون التنظٌمً شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورٌة
قانون ساري المفعولٌ ،راد تطبٌقه بشؤن دعوى معروضة على المحكمةٌ ،دفع أحد أطرافها أنه ٌمس بالحقوق
والحرٌات التً ٌضمنها الدستور" ،وأنه "ٌترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورٌة بعدم دستورٌة
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مقتضى تشرٌعً ،نسخه ابتداء من تارٌخ تحدده المحكمة الدستورٌة فً قرارها ،طبقا ألحكام الفصل  134من
الدستور"؛
وحٌث إن المواضٌع التً جعلها الدستور من مشموالت القانون التنظٌمً المتعلق بتطبٌق الفصل  133من
الدستور ،هً تلك التً تهم شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورٌة؛
وحٌث إن مضمون المادتٌن ،لٌس سوى تذكٌر بما ورد فً الفصلٌن  133و ( 134الفقرة األولى) من
الدستور ،وال تتضمنان أي شرط أو إجراء متعلق بمسطرة الدفع بعدم الدستورٌة ،مما ٌجعلهما ال تكتسٌان
طابع قانون تنظٌمً"؛
أكدت المحكمة الدستورٌة بؤن المواضٌع التً جعلها الدستور من مشموالت القانون التنظٌمً المتعلق
بتطبٌق الفصل  133من الدستور ،هً تلك التً تهم شروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورٌة ،معتبرة أن
مضمون المادتٌن األولى و 23المذكورتٌن ،لٌس سوى تذكٌر بما ورد فً الفصلٌن  133و ( 134الفقرة
األولى) من الدستور ،وال تتضمنان أي شرط أو إجراء متعلق بمسطرة الدفع بعدم الدستورٌة ،مما ٌجعلهما ال
ٌكتسٌان طابع قانون تنظٌمً؛
لكن المبلحظ أن المحكمة الدستورٌة لم ترتب أي جزاء قانونً على هذه المبلحظة عن طرٌق
التصرٌح بعدم دستورٌة المادتٌن ،لتظل مجرد مبلحظة ٌتعٌن على المشرع أخذها بعٌن االعتبار من أجل
تجوٌد صٌاغة هذا القانون التنظٌمً من حٌث الشكل والمحتوى.
والجدٌر بالذكر أن المجلس الدستوري السابق لم ٌثر مثل هذه المبلحظات عند فحصه لمقتضٌات
القانون التنظٌمً المتعلق بالمجلس األعلى للسلطة القضابٌة .أكثر من ذلك فقد أكد فً قراره رقم991/16 :
م .د بتارٌخ  15مارس  ... " 2016وحٌث إن القانون التنظٌمً رقم  100.13المتعلق بالمجلس األعلى
للسلطة القضابٌة ،المعروض على نظر المجلس الدستوريٌ ،تكون من  120مادة موزعة على خمسة أقسام،
.........
وحٌث إنهٌ ،بٌن من فحص هذه المواد مادة مادة أنها تكتسً طابع قانون تنظٌمً وفقا ألحكام الفصل
 116من الدستور" علما أن المقتضٌات الواردة فً بعض مواده هً مجرد تكرار لبعض أحكام الدستور،
وبالتالً ال تكتسً طابع قانون تنظٌمً استنادا لما خلصت إلٌه المحكمة الدستورٌة من مبلحظات فً هذا
الشؤن .ومن أمثلة ذلك:
المادة  2فقرة : 1طبقا ألحكام الفصل  107من الدستور ،تعتبر السلطة القضابٌة مستقلة عن السلطة
التشرٌعٌة وعن السلطة التنفٌذٌة ،والملك هو الضامن الستقبلل السلطة القضابٌة.
المادة : 3طبقا ألحكام الفصل  56من الدستورٌ ،رأس الملك المجلس األعلى للسلطة القضابٌة.
المادة : 6تطبٌقا ألحكام الفصل  115من الدستورٌ ،تؤلف المجلس من:
 الربٌس األول لمحكمة النقض ،ربٌسا منتدبا؛ الوكٌل العام للملك لدى محكمة النقض؛ ربٌس الغرفة األولى بمحكمة النقض؛4
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 أربعة ممثلٌن لقضاة محاكم االستبنافٌ ،نتخبهم هإالء القضاة من بٌنهم؛ ستة ممثلٌن لقضاة محاكم أول درجةٌ ،نتخبهم هإالء القضاة من بٌنهم؛وٌجب ضمان تمثٌلٌة النساء القاضٌات من بٌن األعضاء العشرة المنتخبٌن ،بما ٌتناسب مع
حضورهن داخل السلك القضابً ،وفق مقتضٌات المادتٌن  23و 45من هذا القانون التنظٌمً.
 الوسٌط؛ ربٌس المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان؛خمس شخصٌات ٌعٌنها الملك ،مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة ،والعطاء المتمٌز فً سبٌل
استقبلل القضاء وسٌادة القانون؛ من بٌنهم عضو ٌقترحه األمٌن العام للمجلس العلمً األعلى.
أضف إلى ذلك فقد حصر الفصل  116من الدستور مجال القانون التنظٌمً المتعلق بالمجلس األعلى
للسلطة القضابٌة فً تحدٌد قواعد انتخابه وتنظٌمه والمعاٌٌر المتعلقة بتدبٌر الوضعٌة المهنٌة للقضاة،
ومسطرة التؤدٌب ،غٌر أن المادة األولى من القانون التنظٌمً رقم  100.13المتعلق بالمجلس األعلى للسلطة
القضابٌة تنص على أنه "تطبٌقا ألحكام الدستور وال سٌما الفصل  116منهٌ ،حدد هذا القانون التنظٌمً
قواعد انتخاب وتعٌٌن أعضاء المجلس األعلى للسلطة القضابٌة ،وكٌفٌات تنظٌمه وسٌره واختصاصاته ،وكذا
المعاٌٌر المتعلقة بتدبٌر الوضعٌة المهنٌة للقضاة ،ومسطرة التؤدٌب" .وبذلك أضٌفت إلى مجال القانون
التنظٌمً القواعد المتعلقة باختصاصات المجلس و بتعٌٌن بعض أعضابه فً مخالفة واضحة وصرٌحة
للفصل  116من الدستور.
ثانٌا
المقتضٌات التً قضت المحكمة الدستورٌة بعدم دستورٌتها
أ-خرق المشرع للدستور عند استبعاد النٌابة العامة من مدلول األطراف التً ٌحق لها إثارة الدفع بعدم
الدستورٌة.
جاء فً حٌثٌات قرار المحكمة الدستورٌة فً شؤن المادة الثانٌة:
"وحٌث إنه ،من جهة أخرى ،فإن الفقرة األولى من الفصل  133من الدستور ،جعلت الدفع بعدم
الدستورٌة حقا مخوال لؤلطراف بصٌغة العموم؛
وحٌث إنه ،خبلفا لذلك ،فإن البند (ب) من المادة الثانٌة المذكورة ،عمد إلى بٌان وتحدٌد األطراف
المخول لهم حق إثارة الدفع بعدم الدستورٌة وجعله حقا محصورا فٌهم ،ولٌس حقا مخوال لكل الجهات التً
ٌنطبق علٌها وصف "الطرف"؛
وحٌث إنه ،لبٌان المقصود بؤطراف الدعوىٌ ،جب الرجوع إلى قانونً المسطرة المدنٌة والجنابٌة وإلى
نصوص خاصة أخرى ،التً تجعل ،من النٌابة العامة ،إلى جانب أطراف أخرى تتوفر على شرطً الصفة
والمصلحة ،إما طرفا ربٌسٌا أو منضما ،حسب الحالة؛

5
عٌنك الرقمٌة على المعلومة القانونٌة 0202-0202

وحٌث إنه ،لبن كانت النٌابة العامة ،باعتبارها طرفا فً الدعوى المدنٌة ،قد ٌشملها تعبٌر "مدع أو
مدعى علٌه" ،فإن البند (ب) ٌستثنً النٌابة العامة من أطراف الدعوى العمومٌة المعنٌٌن بمسطرة الدفع،
بحصره الجهات المخول لها هذا الحق فً المتهم أو المطالب بالحق المدنً أو المسإول المدنً؛
وحٌث إن ممارسة النٌابة العامة لبلختصاص الدستوري الموكول لها ،والمتمثل فً تطبٌق
القانون(الفصل ٌ ، )110جب أن ٌتم فً استحضار لما ورد فً الفصل السادس من الدستور من أن دستورٌة
القواعد القانونٌة "تشكل مبدأ ملزما"؛
وحٌث إن التقٌد بإلزامٌة دستورٌة القواعد القانونٌةٌ ،قتضً من النٌابة العامة ،بصفتها طرفا ،أن تدفع
بعدم دستورٌة قانون ،فً حال تقدٌرها أو شكها من أن مقتضٌاته الواجبة التطبٌق ،تعترٌها شبهة عدم
الدستورٌة؛
وحٌث إنه ،تبعا لذلك ،فإن عدم تخوٌل النٌابة العامة ،إلى جانب أطراف أخرى ،صفة طرف فً دعوى
الدفع بعدم الدستورٌةٌ ،شكل مخالفة لما قررته الفقرة األولى من الفصل  133من الدستور؛"
أكدت المحكمة الدستورٌة على أن عدم تخوٌل النٌابة العامة ،إلى جانب أطراف أخرى ،صفة طرف فً
دعوى الدفع بعدم الدستورٌة (المادة  2البند "ب" من القانون التنظٌمً رقم ٌ )86.15شكل مخالفة لما قررته
الفقرة األولى من الفصل  133من الدستور السالف الذكر التً تفٌد بؤن المشرع الدستوري منح حق إثارة
الدفع بعدم دستورٌة قانون إلى أحد األطراف فً قضٌة معٌنة ،تاركا المجال مفتوحا لؤلطراف دون تحدٌد.
غٌر أن القانون التنظٌمً رقم  86.15المذكور عرف مفهوم األطراف فً البند (ب) من المادة الثانٌة منه
حٌث جعل مدلوله ٌنصرف ،إلى كل مدع أو مدعى علٌه فً الدعوى المدنٌة ،وإلى المتهم أو المطالب بالحق
المدنً أو المسإول المدنً فً مجال الدعوى العمومٌة.
وفً إطار التعلٌق على هذا الموضوعٌ ،مكن القول أنه باستثناء ما نصت علٌه المادة  2فً البند ج من
إعطاء تعرٌف ومدلول للدفع بعدم الدستورٌة-وهو أمر الزم وضروري لتكٌٌف طبٌعة هذا الدفع-لم ٌكن من
المبلبم و الضروري تحدٌد مدلول كل من القانون (البند أ)واألطراف(البند ب)؛ إذ لم ٌضف المدلول المعطى
للقانون أي جدٌد ،كما أن المدلول المعطى لؤلطراف ٌنطوي على مخاطر ،كان من المبلبم تركها للقوانٌن
اإلجرابٌة والجتهادات المحاكم ،وذلك لتفادي كل تضٌٌق أو توسٌع لمدلول هذا المفهوم ،وهو ما حصل بالفعل
فً القانون التنظٌمً رقم 86.15؛ إذ تم إقصاء النٌابة العامة من مدلول أطراف الدعوى العمومٌة ،األمر
الذي انتبهت إلٌه المحكمة الدستورٌة ،وصرحت بعدم دستورٌة البند (ب) من المادة الثانٌة ،علما أنها مرت
مرورا سرٌعا على دور النٌابة العامة فً الدعوى المدنٌة حٌنما فسرت عبارة" مدع أو مدعى علٌه" بؤنه قد
ٌشمل النٌابة العامة ،وهو أمر فٌه مجازفة بمدلول المفاهٌم والمصطلحات قد تنقصه الدقة ،مما ٌجعل هذا
التفسٌر ال ٌمثل تعبٌرا حقٌقٌا عن إرادة المشرع؛ إذ كٌف ٌمكن القبول بهذا التفسٌر مع أن إرادة المشرع
كانت صرٌحة فً إقصاء النٌابة العامة من مدلول األطراف فً الدعوى العمومٌة؟ ،بمعنى آخر إذا كان
المشرع قد أقصى النٌابة العامة من مدلول األطراف فً الدعوى الفرعٌة المتعلقة بالدفع بعدم الدستورٌة
المرتبطة بالدعوى العمومٌة األصلٌة ،فكٌف ٌمكن القبول بها طرفا فً الدعوى الفرعٌة المتعلقة بالدفع بعدم
الدستورٌة المرتبطة بالدعوى المدنٌة بناء على قراءة تفسٌرٌة؟
لقد بنت المحكمة الدستورٌة موقفها على أساس الفقرة األولى من الفصل  133من الدستور التً جعلت
الدفع بعدم الدستورٌة حقا مخوال لؤلطراف بصٌغة العموم وعلى أساس الفصل  6منه الذي أكد على إلزامٌة
6
عٌنك الرقمٌة على المعلومة القانونٌة 0202-0202

التقٌد بمبدأ دستورٌة القواعد القانونٌة التً ٌجب على قضاة النٌابة العامة تطبٌقها طبقا للفصل  110من
الدستور.
وإذا كانت الفرصة قد أتٌحت للمحكمة الدستورٌة المغربٌة لتبدي رأٌها فً موضوع أحقٌة النٌابة العامة
فً إثارة الدفع بعدم الدستورٌة كما سبق بٌانه ،فإن المجلس الدستوري الفرنسً ساهم فً إضفاء المزٌد من
اللبس على الموقف الغامض للقانون التنظٌمً رقم  2009-1523بشؤن تطبٌق الفصل  61-1من الدستور.
فبالرغم من أن تقرٌر البرلمان الفرنسً حول القانون التنظٌمً المتعلق بتطبٌق الفصل  61-1من الدستور،
ٌكشف أن آراء البرلمانٌٌن كانت مجمعة على تخوٌل النٌابة العامة صبلحٌة إثارة وسٌلة الدفع بعدم الدستورٌة
إذا كانت طرفا أساسٌا فً الدعوى ،و بدا أن الحكومة الفرنسٌة آنذاك أٌدت هذا االتجاه .بل ذهب الربٌس
األول لمحكمة النقض الفرنسٌة آنذاك السٌد  LAMANDAأبعد من ذلك أثناء تدخله أمام لجنة القوانٌن
بالجمعٌة الوطنٌة حٌث أبدى مرونة بشؤن إمكانٌة إثارة الدفع بعدم الدستورٌة من لدن النٌابة العامة بصفتها
طرفا منضما ،وهو الموقف الذي كرسه مقرر اللجنة البرلمانٌة  Warsmannفً تقرٌره.
لكن المجلس الدستوري ومن خبلل التفسٌر الذي بسطه لمقتضٌات الفصل  61-1من الدستور الفرنسً
ذهب فً اتجاه تضٌٌق نطاق األطراف التً ٌحق لها إثارة الدفع بعدم الدستورٌة عندما خص حق إثارته بكل
متقاضً " ،" tout justiciableاألمر الذي فهم منه استبعاد النٌابة العامة من دابرة األطراف التً ٌحق لها
إثارة الدفع بعدم الدستورٌة ،لكونها ال ٌنطبق علٌها صفة "متقاضً" وإنما هً طرف فً الدعوى تمثل
المجتمع إما كطرف ربٌسً أو منضم .وقد صاحب هذا التوجه بروز أفكار ترٌد حصر دور النٌابة العامة فً
الحرص على تطبٌق القانون سواء كانت طرفا ربٌسٌا أو منضما أو بؤي صفة تدخلت فً الدعوى؛ إذ طرح
إشكال حول مدى إمكانٌة أن توفق النٌابة العامة بٌن دورها الربٌسً المتمثل فً السهر على تطبٌق القانون ،و
بٌن الدور الذي ٌراد منحه لها بإمكانٌة إثارة الدفع بعدم دستورٌة القانون .وأمام تجاذب المواقف ٌحبذ جانب
مهم من الفقه أن تركز النٌابة العامة على دورها األساسً وهو السهر على تطبٌق القانون.
لكن هذا التفسٌر الضٌق الذي خرج به المجلس الدستوري لم ٌإٌده بعض الفقه الذي اعتبر أن الصٌاغة
التً جاء بها الفصل  61-1من الدستور الفرنسً جاءت مبنٌة للمجهول " عندما ٌتم الدفع بمناسبة دعوى أمام
المحكمة بؤن مقتضى تشرٌعً "....وبالتالً لم ٌتضمن الفصل المذكور أي إشارة ل "األطراف" .غٌر أنه
ٌمكن أن نستنتج بشكل ضمنً أن األمر ٌهم أطراف الدعوى ما دام أنها نصت على "....بمناسبة دعوى "...
وأن هذه الدعوى معروضة أمام " محكمة" .لذا فإنه نظرٌا ٌشمل الطرف فً الدعوى النٌابة العامة إلى جانب
المتقاضً.
إن المنطق كان ٌقتضً القول بؤن كل طرف فً الدعوى األصلٌة له الصفة والمصلحة ٌمكن أن ٌكون
طرفا أٌضا فً الدعوى الفرعٌة المتعلقة بإثارة الدفع بعدم الدستورٌة ،مع ترك تحدٌد صفة الطرف للقواعد
اإلجرابٌة الخاصة بكل دعوى أصلٌة على حدة ،علما أن اإلشكال ال ٌقف عند حدود دور النٌابة العامة بل
ٌمتد إلى كافة المتدخلٌن المحتملٌن فً الدعوى والذٌن ال تنطبق علٌهم بالضرورة صفة مدعً ومدعى علٌه
وهم كثٌرون؛ لذا فإن أي تضٌٌق من نطاق األطراف قد ٌمس بالحق فً إثارة الدفع بعدم الدستورٌة .وٌبدو
من المبلبم ،انسجاما مع غاٌة المشرع الدستوري من إقرار الدفع بعدم الدستورٌة ،األخذ باالتجاه الواسع فً
تحدٌد مفهوم الطرف فً الدعوى ال سٌما وأن المشرع الدستوري المغربً ذهب فً اتجاه تضٌٌق استعمال
هذه الوسٌلة القانونٌة عندما ربط إثارتها بوجود نزاع أو قضٌة بخبلف بعض التجارب الدستورٌة التً تركت
المجال مفتوحا للمواطن إلثارة هذا الدفع مباشرة أمام القضاء الدستوري(بلجٌكا ،ألمانٌا ،السودان) ،كما أن
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تضٌٌق استعمال هذه الوسٌلة القانونٌة تكرس من خبلل منع قاضً الموضوع من إثارة الدفع بعدم دستورٌة
قانون بشكل تلقابً فً حٌن أن هناك تجارب دستورٌة خولت له هذا الحق(بلجٌكا ،ألمانٌا) .،فؤمام هذه
الرزنامة من التقٌٌدات التً تقلص من نطاق استعمال هذه الوسٌلة القانونٌةٌ ،بدو من غٌر المبلبم إضافة
تقٌٌدات أخرى عبر تضٌٌق نطاق مدلول األطراف.
ب -خرق المشرع الختصاص المحكمة الدستورٌة عند تخوٌل محاكم الموضوع ومحكمة النقض
اختصاص النظر فً الدفع من خبلل مراقبة بعض الشروط ومراقبة الجدٌة.
-1التؤكٌد على االختصاص المطلق للمحكمة الدستورٌة للنظر فً الدفع بعدم دستورٌة القوانٌن شكبل
وموضوعا ورفض نظام التصفٌة المخول لمحاكم الموضوع ومحكمة النقض.
جاء فً حٌثٌات قرار المحكمة الدستورٌة فً شؤن المواد السادسة والعاشرة و:11
فً:
" حٌث إن المادة السادسة تنص فً فقرتٌها األولى والثالثة ،على أنه "ٌجب على المحكمة أن تتؤكد من
استٌفاء الدفع بعدم دستورٌة قانون ،المثار أمامها ،للشروط المشار إلٌها فً المادة ...5داخل أجل أقصاه ثمانٌة
أٌام من تارٌخ إثارته أمامهاٌ .كون مقررها بعدم القبول معلبل وغٌر قابل للطعن ،وٌجوز إثارة نفس الدفع من
جدٌد أمام المحكمة األعلى درجة" ،وتنص المادة  10على أنه "ٌحال الدفع بعدم دستورٌة قانون ،المثار أمام
محكمة أ ول درجة أو محكمة ثانً درجة ،حسب الحالة ،إلى الربٌس األول لمحكمة النقض...غٌر أنه إذا أثٌر
الدفع بعدم دستورٌة قانون أمام محكمة النقض ألول مرة بمناسبة قضٌة معروضة أمامها ،فإن المحكمة تبت
فً الدفع مباشرة"...؛
وحٌث إن القانون التنظٌمً المعروض على المحكمة الدستورٌةٌ ،كون بهذا قد أرسى نظاما للتصفٌة،
على مرحلتٌن اثنتٌن ،إذا أثٌر الدفع أمام محكمتً أول وثانً درجة ،وعلى مرحلة واحدة إذا أثٌر الدفع ألول
مرة أمام محكمة النقض ،وٌرمً هذا النظام إلى التحقق من توافر شروط معٌنة (المادة  5والفقرة الثانٌة من
المادة  ،)10وٌتم فً أعقاب ذلك التصرٌح بقبول أو عدم قبول الدفع ،وفً حال قبولهٌ ،حال على هٌبة محدثة
بمحكمة النقض للبت فً جدٌته (المادة  )11لتصدر مقررا معلبل ،إما برد الدفع أو بإحالته إلى المحكمة
الدستورٌة؛
وحٌث إن القانون التنظٌمً ،أسند النظر فً مقبولٌة الدفع من عدمها ،بما ٌعنٌه ذلك من البت فٌه شكبل،
لمحاكم التنظٌم القضابً للمملكة ،دون المحكمة الدستورٌة ،مدعما ذلك الخٌار بتحصٌن قرارات عدم القبول
(محكمتً أول وثانً درجة أو محكمة النقض) أو رد الدفع (محكمة النقض) من أي طعن؛
وحٌث إن الفصل  132من الدستور ٌنص على أنه "تمارس المحكمة الدستورٌة االختصاصات المسندة
إلٌها بفصول الدستور ،وبؤحكام القوانٌن التنظٌمٌة ،"...وأن الفصل  133منهٌ ،نص على أنه "تختص
المحكمة الدستورٌة بالنظر فً كل دفع متعلق بعدم دستورٌة قانون ،أثٌر أثناء النظر فً قضٌة ،وذلك إذا دفع
أحد األطراف بؤن القانون الذي سٌطبق فً النزاعٌ ،مس بالحقوق وبالحرٌات التً ٌضمنها الدستورٌ .حدد
قانون تنظٌمً شروط وإجراءات تطبٌق هذا الفصل"؛
وحٌث إنه ،بمقتضى أحكام الفصلٌن  132و 133المشار إلٌهما ،فإن الدفع بعدم الدستورٌة اختصاص
موكول للمحكمة الدستورٌة أصبل بمقتضى الدستور ،ولٌس وفق القانون التنظٌمً المتعلق به؛
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وحٌث إن الفصل  133المذكورٌ ،مٌز بٌن مجال استؤثر الدستور بتنظٌمه وٌتمثل فً أن المحكمة
الدستورٌة هً المختصة بالنظر فً كل دفع ٌتعلق بعدم دستورٌة قانون ،وأنه حق لؤلطراف ٌثار أثناء النظر
فً قضٌة ،وٌجب أن ٌطبق موضوعه على النزاع ،وأن ٌمس بالحقوق والحرٌات التً ٌضمنها الدستور ،وبٌن
مجال للقانون التنظٌمً محددة مشموالته فً الشروط واإلجراءات الكفٌلة بتطبٌق الفصل المعنً؛
وحٌث إن اختصاص النظر فً كل دفع بعدم الدستورٌة الموكول للمحكمة الدستورٌة ،هو اختصاص
عامٌ ،شمل النظر فً الدفوع المحالة علٌها شكبل وموضوعا ،ولٌس فً الدستور ما ٌشرع لتجزيء هذا
االختصاص المندرج فً والٌتها الشاملة ،وال أٌضا ما ٌبرر نقله لغٌر الجهة المحددة له دستورٌا؛
وحٌث إن الدستور حدد حصرا مجال القانون التنظٌمً المعنً ،فً موضوع الشروط واإلجراءات ،بما
تتضمنه من شكلٌات ،تتعلق بإقامة الدعوى وآجالها وإجراءات الدفاع والتواجهٌة وطبٌعة الجلسات والعبلقة
بٌن الدعوى األصلٌة والدفع الفرعً ،ولم ٌدرج ما ٌتعلق باالختصاص ضمن المواضٌع الموكول التشرٌع
بمقتضاه؛
وحٌث إن التشرٌع وفق القانون التنظٌمًٌ ،تم فً نطاق الموضوعات المحددة له ،احتراما لسمو
الدستور ،وال ٌجوز ،بالتالً ،للمشرع أن ٌتجاوز مشموالته أو باألحرى أن ٌنظم من خبلله قاعدة دستورٌة
بشكل ٌمس بجوهرها؛
ناقشت المحكمة الدستورٌة المقتضٌات الواردة فً القانون التنظٌمً رقم  86.15والتً أسندت ،من
جهة ،لمحاكم التنظٌم القضابً للمملكة دون المحكمة الدستورٌة ،المراقبة القبلٌة للدفوع المثارة أمامها من
حٌث توفر الشروط المنصوص علٌها فً المادة  5تحت طابلة عدم القبول ،مع تحصٌن قرارات عدم
القبول(المادة  )6بما ٌعنٌه ذلك من البت فٌه شكبل (محكمتً أول وثانً درجة أو محكمة النقض إذا أثٌر الدفع
أمامها ألول مرة بمناسبة قضٌة معروضة علٌها) ،ومن جهة أخرى ،أسندت لمحكمة النقض من خبلل هٌبة
ٌعٌنها الربٌس األول مراقبة الجدٌة (المادة .)11
واعتبرت المحكمة الدستورٌة أنه بمقتضى أحكام الفصلٌن  132و 133من الدستور ،فإن الدفع بعدم
الدستورٌة اختصاص موكول لها أصبل بمقتضى الدستور ،ولٌس بمقتضى القانون التنظٌمً المتعلق به؛ وهو
اختصاص عامٌ ،شمل النظر فً الدفوع المحالة إلٌها شكبل وموضوعا ،لكون الدستور لٌس فٌه ما ٌشرع
لتجزٌا هذا االختصاص المندرج فً والٌتها الشاملة ،وال أٌضا ما ٌبرر نقله لغٌر الجهة المحددة له دستورٌا؛
مضٌفة بؤن الفصل  133المذكورٌ ،مٌز بٌن المجال الذي ٌستؤثر به الدستور وبٌن المجال الذي ٌستؤثر به
القانون التنظٌمً؛ فؤما المجال الذي استؤثر الدستور بتنظٌمه ٌتمثل فً:
 أن المحكمة الدستورٌة هً المختصة بالنظر فً كل دفع ٌتعلق بعدم دستورٌة قانون؛ وأنه حق لؤلطراف ٌثار أثناء النظر فً قضٌة، وٌجب أن ٌطبق موضوع القانون على النزاع، وأن ٌمس القانون بالحقوق والحرٌات التً ٌضمنها الدستور.أما المجال الذي ٌستؤثر به القانون التنظٌمً فمشموالته محددة فً الشروط واإلجراءات الكفٌلة بتطبٌق
الفصل 133؛ بما تتضمنه من شكلٌات ،تتعلق بإقامة الدعوى وآجالها وإجراءات الدفاع والتواجهٌة وطبٌعة
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الجلسات والعبلقة بٌن الدعوى األصلٌة والدفع الفرعً .ولم ٌدرج ما ٌتعلق باالختصاص ضمن المواضٌع
الموكول التشرٌع فٌها بمقتضاه؛
واعتبرت المحكمة أن نظام التصفٌة على درجتٌن الموكول لمحاكم الموضوع ومحكمة النقض سٌإدي
من جهة ،إلى عدم مركزة المراقبة الدستورٌة ،ومن جهة أخرى ،إلى انتقاص استبثار المحكمة الدستورٌة
بصبلحٌة المراقبة البعدٌة للدستور ،وحرمانها من ممارسة اختصاصها كامبل ،عبر دفعها لمباشرة النظر فً
موضوع الدفوع المقبولة ،دون رقابة شكلٌة علٌها.
ورغم وقوف المحكمة الدستورٌة ،بعد االطبلع على األعمال التحضٌرٌة للقانون التنظٌمً ،على
أهداف المشرع وغاٌته من اختٌار هذا النظام للتصفٌة والمتمثلة على الخصوص فً تجنٌب المحكمة
الدستورٌة حالة تضخم عدد القضاٌا المحتمل إحالتها علٌها؛ فهً تعتبر بؤن الغاٌات الدستورٌة ،لكً تكون
مبررا مقبوال للتشرٌعٌ ،جب أن تتم فً تبلإم وانسجام مع قواعد الدستور احتراما لمبدا وحدته؛ مضٌفة بؤن
تلك األهداف لبن كانت تستجٌب للعدٌد من المبادئ المقررة فً الدستور ،من قبٌل ،إصدار األحكام داخل آجال
معقولة وضمان النجاعة القضابٌة ،فإنها تخالف قاعدة جوهرٌة صرٌحة تتعلق باالختصاص المعد من النظام
العام؛ كما أنه ورغم اعتراف المحكمة الدستورٌة للمشرع بحقه فً تكٌٌف اختٌاراته وتفضٌبلته مع متطلبات
الدستورٌة ،فإنها بالمقابل سوغت لنفسها ،بالنظر الختصاصها فً تفسٌر الدستور بمناسبة إحالة معروضة
علٌها ،وفً حدود ما تقتضٌه مراقبة الدستورٌة ،بٌان كٌفٌات تطبٌق القواعد واإلجراءات الواردة فً الدستور
بما ٌتبلءم مع سموه ووحدة أحكامه؛
وبناء على هذه المإٌدات ،اعترضت المحكمة الدستورٌة على النظام المقترح للتصفٌة القضابٌة للدفوع
المثارة من خبلل:
االعتراض على مراقبة بعض شروط مقبولٌة الدفع المخولة لمحاكم الموضوع والتصرٌح بعدم دستورٌتها. االعتراض على مراقبة جدٌة الدفع المخول لمحكمة النقض كمرحلة ثانٌة فً نظام التصفٌة والتصرٌح بعدمدستورٌة مقتضٌاته.
 االعتراض على مراقبة بعض شروط مقبولٌة الدفع المخولة لمحاكم الموضوع والتصرٌح بعدم
دستورٌتها.
الحظت المحكمة الدستورٌة أن القانون التنظٌمً خول لمحاكم الموضوع مراقبة بعض الشروط
المطلوبة من أجل قبول الدفع بعدم الدستورٌة ،وال سٌما الشرطٌن الواردٌن فً المادة  5وهما:
أن تتضمن مذكرة الدفع بعدم الدستورٌة:
المقتضى التشرٌعً موضوع الدفع بعدم الدستورٌة ،الذي ٌعتبر صاحب الدفع أنه ٌمس بالحقوقوالحرٌات التً ٌضمنها الدستور؛
بٌانا ألوجه الخرق أو االنتهاك أو الحرمان من الحق أو الحرٌة المذكورة فً البند أعبله.و اعتبرت بؤن البت فً الطبٌعة التشرٌعٌة للمقتضٌات القانونٌة موضوع الدفع وتحدٌد ما هو مندرج فً
الحقوق والحرٌات المضمونة دستورٌا من عدمه (المادة الخامسة والفقرة الثانٌة من المادة  10التً تحٌل
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علٌها)ٌ ،عد توسعا فً الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضً المثار أمامه الدفع بمناسبة قضٌة
معروضة علٌه ،ومن شؤن ذلك أن ٌحول مرحلة التحقق من استٌفاء الدفع لبعض الشروط المتمثلة ،فً اتصال
الدفع بالدعوى األصلٌة ومدى تضمٌنه للبٌانات المتطلبة فً أي دعوى وأدابه للرسم القضابً ،إلى مراقب
أولً للدستورٌة؛ إذ أن الحسم فً الطبٌعة التشرٌعٌة للمقتضى القانونً المعنً ،وتحدٌد قابمة الحقوق
والحرٌات المضمونة دستورٌاٌ ،عد من االختصاصات التً تنفرد المحكمة الدستورٌة بممارستها.
فً الواقع ،أعطت المحكمة الدستورٌة لمسؤلة تحقق المحكمة من استٌفاء مذكرة الدفع للبٌانٌن
المذكورٌن أعبله ،تفسٌرا ال ٌحتمله المعنى الظاهر للبندٌن ،ذلك أن القانون التنظٌمً لم ٌمنح للمحكمة مثل
هذا الدور الذي ٌبقى من اختصاص المحكمة الدستورٌة ،وإنما ٌقتصر دورها على التؤكد من تضمٌن هذٌن
البٌانٌن فً مذكرة الدفع وهو دور مقبول ٌجب علٌها أن تقوم به على اعتبار أنه ٌنصب على المراقبة الشكلٌة
لمذكرة الدفع فقط وال ٌمتد إلى أي تقدٌر أولً للدستورٌة؛ إذ لٌس من حسن إدارة العدالة أن تحٌل محكمة
الموضوع مذكرة للدفع ال تتضمن بٌانا للمادة أو المواد من القانون التً ٌدعً صاحبها أنها تخرق حقا من
الحقوق أو حرٌة من الحرٌات التً ٌضمنها الدستور ،وال تبٌن أوجه هذا الخرق .فالذي ٌهم المحكمة فً
مرحلة أولٌة هو أن ٌبٌن مثٌر الدفع هذه النقط فً مذكرته بشكل واضح ،ولٌس من اختصاصها أن تقدر مدى
وجاهة دفعه أو قانونٌة المقتضى التشرٌعً أو تقٌٌم مدى خرقه للحقوق والحرٌات المنصوص علٌها فً
الدستور .فتقدٌر هذه األمور ٌفترض التصدي لموضوع الدفع وهو ما ٌندرج فً االختصاص الحصري
للمحكمة الدستورٌة.
على هذا األساسٌ ،بدو أن المحكمة الدستورٌة بالغت فً تكٌٌف المراقبة الشكلٌة التً تباشرها المحكمة
لمذكرة الدفع المثار أمامها عندما وصفتها بؤنها "مراقبة أولٌة للدستورٌة" ،وذلك فً محاولة منها لتجرٌد
محكمة الموضوع من ممارسة أي اختصاص له عبلقة بالدفع المثار ولو كان شكلٌا استنادا إلى أحكام الفصل
 133من الدستور الذي ٌخول للمحكمة الدستورٌة اختصاص البت فً الدفع بعدم الدستورٌة ،وهو اختصاص
عام ٌشمل النظر فً الدفوع المحالة إلٌها شكبل وموضوعا بدون تجزٌا ،وبالتالً ال ٌمكن للقانون التنظٌمً
أن ٌقلص من مداه أو أن ٌنقله لغٌر الجهة المحددة له دستورٌا؛
غٌر أن هذه الصرامة التً أبانت عنها المحكمة الدستورٌة فً الدفاع عن اختصاصها المطلق بالبت
شكبل وموضوعا فً كل دفع بعدم دستورٌة قانون ،لم ٌمنعها من التؤكٌد فً حٌثٌات قرارها على أن التوفٌق
بٌن احترام هذا االختصاص وبٌن متطلبات النجاعة القضابٌة وحسن سٌر العدالة وسرعة البت فً الدفوع
وإصدار قرارات بشؤنها داخل أجل معقولٌ ،قتضً من المشرع حصر نطاق الشروط التً ٌتحقق القاضً من
استٌفابها بمناسبة إثارة الدفع ،فً تلك التً ال تشكل عناصر تقدٌر أولً للدستورٌة ،ال سٌما إذا تم األخذ بعٌن
االعتبار ،ما ٌنص علٌه الفصل  133فقرة  2من الدستور على أنه "ٌحدد قانون تنظٌمً شروط وإجراءات
تطبٌق هذا الفصل" ما ٌفٌد أن القانون التنظٌمً لن ٌشرع فقط إلجراءات تطبٌق الدفع بعدم دستورٌة قانون
وإنما أٌضا لشروط تطبٌقه ،ومن بٌن هذه الشروط بطبٌعة الحال شروط قبول الدفع من لدن المحكمة المثار
أمامها.
ف إذا كان ٌحق للمحكمة الدستورٌة أن تراقب شروط مقبولٌة الدفع من لدن محكمة الموضوع الواردة فً
القانون التنظٌمً ،بحٌث ما ٌكتسً منها طابعا شكلٌا محضا ال ٌوجد مانع من تركه للمحكمة من قبٌل :تحقق
القاضً من استٌفاء مذكرة الدفع للشروط المتعلقة بالكتابة واالستقبللٌة وتحدٌد المقتضٌات القانونٌة موضوع
الدفع بعدم الدستورٌة ،ومدى اتصالها بالدعوى المعروضة على المحكمة ،وبٌان أوجه خرقها للحقوق
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والحرٌات المنصوص علٌها فً الدستور؛ إذ أن مراقبة مدى توفر مذكرة الدفع على هذه الشكلٌات ال تشكل
بتاتا عناصر تقدٌر أولً للدستورٌة.
أما الشروط التً ٌمكن أن تإدي مراقبتها إلى إقحام محكمة الموضوع فً مناقشة عناصر موضوعٌة
لها تؤثٌر مباشر على البت فً موضوع الدفع الذي تختص به حصرٌا المحكمة الدستورٌة ،فبل جدال أن هذه
األخٌرة ٌحق لها أن تعترض علٌها .وقد وردت بالفعل مثل هذه الشروط فً القانون التنظٌمً رقم 86.15
المصادق علٌه من لدن البرلمان ،من قبٌل الشرط المتعلق بؤال ٌكون المقتضى التشرٌعً محل الدفع بعدم
الدستورٌة سبق البت بمطابقته للدستور ،ما لم تتغٌر األسس التً تم بناء علٌها البت المذكور .فمثل هذا
العنصر ،ال ٌمكن فصله عن موضوع الدفع المثار والتً ٌإول اختصاص البت فٌه للمحكمة الدستورٌة
حصرا ،ومن حقها أن تدافع عن هذا االختصاص ألنه من النظام العام ومن شؤن المساس به خرق إحدى
القواعد الجوهرٌة فً الدستور.
 االعتراض على مراقبة جدٌة الدفع المخول لمحكمة النقض كمرحلة ثانٌة فً نظام التصفٌة والتصرٌح
بعدم دستورٌة هذا المقتضى.
فً هذا اإلطار اعتبرت المحكمة الدستورٌة أن تقدٌر الجدٌة الموكول للهٌبة المحدثة بمحكمة النقض،
س ٌحول الهٌبة المذكورة إلى مراقب سلبً للدستورٌة بالنظر لصعوبة تحدٌد العناصر المشكلة للجدٌة ،وارتباط
تقدٌرها بالموضوع ولٌس بالشكل .وأكدت أن الغاٌة التً ٌستهدفها المشرع من إقرار نظام التصفٌة ،لبن كانت
تستجٌب للعدٌد من المبادئ المقررة فً الدستور ،من قبٌل إصدار األحكام داخل آجال معقولة وضمان النجاعة
القضابٌة ،فإنها تخالف قاعدة جوهرٌة صرٌحة تتعلق باالختصاص المعد من النظام العام.
ورغم إقرار المحكمة الدستورٌة بحق المشرع فً تكٌٌف اختٌاراته وتفضٌبلته مع متطلبات الدستورٌة،
فقد سوغت لنفسها ،بالنظر الختصاصها فً تفسٌر الدستور بمناسبة إحالة معروضة علٌها ،وفً حدود ما
تقتضٌه مراقبة الدستورٌة ،بٌان كٌفٌات تطبٌق القواعد واإلجراءات الواردة فً الدستور بما ٌتبلءم مع سموه
ووحدة أحكامه؛
إذا خضنا فً مناقشة وتقٌٌم نظام التصفٌة كخٌار ،وبعد االطبلع على األنظمة القانونٌة المقارنة وال
سٌما النظام القانونً الفرنسً واألردنًٌ ،مكن القول أن خٌار التصفٌة الموكول للمحكمة األعلى
درجة(محكمة النقض ومجلس الدولة فً فرنسا ،محكمة التمٌٌز فً األردن )،ال ٌمكن األخذ به فً نظامنا
القانونً المغربً وذلك لتباٌن المرجعٌات الدستورٌة الضابطة له؛ ذلك أن نظام التصفٌة القضابً المعمول به
فً فرنسا واألردن ٌجد سنده القانونً فً دستور كبل البلدٌن؛ إذ ٌنص الفصل  61-1من الدستور الفرنسً
على أنه "عندما ٌثار ،بمناسبة دعوى جارٌة أمام محكمة ،بؤن مقتضى تشرٌعً ٌمس بالحقوق والحرٌات التً
ٌضمنها الدستورٌ ،مكن للمجلس الدستوري أن ٌبت فً هذه المسؤلة بناء على إحالة من مجلس الدولة أو
محكمة النقض التً تبت فً أمر إحالتها داخل أجل محدد.
"Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il
est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés
que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette
question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se
prononce dans un délai determine".
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وتنص المادة  60بند  2من الدستور األردنً على ما ٌلً. 2" :فً الدعوى المنظورة أمام المحاكم
ٌجوز ألي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورٌة وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدٌا تحٌله إلى
المحكمة التً ٌحددها القانون لغاٌات البت فً أمر إحالته إلى المحكمة الدستورٌة .وتطبٌقا لهذه المادة
الدستورٌة نصت المادة  11من قانون المحكمة الدستورٌة لسنة " 2012إذا وجدت محكمة الموضوع أن
الدفع جدي أوقفت النظر فً الدعوى وأحالت الدفع الى محكمة التمٌٌز إلحالته الى المحكمة الدستورٌة.
تصدر محكمة التمٌٌز بهٌبة من ثبلثة أعضاء على األقل ،قرارها بشؤن الدفع خبلل ثبلثٌن (ٌ )30وما
من تارٌخ إحالة الدعوى إلٌها".
من هنا ٌتضح أن التؤسٌس لنظام التصفٌة القضابً فً النظامٌن الفرنسً واألردنً له سند دستوري،
لذا ،لم ٌكن هناك خٌار أمامهما لتخطً أو تجاوز هذا الضابط الدستوري .أما فً الحالة المغربٌة ،فالمرجعٌة
الدستورٌة مختلفة تماما؛ إذ لم تتضمن مقتضٌات الفصل  133من الدستور ما ٌفٌد إلزام المشرع الفرعً على
األخذ بنظام التصفٌة .نفس التوجه أخذ به النظام القانونً التونسً استنادا إلى مرجعٌته الدستورٌة الصرٌحة
المعبر عنها فً الفصل  120من الدستور التونسً ،الذي ٌنص على أنه تختص المحكمة الدستورٌة دون
سواها بمراقبة دستورٌة القوانٌن التً تحٌلها علٌها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورٌة بطلب من أحد الخصوم
فً الحاالت وطبق اإلجراءات التً ٌقرها القانون.
تطبٌقا لهذا المقتضى الدستوري الصرٌح ،نص الفصل  56من القانون األساسً عدد  50لسنة 2015
المتعلق بالمحكمة الدستورٌة على أنه "على المحاكم عند ال ّدفع أمامها بعدم دستورٌّة القوانٌن إحالة المسؤلة
فورا على المحكمة الدستورٌّة ،وال ٌجوز الطعن فً قرار اإلحالة بؤي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقٌب".
بذلك ٌكون المشرع التونسً قد تبنى اإلحالة المباشرة والفورٌة للدفع بعدم الدستورٌة من لدن المحكمة المثار
أمامها إلى المحكمة الدستورٌة ،دون المرور عبر المحكمة األعلى درجة كقناة تصفٌة للمراقبة الشكلٌة أو
الجدٌة للدفع .لكن المشرع التونسً سن شٌبا جدٌدا وهو إحداث لجنة خاصة لدى المحكمة الدستورٌة بقرار
من ربٌسها تتركب من ثبلثة أعضاء توكل إلٌها مهمة التثبت فً مدى احترام مذ ّكرة الدفع بعدم الدستورٌة
لموجباتها الشكلٌة واإلجرابٌة ،وترفع لربٌس المحكمة الدستورٌة اقتراحاتها القاضٌة إما بقبول اإلحاالت من
الناحٌة الشكلٌة واإلجرابٌة أو رفضها ،وهو الخٌار الذي ٌنسجم مع روح الدستور التونسً ومنطوقه.
لعل هذا الخٌار هو الذي اهتدت إلٌه المحكمة الدستورٌة المغربٌة عندما اقترحت على المشرع فً
حٌثٌات قرارها رقـم  18/70م.د إحداث آلٌة كفٌلة بإرساء نظام للتصفٌة بالمحكمة الدستورٌةٌ ،حدد قانون
تنظٌمً تركٌبتها وضوابط عملها ،لكن المحكمة الدستورٌة لم تجرد قاضً الموضوع من صبلحٌة التحقق من
استٌفاء مذكرة الدفع لبعض الشروط الشكلٌة ،وهً الصبلحٌة التً ٌبدو أنها غٌر متوفرة للقاضً التونسً بعد
أن ألزمه القانون بإحالة الدفع المثار أمام المحكمة فورا إلى المحكمة الدستورٌة؛ فهو ٌقوم بدور ساعً برٌد ال
أقل وال أكثر.
إذا كان المشرع التونسً قد حدد مهمة اللجنة الخاصة المحدثة لدى المحكمة الدستورٌة التونسٌة فً
التثبت من مدى احترام مذ ّكرة الدفع بعدم الدستورٌة لموجباتها الشكلٌة واإلجرابٌة-وهً المهمة التً ٌمكن أن
تقوم بها محكمة الموضوع المثار أمامها الدفع فً الحالة المغربٌة والتً لم تعترض علٌها المحكمة الدستورٌة
على نحو ما أوضحنا فً السابق-فإن السإال ٌثار بشؤن المهمة التً ستوكل لآللٌة المقترح إحداثها بالمحكمة
الدستورٌة المغربٌة :هل سٌنصب عملها على إعادة مراقبة الشروط الشكلٌة للدفع أم سٌضاف إلٌه التحقق من
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جدٌة الدفع؟ علما أن المحكمة الدستورٌة أكدت فً حٌثٌات قرارها على صعوبة تحدٌد العناصر المشكلة
للجدٌة ،وارتباط تقدٌرها بالموضوع ،ولٌس بالشكل؛
- 2خرق المشرع لمجال القانون التنظٌمً المحدد فً الدستور عند تنظٌم موضوع االختصاص الذي ال
ٌندرج ضمن مشموالت القانون التنظٌمً.
جاء فً حٌثٌات قرار المحكمة الدستورٌة فً شؤن المواد السادسة والعاشرة و:11
"وحٌث إن الدستور حدد حصرا مجال القانون التنظٌمً المعنً ،فً موضوع الشروط واإلجراءات،
بما تتضمنه من شكلٌات ،تتعلق بإقامة الدعوى وآجالها وإجراءات الدفاع والتواجهٌة وطبٌعة الجلسات
والعبلقة بٌن الدعوى األصلٌة والدفع الفرعً ،ولم ٌدرج ما ٌتعلق باالختصاص ضمن المواضٌع الموكول
التشرٌع بمقتضاه؛
وحٌث إن التشرٌع وفق القانون التنظٌمًٌ ،تم فً نطاق الموضوعات المحددة له ،احتراما لسمو
الدستور ،وال ٌجوز ،بالتالً ،للمشرع أن ٌتجاوز مشموالته أو باألحرى أن ٌنظم من خبلله قاعدة دستورٌة
بشكل ٌمس بجوهرها؛
وحٌث إنه ،باستثناء القانونٌن التنظٌمٌٌن المتعلقٌن بالمجلس الوطنً للغات والثقافة المغربٌة والمجلس
االقتصادي واالجتماعً والبٌبً المخول لهما ،طبقا للفصلٌن الخامس و 153من الدستور ،تحدٌد صبلحٌات
المجلسٌن المذكورٌن ،فإن باقً القوانٌن التنظٌمٌة ،المنصوص علٌها دستورٌاٌ ،نحصر مجال التشرٌع
بمقتضاها على بٌان كٌفٌات تطبٌق أو تفعٌل الصبلحٌات أو االختصاصات المخولة دستورٌا للمإسسات
المعنٌة".
ٌتضح من خبلل هذه الحٌثٌة أن المحكمة الدستورٌة وضعت قاعدة عامة تحدد مشموالت التشرٌع
بالنسبة لمجمل القوانٌن التنظٌمٌة المحدثة للمإسسات الدستورٌة الواردة فً الدستور ،حٌث أكدت على أنه
" باستثناء القانونٌن التنظٌمٌٌن المتعلقٌن بالمجلس الوطنً للغات والثقافة المغربٌة والمجلس االقتصادي
واالجتماعً والبٌبً المخول لهما ،طبقا للفصلٌن الخامس و 153من الدستور ،تحدٌد صبلحٌات المجلسٌن
المذكورٌن ،فإن باقً القوانٌن التنظٌمٌة ،المنصوص علٌها دستورٌاٌ ،نحصر مجال التشرٌع بمقتضاها على
بٌان كٌفٌات تطبٌق أو تفعٌل الصبلحٌات أو االختصاصات المخولة دستورٌا للمإسسات المعنٌة" .لكن
المبلحظ أن هذه القاعدة تمت مخالفتها من لدن المشرع عند وضع القانون التنظٌمً المتعلق بالمجلس األعلى
للسلطة القضابٌة المنصوص علٌه فً الفصل  116من الدستور؛ إذ تم تحدٌد مشموالته فً انتخاب وتنظٌم
وسٌر المجلس األعلى للسلطة القضابٌة والمعاٌٌر المتعلقة بتدبٌر الوضعٌة المهنٌة للقضاة ،ومسطرة التؤدٌب؛
غٌر أن المشرع أضاف ،إلى هذه المشموالت ،القواعد المتعلقة باختصاصات المجلس و بتعٌٌن بعض
أعضابه؛ إذ نصت المادة األولى من القانون التنظٌمً رقم  100.13المتعلق بالمجلس األعلى للسلطة
القضابٌة على أنهٌ" :حدد هذا القانون التنظٌمً قواعد انتخاب وتعٌٌن أعضاء المجلس األعلى للسلطة
القضابٌة ،وكٌفٌات تنظٌمه وسٌره واختصاصاته ،وكذا المعاٌٌر المتعلقة بتدبٌر الوضعٌة المهنٌة للقضاة،
ومسطرة التؤدٌب" ومرت هذه اإلضافة أمام أعٌن المجلس الدستوري السابق دون أن ٌبدي بشؤنها أي مبلحظة
أو تعلٌق.
ج -عدم دستورٌة إغفال إدراج مقتضى ٌضمن لمثٌر الدفع حق االستفادة من األثر المترتب عن قرار
المحكمة الدستورٌة القاضً بعدم الدستورٌة فً حال مواصلة المحكمة نظرها فً الدعوى األصلٌة.
14
عٌنك الرقمٌة على المعلومة القانونٌة 0202-0202

جاء فً حٌثٌات قرار المحكمة الدستورٌة فً شؤن المواد السابعة (الفقرة األولى) والثامنة و:13
" وحٌث إنه ،عمبل بذلك ،فإن المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم دستورٌة قانون ،تواصل نظرها فً
الدعوى المعروضة علٌها إذا تعلق األمر بحاالت تستجٌب لبلستثناءات المذكورة ،دون اعتبار مآل الدفع
وقرار المحكمة الدستورٌة بخصوصه ،إذا اعتبرت ،أن المقتضى التشرٌعً المطبق فً الدعوى أو المسطرة
أو ٌشكل أساس المتابعة ،غٌر دستوري؛
وحٌث إن حجٌة قرارات المحكمة الدستورٌة الملزمة طبقا للفقرة األخٌرة من الفصل  134من
الدستور ،تقتضً من المشرع أن ٌدرج ضمن اإلجراءات المتعلقة بمسطرة الدفع بعدم الدستورٌة ،أحكاما
تخول للمتقاضٌن ،تقدٌم دعوى جدٌدة ،تسمح بترتٌب آثار قرار المحكمة الدستورٌة فً الموضوع ،فً حال
مواصلة المحكمة نظرها فً الدعوى األصلٌة وصدور قرار من المحكمة الدستورٌة بعدم الدستورٌة؛
وحٌث إنهٌ ،ترتب عن عدم التنصٌص على األحكام المشار إلٌها ،عدم التقٌد بإلزامٌة حجٌة قرارات
المحكمة الدستورٌة ،ومس بحق األطراف المعنٌة فً االستفادة من األثر المترتب عن تلك القرارات ،مما
ٌتعٌن معه التصرٌح ،من هذا الوجه ،بعدم دستورٌة المادتٌن  8و."13
ركزت المحكمة الدستورٌة على مناقشة اإلشكالٌة المتعلقة بكٌفٌة التوفٌق بٌن مواصلة المحكمة البت فً
الدعوى بناء على الحاالت االستثنابٌة ،وضمان تفعٌل القرار البلحق الصادر عن المحكمة الدستورٌة فً شؤن
الدفع بعدم الدستورٌة المثار ،القاضً بعدم دستورٌة المقتضى التشرٌعً المطبق فً الدعوى أو المسطرة أو
ٌشكل أساس المتابعة .والذي ٌتمتع بالحجٌة وإلزامٌة التطبٌق على الجمٌع طبقا للفقرة األخٌرة من الفصل
 134من الدستور.
فغٌاب مقتضٌات فً القانون التنظٌمً لحل هذه اإلشكالٌة ،اعتبرته المحكمة الدستورٌة مسا بحق
األطراف المعنٌة فً االستفادة من األثر المترتب عن قراراتها ،مما أدى بها إلى التصرٌح بعدم دستورٌة
المادتٌن  8و ،3و دعوة المشرع إلى أن ٌدرج ضمن اإلجراءات المتعلقة بمسطرة الدفع بعدم الدستورٌة،
أحكاما تخول للمتقاضٌن ،تقدٌم دعوى جدٌدة ،تسمح بترتٌب اآلثار القانونٌة لقرار المحكمة الدستورٌة فً
الموضوع.
فعبل لقد كانت المحكمة الدستورٌة على صواب فً إثارة االنتباه إلى هذه اإلشكالٌة ،غٌر أن هناك
مبلحظة ال بد من تسجٌلها بخصوص إدراج "أحكام تخول للمتقاضٌن ،تقدٌم دعوى جدٌدة ،تسمح بترتٌب آثار
قرار المحكمة الدستورٌة فً الموضوع " مفادها أن تمكٌن مثٌر الدفع من تقدٌم دعوى جدٌدة قد ال ٌكون
ضرورٌا إال إذا أصبح الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة المثار أمامها الدفع حابزا لقوة الشًء المقضً
به ،عدا ذلك فٌمكن لمثٌر الدفع أن ٌستفٌد من ترتٌب آثار قرار المحكمة الدستورٌة من خبلل استعمال وسابل
الطعن ضد األحكام المتاحة قانونا(االستبناف ،النقض) وذلك من أجل استدراك األمر وتصحٌح الحكم أو
القرار القضابً.
د -عدم دستورٌة اإلحالة إلى النظام الداخلً للمحكمة الدستورٌة من أجل تنظٌم بعد شروط و إجراءات
الدفع بعدم الدستورٌة.
تنطبق هذه المبلحظة على المادتٌن  14و 21من القانون التنظٌمً رقم  86.15المتعلق بتحدٌد شروط
وإجراءات الدفع بعدم دستورٌة قانون.
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تنص المادة  14من القانون التنظٌمً رقم  86.15على أنه "تحدد مسطرة البت فً الدفع بعدم
دستورٌة قانون أمام المحكمة الدستورٌة بموجب النظام الداخلً لهذه المحكمة والمنصوص علٌه فً المادة
 43من القانون التنظٌمً رقم  066.13المتعلق بالمحكمة الدستورٌة ،مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة
بعده" .وجاء فً حٌثٌات قرار المحكمة الدستورٌة بشؤن المادة المذكورة" :وحٌث إن إحالة القانون التنظٌمً،
على نظام داخلً للمحكمة الدستورٌة ،تحدٌد قواعد تتعلق بالدفع المثار أمام المحكمة المذكورة ،بخصوص
المنازعة فً انتخاب أعضاء البرلمانٌ ،عد تخلٌا من المشرع عن ممارسة اختصاص موكول له حصرا،
بمقتضى الدستور؛
وحٌث إن غٌاب أحكام من ذات القبٌل المرتبطة بتطبٌق حقوق وضمانات دستورٌة السٌما ما ٌتعلق
منها بإجراءات التقاضً وحق الدفاعٌ ،شكل إغفاال تشرٌعٌا ٌتعٌن معه التصرٌح بعدم دستورٌة المادة "14؛
ٌتضح من حٌثٌات قرار المحكمة الدستورٌة المشار إلٌها أعبله ،أن هذه األخٌرة استنتجت من مقتضى
المادة  14السالفة الذكر ما مفاده أن النظام الداخلً للمحكمة الدستورٌة المحال إلٌه سٌتولى تحدٌد القواعد
المتعلقة بالدفع بعدم الدستورٌة المثار أمام المحكمة الدستورٌة ،بمناسبة نظرها فً الطعون االنتخابٌة المتعلقة
بؤعضاء البرلمان ،األمر الذي اعتبرته المحكمة الدستورٌة-عن صواب -بمثابة تخلً من المشرع عن
ممارسة اختصاص موكول له حصرا بمقتضى الدستور.
إذا كانت النتٌجة التً خلصت إلٌها المحكمة الدستورٌة ال تثٌر أي جدل أو نقاش  ،فإن ما ذهبت إلٌه
من تؤوٌل ٌحصر نطاق تدخل النظام الداخلً فً تحدٌد القواعد المتعلقة بالدفع بعدم الدستورٌة المثار أمام
المحكمة الدستورٌة ،بمناسبة نظرها فً الطعون االنتخابٌة المتعلقة بؤعضاء البرلمان ،هو تفسٌر ال ٌحتمله
مضمون النص الذي جاء مطلقا بما ٌفٌد أن النظام الداخلً المحال إلٌه سٌحدد أٌضا المسطرة المتعلقة ببت
المحكمة الدستورٌة فً الدفوع بعدم الدستورٌة المحالة إلٌها من محكمة النقض.
كما الحظت المحكمة الدستورٌة أنه ،باستثناء ما نصت علٌه المادة  15من إٌقاف البت فً منازعة
الطعون االنتخابٌة إلى حٌن البت فً الدفع المرتبط بها ،تمة غٌاب لمقتضٌات فً القانون التنظٌمً تنظم
موضوع الدفع المذكور من حٌث الشكل الذي ٌتخذه ،وهل ٌقدم بمذكرة مستقلة أم فً صلب عرٌضة الطعن أو
فً المذكرة الجوابٌة بالنسبة للمطعون فً انتخابه ،ومدى إلزامٌة االستعانة بمحام من عدمها ،كما الحظت
غٌاب أي مقتضى سواء فً القانون التنظٌمً المتعلق بالدفع بعدم الدستورٌة أو فً القانون التنظٌمً المتعلق
بالمحكمة الدستورٌةٌ ،فٌد تطبٌق القواعد واألحكام الواردة فٌهما ،على الدفع بعدم الدستورٌة المثار بمناسبة
المنازعة الخاصة بانتخاب أعضاء البرلمان؛ األمر الذي اعتبرته المحكمة الدستورٌة "إغفاال تشرٌعٌا" ٌتعٌن
معه التصرٌح بعدم دستورٌة المادة 14؛
فضبل عن إشكالٌة تؤوٌل نطاق المجال الذي سٌنظمه النظام الداخلً المحال إلٌهٌ ،بلحظ بؤن المحكمة
الدستورٌة لم تنتبه إلى بعض الفراغات التشرٌعٌة التً اعترت القانون التنظٌمً وهً:
 عدم وجود أي مقتضى فً القانون التنظٌمً المصادق علٌه من لدن البرلمان ٌضمن لمثٌر الدفع أمام
المحكمة الدستورٌة بمناسبة بتها فً المنازعات االنتخابٌة البرلمانٌة ،إمكانٌة االستفادة من مسطرة إنذار
مثٌر الدفع من أجل تصحٌح المسطرة داخل األجل المحدد ،المنصوص علٌها فً المادة  6فقرة  ،2والتً
ٌستفٌد منها مثٌر الدفع أمام المحاكم ،باعتبارها حقا من حقوق التقاضً التً ٌنبغً أن ٌستفٌد منها مثٌر
الدفع سواء أمام المحاكم أو أمام المحكمة الدستورٌة تحقٌقا لمبدأ المساواة أمام القانون.
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 غٌاب أي مقتضى فً القانون التنظٌمً المذكور ٌحدد الكٌفٌة التً بموجبها تتخذ المحكمة الدستورٌة
قراراتها الباتة فً الدفوع بعدم دستورٌة القوانٌن سواء تعلق األمر بالدفوع المثارة أمامها بمناسبة نظرها
فً الطعون االنتخابٌة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان أو بالدفوع المحالة إلٌها من لدن محاكم الموضوع
وهو موضوع ترك أمر تنظٌمه فً رأًٌ للنظام الداخلً المحال إلٌه المنصوص علٌه فً المادة  14من
القانون التنظٌمً ،ما ٌقودنا إلى استنتاج مفاده أن النظام الداخلً المحال إلٌه المذكور سٌحدد مسطرة البت
فً الدفع بعدم دستورٌة القوانٌن من لدن المحكمة الدستورٌة بشكل عام ،ولٌس فقط تنظٌم مسطرة البت فً
الدفوع المثارة أمام المحكمة الدستورٌة بمناسبة نظرها فً الطعون االنتخابٌة البرلمانٌة كما اعتقدت ذلك
المحكمة الدستورٌة فً حٌثٌات قرارها.
وتعتبر اإلحالة إلى النظام الداخلً خرقا لمجال القانون التنظٌمً وفق ما خلصت إلٌه المحكمة
الدستورٌة عن صواب ،سواء كان محتواه ضٌقا حسب تؤوٌل المحكمة الدستورٌة أو واسعا تبعا لما أوضحنا
ذلك سابقا.
فً هذا السٌاق ،تجب اإلشارة إلى أن األحكام العامة المنظمة لكٌفٌة اتخاذ المحكمة الدستورٌة لقراراتها
المتعلقة بالمطابقة أو عدم المطابقة مع الدستور ،تم تنظٌمها بمقتضى المادتٌن  16و 17من القانون التنظٌمً
رقم ٌ 066.13تعلق بالمحكمة الدستورٌة .و ٌكفً التنصٌص ،فً القانون التنظٌمً المتعلق بتحدٌد شروط
وإجراءات الدفع بعدم دستورٌة قانون ،على مقتضى ٌحٌل إلى هذه األحكام من أجل سد هذا الفراغ التشرٌعً.
-2تنص المادة  21من القانون التنظٌمً رقم  86.15على أنه "تكون الجلسة أمام المحكمة الدستورٌة
علنٌة ،ما عدا فً الحاالت التً تقرر فٌها المحكمة الدستورٌة سرٌة الجلسات طبقا لنظامها الداخلً" .وجاء
فً حٌثٌات قرار المحكمة الدستورٌة فً شؤن هذه المادة :
"وحٌث إن الفقرة األخٌرة من الفصل  133من الدستور ،تنص على أنه "ٌحدد قانون تنظٌمً شروط
وإجراءات تطبٌق هذا الفصل" ،بما ٌعنٌه ذلك من أن مسطرة الدفع بعدم الدستورٌة ،سواء بمناسبة إثارته أمام
المحكمة المعنٌة أو إحالته إلى المحكمة الدستورٌةٌ ،جب أن تؤتً وفق قانون تنظٌمً؛
وحٌث إن تحدٌد حاالت سرٌة الجلسات ٌندرج ضمن "الشروط واإلجراءات" المشكلة لمشموالت
القانون التنظٌمً المذكور؛
وحٌث إن الدستور اعتبر علنٌة الجلسات إحدى حقوق المتقاضٌن ،مما ٌجعل تنظٌمها موكوال للمشرع
طبقا للفصل  71منه ،الذي ٌنص على أن القانون ٌختص بالتشرٌع فً الحقوق والحرٌات المنصوص علٌها
فً الدستور؛
وحٌث إن الفصل  123من الدستور ،بنصه على أنه "تكون الجلسات علنٌة ماعدا فً الحاالت التً
ٌقرر فٌها القانون خبلف ذلك"ٌ ،كون قد جعل تحدٌد حاالت سرٌة الجلسات ،من اختصاص المشرع ،حسب
الحالة ،وفق قانون تنظٌمً أو قانون؛
وحٌث إنه ،تبعا لذلك ،فإن ما نصت علٌه المادة  21المذكورة من إحالة تحدٌد حاالت سرٌة الجلسات
إلى نظام داخلً للمحكمة الدستورٌة ،غٌر مطابق للدستور".
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فاستنادا إلى الفقرة األخٌرة من الفصل  133من الدستور التً تنص على أنه "ٌحدد قانون تنظٌمً
شروط وإجراءات تطبٌق هذا الفصل" ،بما ٌعنٌه ذلك من أن مسطرة الدفع بعدم الدستورٌة ،سواء فً شقها
المتعلق بشروط وإجراءات إثارته أمام محاكم الموضوع أو فً شقها المتعلق بمسطرة البت فٌه من لدن
المحكمة الدستورٌةٌ ،جب أن تؤتً وفق قانون تنظٌمً ،بما فً ذلك تحدٌد حاالت سرٌة الجلسات التً تندرج
ضمن "الشروط واإلجراءات" المشكلة لمشموالت القانون التنظٌمً المذكور؛
واستنادا إلى الدستور الذي اعتبر علنٌة الجلسات إحدى حقوق المتقاضٌن ،مما ٌجعل تنظٌمها موكوال
للمشرع طبقا للفصل  71منه ،الذي ٌنص على أن القانون ٌختص بالتشرٌع فً الحقوق والحرٌات المنصوص
علٌها فً الدستور؛
كما أن الفصل  123من الدستور ٌنص على أنه "تكون الجلسات علنٌة ماعدا فً الحاالت التً ٌقرر
فٌها القانون خبلف ذلك" ،جاعبل بذلك تحدٌد حاالت سرٌة الجلسات ،من اختصاص المشرع ،حسب الحالة،
وفق قانون تنظٌمً أو قانون؛
وبناء على ذلك خلصت المحكمة الدستورٌة عن صواب إلى أن ما نصت علٌه المادة  21المذكورة من
إحالة تحدٌد حاالت سرٌة الجلسات إلى نظام داخلً للمحكمة الدستورٌة ،غٌر مطابق للدستور؛
ثالثا
مراعاة المحكمة الدستورٌة لمتطلبات النجاعة القضابٌة وحسن سٌر العدالة.
رغم أن المحكمة الدستورٌة كانت حازمة فً التؤكٌد على اختصاصها المطلق للبت فً الدفوع المتعلقة
بعدم دستورٌة القوانٌن ،فإنها حاولت أن تراعً أٌضا متطلبات النجاعة القضابٌة وحسن تصرٌف العدالة من
خبلل ،قبولها بإمكانٌة مراقبة محاكم الموضوع بعض الجوانب الشكلٌة للدفع،
أ-عدم االعتراض على تخوٌل محاكم الموضوع مراقبة بعض الجوانب الشكلٌة للدفوع.
جاء فً حٌثٌات قرار المحكمة الدستورٌة فً شؤن المواد السادسة والعاشرة و:11
"وحٌث إنه ،فضبل على ما تقدم:
 من جهة ،فإن البت فً الطبٌعة التشرٌعٌة للمقتضٌات القانونٌة موضوع الدفع وتحدٌد ما هو مندرجفً الحقوق والحرٌات المضمونة دستورٌا من عدمه (المادة الخامسة والفقرة الثانٌة من المادة  10التً تحٌل
علٌها)ٌ ،عد توسعا فً الشروط الواجب التحقق منها من قبل القاضً المثار أمامه الدفع بمناسبة قضٌة
معروضة علٌه ،ومن شؤنه أن ٌحول مرحلة التحقق من استٌفاء الدفع لبعض الشروط المتمثلة ،فً اتصال
الدفع بالدعوى األصلٌة ومدى تضمٌنه للبٌانات المتطلبة فً أي دعوى وأدابه للرسم القضابً ،إلى مراقب
أولً للدستورٌة ،إذ أن الحسم فً الطبٌعة التشرٌعٌة للمقتضى القانونً المعنً ،وتحدٌد قابمة الحقوق
والحرٌات المضمونة دستورٌاٌ ،عد من االختصاصات التً تنفرد المحكمة الدستورٌة بممارستها،
............................................................
....................................................................
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وحٌث إن التوفٌق بٌن الحق فً إثارة الدفع بمناسبة قضٌة معروضة على محكمة ما ،واختصاص
المحكمة الدستورٌة بالبت شكبل وموضوعا فً الدفوع الدستورٌة المحالة علٌها ،وبٌن متطلبات النجاعة
القضابٌة وحسن سٌر العدالة وسرعة البت فً الدفوع وإصدار قرارات بشؤنها داخل أجل معقولٌ ،قتضً من
المشرع حصر نطاق الشروط التً ٌتحقق القاضً من استٌفابها بمناسبة إثارة الدفع فً تلك التً ال تشكل
عناصر تقدٌر أولً للدستورٌة ،وفً إحداث آلٌة كفٌلة بإرساء نظام للتصفٌة بالمحكمة الدستورٌةٌ ،حدد قانون
تنظٌمً تركٌبتها وضوابط عملها ،وذلك تحقٌقا للمرونة المتطلبة الكفٌلة بالوصول إلى الغاٌات التً سبق
عرضها"؛
إن هاجس التوفٌق بٌن ضرورة احترام اختصاص المحكمة الدستورٌة بالبت شكبل وموضوعا فً
الدفوع الدستورٌة المثارة أمام المحاكم المحالة إلٌها ،وبٌن متطلبات النجاعة القضابٌة وحسن سٌر العدالة
وسرعة البت فً الدفوع وإصدار قرارات بشؤنها داخل أجل معقولٌ ،قتضً من المشرع حصر نطاق
الشروط التً ٌتحقق القاضً من استٌفابها بمناسبة إثارة الدفع فً تلك التً ال تشكل عناصر تقدٌر أولً
للدستورٌة ،و المتمثلة فً اتصال الدفع بالدعوى األصلٌة ومدى تضمٌنه للبٌانات المتطلبة فً أي دعوى
وأدابه للرسم القضابً.
بناء على ذلكٌ ،مكن القول أن دور قاضً الموضوع ٌقتصر ،عند توصله بمذكرة الدفع بعدم
الدستورٌة ،على التحقق الشكلً مما ٌلً:
أن تكون موقعة من لدن مثٌر الدفع شخصٌا أو وكٌله أومن لدن محامٌه بحسب الشكل الذي قدمتبه الدعوى األصلٌة طبقا للقوانٌن المسطرٌة؛
بٌان االسم الشخصً والعابلً لمثٌر الدفع ومهنته وموطنه؛بٌان رقم ملف الدعوى األصلٌة وأطرافها؛بٌان المقتضى أو المقتضٌات القانونٌة موضوع الدفع بعدم الدستورٌة؛ بٌان ما ٌفٌد اتصال المقتضى القانونً موضوع الدفع بعدم الدستورٌة بالدعوى المعروضة علىالمحكمة؛
بٌان الوسابل القانونٌة التً تبرر أوجه خرق المقتضى القانونً لحق من الحقوق أو حرٌة منالحرٌات المنصوص علٌها فً الدستور؛
بٌان ما ٌفٌد أداء الرسم القضابً.عند مقارنة هذه البٌانات بالبٌانات الواردة فً المادة  5من القانون التنظٌمًٌ ،مكن القول أنه باستثناء
الشرط المتعلق بمراقبة سبقٌة البت بمطابقة المقتضى التشرٌعً محل الدفع للدستور ،ما لم تتغٌر األسس التً
تم بناء علٌها البت المذكور المشار إلٌه فً المادة  5المذكورة ،والذي ٌتعلق بمراقبة الموضوع أكثر مما ٌتعلق
بالشكل ،فإن باقً الشروط األخرى تتصل بالشكل.
رابعا
مقتضٌات كانت تستلزم تدخل المحكمة الدستورٌة من أجل تؤوٌلها لغاٌة مطابقتها للدستور.
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عدم مناقشة مدلول المحاكم التً ٌمكن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة أمامها المنصوص علٌها فً المادة 3من القانون التنظٌمً رقم 86.15؛
 عدم تعمٌق المناقشة فً الحاالت االستثنابٌة التً ترد على مبدأ إٌقاف البت فً الدعوى األصلٌة كؤهمأثر ٌترتب عن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة أمام المحاكم المنصوص علٌها فً المادة  8من القانون التنظٌمً
رقم 86.15؛
أ-عدم مناقشة مدلول المحاكم التً ٌمكن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة أمامها.
جاء فً حٌثٌات قرار المحكمة الدستورٌة فً شؤن المواد الثالثة (الفقرة األولى):
"حٌث إن الفقرة األولى من المادة الثالثة تنص على أنه "ٌمكن أن ٌثار الدفع بعدم دستورٌة قانون أمام
مختلف محاكم المملكة ،وكذا أمام المحكمة الدستورٌة مباشرة بمناسبة البت فً الطعون المتعلقة بانتخاب
أعضاء البرلمان"،
وحٌث إن الفصل  133من الدستور ،الذي أوكل اختصاص البت فً الدفع بعدم الدستورٌة إلى المحكمة
الدستور ٌة ،لم ٌحدد الجهة القضابٌة التً ٌمكن أن ٌثار أمامها ،عبر جعل إثارة الدفع تتم بمناسبة النظر فً
قضٌة ،مما ٌسمح بإمكانٌة إثارة الدفع أمام محاكم التنظٌم القضابً للمملكة بمختلف درجاتها ،وأٌضا أمام
المحكمة الدستورٌة فً االختصاص المخول لها فً شكل "قضٌة"؛
لقد مرت الحكمة الدستورٌة مرورا سرٌعا على مقتضٌات المادة  3من القانون التنظٌمً رقم 86.15
الذي تنص فقرته األولى على أنه "ٌمكن أن ٌثار الدفع بعدم دستورٌة قانون أمام مختلف محاكم المملكة ،وكذا
أمام المحكمة الدستورٌة مباشرة بمناسبة البت فً الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان" .واكتفت بالقول
" إن الفصل  133من الدستور ،الذي أوكل اختصاص البت فً الدفع بعدم الدستورٌة إلى المحكمة
الدستورٌة ،لم ٌحدد الجهة القضابٌة التً ٌمكن أن ٌثار أمامها ،عبر جعل إثارة الدفع تتم بمناسبة النظر فً
قضٌة ،مما ٌسمح بإمكانٌة إثارة الدفع أمام محاكم التنظٌم القضابً للمملكة بمختلف درجاتها ،وأٌضا أمام
المحكمة الدستورٌة فً االختصاص المخول لها فً شكل "قضٌة" .فبالرغم من تؤكٌد المحكمة الدستورٌة بؤن
الفصل  133من الدستور ربط إمكانٌة إثارة الدفع بعدم الدستورٌة "بالقضٌة" دون تحدٌد للجهة القضابٌة التً
ٌمكن أن ٌثار أمامها ،فقد اكتفت باستنتاج مفاده أن ذلك "ٌسمح بإمكانٌة إثارة الدفع أمام محاكم التنظٌم
القضابً للمملكة بمختلف درجاتها ،وأٌضا أمام المحكمة الدستورٌة فً االختصاص المخول لها فً شكل
قضٌة" .وباستثناء التوضٌحات واإلضافات والتفسٌرات التً حاولت بسطها فٌما ٌخص الدفع بعدم الدستورٌة
الذي ٌمكن إثارته أمام المحكمة الدستورٌة مباشرة بمناسبة البت فً الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء
البرلمان -والتً سؤعود للتعلٌق علٌها فً مكان آخر-فإن المحكمة لم تقدم أي تفسٌر أو توضٌح بشؤن المقصود
بعبارة " مختلف محاكم المملكة" التً ٌمكن أن ٌثار الدفع بعدم دستورٌة قانون أمامها " الواردة فً المادة 3
ما ٌستشف منه أنها فسرت العبارة المذكورة السالفة الذكر بكونها تعنً " محاكم التنظٌم القضابً للمملكة
بمختلف درجاتها" ،وهً مسؤلة أعتقد أن المحكمة الدستورٌة كان ٌنبغً علٌها أن تقف عندها ملٌا ،وتقوم
بتوضٌحها ,وإعطابها التفسٌر المبلبم الواضح الذي ٌبدد كل غموض أو إبهام .فتحدٌد الجهات القضابٌة التً
ٌمكن أن ٌثار أمامها الدفع بعدم الدستورٌة أمر فً غاٌة الدقة واألهمٌة ألنه ٌإثر فً نطاق استعمال هذه
"الوسٌلة الدستورٌة الجدٌدة" إما فً اتجاه التضٌٌق أو التوسٌع.
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لذا ٌحق لنا أن نتساءل هل تشمل عبارة" مختلف محاكم المملكة" الواردة فً المادة  3من القانون
التنظٌمً رقم  86-15أو عبارة "محاكم التنظٌم القضابً للمملكة بمختلف درجاتها" الواردة فً قرار المحكمة
الدستورٌة ،المحاكم اآلتٌة:
المجلس األعلى للحسابات والمجالس الجهوٌة للحسابات باعتبارها محاكم مالٌة طبقا للقانونرقم  62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالٌة كما وقع تغٌٌره وتتمٌمه والسٌما بالقانون رقم  55.16الصادر
بتنفٌذه الظهٌر المإرخ فً  25أغسطس 2016؛
 المحكمة العسكرٌة المحدثة بموجب القانون رقم  108.13المتعلق بالقضاء العسكري الصادربتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رقم  1.14.187المإرخ  10دٌسمبر 2014؟.
فاستنادا إلى الفصل األول من الظهٌر الشرٌف بمثابة قانون رقم  1.74.338بتارٌخ  24جمادى
الثانٌة ٌ 15( 1394ولٌوز ٌ )1974تعلق بالتنظٌم القضابً للمملكة كما وقع تغٌٌره وتتمٌمهٌ ،شمل التنظٌم
القضابً المحاكم التالٌة:
 -1المحاكم االبتدابٌة؛
 -2المحاكم اإلدارٌة؛
 -3المحاكم التجارٌة؛
 -4محاكم االستبناف؛
 -5محاكم االستبناف اإلدارٌة؛
 -6محاكم االستبناف التجارٌة؛
 -7محكمة النقض".
ووفقا للمادة األولى من مشروع القانون رقم ٌ 38.15تعلق بالتنظٌم القضابً المصادق علٌه من لدن
الغرفة األولى بالبرلمان فً ٌ 7ونٌو ٌ ،2016شمل التنظٌم القضابً:
أوال – محاكم أول درجة ،وتضم:
 -1المحاكم االبتدابٌة؛
 -2المحاكم االبتدابٌة التجارٌة؛
 -3المحاكم االبتدابٌة اإلدارٌة.
ثانٌا – محاكم ثانً درجة ،وتضم:
 -4محاكم االستبناف؛
 -5محاكم االستبناف التجارٌة؛
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 -6محاكم االستبناف اإلدارٌة.
تعٌن مقار محاكم أول درجة ومحاكم ثانً درجة وتحدد دوابر اختصاصها المحلً بمرسوم ،بعد
استطبلع رأي المجلس األعلى للسلطة القضابٌة والهٌبات المهنٌة المعنٌة.
ثالثا – محكمة النقض ،وٌوجد مقرها بالرباط".
فضبل عن ذلكٌ ،تضح من مقتضٌات القانون التنظٌمً رقم  86.15السالف الذكر ،أن المحكمة المثار
أمامها الدفع بعدم الدستورٌة ال تخرج عن نطاق مشتمبلت التنظٌم القضابً المحددة سابقا ،مثال ذلك:
 "الباب الثانً :شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورٌة قانون أمام محاكم أول درجة ومحاكمثانً درجة".
 "المادة :8استثناء من أحكام الفقرة األولى من المادة  7أعبله ،ال توقف المحكمة البت فً الدعوىفً الحاالت اآلتٌة:
.1

إجراءات التحقٌق فً المجالٌن المدنً والجنابً؛

.2

"................................................

"الباب الثالث :اختصاص محكمة النقض بالنظر فً الدفع بعدم دستورٌة قانونالمادة ٌ:10حال الدفع بعدم دستورٌة قانون ،المثار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانً درجة،حسب الحالة ،إلى الربٌس األول لمحكمة النقض طبقا ألحكام المادة  6أعبله ،وٌشعر فورا الوكٌل العام للملك
لدى هذه المحكمة باإلحالة المذكورة.
غٌر أنه إذا أثٌر الدفع بعدم دستورٌة قانون أمام محكمة النقض ألول مرة بمناسبة قضٌة معروضة
أمامها ،فإن المحكمة المذكورة تبت فً الدفع مباشرة ،وذلك وفق الشروط المنصوص علٌها فً المادة 5
أعبله ،وال ٌمكنها إثارته تلقابٌا".
استنادا إلى هذه المإشرات الدالةٌ ،مكن القول أن كبل من المشرع والمحكمة الدستورٌة ذهبا فً اتجاه
تضٌٌق نطاق المحاكم التً ٌمكن إثارة الدفع بعدم دستورٌة قانون أمامها وذلك بحصرها فً محاكم التنظٌم
القضابً للمملكة والمحكمة الدستورٌة مع العلم أن الفصل  133من الدستور ربط إمكانٌة إثارة الدفع بعدم
دستورٌة قانون "بالنظر فً قضٌة" وأحد األطراف" و"القانون الذي سٌطبق فً النزاع" و"ٌمس بالحقوق
والحرٌات التً ٌضمنها الدستور" دون أن ٌحدد الجهة القضابٌة التً ٌمكن أن ٌثار أمامها الدفع بعدم
الدستورٌة .ورغم أن المحكمة الدستورٌة توصلت إلى هذا االستنتاج فً إحدى حٌثٌات قرارها ( الحٌثٌة رقم
 3الواردة فً عنوان "فً شؤن المواد الثالثة (الفقرة األولى) و  14و،15صفحة  3من قرار المحكمة
الدستورٌة) .فإن موقف المشرع ،الذي كرسته الفقرة األولى من المادة  3من القانون التنظٌمً رقم ،86-15
لم ٌثر لدٌها أي تحفظ ولم تتصد له بنفس الحزم والصرامة والشدة التً تعاملت بها عند إقدام المشرع ،من
جهة ،على إقرار نظام تصفٌة على درجتٌن لكل من محاكم الموضوع ومحكمة النقض ،و من جهة أخرى،
على إقصاء النٌ ابة العامة من مدلول األطراف فً الدعوى العمومٌة؛ حٌث استندت المحكمة الدستورٌة ،فً
كبل الحالتٌن ،إلى مطلق مقتضٌات النص الدستوري(الفصل 133من الدستور) لكً تدافع بقوة عن
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اختصاصها المطلق للنظر فً الدفع بعدم الدستورٌة شكبل وموضوعا من ناحٌة ،ولتقر بؤحقٌة النٌابة العامة
فً الدفع بعدم الدستورٌة كطرف سواء فً الدعوى المدنٌة أو الدعوى العمومٌة.
بناء على هذه العطٌات ومراعاة لنص الفصل  133من الدستور الذي جاء مطلقا دون تقٌٌد كان من
المبلبم أن تقدم المحكمة الدستورٌة تفسٌرا لعبارة "مختلف محاكم المملكة" بما ٌسمح بتوسٌعها لتشمل إلى
جانب محاكم التنظٌم القضابً بالمفهوم الضٌق ،المحاكم المالٌة والمحكمة العسكرٌة ،فبل ٌعقل أن ٌتم حرمان
األشخاص ،الذٌن ٌضعهم القانون بحكم مركزهم ووظٌفهم تحت اختصاص هذه المحاكم ،من حق االستفادة من
إمكانٌة إثارة الدفع بعدم دستورٌة قانون أمامها ،ألن ذلك من شؤنه أن ٌمس بحقوق المتقاضٌن وٌخرق قواعد
سٌر العدالة وال سٌما حقوق الدفاع والحق فً محاكمة عادلة المضمونٌن دستورٌا بموجب الفصل  120من
الدستور.
على خبلف واقع الحال فً النص الدستوري المغربً ،حدد الدستور الفرنسً فً المادة  61-1نطاق
الجهات ذات الطبٌعة القضابٌة التً ٌمكن أن تثار أمامها المسؤلة األولٌة للدفع بعدم الدستورٌة( )QPCعندما
ربط القضٌة "بالمحكمة"  "JURIDICTIONسواء كانت تابعة لمحكمة النقض أو لمجلس الدولة ،و ذلك ما
ٌستشف مما ورد فً الفصل المذكور الذي نص على أن إحالة المسؤلة األولٌة للدفع بعدم الدستورٌة إلى
المجلس الدستوري تتم عن طرٌق مجلس الدولة أو محكمة النقض ،األمر الذي سمح ،بصورة تلقابٌة ال تحتاج
إلى تفسٌر ،بإدراج المحاكم المالٌة فً فرنسا ضمن الجهات القضابٌة التً ٌمكن أن ٌثار أمامها الدفع بعدم
الدستورٌة بحكم تبعٌتها قضابٌا لمجلس الدولة.
وتجب اإلشارة إلى أن هذا الضابط الدستوري فً التجربة الفرنسٌة والذي خضع له القانون التنظٌمً
المتعلق بتطبٌق المسؤلة األولٌة للدفع بعدم الدستورٌة ،أثار غموضا ولبسا حول مدى إمكانٌة إثارة المسؤلة
األولٌة للدفع بعدم الدستورٌة أمام المجلس الدستوري بصفته قاضً الطعون االنتخابٌة المتعلقة بنواب وشٌوخ
البرلمان ؛ حٌث لم ٌستطع المشرع الفرنسً إقحام المجلس الدستوري بصفته هاته ضمن المحاكم التً ٌثار
أمامها الدفع المذكور بحكم أنه هٌبة دستورٌة مستقلة غٌر تابع قضابٌا ال إلى محكمة النقض وال إلى مجلس
الدولة ،مما خلق جدال وإشكاال قانونٌا بشؤن ما سٌكون علٌه موقف المجلس الدستوري فٌما لو عرضت علٌه
حالة من هذا النوع .وقد كان موقفه إٌجابٌا منذ صدور قراره الشهٌر رقم  2011-4538 SENالمإرخ فً
ٌ 13ناٌر  2012حٌث قبل النظر فً الدفع المذكور .وبذلك ٌكون المجلس الدستوري الفرنسً قد أسس
إلمكانٌة إثارة الدفع بعدم الدستورٌة أمامه بمناسبة نظره فً الطعون االنتخابٌة لنواب وشٌوخ البرلمان عن
طرٌق االجتهاد القضابً للمجلس الدستوري ،فً حٌن تم التؤسٌس لهذه اإلمكانٌة عن طرٌق القانون فً الحالة
المغربٌة.
ب  -عدم تعمٌق المناقشة فً الحاالت االستثنابٌة التً ترد على مبدأ إٌقاف البت فً الدعوى األصلٌة كؤهم أثر
ٌترتب عن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة أمام المحاكم.
جاء فً حٌثٌات قرار المحكمة الدستورٌة فً شؤن المواد السابعة (الفقرة األولى) والثامنة و:13
"حٌث إن الفقرة األولى من المادة السابعة تنص على أنه "توقف المحكمة ،التً أثٌر أمامها الدفع ،البت
فً الدعوى كما توقف اآلجال المرتبطة بها ،ابتداء من تارٌح تقدٌم الدفع ،مع مراعاة االستثناءات الواردة فً
المادة "...8؛
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وحٌث إن المادة الثامنة نصت على االستثناءات التً ترد على وقف البت فً الدعوى األصلٌة ،والتً
حددتها فً حاالت "إجراءات التحقٌق فً المجالٌن المدنً والجنابً ،اتخاذ التدابٌر الوقتٌة أو التحفظٌة
الضرورٌة ،اتخاذ اإلجراءات القانونٌة المناسبة متى تعلق األمر بتدبٌر سالب للحرٌة ،عندما ٌنص القانون
على أجل محدد للبت فً الدعوى أو البت على سبٌل االستعجال ،إذا كان اإلجراء ٌإدي إلى إلحاق ضرر
بحقوق أحد األطراف ٌتعذر إصبلحه"؛
وحٌث إن المادة  13تنص على أنه "توقف محكمة النقض البت فً القضٌة المعروضة أمامها...غٌر
أنها ال توقف البت فً الحاالت اآلتٌة :إذا تعلق األمر بحرمان شخص من حرٌته فً القضٌة التً أثٌر
بمناسبتها الدفع ،إذا كان القانون ٌنص على أجل محدد للبت فً القضٌة المعروضة على النقض ،أو كانت
محكمة النقض ملزمة بالبت فٌها على سبٌل االستعجال ،إذا كان من شؤن وقف البت فً القضٌة إلحاق ضرر
بحقوق أحد األطراف ٌتعذر إصبلحه"؛
وحٌث إن االستثناءات المذكورة تراعً ،إما قواعد جوهرٌة أو آجاال مقررة قانونا ،أو أنها تؤخذ فً
االعتبار وضعٌات تتعلق بالمنع من الحرٌة أو تلك التً ٌترتب عنها ضرر فً حال توقف البت فً الدعوى
األصلٌة ،مما ٌجعلها استثناءات مشروعة ومبررة"؛
من أجل حسن فهم اآلثار القانونٌة المترتبة عن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة وفق القانون التنظٌمً رقم -15
ٌ،86نبغً أوال دراسة هذه اآلثار فً النظام القانونً الفرنسً باعتباره المصدر األساسً الذي استمد منه
المشرع المغربً مقتضٌاته.
-2اآلثار المترتبة عن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة أمام المحاكم فً النظام القانونً الفرنسً
باستقراء القانون التنظٌمً رقم  2009-1523بتارٌخ  10دٌسمبر  2009المتعلق بتطبٌق الفصل -1
 61من الدستور ،فٌما ٌخص كٌفٌة معالجته لآلثار القانونٌة المترتبة عن إثارة المسؤلة األولوٌة للدفع بعدم
الدستورٌةٌ ،بلحظ أن هناك مبدبٌن عامٌن ٌحكمان هذه اآلثار :األول أساسً والثانً مكمل له .فالمبدأ العام
األساسً مفاده أن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة توقف البت فً موضوع الدعوى ،أما المبدأ المكمل له فٌكمن
فً أن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة ال ٌإثر بؤي حال من األحوال على اتخاذ المحكمة أي إجراء من اإلجراءات
الوقتٌة أو تدبٌر من التدابٌر التحفظٌة الضرورٌة.
وترد على المبدأ العام األساسً استثناءاتٌ ،مكن تصنٌفها حسب مقتضٌات القانون التنظٌمً الفرنسً
بحسب الحاالت على النحو اآلتً:
 حالتان ٌحق فٌهما للمحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورٌة ،بحسب تقدٌرها لموضوع الدعوى
وللدفع المثار ،أن توقف أو ال توقف البت فً الدعوى ،إلى حٌن صدور موقف المحكمة األعلى
درجة(محكمة النقض أو مجلس الدولة) أو صدور قرار المجلس الدستوري فً شؤن الدفع المثار ،و هما:
-1إذا حدد القانون للمحكمة أجبل معٌنا للبت فً الدعوى أو نص على ضرورة البت باستعجال؛
-2إذا كان إٌقاف البت فً الدعوى سٌإدي إلى إلحاق أضرار بلٌغة بحقوق أحد األطراف أو ٌتعذر
إصبلحها.
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 حالة ال ٌمكن فٌها للمحكمة أن توقف البت فً موضوع الدعوى المعروضة علٌها ،إذا وجد شخص
محروما من حرٌته بسبب هذه الدعوى ،أو إذا كانت الدعوى المذكورة تهدف إلى وضع حد لتدبٌر سالب
للحرٌة .وهذه الحالة ال تترك للمحكمة أي هامش للتقدٌر فهً مطالبة بمواصلة البت فً الدعوى مادام
هناك شخص مسلوب الحرٌة.
وقد لفت المجلس الدستوري الفرنسً االنتباه إلى المشكلة التً ستطرح فٌما لو قامت المحكمة ،المثار
أمامها الدفع المقبول من لدنها والمحال إلى محكمة النقض أو مجلس الدولة ،بالبت فً موضوع الدعوى دون
انتظار صدور موقف المحكمة األعلى درجة (محكمة النقض أو مجلس الدولة) أو صدور قرار المجلس
الدستوري فً شؤن الدفع المثار ،وذلك بناء على تقدٌرها أو بصفة إلزامٌة حسب الحاالت التً سبق بٌانها؛ إذ
كٌف ٌمكن التوفٌق بٌن حسن إدارة العدالة – والتً تتجسد فً مواصلة المحكمة البت فً الدعوى-من جهة،
وبٌن ضمان تفعٌل القرار الصادر فً شؤن الدفع بعدم الدستورٌة القاضً بعدم دستورٌة المقتضى القانونً؟
وأجاب المجلس بؤن حل هذا االشكال ٌوجد فً وسٌلتً الطعن باالستبناف أو النقض المتاحتٌن للطرف مثٌر
الدفع بعدم الدستورٌة؛ إذ ٌمكنه االستفادة من مفاعٌل قرار المجلس الدستوري المذكور فً مرحلة االستبناف
أو فً مرحلة النقض.
لكن هذا الحل قد ال ٌجدي نفعا لترتٌب األثر القانونً لقرار المجلس الدستوري القاضً بعدم دستورٌة
القانون إذا أثٌر الدفع ألول مرة أما م محكمة النقض  ،وذلك فً الحالة التً تكون فٌها هذه األخٌرة ملزمة
بالبت فً النقض دون انتظار القرار المذكور إذا وجد شخص محروما من حرٌته بسبب هذه الدعوى وألزم
القانون محكمة النقض بالبت فً أجل محدد .هنا ولغاٌة إٌجاد حل لمثل هذه الفرضٌة ،تدخل المجلس
الدستوري الفرنسً فً قراره الصادر فً  3دٌسمبر  2009تحت رقم  2009-595لٌبدي تحفظه إزاء
إمكانٌة صدور قرار نهابً عن محكمة النقض ال ٌؤخذ فً االعتبار منطوق قرار المجلس الدستوري البلحق،
و ٌإكد على أن القرار النهابً لمحكمة النقض ال ٌمكن أن ٌحرم الطرف المثٌر للدفع من إمكانٌة رفع دعوى
من جدٌد إلى المحكمة لترتٌب اآلثار القانونٌة لقرار المجلس الدستوري.
بعد استعراض موقف التشرٌع الفرنسً ومخرجات قرار المجلس الدستوري بشؤنه ،نعرج على دراسة
اآلثار القانونٌة المترتبة عن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة ،وفق القانون التنظٌمً رقم  86.15و مخرجات قرار
المحكمة الدستورٌة بشؤنه.
-2اآلثار المترتبة عن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة وفق القانون التنظٌمً رقم 86 -15
نص القانون التنظٌمً المذكور على أن إثارة الدفع بعدم دستورٌة قانون أمام المحكمة توقف البت فً
الدعوى وتوقف اآلجال المرتبطة بها كمبدأ عام (المادة  7من القانون التنظٌمً رقم  ،)86-15وأورد
استثناءات على هذا المبدأ فً حاالت معٌنة ،توقف المحكمة البت فً الدعوى عند تحققها (المادتان  8و13
من القانون التنظٌمً رقم . )86 -15
فالمادة  8تتعلق باآلثار المترتبة عن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة أمام المحاكم االبتدابٌة أو محاكم
االستبناف وهً إٌقاف البت فً الدعوى األصلٌة كمبدأ عام مع إٌراد استثناءات علٌه ال توقف فٌها المحكمة
البت وذلك فً الحاالت اآلتٌة:
.1إجراءات التحقٌق فً المجالٌن المدنً والجنابً؛
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 2اتخاذ التدابٌر الوقتٌة أو التحفظٌة الضرورٌة؛
.3اتخاذ اإلجراءات القانونٌة المناسبة متى تعلق األمر بتدبٌر سالب للحرٌة؛
 . 4عندما ٌنص القانون على أجل محدد للبت فً الدعوى أو البت على سبٌل االستعجال؛
.5إذا كان اإلجراء ٌإدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد األطراف ٌتعذر إصبلحه.
أما المادة  13فتتعلق باآلثار المترتبة عن إثارة الدفع بعدم الدستورٌة أمام محكمة النقض وهً إٌقاف
البت فً الدعوى األصلٌة كمبدأ عام مع إٌراد استثناءات علٌه ال توقف فٌها المحكمة البت وذلك فً
الحاالت اآلتٌة:
.1إذا تعلق األمر بحرمان شخص من حرٌته فً القضٌة التً أثٌر بمناسبتها الدفع؛
 . 2إذا كان القانون ٌنص على أجل محدد للبت فً القضٌة المعروضة على النقض ،أو كانت محكمة
النقض ملزمة بالبت فٌها على سبٌل االستعجال؛
.3إذا كان من شؤن وقف البت إلحاق ضرر بحقوق أحد األطراف ٌتعذر إصبلحه.
فالحاالت الواردة فً المادة  8تجد مصدرها فً المادة  23-3من القانون التنظٌمً رقم -1523
 2009المإرخ فً  10دٌسمبر  2009المتعلق بتطبٌق الفصل  61-1من الدستور الفرنسً ،غٌر أنه تمت
صٌاغتها بشكل مختلف أفقدها المعانً واألهداف التً رسمها لها المشرع الفرنسً؛ وهكذا تم إدراج الحالتٌن
الواردتٌن فً البندٌن  1و 2ضمن الحاالت االستثنابٌة التً توقف البت فً الدعوى ،فً حٌن اعتبرها
المشرع الفرنسً من المبادئ المكملة للمبدأ العام ،والتً تفٌد بؤن إٌقاف البت فً الدعوى ،بناء على إثارة
الدفع بعدم الدستورٌة ،ال ٌإثر بؤي حال من األحوال فً مواصلة المحكمة القٌام بإجراءات التحقٌق فً
الدعوى واتخاذ أي إجراء من اإلجراءات الوقتٌة أو تدبٌر من التدابٌر التحفظٌة الضرورٌة؛ لذا فشتان بٌن هذا
المعنى وذاك.
فٌما ٌخص الحالتٌن الواردتٌن فً البندٌن 4و 5فٌختلفان عن نظٌرٌهما كما وردا فً القانون التنظٌمً
الفرنسً من حٌث هامش التقدٌر واإلمكانٌة المتاحة للمحكمة الفرنسٌة فً إٌقاف البت فً الدعوى أو عدم
إٌقافها ،وهو ما ٌستفاد من استعمال المشرع الفرنسً لفعل "ٌمكن" .فً المقابل فإن الصٌاغة التً وردت فً
المادة  8من القانون التنظٌمً رقم  ،86-15ال تترك للمحكمة المغربٌة أي هامش للتقدٌر واالختٌار بٌن
إٌقاف البت فً الدعوى أو مواصلتها بعد أن استعمل المشرع المغربً العبارة التالٌة" :استثناء من أحكام
الفقرة األولى من المادة  7أعبله ،ال توقف المحكمة البت فً الدعوى فً الحاالت اآلتٌة."....:
بخصوص الحالة الواردة فً البند  3وإن كانت تتحد مع مثٌلتها الواردة فً القانون التنظٌمً الفرنسً
من حٌث الحكم وهو عدم إٌقاف البت فً الدعوى عند تحققها ،فهما ٌختلفان من حٌث صٌاغة مضمونهما؛ إذ
ٌستفاد من الحالة الفرنسٌة أن المحكمة مطالبة بمواصلة البت فً الدعوى مادام ٌوجد شخص مسلوب الحرٌة
إما بسبب هذه الدعوى أو لكونها تهدف إلى وضع حد لتدبٌر سالب للحرٌة .بٌنما فً الحالة المغربٌة جاءت
الصٌاغة غٌر واضحة فً القانون التنظٌمً المغربً.
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أما الحاالت الواردة فً المادة  13فتم استنباطها من المادة  ( 23 -5الفقرة  )4من القانون التنظٌمً
رقم  2009-1523المإرخ فً  10دٌسمبر  2009المتعلق بتطبٌق الفصل  61-1من الدستور الفرنسً،
لكن تمت صٌاغتها بشكل مغاٌر أفقدها المعانً التً رسمت لها من لدن المشرع الفرنسً ،وأضاف إلٌها
المشرع المغربً حالة أخرى جدٌدة لم ٌنص علٌها القانون التنظٌمً الفرنسً.
فالمشرع الفرنسً أوجب على محكمة النقض من حٌث المبدأ إٌقاف البت فً الدعوى األصلٌة حٌن
إثارة الدفع بعدم دستورٌة قانون أمامهما ،وأورد استثناءٌن على هذا المبدأ فً حالتٌن هما-1:الحالة التً
تكون فٌها محكمة النقض ملزمة بمواصلة البت فً الدعوى إذا وجد شخص محروما من حرٌته بسبب هذه
الدعوى وألزم القانون محكمة النقض البت فً أجل محدد-2 .الحالة التً ٌكون فٌها لمحكمة النقض هامشا
من التقدٌر لبلختٌار بٌن مواصلة البت أو إٌقافه وذلك إذا كانت ملزمة بالبت فً القضٌة باستعجال .وٌبدو أن
االختبلف واضح فً صٌاغة هذه الحاالت.
المبلحظ أن المحكمة الدستورٌة لم تعمق النقاش فً الحاالت االستثنابٌة الواردة فً المادتٌن  8و13
لتقف على عناصر اللبس والغموض الذي ٌعترٌها ،والتً قد تطرح مشاكل وصعوبات عند التطبٌق من
الناحٌة العملٌة؛ بحٌث اكتفت بتبرٌرها وإضفاء الشرعٌة علٌها عندما قالت" :وحٌث إن االستثناءات المذكورة
تراعً ،إما قواعد جوهرٌة أو آجاال مقررة قانونا ،أو أنها تؤخذ فً االعتبار وضعٌات تتعلق بالمنع من الحرٌة
أو تلك التً ٌترتب عنها ضرر فً حال توقف البت فً الدعوى األصلٌة ،مما ٌجعلها استثناءات مشروعة
ومبررة" .وكان بإمكان المحكمة الدستورٌة تذكٌر المشرع بما ٌقع علٌه من التزام بؤن تكون األثار القانونٌة
المترتبة على تقدٌم الدفع بعدم دستورٌة قانون واضحة ال لبس أو غموض فٌها حتى ٌتٌسر فهمها من لدن
المحاكم لضمان حسن تطبٌقها.
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