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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 السيد الرئيس املحترم

 املحترمون  الوزراءالسيدات والسادة 

 السيدات والسادة النواب املحترمون، 

 

يشرفني أن أعرض أمام مجلسنا الموقر، نص التقرير الذي أعدته لجنة العدل والتشريع  

بتحديد شروط  يتعلق 51.68وحقوق اإلنسان إثر دراستها لمشروع قانون تنظيمي رقم 

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، بعد ترتيب اآلثار القانونية لقرار املحكمة الدستورية 

 ، والقاض ي بعدم دستورية عدد من مواد المشروع.8165مارس  1بتاريخ  81.65رقم 

اجتماعات في شأن دراسة هذا النص،  ةأن اللجنة قد عقدت ثالثإلى بداية أود أن أشير  

السيد النائب محمد األعرج رئيس اللجنة، بحضور السيد عبد اللطيف جميعها سها آتر والتي 

 وهبي وزير العدل، وحضور السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة.

لالستماع اللجنة  هخصصتوالذي ، 8188مارس  61المنعقد بتاريخ في اجتماعها األول  

السيدات والسادة النواب أعضاء السيد وزير العدل أمام به  تقدمللعرض المفصل الذي 

لمقتضيات الجديدة التي حملها مشروع القانون استعرض السيد الوزير أهم ا، اللجنة

 .8166من دستور المملكة لسنة  611 التنظيمي، والذي يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل

وزارة العدل في ظل الحكومة  تناول عرض السيد الوزير املجهودات التي قامت بهاقد و 

السابقة لترتيب أثر قرار املحكمة الدستورية، فقد عملت وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين في 

الحقل القانوني والقضائي وخبراء في مجال القضاء الدستوري داخل المغرب وخارجه، لصياغة 

  المذكور.مشروع القانون التنظيمي 



ر الذي قطعه نص المشروع خالل الوالية التشريعية رق السيد الوزير للمساكما تط 

األمانة العامة للحكومة إلى حين المصادقة عليه من طرف مجلس  علىالسابقة بدءا من إحالته 

مراقبتها القبلية لدستورية غير أنه وفي إطار . 8165فبراير  1النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 

الصادر بتاريخ مارس  81.65كمة الدستورية قرارها رقم القانون التنظيمي، أصدرت املحمشروع 

 السالف الذكر لنص الدستور.  مشروعلمطابقة عدد من مواد ا، حيث صرحت بعدم 8165

وتمحورت أهم هذه المقتضيات التي تم ترتيب األثر بشأنها، كما جاء في عرض السيد 

ة العامة صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية، وتضمين تخويل النيابحول الوزير، 

مذكرة الدفع المقتض ى التشريعي موضوع الدفع، وإحداث هيئة أو هيآت باملحكمة الدستورية 

عوى درفع تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية قوانين، إضافة إلى تخويل األطراف حق 

ض ى تشريعي صرحت املحكمة بعدم جديدة عند صدور مقرر قضائي نهائي استند إلى مقت

 .هذا وتجدون طيه نص مداخلة السيد الوزير دستوريته.

 السيد الرئيس املحترم

 املحترمون  الوزراءالسيدات والسادة 

  السيدات والسادة النواب املحترمون 

، خصص 8188مارس  86 يومواصلت اللجنة دراستها لنص المشروع، بعقد اجتماع ثان 

للمناقشة العامة والتفصيلية لبنوده، حيث قدم ممثلو الفرق واملجموعة النيابية مداخالتهم 

القيمة، إذ نوهوا بداية بمجهودات السيد وزير العدل إلحالة هذا النص على البرلمان، وبالعرض 

يات اجعة كل المقتضالقيم الذي تفضل بإلقائه، وكذا باملجهودات التي قامت بها الوزارة لمر 

. كما أجمعت التدخالت على أهمية هذا النص 81.65رقم   التي شملها قرار املحكمة الدستورية

من دستور  611في النسق الدستوري والقانوني ببالدنا، والهادف إلى تنزيل مقتضيات الفصل 

 المملكة. 

وشكلت إحالة نص المشروع قانون التنظيمي هذا، فرصة لتعميق النقاش حوله، خاصة 

وأنه تضمن مقتضيات ذات أهمية كبيرة، تطرق السيدات والسادة النواب لتفاصيلها، من قبيل 



التنويه بمقتض ى تخويل النيابة العامة صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية. كما نوه 

ساء نظام للتصفية مطابق لمقتضيات الدستور، حيث أسند للمحكمة المتدخلون بمقتض ى إر 

الدستورية والتي ستحدث آلية كفيلة بإرساء نظام التصفية فيما سيقتصر دور املحاكم على 

 التحقق من استيفاء طلب الدفع بعدم الدستورية للشروط التي ينص عليها القانون.

النص دون تقديم مالحظات  ولم يفوت السيدات والسادة النواب فرصة مناقشة

شكال ومضمونا، والتأكيد على توفير الشروط الالزمة لضمان  النص واقتراحات غايتها تجويد

التنزيل األمثل آللية الدفع بعدم دستورية القوانين، مما سيخول للمواطنين إلى جانب السلطة 

قائمة على  جتمعيةوتشيع ثقافة مالتشريعية تحقيق ثورة قانونية تحترم مقتضيات الدستور 

مبدأي الحق والواجب، يتفاعل فيها المواطنون مع القضاء العادي والقضاء الدستوري وذلك 

عبر مجموعة من اآلليات ستمكن من تكريس سمو الدستور بجعل القاعدة األدنى تتطابق مع 

لعميق ا وستساهم في تحيين الترسانة القانونية الوطنية، وتنزيل ورش اإلصالحالقاعدة األعلى. 

 العدل واإلنصاف وخلق وعي بالحقوق وااللتزامات. والشامل لمنظومة العدالة، وتحقيق

ونبه السيدات والسادة النواب إلى ضرورة التعامل مع نص المشروع بكثير من الحذر، 

حتى ال يتم استعمال حق الدفع بعدم الدستورية في طلبات كيدية تهدف إلى تعليق حقوق 

در الزمن القضائي، مما يستلزم العمل على التوفيق بين صيانة الحقوق وحريات األغيار وه

والحريات المكفولة دستوريا، والحفاظ على فعالية النظام القضائي عبر إصدار األحكام 

: من الدستور والذي ينص على أن 681القضائية في آجال معقولة طبقا لمقتضيات الفصل 

. حقوق الدفاع لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول "

 ".مضمونة أمام جميع املحاكم

  



 السيد الرئيس املحترم

 املحترمون  الوزراءالسيدات والسادة 

 السيدات والسادة النواب املحترمون 

يابية املجموعة النو فريق التقدم واالشتراكية، و الفريق االشتراكي،  هذا وقد عمل كل من

 88 عددها وضع مجموعة من التعديالت، بلغعلى للعدالة والتنمية وتحالف فدرالية اليسار. 

خصصت لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان اجتماعها الثالث والمنعقد ، حيث تعديال

آلثار بعد ترتيب امشروع الالتعديالت والتصويت على مواد هذه ، للبت في 8188 أبريل 68بتاريخ 

ة اللجن وافقت، حيث عليه 8165مارس  1بتاريخ  81.65القانونية لقرار املحكمة الدستورية رقم 

 : كالتاليالنتيجة حيث جاءت  كما أحيلعلى نص المشروع 

افقون   الممتنعون  المعارضون  المو

 22 ال أحد 22

وتجدون نتيجة البت في التعديالت والتصويت على مواد المشروع في جداول مفصلة 

 لتقرير.ملحقة بهذا ا

 والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

 التوقيع

 السيدة المقررة

 ديديحورية 
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 العامة ملخص المناقشة

بعد أن وافق السيدات والسادة النواب  ،لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان عملت

على مقترح مكتب اللجنة القاض ي بالجمع بين المناقشة العامة والتفصيلية في اجتماع واحد، 

مناقشة عامة على مناقشة مقتضيات المشروع ، 1211مارس  12اجتماعها المنعقد بتاريخ في 

قدم ممثلو الفرق واملجموعة النيابية مداخالتهم، والتي أجمعت  ، حيثفي آن واحدوتفصيلية 

على أهمية هذا النص في النسق الدستوري والقانوني ببالدنا، والهادف إلى تنزيل مقتضيات 

 من دستور المملكة.  211الفصل 

جهودات السيد وزير العدل إلحالة هذا النص على البرلمان، بداية، نوه المتدخلون بم

وبالعرض القيم الذي تفضل بإلقائه خالل اجتماع اللجنة السابق،  وكذا باملجهودات التي قامت 

بها الوزارة لمراجعة كل المقتضيات التي شملها قرار املحكمة الدستورية، وبالمقاربة التشاركية 

فاعلين في الحقل القانوني والقضائي بمختلف مشاربهم، وكذا  التي انتهجتها من خالل إشراك

خبراء ومختصين في مجال القانون الدستوري، وهو ما يعكس تجاوب الحكومة مع األهمية التي 

تحظى بها آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في مجال حماية حقوق وحريات المواطنات 

لتنزيل الديمقراطية التشاركية عبر تخويل والمواطنين التي يكفلها الدستور، وتكريسا 

المواطنين الحق في طلب مراجعة بنود بعض النصوص القانونية مما سيعزز تحيين الترسانة 

 القانونية الوطنية، وتنزيل ورش اإلصالح العميق والشامل لمنظومة العدالة.
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عي الذي يوشكلت مناقشة مشروع القانون التنظيمي هذا، فرصة للتذكير بالمسار التشر 

قطعه خالل الوالية التشريعية السابقة، إذ سبق ملجلس النواب أن صادق عليه في قراءة ثانية 

من الدستور أصدرت املحكمة  211، وطبقا لمقتضيات الفصل 1222فبراير  6بتاريخ 

  .والذي قض ى بعدم دستورية عدد من مواده 82.22الدستورية قرارها رقم 

نص المشروع قانون التنظيمي هذا، فرصة لتعميق النقاش  واعتبر المتدخلون أن إحالة

حوله، خاصة وأنه تضمن مقتضيات ذات أهمية كبيرة، تطرق السيدات والسادة النواب 

لتفاصيلها، حيث تم التنويه بمقتض ى تخويل النيابة العامة صفة طرف في دعوى الدفع بعدم 

ر، صفية مطابق لمقتضيات الدستو الدستورية. كما نوه المتدخلون بمقتض ى إرساء نظام للت

حيث أسند للمحكمة الدستورية والتي ستحدث هيئة أو هيآت تختص بتصفية الدفوع بعدم 

دستورية القوانين، فيما سيقتصر دور املحاكم على التحقق من استيفاء طلب الدفع بعدم 

 الدستورية للشروط التي ينص عليها القانون.

دخلون، على أنها ستمكن المواطنات والمواطنين من هذه اإلجراءات وغيرها، أجمع المت

الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم بطلب الدفع بعدم دستورية مقتض ى قانوني وذلك عبر مجموعة 

من اآلليات التي ستمكنهم من التفاعل مع المؤسسات الدستورية وتكريس سمو الدستور بجعل 

م في تنقيح المنظومة القانونية مما قد القاعدة األدنى تتطابق مع القاعدة األعلى. مما سيساه

يشوبها من مقتضيات غير دستورية، وتكريس الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والحريات 

 وااللتزامات وتعزيز الديمقراطية المواطنة الحقة.
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وفي سياق آخر، أشار بعض المتدخلين إلى ضرورة التعامل مع نص المشروع بكثير من 

مار مقتضياته في طلبات كيدية تهدف إلى تعليق حقوق وحريات األغيار الحذر حتى ال يتم استث

وهدر الزمن القضائي، وهو ما يقتض ي العمل على التوفيق بين صيانة الحقوق والحريات 

المكفولة دستوريا، والحد من تعسف بعض المتقاضين في استعمال حق الدفع بعدم 

من خالل ضمان صدور األحكام القضائية  الدستورية ، والحفاظ على فعالية النظام القضائي

من الدستور والذي ينص على أن : "لكل شخص  212في آجال معقولة طبقا لمقتضيات الفصل 

في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، حقوق الدفاع مضمونة أمام الحق 

 ".جميع املحاكم

ية املحكمة الدستورية كما أثار السيدات والسادة النواب تساؤالت حول مدى جاهز 

إلدماج هذه اآللية الجديدة في القضاء الدستوري في ظل غياب دراسة لألثر التوقعي لتنفيذ هذا 

النص. وفي نفس اإلطار، تم التطرق أيضا إلى الوضعية التي توجد عليها املحكمة الدستورية من 

ة التي يزات اللوجيستيكيحيث الموارد البشرية، قضاة وإداريين، وكذا من حيث البنيات والتجه

تتوفر عليها. مما يستلزم توفير اإلمكانيات الكفيلة لتيسير المساطر ووضع آليات عملية، وتوفير 

الموارد البشرية الكافية للمحاكم وللمحكمة الدستورية، خاصة وأن البت في الطلبات سيكون 

ة الدستورية وطاقمها داخل أجل محدد، مما يقتض ي التفكير في الرفع من عدد أعضاء املحكم

 اإلداري.

ادة النواب تسهيل عمل املحكمة الدستورية للبت في يدات والسلذا اقترح بعض الس

من خبراء في القانون الدستوري أو اإلداري، وتبسيط  ةالطلبات عبر االستعانة بمساعدي القضا
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هذا الحق  من ممارسة -أطراف الدعوى -المساطر اإلدارية حتى يتمكن المواطنون العاديون 

 الدستوري. 

وتطرق أحد السادة النواب إلى مسألة التنصيص على أن مذكرة الدفع يتقدم بها الطرف 

المعني باألمر في القضايا التي يكون فيها املحامي غير إلزامي، والتنصيص على إلزامية توقيع 

لية، عوى األصالمذكرة من طرف محام في حالة تطبيق قاعدة االستعانة الوجوبية بمحام في الد

حيث اقترح جعل جميع الدفوع تقدم من طرف محام ولو كانت القضية ال تستلزمه، حتى ال يتم 

إغراق املحاكم واملحكمة الدستورية بعدد كبير من الدفوع غير الجدية وغير المؤسسة على 

القانون، نظرا ألنه يصعب على المواطن العادي تحديد عدم دستورية مقتض ى ما الفتقاره 

البعض تقديم مذكرة الدفع من طرف محام مقبول من  فيما اقترح لمعرفة القانونية المطلوبة.ل

لدن محكمة النقض أو من طرف املحامي الذي يباشر الدعوى األصلية ولو لم يكن مقيدا 

 بجدول املحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. 

السادة النواب في مداخالتهم، سواء تلك وإجماال، فإن كل النقاط التي أثارها السيدات و 

التي ثمنت مقتضيات المشروع أو التي أثارت بعض المالحظات لتجويد النص شكال ومضمونا، 

فإنها تؤكد على أن هاجس المشرع هو توفير الشروط الالزمة للتنزيل األمثل آللية الدفع بعدم 

طنية، المنظومة القانونية القضائية الو دستورية القوانين، باعتبارها آلية للرقابة البعدية، في 

وتحقيق ثورة حقوقية يساهم فيها المواطن إلى جانب السلطة التشريعية في بناء تشريعات 

تحترم حقوق اإلنسان وتتماهى مع حقوق المواطنة وتشيع ثقافة مجتمعية قائمة على مبدأي 
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الدستوري، مما سيحقق الحق والواجب، يتفاعل فيها المواطن مع القضاء العادي والقضاء 

 العدل واإلنصاف وخلق وعي بالحقوق وااللتزامات.

 جواب السيد وزير العدل 

بعد االستماع لمداخالت السيدات والسادة النواب ممثلي الفرق واملجموعة النيابية، 

 تفضل السيد الوزير بتقديم العديد من التوضيحات واألجوبة. 

السابقة عرضت على جاللة الملك مشروع قانون  إذ استهل جوابه بالتذكير بأن الحكومة

حول المصادقة عليه أمام جاللة  ادستوري اوأنه فتح نقاش .في مجلس وزاري  26.28تنظيمي رقم 

الملك بعد قرار املحكمة الدستورية، حيث أكد السيد الوزير أن املحكمة الدستورية ال تلغي 

 نص المشروع فقط.المصادقة في املجلس الوزاري ولكن بعض البنود في 

تمت مراجعة نص المشروع من  82.22وأضاف أنه بعد قرار املحكمة الدستورية رقم 

طرف الحكومة السابقة وأحيل على مجلس الحكومة، ثم قدم وزير العدل آنذاك تقريرا حوله 

رفع إلى جاللة الملك. وأكد أنه بصفته وزيرا للعدل حاليا فإنه لم يتدخل في النص، ال بشكل 

 ابي وال سلبي، مبرزا أنه نص مشترك بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية.إيج

وبخصوص المالحظات المثارة حول عدد قضاة املحكمة الدستورية، أوضح أن المادة 

الدستورية ال تنص على سبيل المثال ولكن على سبيل الحصر، وأن قضاء هذه املحكمة يتوفر 

قيقية الستقاللية هذه المؤسسة الدستورية يضيف عضوا، وهذا هو الضمانة الح 21على 

 السيد الوزير، وأن جميع الدساتير في العالم تقرر العدد لهذا ال يمكن تعديله.
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أما عن االستفسارات المطروحة بخصوص التصفية، فقد ذكر السيد الوزير بالنقاش 

ا عكس كثر منه قانونيالكبير الذي أثير حولها خالل الوالية السابقة، حيث كان نقاشا سياسا أ

المناقشة أمام اللجنة في هذه الوالية الجديدة، فهو قانوني أكثر منه سياس ي كما جاء على لسان 

 السيد الوزير.

وأضاف أن السؤال الذي طرح سابقا كان حول الجهة التي ستقوم بالتصفية: املحكمة 

رها لمانيا خالل ندوة حضالدستورية أم محكمة النقض. وأضاف أنه عبر آنذاك بصفته نائبا بر 

السيد رئيس املحكمة الدستورية الفرنسية وتحت إشراف السيد وزير العدل آنذاك، عن رفضه 

إحالة التصفية على محكمة النقض، وقرار املحكمة الدستورية أكد هذا المعطى ألن المقتض ى 

تورية الدس السابق يعطي والء ملحكمة النقض على املحكمة الدستورية، في حين أن املحكمة

أعلى من محكمة النقض. وأردف أنه إلى حدود مناقشة هذا النص فإن هذا الخالف لم يتم 

مشيرا إلى أن التخوف المعبر عنه من أطراف  الحسم فيه واألمر متروك للمشرع ليقول كلمته.

داخل الجهاز الحكومي، يتمثل في عدد الطلبات التي سيتم إيداعها مما سيشكل عرقلة كبيرة 

 مل املحكمة الدستورية.لع

القاض ي  لمساعدةواستند هنا إلى تجربة بعض الدول التي خلقت جهازا قضائيا 

الدستوري، يتولى دراسة الملفات المعروضة ويقدم للقاض ي الدستوري القرارات واالجتهادات، 

 ويتم توفير جميع المعطيات الالزمة للبت في مشروعية الطلب من عدمها. 
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ير، أن هناك آراء تقترح البحث عن صيغة أخرى للتصفية، منها من حبذ وأبان السيد الوز 

ترك اإلجراء كما نص عليه مشروع القانون التنظيمي، وترك أمر نجاعته حتى تطبيق النص، 

وإذا لوحظت صعوبات في التطبيق يمكن آنذاك تعديل النص بالعودة لقرار المشرع. فيما ارتأى 

عبر التقليص من تقديم الطعون في بعض مراحل التقاض ي، البعض التقليص من عدد الطلبات 

كالسماح بتقديم طلبات عدم الدستورية أمام محكمة النقض فقط، بعد أن تكون املحاكم قد 

بتت في الوقائع، وترك الشق القانوني ملحكمة النقض ألنها محكمة قانون وليست محكمة وقائع. 

لمس بالحق الدستوري للمواطنين في تقديم الطلب إال أن هذا االقتراح قد يثير مالحظات حول ا

 في جميع مراحل التقاض ي.

ن املحكمة الدستورية، ستبت من جديد في دستورية إوختم السيد الوزير جوابه بالقول 

المشروع بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، ولتفادي إصدار قرار جديد بعدم دستورية 

ل المناقشة على أن تتطابق اإلجراءات المنصوص بعض مقتضياته فإنه سيتم الحرص خال

 عليها مع مقتضيات الدستور.
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 المناقشة التفصيلية ملخص 

واصلت لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان دراسة مشروع القانون التنظيمي رقم    

المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم الدستورية، بالمناقشة التفصيلية لمواده وذلك  86.15

، وقد  1211مارس  12خالل نفس االجتماع املخصص للمناقشة العامة المنعقد يوم االثنين 

اقتصرت  اللجنة على  مناقشة المواد التي تم تعديلها لترتيب آثار قرار املحكمة الدستورية رقم 

 ، كما تم االتفاق على دراستها بابا بابا. 1222مارس  6بتاريخ م.د  70/18

 الباب األول 

 المادة االولى 

السادة النواب أن الدفع بعدم الدستورية يثار من قبل أحد السيدات و الحظ أحد   

ما ك بشأن دعوى معروضة على املحكمة، "يراد تطبيقه"مقتض ى تشريعي  حول أطراف الدعوى 

يب الظاهر أنه في القضايا التي ال يلزم فيها القانون بتنص لكن ورد ذلك في المادة األولى والثانية،

بيقه المراد تطتحديد المقتض ى القانوني محام، كيف للمواطن العادي أن تكون له القدرة على 

 ما لم يحكم القاض ي. في النازلة

 3المادة 

المدرجة  .."أمام مختلف املحاكم المملكة "..رحت إحدى المتدخالت تعويض عبارةاقت 

امام جميع درجات التقاض ي االبتدائية  واالستئنافية وامام محكمة « …بهذه المادة بعبارة 
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وذلك من أجل توضيح إمكانية التقاض ي في جميع درجات املحاكم    »   …النقض وبجميع أنواعها

 في املحاكم املختصة.  االبتدائية واالستئنافية وامام محكمة النقض وأيضا

 جواب السيد الوزير

أفاد السيد الوزير أن مسطرة الدعوى البد أن تحدد المقتض ى القانوني المراد تطبيقه، 

ويعتبر تحديد هذا المقتض ى في مذكرة الدفع بعدم الدستورية شرطا من شروط قبوله، كما 

حاكم االستئناف او النقض يمكن أن يتدارك صاحب الدعوى اثارة الدفع بعدم الدستورية   بم

 رفضه في محاكم أول أو ثاني درجة.   في حالة

وافاد السيد الوزير ان كلمة مختلف كما وردت في المادة تعني   كل درجات محاكم  

 المملكة وبجميع اختصاصاتها. 

 الباب الثاني

 5المادة 

أفاد بعض المتدخلين أن هذه المادة تنص على أن مذكرة الدفع تقدم من طرف المعني 

املحامي غير الزامي و من طرف املحامي فيما عداها، و تعيين باألمر  في القضايا التي يكون فيها 

ان كان هذا المقتض ى يسهل على الجميع الوصول الى املحكمة الدستورية، إال انه من أجل 

لدفوعات وعدم إغراق املحاكم واملحكمة الدستورية بعدد كبير من القضايا الغير ضمان جدية ا

لمعرفة القانونية المطلوبة للحكم على لالمؤسسة على القانون، والفتقار الشخص العادي 
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مقتض ى معين غير دستوري، تم اقتراح  تقديم جميع الدفوعات من طرف محام و لو كانت 

 .دعوى الموضوع ال تستلزمه

يما يتعلق بالرسم القضائي الذي يجب تأديته عند إثارة الدفع بعدم الدستورية، رأى وف

أحد السادة النواب أنه سيثقل كاهل المتقاضين ويحرمهم من حق من الحقوق المكفولة في 

اء القضعلى بما يتم العمل به قياسا االقتداء الدستور، لذا تم اقتراح حذفه أو على األقل 

 ى بقوة القانون الرسوم القضائية عند بطالن القرارات اإلدارية. اإلداري، حيث تعف

 6المادة 

أفاد أحد المتدخلين أن الفقرة األخيرة من هذه المادة، تنص على ضرورة تعليل املحكمة  

للقرار الذي تصدره بعدم قبول الدفع بعدم الدستورية، مضيفا أنه من خالل هذا التعليل يكون 

جلي عن القوانين التي ستطبق على النازلة وسيوجهها لألطراف، القاض ي قد أفصح بشكل 

ويخرق بذلك مبدأ الحياد الذي يجب أن يلتزم به وقد يستشف األطراف منطوق الحكم من هذا 

  القرار قبل صدوره.   

 8المادة 

أثارت هذه المادة عدة مالحظات حيث أكد السيدات والسادة النواب على أن هذه المادة   

 البت في دعوى الموضوع عند عن حاالت االستثناءات التي ال تتوقف فيها املحكمة وسعت من

التي تقض ي بإيقاف دعوى  8اثارة الدفع بعدم الدستورية، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 

 الموضوع في املحكمة الى حين بت املحكمة الدستورية في طلب الدفع بعدم دستورية القانون. 
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السادة النواب انها وسعت من السلطة السيدات و المادة أفاد أحد وبخصوص نفس    

التقديرية للقاض ي وأجهزت على حق أصيل للمحكمة الدستورية خاصة مقتضيات البند األخير 

منها، حيث يمنح للقاض ي دعوى الموضوع صالحية الحكم على أن اثارة الدفع ستؤدي إلى إلحاق 

، واالستمرار في البت في دعوى الموضوع رغم إثارة ضرر بحقوق أحد األطراف يتعذر إصالحه

الدفع، لهذا تمت المطالبة بحذف هذا البند واقتصار دور القاض ي على التأكد من توفر 

 .22الشروط الشكلية للدفع بعدم الدستورية المنصوص عليها في المادة 

 ية حكمتتساءل أحد السادة النواب عن إمكانية إثارة الدفع بعدم الدستورية ضد قض

 تمهيديا أو ابتدائيا بإجراء خبرة أو بحث أو معاينة.

 جواب السيد الوزير

نه ال يمكن فرض على رافع الدعوى في محكمة أول او ثاني درجة لسيد الوزير أأفاد ا

االستعانة بمحام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وما على املحامي إال االجتهاد في تحرير 

 لدستورية وتحديد النص والفصل الدستوري المثار حولهما الدفع.مذكرة الدفع بعدم ا

انها تحدد الحاالت التي ال يقبل فيها الدفع بعدم الدستورية  6وأوضح بخصوص المادة 

من طرف قاض ي دعوى الموضوع، ألنه يراقب جدية الدفع واحترام اإلجراءات، كما ان قراره غير 

اف تقديم طلبه من جديد عند استئنفي ستورية الحق نهائي بحيث لمثير دعوى الدفع بعدم الد

كما هو الشأن في الدفوعات الشكلية  االحكم، فمقرر محكمة الدعوى بعدم القبول ليس نهائي
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 تنفصل اليتم االستئناف ويستمر بتواز مع الحكم في الموضوع، وبذلك حيث في المادة الجنحية 

 الموضوع حماية لحقوق األطراف.دعوى الدفع بعدم الدستورية عن الدعوى في 

أكد السيد الوزير أن قبول دعوى الدفع بعدم الدستورية ال يوقف دعوى الموضوع، و 

بعد فقط النص الذي قضت املحكمة الدستورية بعدم دستوريته، مضيفا أن ستفالقاض ي ي

وع عند هي حاالت ال توقف فيها املحكمة دعوى الموض 2االستثناءات المنصوص عليها في المادة 

اثارة الدفع بعدم الدستورية، كما ان مسطرة البث في عدم الدستورية تبقى مستمرة، وفي حالة 

قبوله يقدم نصا آخرا، والقاض ي بقوة القانون له ان يكيف الدعوى ويصدر حكما بناء على نص 

 ز على قوة الش يء المقض ي بعدم دستوريته. ئحاالقانوني اخر، فقط النص 

ر في بت دعوى الموضوع رغم اثارة الدفع بعدم الدستورية في الحالة التي الستمرالبالنسبة 

حفظ حقوق يرى القاض ي ان هذا الدفع سيلحق الضرر بأحد االطراف، أكد السيد الوزير ان 

ال يمكن إصالحه، هو اختصاص أصيل  عندماخاصة بهم، الضرر في عدم إلحاق المتقاضين 

 .للقاض ي

القضية ابتدائيا بإجراء معاينة أو خبرة أوضح السيد  فيم بخصوص اثارة الدفع عند الحك

الوزير ان الخبرة والمعاينات مجال واقعي ليس له عالقة بالقانون، كما أضاف بخصوص 

ميدان الجنايات وهو الفورية فال  في  اان هناك مبدأ دستوري 2ستثناءات الواردة في المادة اال 

كما  .يمكن سجن شخص متهم ما خاصة إذا كان بريئا الى ان تبث املحكمة في عدم الدستورية

 .  احترامهابد من  آجال الملزم بقاض ي التحقيق  أن
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 الباب الثالث

 العنوان

أفادت إحدى السيدات النائبات انه بخصوص عنوان  هذا الباب الذي هو  " شروط و 

جراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام املحكمة الدستورية و البت فيه"  ال يعكس ما جاء إ

في المواد التي يتضمنها،  بحيث يفهم منه ان األمر يتعلق فقط بتنظيم الدفع الذي سيثار أمام 

املحكمة الدستورية عند البت في منازعات متعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان وكيفية البت فيه، 

ن الدفع بعدم دستورية بايي القوانين يكون أمام املحكمة التي تبت في قضية معينة، و في حالة أل 

جدية الدفع تحال مذكرة الدفع على املحكمة الدستورية بناء على الفقرة الثالثة من المادة 

السادسة، و باالطالع على بعض المواد المدرجة في هذا الباب نجدها تتحدث عن الدفع الذي 

ار أمام املحكمة الدستورية وعن الدفع الذي يثار أمام املحاكم األخرى، التي تحيله على يث

،  لهذا تم 11و  12و12و 21 22و 28و 26املحكمة الدستورية كما يتضح ذلك في المواد من 

اقتراح  تخصيص هذا الباب للدفع الذي يثار أمام املحكمة الدستورية ، في المنازعات المتعلقة 

أعضاء البرلمان و طرق البت فيه، دون بايي الدفوعات أو بتغيير عنوان الباب ليحتوي  بانتخاب

 مضمونه كل المواد المدرجة داخله.

  33المادة 

لمتدخلين انه في حالة تراكم القضايا باملحكمة لسيدات والسادة النواب ارى بعض اي  

الدستورية سيصعب على هذه االخيرة دراسة كل الدفوعات املحالة عليها في اآلجال املحددة، 
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عضوا، لن يستطيعوا القيام بمهامهم في هذا   21يتحدد عددهم في  نوذلك الن القضاة الذي

ة  من االليات  لتفادي تراكم القضايا امام املجال بالشكل المطلوب، لهذا تم اقتراح  إيجاد آلي

 املحكمة  واضفاء الفعالية على عملها. 

 36المادة 

ان منح صالحية تحديد  السيدات والسادة النوابالحظ بعض عند مناقشة هذه المادة 

اآلجال لتقديم مذكرات كتابية، من طرف رئيس الحكومة ورئيس ي مجلس ي البرلمان لإلدالء 

بمالحظاتهم حول الدفع المبلغ من طرف املحكمة الدستورية، ليس من اختصاص هذه االخيرة 

ة، يكما هو منصوص عليه في هذه المادة، الن تحديد اآلجال من اختصاص القوانين التنظيم

يوما يبتدئ من تاريخ التوصل  بالمذكرة،  12مقترحين تحديد اجل معين  او التنصيص على اجل  

 من الدستور.   211وذلك تماشيا مع مقتضيات الفصل 

 31المادة 

الحظ بعض السيدات والسادة ان هذه المادة تنص على تبليغ املحكمة الدستورية  

ومة ورئيس ي مجلس ي البرلمان لألطراف المعنية المذكرات الجوابية الصادرة عن رئيس الحك

بالدفع مع تحديد أجل التعقيب، دون أن تحدد من هؤالء األطراف هل يتعلق األمر بمثير الدفع 

 .وخصمه في الدعوى األصلية

السادة النواب كيف يمكن لألشخاص العاديين اثارة الدفع السيدات و وتساءل بعض  

دة الخامسة أن يعقبوا على مذكرات رئيس الحكومة و دون محامي بناء على مقتضيات الما
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رئيس ي مجلس ي البرلمان، إذ يقتض ي المنطق القانوني أن يكون املحامي الذي قد يدلي بمذكراته 

للترافع أمام محكمة النقض و الغاية من ذلك أن  و تعقيباته أمام املحكمة الدستورية مقبوال

لية تؤهله للتخاطب مع املحكمة الدستورية والسلطة يكون املحامي قد راكم معرفة قانونية و عم

  التنفيذية و التشريعية التي تدلي بمذكرات كتابية.  

 السيد الوزيرجواب 

افاد السيد الوزير ان مواد هذا الباب كلها جديدة جاءت بعد الغاء نظام التصفية من 

مة من داخل املحكاو الهيئات التي تحدث للتصفية  طرف محكمة النقض، مضيفا ان الهيئة

الدستورية تعرض عليها الدفوعات وتبت في جديتها فقط بينما أعضاء املحكمة هم من لهم 

 القرار النهائي لقبول الدفع. 

بالنسبة لتحديد اآلجال من طرف املحكمة الدستورية أوضح انه ال يمكن تحديدها في هذا 

 ذإتتعلق بعمل املحكمة الدستورية التي لها الصالحية لتحديدها،  ةالنص ألنها مسالة مسطري

بكثير تا اقل بينما أخرى تتطلب وق يمكن ان تقدم ملفات تتطلب وقتا كبيرا لدراستها والبت فيها،

 ومن المنطقي ان تحدد املحكمة الدستورية هذه اآلجال . 

أمام  ف محام مقبول للترافعبالنسبة القتراح تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية من طر 

محكمة النقض افاد ان هذا ليس ضروريا و ستنظم دورات تكوينية لفائدة املحامين في هذا 

 املجال لتمكينهم من كيفية تحرير مذكرة تقديم الدفع. 

 الباب الرابع
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 42المادة 

 تم التساؤل عن الكيفية التي سيتم بواسطتها ترتيب االثار بناء على قرار املحكمة 

الدستورية بما في ذلك اعادة رفع الدعوى من جديد، وهل هذا يتناقض مع قانون المسطرة 

 المدنية التي تقض ي بأسبقية البث.

عدم الدفع ببقبول فيها الم قد يتإحدى السيدات النائبات الحالة التي  كما افترضت 

 دستورية المقتض ى التشريعي الذي سيطبق على دعوى الموضوع من طرف املحكمة

نفس المقتض ى  فيهاالدستورية، وفي نفس الوقت هناك قضية أمام محكمة أخرى، يطبق 

التشريعي المثار بشأنه الدفع بعدم الدستورية واألطراف لم يقوموا بإثارة هذا الدفع، متسائلة 

ما العمل في هذه الحالة خاصة وان المقتض ى التشريعي يفقد أثره ابتداء من قرار املحكمة 

 لى أن يتم نسخه.الدستورية إ

 جواب السيد الوزير 

إذا صرحت املحكمة والتي تنص على أنه " 12بعد أن ذكر السيد الوزير بمقتضيات المادة 

لتشريع طبقا ل... الدعوى  الدستورية بعدم دستورية مقتض ى تشريعي، وكان قد صدر، في نفس 

املحكمة الدستورية  " تقديم دعوى جديدة" جاءت طبقا لقرارأوضح أن ." الجاري به العمل

حيث ورد في هذه المادة أنه إذا صدر: "مقرر قضائي غير قابل ألي طعن" فإن المقرر القضائي 

وفي  .المذكور يصبح حائزا لقوة الش يء المقض ي به، وعليه ال يقبل أي طعن بما فيه إعادة النظر
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جم وقرار املحكمة هذا اإلطار، فإن الحل الوحيد لألطراف هو تقديم دعوى جديدة وهو ما ينس

 الدستورية.

 الباب الخامس

 41المادة 

تمت مالحظة ان جميع اآلجال المنصوص عليها في مشروع هذا القانون، لم تثر الحالة التي 

يصادفها اليوم االول او االخير يوم عطلة، لهذا تم اقتراح التنصيص صراحة على ان يؤجل الى 

صادف اليوم االخير يوم عطلة وذلك مالءمة مع قرار املحكمة الدستورية التي  إذااليوم الموالي 

 تحفظت في تفسير الصيغة االصلية لهذه المادة.

 السيد الوزير جواب

من قانون المسطرة المدنية  821اجاب السيد الوزير انه في هذه الحالة يحتكم الى المادة   

 وم عطلة امتد األجل إلى أول يوم عمل بعده.إذا كان اليوم األخير يأنه والذي ينص على 

وفي ختام هذه المناقشة طلب السيدات والسادة النواب إعطاءهم آجاال كافية للتقدم 

 بتعديالتهم على بعض المقتضيات التي يرون لزوم ذلك فيها.
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 الدستورية   الدفع بعدم شروط وإجراءاتيد بتحد المتعلق 86.15تنظيمي رقم القانون جدول بشأن مشروع ال

 2018مارس  6م.د بتاريخ  18/70 الدستورية رقم قرار المحكمة بعد ترتيب آثار

 المفتاح:

 ؛ 2018فبراير  6في  في إطار قراءة ثانية مجلس النواب كما وافق عليه 86.15تنظيمي رقم  قانونصيغة  ــــــــــــ

 ؛ 18/70 الدستورية رقم قرار المحكمة بعد ترتيب آثار التنظيمي القانونهذا التعديالت المضمنة على مشروع  ــــــــــــ
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

   الباب األول: أحكام عامة الباب األول: أحكام عامة

 املادة األولى

من  133تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 

الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وإجراءات 

الدفع بعدم دستورية قانون ساري املفعول، يراد تطبيقه 

، يدفع أحد أطرافها املحكمةبشأن دعوى معروضة على 

 أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

 املادة األولى

من  133تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 

الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وإجراءات 

الدفع بعدم دستورية قانون ساري املفعول، يراد تطبيقه 

، يدفع أحد أطرافها أنه املحكمةبشأن دعوى معروضة على 

  يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

 مالحظة: 

م يثر في شأنها أي مالحظة من قبل ل-

ية، باستثناء ما تعلق املحكمة الدستور 

بالتفسير املرتبط بالقانون التنظيمي 

 من الدستور. 133وبالفصل 

عتبرت املحكمة الدستورية في قرارها ا-

أن مضمون املادة األولى، ليس سوى 

من  133تذكير بما ورد في الفصل 

الدستور، وال تتضمن أي شرط أو 

إجراء متعلق بمسطرة الدفع بعدم 

الدستورية، مما يجعلها ال تكتس ي 

طابع قانون تنظيمي، ومع ذلك صرحت 

 بأنه ليس فيها ما يخالف الدستور. 

 

 2املادة 

يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون التنظيمي ما 

 يلي:

القانون الذي يدفع أحد أطراف الدعوى بأنه يمس -أ

بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور: كل مقتض ى ذو 

 2ادة امل

يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون 

 التنظيمي ما يلي:

القانون الذي يدفع أحد أطراف الدعوى بأنه يمس -أ

بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور: كل مقتض ى ذو 

 الحظة: م

تطبيقا لقرار املحكمة الدستورية تم  -

النيابة العامة أن التنصيص على 

باعتبارها طرفا في الدعوى العمومية 

إثارة الدفع بعدم دستورية  هايحق ل
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على 

إلى املحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي 

خرق أو انتهاك أو حرمان من حق من الحقوق أو حرية من 

 الحريات التي يضمنها الدستور؛

: كل مدع أو مدعى عليه في قضية أطراف الدعوى -ب

معروضة على املحكمة، وكل متهم أو مطالب بالحق املدني 

أو مسؤول مدني في الدعوى العمومية، مع مراعاة 

 بعده؛ 4مقتض ى املادة 

الوسيلة  األطراف بعدم دستورية قانون:دفع أحد -ج

القانونية التي يثير بواسطتها أحد أطراف الدعوى، أثناء 

النظر فيها، عدم دستورية قانون يعتبره ماسا بحق من 

الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور، 

وذلك طبقا للشروط والكيفيات املنصوص عليها في هذا 

  القانون التنظيمي.

طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على املحكمة، 

خرق أو  ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى

انتهاك أو حرمان من حق من الحقوق أو حرية من الحريات 

 التي يضمنها الدستور؛

: كل مدع أو مدعى عليه في قضية أطراف الدعوى -ب

معروضة على املحكمة، وكل متهم أو مطالب بالحق املدني 

في الدعوى العمومية، مع  النيابة العامةأو أو مسؤول مدني 

 بعده؛ 4مراعاة مقتض ى املادة 

راف بعدم دستورية قانون: الوسيلة دفع أحد األط-ج

القانونية التي يثير بواسطتها أحد أطراف الدعوى، أثناء 

النظر فيها، عدم دستورية قانون يعتبره ماسا بحق من 

الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور، وذلك 

ون طبقا للشروط والكيفيات املنصوص عليها في هذا القان

 التنظيمي.

قانون إلى جانب باقي األطراف 

 املنصوص عليها.

"وحيث إنه، لئن كانت ورد في القرار 

باعتبارها طرفا في النيابة العامة، 

الدعوى املدنية، قد يشملها تعبير 

"مدع أو مدعى عليه"، فإن البند )ب( 

يستثني النيابة العامة من أطراف 

الدعوى العمومية املعنيين بمسطرة 

الدفع، بحصره الجهات املخول لها 

هذا الحق في املتهم أو املطالب بالحق 

 املدني أو املسؤول املدني".
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

  3املادة 

يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف 

الدستورية مباشرة محاكم اململكة، وكذا أمام املحكمة 

بمناسبة البت في الطعون املتعلقة بانتخاب أعضاء 

 البرملان.

كما يمكن، إثارة هذا الدفع ألول مرة أمام محكمة ثاني 

 درجة أو أمام محكمة النقض.

يجب في جميع األحوال، أن يثار الدفع بعدم الدستورية 

قبل اعتبار القضية املعروضة على املحكمة جاهزة 

 للحكم.

 مكن أن يثار الدفع املذكور تلقائيا من لدن املحكمة.ال ي

  3املادة 

يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف 

محاكم اململكة، وكذا أمام املحكمة الدستورية مباشرة 

 بمناسبة البت في الطعون املتعلقة بانتخاب أعضاء البرملان.

حكمة كما يمكن، إثارة هذا الدفع ألول مرة أمام م

 ثاني درجة أو أمام محكمة النقض.

يجب في جميع األحوال، أن يثار الدفع بعدم 

الدستورية قبل اعتبار القضية املعروضة على املحكمة 

 جاهزة للحكم.

ال يمكن أن يثار الدفع املذكور تلقائيا من لدن 

من  2مع مراعاة مقتض ى البند "ب" من املادة املحكمة، 

 . هذا القانون التنظيمي

 

 مالحظة: 

مع مراعاة مقتض ى تمت إضافة عبارة "

من هذا القانون  2البند "ب" من املادة 

في الفقرة األخيرة من هذه التنظيمي" 

اعتبارا للتفسير الذي أعطته املادة، 

املحكمة الدستورية بخصوص عدم 

بعدم لدفع لجواز إثارة املحكمة 

تلقائيا والذي حصرته دستورية قانون 

دون قضاء النيابة في قضاء الحكم 

العامة، إذ أن النيابة العامة، بعد قرار 

املحكمة الدستورية، أصبحت طرفا في 

الدعوى إلى جانب باقي األطراف الذين 

لهم الحق في إثارة الدفع بعدم 

 دستورية قانون.

 

 

الدفع بعدم  وإجراءات إثارةالباب الثاني: شروط 

دستورية قانون أمام محاكم أول درجة ومحاكم ثاني 

 درجة

الدفع بعدم  وإجراءات إثارةالباب الثاني: شروط 

 املحاكم دستورية قانون أمام

 

  مالحظة:

تم تغيير العنوان تنزيال لقرار املحكمة  

الدستورية بحذف نظام التصفية 

 أمام محكمة النقض.  
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

 4املادة 

مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي، تطبق أمام 

املحاكم املثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، قواعد 

قانون املسطرة املدنية وقانون املسطرة الجنائية وكذا أي 

مقتض ى إجرائي آخر، منصوص عليه في نصوص خاصة، 

 حسب الحالة. 

 4املادة 

ي، تطبق أمام مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيم

املحاكم املثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، قواعد 

قانون املسطرة املدنية وقانون املسطرة الجنائية وكذا أي 

مقتض ى إجرائي آخر، منصوص عليه في نصوص خاصة، 

 حسب الحالة. 

 مالحظة:

لم يثر في شأنها أي مالحظة من قبل  

 املحكمة الدستورية.

 

 

 5املادة 

يجب، تحت طائلة عدم القبول من قبل املحكمة 

الدفع بعدم الدستورية املعروض عليها النزاع، إثارة 

 بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة الشروط التالية:

 دفع مقدمة بصفة مستقلة؛أن تكون مذكرة ال -

ن قبل محام مأو قبل الطرف املعني أن تكون موقعة من  -

مع  ،مسجل في جدول هيئة من هيئات املحامين باملغرب

 مراعاة االتفاقيات الدولية النافذة؛

 

ق عنها وديعة قضائية يتم تحديد مبلغها وفأن تؤدى  -

التشريع الجاري به العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع 

 باملساعدة القضائية؛

أن تتضمن املقتض ى التشريعي موضوع الدفع بعدم  -

الدستورية، والذي يعتبر صاحب الدفع أنه يمس 

 5املادة             

القبول من قبل املحكمة املعروض يجب تحت طائلة عدم 

عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة 

 كتابية، مع مراعاة الشروط التالية:

 مقدمة بصفة مستقلة؛ أن تكون مذكرة الدفع-

قبل محام  أو منقبل الطرف املعني، أن تكون موقعة من -

ر أنه غيمسجل في جدول هيئة من هيئات املحامين باملغرب. 

الدعوى األصلية تستلزم تنصيب محام طبقا  إذا كانت

للتشريع الجاري به العمل، فإنه يتعين أن توقع من قبل هذا 

 مع مراعاة االتفاقيات الدولية النافذة؛ األخير،

يتم تحديد مبلغه وفق التشريع  رسم قضائيأن يؤدى عنها -

باملساعدة الجاري به العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع 

 القضائية؛

 أن تتضمن املقتض ى التشريعي موضوع الدفع؛-

 مالحظة:

للبند باللون األحمر عبارة التمت إضافة 

انسجاما مع  قصد تدقيق الصياغةالثاني 

تفسير املحكمة الدستورية التي ذهبت إلى 

الدفع بعدم الدستورية يتبع الدعوى   أن 

األصلية بخصوص ما تتطلبه في موضوع 

االستعانة بمحام، فتكون نيابة املحامي 

إجبارية في الحالة التي تكون كذلك في 

الدعوى األصلية، في حين يكون للمعني 

ق في توقيع مذكرة الدفع باألمر الح

شخصيا إذا كانت الدعوى األصلية 

 معفية من االستعانة بمحام.

 "الوديعة القضائية"تم تعويض -

بالرسم القضائي، وفق ما ورد في قرار 

 املحكمة الدستورية.
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

 بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور،

هاك أو الحرمان من جه الخرق أو االنتأن تتضمن بيانا ألو  -

 الحق أو الحرية املذكورة في البند أعاله؛

ن يكون املقتض ى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم أ-

تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن املحكمة في الدعوى أو 

 املسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة؛

التشريعي  بت بمطابقة املقتض ىأال يكون قد سبق ال -

محل الدفع للدستور، مالم تتغير األسس التي تم بناء 

 عليها البت املذكور.

يجب أن ترفق املذكرة بنسخ منها مساوية لعدد     

األطراف، وعند االقتضاء، بأي وثيقة أخرى يرغب الطرف 

  املعني في اإلدالء بها أمام املحكمة.

 

 

 

ن يكون املقتض ى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم أ-

تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن املحكمة في الدعوى أو 

 املسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة؛

محل  بق البت بمطابقة املقتض ى التشريعيسأال يكون قد -

الدفع للدستور، مالم تتغير األسس التي تم بناء عليها البت 

 املذكور.

يجب أن ترفق املذكرة بنسخ منها مساوية لعدد األطراف، 

وعند االقتضاء، بأي وثيقة أخرى يرغب الطرف املعني في 

 اإلدالء بها أمام املحكمة.

 

م حذف البند الرابع والخامس ت-

وتعويضهما بالبند الرابع في الصيغة 

، وذلك تنفيذا )اللون األحمر( الجديدة

لقرار املحكمة الدستورية في شقه 

املحكمة هي الجهة هذه القاض ي بأن 

التي يعود لها حصريا صالحية البت في 

للمقتضيات الطبيعة التشريعية 

وتحديد ما ، القانونية موضوع الدفع

يندرج في الحقوق والحريات املضمونة 

 دستوريا. 
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

 6املادة 

يجب على املحكمة أن تتأكد من استيفاء الدفع بعدم 

دستورية قانون، املثار أمامها، للشروط املشار إليها في 

أعاله داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ  5املادة 

 إثارته أمامها.

للمحكمة أن تنذر مثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع 

خ تقديم أمامها داخل أجل ال يتجاوز أربعة أيام من تاري

 املذكرة الكتابية بشأن الدفع.

يكون مقررها بعدم القبول معلال وغير قابل للطعن، 

ويجوز إثارة نفس الدفع من جديد أمام املحاكم األعلى 

 درجة.

إذا تحققت املحكمة من استيفاء الشروط املنصوص 

أعاله، وجب عليها إحالة مذكرة الدفع إلى  5عليها في املادة 

ل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ داخ محكمة النقض

 إيداعها.

وفي حالة ما إذا تبين للمحكمة عدم استيفاء الدفع 

للشروط املذكورة، فإنها تبلغ مقررها القاض ي بعدم قبول 

  الدفع فورا لألطراف.

 6ملادة ا

يجب على املحكمة أن تتأكد من استيفاء الدفع بعدم 

دستورية قانون، املثار أمامها، للشروط املنصوص عليها في 

من  ( يوما12اثنا عشر )أعاله داخل أجل أقصاه  5املادة 

 تاريخ إثارته أمامها.

للمحكمة أن تنذر مثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع 

أيام من تاريخ تقديم ( 4أمامها داخل أجل ال يتجاوز أربعة )

 املذكرة الكتابية بشأن الدفع.    

إذا تحققت املحكمة من استيفاء الشروط املنصوص عليها 

أعاله، وجب عليها إحالة مذكرة الدفع إلى  5في املادة 

من أيام  (8)ثمانية داخل أجل أقصاه  املحكمة الدستورية

 صدور مقررها بقبول مذكرة الدفع.تاريخ 

إذا تبين للمحكمة عدم استيفاء الدفع للشروط في حالة ما 

املذكورة، فإنها تبلغ مقررها القاض ي بعدم قبول الدفع 

 فورا لألطراف.

يكون مقررها بعدم القبول معلال وغير قابل للطعن، ويجوز 

 إثارة نفس الدفع من جديد أمام املحاكم األعلى درجة.

 

 

 

 مالحظة:

تم تعويض محكمة النقض باملحكمة    

الدستورية، بعد أن تم حذف نظام 

التصفية تنزيال ملا ذهبت إليه املحكمة 

الدستورية في قرارها عندما صرحت 

بأن النظر في كل دفع بعدم الدستورية 

 لمحكمةلهو اختصاص عام وموكول 

، وأنه ليس في الدستور ما الدستورية

يشرع لتجزئة هذا االختصاص املدرج 

في واليتها الشاملة، وال ما يبرر نقله 

 لغير الجهة املحددة دستوريا. 

كما تم الرفع من األجل املمنوح 

للمحكمة للتأكد من استيفاء الدفع 

 12أيام إلى  8للشروط املطلوبة من 

أيام املحدد في  4ألن هناك أجل  ايوم

نذار الذي توجهه املحكمة ملثير اإل 

الدفع من أجل تصحيح املسطرة متى 

 لوحظ خلل شكلي بها.
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 
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 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

 7املادة 

توقف املحكمة، التي أثير أمامها الدفع، البت في الدعوى 

كما توقف اآلجال املرتبطة بها، ابتداء من تاريخ تقديم 

 بعده. 8الدفع، مع مراعاة االستثناءات الواردة في املادة 

غير أن املحكمة تستأنف البت في الدعوى فورا إذا بلغت، 

بعده، بقرار محكمة النقض  23و 11طبقا ألحكام املادتين 

القاض ي برد الدفع أو بقرار املحكمة الدستورية القاض ي 

 برفض الدفع.

 

ويتعين على املحكمة، عند عزمها استئناف البت في 

 الدعوى، إشعار األطراف بذلك.

 7املادة 

املحكمة، التي أثير أمامها الدفع، البت في الدعوى توقف 

كما توقف اآلجال املرتبطة بها، ابتداء من تاريخ تقديم 

 بعده. 8الدفع، مع مراعاة االستثناءات الواردة في املادة 

بعد صدور البت في الدعوى فورا  تواصلغير أن املحكمة 

أعاله  6مقررها املنصوص عليه في الفقرة األخيرة من املادة 

حسب الحالة، بقرار املحكمة الدستورية  أو إذا بلغت،

أو بقرارها املنصوص عليه في  14املنصوص عليه في املادة 

 من هذا القانون التنظيمي.، 25املادة 

البت في الدعوى  مواصلةويتعين على املحكمة، عند عزمها 

 إشعار األطراف بذلك. 

 :مالحظة

تم تدقيق صياغة الفقرة الثانية من    

هذه املادة، على نحو يراعي حذف 

يمنح كان نظام التصفية، الذي 

ملحكمة النقض صالحية البت في 

جدية الدفوع املحالة إليها من قبل 

محاكم أول درجة و محاكم ثاني 

درجة، وتعويضها بالهيئة أو الهيئات 

املحدثة على مستوى املحكمة 

نصوص عليها في املادة الدستورية وامل

من مشروع هذا القانون في صيغته  14

 املعدلة.

 

  8املادة 

أعاله، ال  7استثناء من أحكام الفقرة األولى من املادة 

 توقف املحكمة البت في الدعوى في الحاالت اآلتية:

 جراءات التحقيق في املجالين املدني والجنائي؛إ -1

 التحفظية الضرورية؛خاذ التدابير الوقتية أو ات-2

اءات القانونية املناسبة متى تعلق األمر اتخاذ اإلجر  -3

 بتدبير سالب للحرية؛ 

عندما ينص القانون على أجل محدد للبت في الدعوى  -4

  8املادة 

، من هذا القانون التنظيمي 24مع مراعاة مقتضيات املادة 

أعاله، ال  7واستثناء من أحكام الفقرة األولى من املادة 

 توقف املحكمة البت في الدعوى في الحاالت اآلتية:

 جراءات التحقيق في املجالين املدني والجنائي؛إ -1

 تخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية الضرورية؛ا -2

األمر  اذ اإلجراءات القانونية املناسبة متى تعلقاتخ -3

 بتدبير سالب للحرية؛ 

 مالحظة:

تمت إضافة عبارة "مع مراعاة 

من هذا القانون  24مقتضيات املادة 

التنظيمي"، وذلك تنزيال لقرار املحكمة 

الدستورية في شقه القاض ي بأن 

حجية قرارات املحكمة الدستورية، 

تقتض ي من املشرع أن يدرج ضمن 

اإلجراءات املتعلقة بمسطرة الدفع 
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

 أو البت على سبيل االستعجال؛

جراء يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد إذا كان اإل  -5

 األطراف يتعذر إصالحه.

لقانون على أجل محدد للبت في الدعوى أو عندما ينص ا -4

 البت على سبيل االستعجال؛

جراء يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد إذا كان اإل  -5

 األطراف يتعذر إصالحه.

بعدم الدستورية، أحكاما تخول 

ديم دعوى جديدة، في للمتقاضين تق

حالة مواصلة  املحكمة البت في 

الدعوى األصلية رغم إثارة الدفع 

فصدر حكم نهائي قبل صدور قرار 

املحكمة الدستورية القاض ي بعدم 

دستورية القانون الذي صدر على 

أساسه الحكم النهائي املذكور، إذ 

يتعين ترتيب اآلثار على قرار املحكمة 

األطراف الدستورية، وذلك بمنح 

املتضررة من الحكم النهائي الحق في 

تقديم دعوى جديدة إلبطال آثار هذا 

الحكم النهائي املبني على قانون غير 

 دستوري.
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 
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 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

    9املادة 

إذا تنازل املدعي عن دعواه وكان مثير الدفع هو املدعى 

عليه، فإن املحكمة تشهد على التنازل، مع مراعاة أحكام 

 .من قانون املسطرة املدنية 121املادة 

 

ال يجوز إحالة الدفع بعدم دستورية قانون إلى املحكمة 

الدستورية إذا تم التنازل عن الدعوى التي أثير بمناسبتها 

 الدفع املذكور.

ال يمكن التنازل عن الدفع بعدم دستورية قانون بعد 

حالته إلى إصدور قرار محكمة النقض بقبول الدفع و 

  ورية.املحكمة الدست

 9املادة 

إذا تنازل املدعي عن دعواه وكان مثير الدفع هو املدعى 

عليه، فإن املحكمة تشهد على التنازل، مع مراعاة أحكام 

 .من قانون املسطرة املدنية 121الفصل 

 

ال يجوز إحالة الدفع بعدم دستورية قانون إلى املحكمة 

بمناسبتها الدستورية إذا تم التنازل عن الدعوى التي أثير 

 الدفع املذكور.

 

ال يمكن التنازل عن الدفع بعدم دستورية قانون بعد 

بقبول الدفع وإحالته إلى املحكمة  مقرر املحكمةصدور 

 الدستورية.

 

 مالحظة:

تم تدقيق صياغة الفقرة الثالثة من 

هذه املادة على نحو يراعي حذف نظام 

لدى محكمة النقض، حيث  التصفية

تم في الفقرة األخيرة من املادة تعويض 

عبارة "بعد صدور قرار محكمة 

بعد  بقبول الدفع" بعبارة " النقض

 صدور قرار املحكمة بقبول الدفع..."

 

 

الباب الثالث: اختصاص محكمة النقض بالنظر في 

 الدفع بعدم دستورية قانون 

 الثالث الباب

بعدم دستورية قانون أمام شروط وإجراءات الدفع  

 املحكمة الدستورية والبت فيه

 

  مالحظة:

م حذف مقتضيات هذا الباب، تنزيال ت-

لقرار املحكمة الدستورية، القاض ي 

أمام بعدم مطابقة نظام التصفية 

 للدستور.محكمة النقض 

تم تعديل صياغة الباب الثالث -

لتضمين شروط وإجراءات الدفع 
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قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 
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 مالحظات 

أمام املحكمة بعدم دستورية قانون 

الدستورية والبت فيه وإضافة الفصل 

األول قصد إدراج مقتضيات تنظم 

إجراءات الدفع املثار مباشرة أمام 

املحكمة الدستورية، وذلك تنزيال 

لقرارها القاض ي بعدم جواز 

التنصيص على هذه الشروط 

واإلجراءات في النظام الداخلي 

 للمحكمة.

 10املادة 

م دستورية قانون، املثار أمام محكمة يحال الدفع بعد     

أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، إلى 

أعاله،  6الرئيس األول ملحكمة النقض طبقا ألحكام املادة 

ويشعر فورا الوكيل العام للملك لدى هذه املحكمة 

 باإلحالة املذكورة.

غير أنه إذا أثير الدفع بعدم دستورية قانون أمام     

النقض ألول مرة بمناسبة قضية معروضة محكمة 

أمامها، فإن املحكمة املذكورة تبت في الدفع مباشرة، 

أعاله، وال  5وذلك وفق الشروط املنصوص عليها في املادة 

 يمكنها إثارته تلقائيا.

 10املادة 

يقدم الدفع بعدم دستورية قانون أمام املحكمة 

منازعة متعلقة بانتخاب  الدستورية بمناسبة البت في

أعضاء البرملان بواسطة مذكرة كتابية تتوفر فيها نفس 

من  6و 5و 4و  2و  1الشروط املنصوص عليها في البنود 

 أعاله. 5املادة 

يجب إرفاق مذكرة الدفع بنسخ مساوية لعدد األطراف 

وكذا بجميع الوثائق واملستندات التي يرغب صاحب الدفع 

 في اإلدالء بها.

أن يقدم هذا الدفع قبل أن تصبح القضية املعروضة يجب 

 مالحظة:

، تنزيال 10م حذف مقتضيات املادة ت- 

لقرار املحكمة الدستورية، القاض ي 

بعدم مطابقة نظام التصفية 

 للدستور.

تم تعويضها بهذه املادة، تنزيال لقرار -

املحكمة الدستورية في شقه القاض ي 

بأن إحالة القانون التنظيمي على نظام 

مسطرة إجراءات و داخلي لتحديد 

البت في الدفع بعدم دستورية قانون 

بمناسبة البت في منازعة متعلقة 
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

 على املحكمة الدستورية جاهزة للحكم. 

 

بانتخاب أعضاء البرملان الذي يثار 

د تخليا يع ،املحكمة الدستوريةأمام 

من املشرع عن ممارسة اختصاص 

 مخول له حصريا بمقتض ى الدستور.

  11املادة                               

تبت الهيئة التي يعينها الرئيس األول ملحكمة النقض في   

أشهر ابتداء من  3جدية الدفع بمقرر معلل، داخل أجل 

خ أعاله، أو من تاري 6تاريخ االحالة املنصوص عليها في املادة 

إثارة الدفع أمام محكمة النقض ألول مرة، وتحيل هذه 

 األخيرة الدفع الى املحكمة الدستورية. 

يحال مقرر محكمة النقض، في هذه الحالة، إلى املحكمة    

الدستورية مرفقا بمذكرات ومستنتجات األطراف، كما 

 يبلغ إلى املحكمة التي أثير أمامها الدفع.

يوجه مقرر محكمة النقض املعلل برد الدفع يعدم      

دستورية قانون، فورا، إلى املحكمة الدستورية و إلى 

 املحكمة التي أثير أمامها الدفع.

وفي جميع األحوال، يبلغ مقرر محكمة النقض، فور   

 صدوره، إلى أطراف الدفع.

 11املادة 

بمناسبة يترتب عن تقديم الدفع أمام املحكمة الدستورية 

املنازعة املتعلقة بانتخاب أعضاء البرملان، إيقاف البت في 

هذه املنازعة، إلى حين بت املحكمة الدستورية في الدفع 

 املقدم أمامها.

ال يمكن إثارة الدفع املذكور تلقائيا من طرف املحكمة 

 الدستورية.

 

 مالحظة:

، تنزيال 11 تم حذف مقتضيات املادة-

رية، القاض ي بعدم لقرار املحكمة الدستو 

أمام محكمة مطابقة نظام التصفية 

 للدستور.النقض 

 10ارتباطا بالتعديل الذي تم على املادة  -

تمت إضافة هذه املادة في إطار قبله، 

التنصيص على مسطرة البت في الدفع 

بعدم دستورية قانون أمام املحكمة 

في منازعة بمناسبة نظرها الدستورية 

في ، أعضاء البرملانمتعلقة بانتخاب 

وليس  هذا القانون التنظيميمقتضيات 

النظام الداخلي للمحكمة، باإلحالة على 

 وذلك تنزيال لقرار املحكمة الدستورية.
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

  12املادة 

إذا لم تبت محكمة النقض في الدفع بعدم دستورية     

أعاله،  11قانون داخل األجل املنصوص عليه، في املادة 

 يحال هذا الدفع تلقائيا إلى املحكمة الدستورية.

 

 12املادة 

للمحكمة الدستورية أن تنذر مثير الدفع بتصحيح     

( أيام من تاريخ 4مسطرة الدفع داخل أجل ال يتجاوز أربعة )

 تقديم مذكرة الدفع.

 

 مالحظة:

، تنزيال 12ادة تم حذف مقتضيات امل-  

لقرار املحكمة الدستورية، القاض ي 

أمام بعدم مطابقة نظام التصفية 

 للدستور.محكمة النقض 

مت إضافة هذه املادة، املتعلقة ت-

بتوجيه اإلنذار لتصحيح مسطرة 

 في إطار التنصيص علىالدفع، 

 دستورية الدفع بعدم في البت مسطرة

، الدستورية املحكمة أمام قانون 

في منازعة متعلقة بمناسبة نظرها 

بانتخاب أعضاء البرملان، في مقتضيات 

هذا القانون التنظيمي وليس باإلحالة 

على النظام الداخلي للمحكمة، وذلك 

 .الدستورية املحكمة لقرار تنزيال

 

   13املادة 

توقف محكمة النقض البت في القضية املعروضة أمامها 

صدور قرار  إلى غاية صدور قرارها برد الدفع أو إلى غاية

 املحكمة الدستورية القاض ي برفض الدفع.

 غير أنها ال توقف البت في الحاالت اآلتية:

 مالحظة: 

، تنزيال 13ادة تم حذف مقتضيات امل-  

لقرار املحكمة الدستورية، القاض ي 

بعدم مطابقة نظام التصفية 

 للدستور.

 



14 
 

يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

إذا تعلق األمر بحرمان شخص من حريته في  -1

 القضية التي أثير بمناسبتها الدفع؛

إذا كان القانون ينص على أجل محدد للبت في  -2

القضية املعروضة على النقض، أو كانت محكمة النقض 

 البت فيها على سبيل االستعجال؛ملزمة ب

إذا كان من شأن وقف البت في القضية إلحاق  -3

  ضرر بحقوق أحد األطراف يتعذر إصالحه.

 

بعدم دستورية الباب الرابع: شروط وإجراءات الدفع 

 أمام املحكمة الدستورية والبت فيه قانون 

 

   تم حذفه 

 14املادة 

تحدد مسطرة البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام   

املحكمة الدستورية بموجب النظام الداخلي لهذه 

من القانون  43املحكمة واملنصوص عليه في املادة 

املتعلق باملحكمة الدستورية، مع  066.13التنظيمي رقم 

 مراعاة القواعد الخاصة الواردة بعده.

  13 املادة 

تحدث املحكمة الدستورية، من بين أعضائها، هيئة أو      

هيئات ال يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن ثالثة أعضاء 

تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية  ،من بينهم رئيس

 قوانين املحالة إليها، أو املقدمة إليها مباشرة بمناسبة البت

 في منازعة معروضة عليها تتعلق بانتخاب أعضاء البرملان. 

يعين أعضاء ورئيس كل هيئة من الهيئات املذكورة أعاله 

 من قبل رئيس املحكمة الدستورية.

ة تتخذ الهيئة قراراتها باألغلبية املطلقة ألعضائها، وفي حال  

 تعادل األصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

قتضيات تنزيال لقرار هذه املتمت إضافة 

  :املحكمة الدستورية في شقيه

بإحداث آلية كفيلة بإرساء القاض ي األول 

 نظام للتصفية باملحكمة الدستورية، يحدد

قانون تنظيمي تركيبتها وضوابط عملها، 

وذلك تحقيقا للمرونة املتطلبة الكفيلة 

 بالوصول إلى الغايات التي سبق عرضها، 

بعدم اإلحالة على نظام داخلي  يقض ي والثاني

لتنظيم مسطرة الدفع بعدم دستورية قانون 

 أمام املحكمة الدستورية.
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

  15املادة 

يترتب عن تقديم الدفع أمام املحكمة الدستورية 

بانتخاب أعضاء البرملان، إيقاف بمناسبة املنازعة املتعلقة 

البت في هذه املنازعة، إلى حين بت املحكمة الدستورية في 

 الدفع املقدم أمامها.

    14املادة 

 13تتحقق الهيئة أو الهيئات املنصوص عليها في املادة  

( يوما يبتدئ من تاريخ 15أعاله، داخل أجل خمسة عشر)

إليها من طرف توصل املحكمة الدستورية بالدفع املحال 

املحكمة أو املقدم أمامها بمناسبة منازعة تتعلق بانتخاب 

أعضاء البرملان، من استيفاء مذكرة الدفع للشروط 

أعاله،  10و 5املنصوص عليها، حسب الحالة، في املادتين 

 ومن جدية الدفع. 

إذا تبين للهيئة استيفاء الدفع للشروط املذكورة، وتأكدت 

 ه فورا إلى املحكمة الدستورية.من جدية الدفع، أحالت

وإذا تبين لها، عدم استيفاء الدفع للشروط املذكورة أو 

عدم جدية الدفع، أصدرت املحكمة الدستورية قرارا معلال 

بعدم قبول الدفع، تبلغه فورا للمحكمة التي أثير أمامها 

 الدفع قصد تبليغه إلى األطراف.

 مالحظة:

تمت إضافة هذه املادة الجديدة    

تنزيال لقرار املحكمة الدستورية في 

شقه القاض ي بإحداث آلية كفيلة 

بإرساء نظام للتصفية باملحكمة 

الدستورية مع تنظيم املسطرة 

 .بخصوصهاواإلجراءات 

 

 15املادة  

الهيئة أو الهيئات املذكورة أعاله الدفع  إذا لم تدرس

أعاله، وداخل األجل  14املثار طبقا ملقتضيات املادة 

املنصوص عليه في هذه املادة، يعرض الدفع تلقائيا على 

 املحكمة الدستورية للبت فيه.

 مالحظة:

 أعاله. 14نفس املالحظة بشأن املادة    
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

   16املادة 

تقوم املحكمة الدستورية بعد إحالة الدفع بعدم 

إلى دستورية قانون إليها أو إثارته أمامها، بتبليغه فورا 

رئيس الحكومة، ورئيس كل مجلس من مجلس ي البرملان  

 .وإلى األطراف

لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس 

مجلس املستشارين واألطراف، اإلدالء بمذكرات كتابية 

تتضمن مالحظاتهم بخصوص موضوع الدفع، وذلك 

 داخل أجل تحدده املحكمة الدستورية.

  16املادة 

بعد استيفاء الدفع لكافة تقوم املحكمة الدستورية 

بتبليغه فورا إلى رئيس  أعاله، 14الشروط املذكورة في املادة 

الحكومة، ورئيس كل مجلس من مجلس ي البرملان وإلى 

 .األطراف

لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 

املستشارين واألطراف، اإلدالء بمذكرات كتابية تتضمن 

مالحظاتهم بخصوص موضوع الدفع، وذلك داخل أجل 

 تحدده املحكمة الدستورية.

 مالحظة:

تم تعديل هذه املادة لتنسجم مع    

االختصاص الذي منح للهيئة أو 

الهيئات املحدثة لدى املحكمة 

، وهو 14الدستورية بمقتض ى املادة 

االختصاص املتعلق بمراقبة استيفاء 

 مذكرة الدفع للشروط املنصوص

 10و  5عليها، حسب الحالة، في املادتين 

 أعاله، ومن جدية الدفع.

 

  17املادة 

تبلغ املحكمة الدستورية املذكرات الجوابية املدلى بها 

 لألطراف املعنية بالدفع، مع تحديد أجل للتعقيب.

ال تقبل املذكرات الجوابية أو الوثائق أو املستندات املدلى 

بها بعد انقضاء اآلجال املحددة لتقديمها، غير أنه يجوز 

لرئيس املحكمة الدستورية، استثناء وألسباب معقولة 

بعده، تمديد هذه  21وبما ال يتعارض مع مقتضيات املادة 

 اآلجال.

  17ملادة ا

ذكرات الجوابية املدلى بها تبلغ املحكمة الدستورية امل

 لألطراف املعنية بالدفع، مع تحديد أجل للتعقيب.

ال تقبل املذكرات الجوابية أو الوثائق أو املستندات املدلى 

بها بعد انقضاء اآلجال املحددة لتقديمها، غير أنه يجوز 

لرئيس املحكمة الدستورية، استثناء وألسباب معقولة وبما 

أدناه، تمديد هذه  22املادة ال يتعارض مع مقتضيات 

 اآلجال.

 مالحظة:

لم يثر في شأنها أي مالحظة من قبل 

 املحكمة الدستورية.

 

 

 18املادة 

للمحكمة الدستورية، بصفة تلقائية أو بطلب من أحد  يمكن

األطراف، ضم الدفوع بعدم الدستورية املتعلقة بنفس املقتض ى 

 التشريعي أو بمقتض ى تشريعي مرتبط به.

 18املادة 

يمكن للمحكمة الدستورية، بصفة تلقائية أو بطلب من أحد 

األطراف، ضم الدفوع بعدم الدستورية املتعلقة بنفس املقتض ى 

 التشريعي أو بمقتض ى تشريعي مرتبط به.

 الحظة:م

لم يثر في شأنها أي مالحظة من قبل املحكمة 

 .الدستورية

 

 



17 
 

يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

  19املادة  

 17و  16بعد انقضاء اآلجال املحددة في املادتين 

أعاله، يحدد رئيس املحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، 

ويشعر رئيس الحكومة ورئيس ي مجلس ي البرملان واألطراف 

 بذلك قبل انعقادها بعشرة أيام على األقل.

  19املادة 

 17و  16بعد انقضاء اآلجال املحددة في املادتين 

يس املحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، أعاله، يحدد رئ

ويشعر رئيس الحكومة ورئيس ي مجلس ي البرملان واألطراف 

 ( أيام على األقل. 10بذلك قبل انعقادها بعشرة )

 

 مالحظة:

لم يثر في شأنها أي مالحظة من قبل 

 .املحكمة الدستورية

 

 

 

 20املادة 

يمكن للمحكمة الدستورية أن تطلب من املحكمة 

املثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون تمكينها من 

أيام من تاريخ  10نسخة من ملف الدعوى داخل أجل 

 التوصل بالطلب.

 20املادة 

يمكن للمحكمة الدستورية أن تطلب من املحكمة 

نسخة املثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون تمكينها من 

( أيام من تاريخ 10من ملف الدعوى داخل أجل عشرة )

 التوصل بالطلب. 

 مالحظة:

لم يثر في شأنها أي مالحظة من قبل 

 .املحكمة الدستورية

 

 

 21املادة 

تكون الجلسة أمام املحكمة الدستورية علنية، ماعدا في 

الحاالت التي تقرر فيها املحكمة سرية الجلسة طبقا 

 لنظامها الداخلي.

 

 21املادة 

تكون جلسات املحكمة الدستورية علنية، عند النظر في كل 

ماعدا إذا قررت دفع يتعلق بعدم دستورية قانون، 

  املحكمة خالف ذلك العتبارات تتعلق بالنظام العام.

تم تغيير هذه املادة تنزيال لقرار 

املحكمة الدستورية في شقه القاض ي 

بأن تنظيم حاالت سرية الجلسات 

يندرج ضمن الشروط واإلجراءات التي 

تدخل ضمن مشتمالت القانون 

التنظيمي، وأن إحالة هذا التنظيم على 

نظام داخلي للمحكمة غير مطابق 

  للدستور.
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

 22املادة  

دستورية تبت املحكمة الدستورية في الدفع بعدم 

( يوما ابتداء من تاريخ إحالة 60قانون داخل أجل ستين )

  الدفع إليها أو من تاريخ إثارته ألول مرة أمامها.

 22املادة 

تبت املحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية 

( يوما ابتداء من تاريخ إحالة 60قانون داخل أجل ستين )

 الدفع إليها أو من تاريخ إثارته ألول مرة أمامها. 

 مالحظة:

لم يثر في شأنها أي مالحظة من قبل 

 .املحكمة الدستورية

 

 

 
 الباب الرابع:

آثار القرار الصادر عن املحكمة الدستورية القاض ي بعدم دستورية 

 مقتض ى تشريعي

 

 :مالحظة

العنوان لتجويد تم إضافة هذا 

هندسة هذا النص القانوني. وانسجاما 

مع قرار املحكمة الدستورية بضرورة 

توضيح آثار القرار الصادر بعدم 

 دستورية قانون.

 

 23املادة 

يترتب عن القرار الصادر عن املحكمة الدستورية 

بعدم دستورية مقتض ى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ 

تحدده املحكمة الدستورية في قرارها، طبقا ألحكام 

  من الدستور. 134الفصل 

 23املادة 

يترتب عن القرار الصادر عن املحكمة الدستورية 

ن تاريخ بعدم دستورية مقتض ى تشريعي، نسخه ابتداء م

تحدده املحكمة الدستورية في قرارها، طبقا ألحكام الفصل 

  من الدستور. 134

 مالحظة:

م يثر في شأن هذه املادة أي مالحظة ل-

 .من قبل املحكمة الدستورية

 

  24املادة  

إذا صرحت املحكمة الدستورية بعدم دستورية       

في مقتض ى تشريعي، وكان قد صدر، في نفس الدعوى، 

من هذا القانون  8إحدى الحاالت املنصوص عليها في املادة 

 مالحظة:

تمت إضافة هذه املادة، وذلك تنزيال    

لقرار املحكمة الدستورية في شقه 

القاض ي بأن حجية قرارات املحكمة 
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

مقرر قضائي غير قابل ألي طعن استند الى التنظيمي، 

املقتض ى التشريعي املذكور، يتعين ترتيب اآلثار القانونية 

مة الدستورية، بما في ذلك إمكانية تقديم على قرار املحك

دعوى جديدة من قبل األطراف، طبقا للتشريع الجاري به 

 .العمل

الدستورية، تقتض ي من املشرع أن 

يدرج ضمن اإلجراءات املتعلقة 

بمسطرة الدفع بعدم الدستورية، 

أحكاما تخول للمتقاضين تقديم 

دعوى جديدة، في حال مواصلة 

الدعوى األصلية  املحكمة النظر في

رار من املحكمة الدستورية وصدور ق

القانون الذي اعتمدته  دستوريةبعدم 

  .املحكمة املصدرة للحكم
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

 24ملادة ا

يبلغ قرار املحكمة الدستورية الصادر بشأن 

الدفع بعدم دستورية قانون إلى محكمة النقض واملحكمة 

( 8ثمانية )املثار أمامها الدفع، وإلى األطراف داخل أجل 

 .أيام من تاريخ صدوره

يتم فورا إبالغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقتض ى 

تشريعي إلى امللك وإلى رئيس الحكومة و رئيس كل مجلس 

 من مجلس ي البرملان.

تنشر القرارات الصادرة بشأن الدفع بعدم دستورية 

القوانين فور صدورها بالجريدة الرسمية وباملوقع 

 لمحكمة الدستورية.اإللكتروني ل

 25املادة 

يبلغ قرار املحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم 

دستورية قانون إلى املحكمة املثار أمامها الدفع، داخل أجل 

وتبلغه هذه األخيرة ( أيام من تاريخ صدوره 8ثمانية )

 .لألطراف

يتم فورا إبالغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقتض ى 

امللك وإلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من تشريعي إلى 

 مجلس ي البرملان.

تنشر القرارات الصادرة بشأن الدفع بعدم دستورية 

القوانين فور صدورها بالجريدة الرسمية وباملوقع 

 اإللكتروني للمحكمة الدستورية.

 

 مالحظة:

تم تغيير الفقرة األولى من هذه     

بحذف املقتض ى املتعلق  املادة، وذلك

بتبليغ قرار املحكمة الدستورية إلى 

محكمة النقض انسجاما مع إلغاء 

 مقتضيات التصفية أمامها،

بالتنصيص على أن املحكمة التي أثير و 

أمامها الدفع هي التي تبلغ األطراف 

بقرار املحكمة الدستورية املحال إليها 

عوض تبليغه لهم من طرف هذه 

 .األخيرة

 

 

 مالحظة: ختامية أحكامالباب الخامس:  ختامية اب الخامس: مقتضياتالب

لم يثر في شأنه أي مالحظة من قبل 

املحكمة الدستورية، وتم تعويض 

  .عبارة "مقتضيات" بعبارة "أحكام"

 

 25املادة 

يمكن تطبيقا ألحكام هذا القانون التنظيمي، أن 

بمناسبة الدفع يتم تبادل املذكرات والوثائق املدلى بها 

بعدم دستورية قانون، وإيداعها وتبليغها، بطريقة 

 26املادة 

يمكن تطبيقا ألحكام هذا القانون التنظيمي، أن 

يتم تبادل املذكرات والوثائق املدلى بها بمناسبة الدفع بعدم 

دستورية قانون، وإيداعها وتبليغها، بطريقة إلكترونية، 

 الحظة:م

لم يثر في شأنها أي مالحظة من قبل 

 .املحكمة الدستورية
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يتعلق بتحديد شروط  86.15تنظيمي رقم القانون ال

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون كما وافق عليه 

 2018فبراير  6في في إطار قراءة ثانية  مجلس النواب

قرار  بعد ترتيب أثر  86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

  2018مارس  6املحكمة الدستورية بتاريخ 

 6بتاريخ قرار املحكمة الدستورية 

 م.د 18/70رقم  2018مارس 

 مالحظات 

إلكترونية، سواء كانت معدة على حامل ورقي أو إلكتروني، 

وذلك وفق املواصفات و النماذج التي توفرها األنظمة 

 املعلوماتية املعدة لهذا الغرض.

كما يمكن أن تحل اإلشعارات والوصوالت املعدة 

ستخرجة وفق األنظمة املذكورة، بطريقة إلكترونية وامل

  محل اإلشعارات والوصوالت املعدة على حامل ورقي.

على حامل ورقي أو إلكتروني، وذلك وفق سواء كانت معدة 

املواصفات و النماذج التي توفرها األنظمة املعلوماتية 

 املعدة لهذا الغرض.

كما يمكن أن تحل اإلشعارات والوصوالت املعدة 

بطريقة إلكترونية واملستخرجة وفق األنظمة املذكورة، 

  محل اإلشعارات والوصوالت املعدة على حامل ورقي.

 26املادة  

جميع اآلجال املنصوص عليها في هذا القانون 

ال تشمل اليوم األول الذي يباشر فيه أي التنظيمي كاملة 

إجراء من اإلجراءات املرتبطة بالدفع وال اليوم األخير الذي 

  تنتهي فيه.

 27املادة 

جميع اآلجال املنصوص عليها في هذا القانون 

التنظيمي كاملة ال تشمل اليوم األول الذي يباشر فيه أي 

األخير الذي إجراء من اإلجراءات املرتبطة بالدفع وال اليوم 

  تنتهي فيه.

 مالحظة:

لم يثر في شأنها أي مالحظة من قبل 

 .املحكمة الدستورية

 

 

 27املادة 

يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ بعد 

انصرام أجل سنة، يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة 

  الرسمية.

 28املادة 

يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ بعد 

سنة، يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة  انصرام أجل

  الرسمية.

 مالحظة:

لم يثر في شأنها أي مالحظة من قبل 

 .املحكمة الدستورية

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 النيابية واملجموعة الفرق  تعديالت

 التنظيميالقانون   مشروع على
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 المملكة المغربية

 مجلس النواب  

 الفريق االشتراكي

 51.68تعديالت الفريق االشتراكي على مشروع القانون التنظيمي رقم 

 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع رقم التعديل

 

1 

 

 

 

2 

 :2المادة 

 التالية......يراد بالعبارات 

 أ ـ القانون .............

ب ـ أطراف الدعوى: كل مدع أو مدعى عليه 

في قضية معروضة على املحكمة، وكل متهم أو 

مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو 

النيابة العامة في الدعوى العمومية، مع مراعاة 

 بعده؛ 4مقتض ى المادة 

 ..................  ج ـ دفع أحد األطراف

 :2المادة 

 يراد بالعبارات التالية......

 أ ـ القانون .............

ب ـ أطراف الدعوى: كل مدع أو مدعى عليه في قضية 

أو ُمْدخال فيها، أو المفوض معروضة على املحكمة، 

الملكي للدفاع عن القانون والحق، أو ممن 

متهم أو  وكل استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها؛

مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو النيابة العامة 

أو ولي الحدث أو المقدم عليه في الدعوى العمومية، 

أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو 

ى مع مراعاة مقتض  المؤسسة المعهود إليها برعايته؛

 بعده؛ 4المادة 

 

 

الءمة مع مقتضيات قانون المسطرة ـ الم 1

المدنية، من حيث الحقوق الممنوحة ملختلف 

 أطراف الدعوى.

 

 

ـ المالءمة مع مقتضيات قانون المسطرة  2

الجنائية، في الشق المتعلق بمنح حماية خاصة 

 للحدث الجانح.
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 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع رقم التعديل

 ج ـ دفع أحد األطراف ..................

 :2المادة  3

 يراد بالعبارات التالية......

 أ ـ القانون .............

 أطراف الدعوى........................ب ـ 

ج ـ دفع أحد األطراف بعدم دستورية قانون: 

الوسيلة القانونية التي يثير بواسطتها أحد 

أطراف الدعوى، أثناء النظر فيها، عدم 

دستورية قانون يعتبره ماسا بحق من الحقوق 

أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور، 

 ........وذلك طبقا ...........

 :2المادة 

 يراد بالعبارات التالية......

 أ ـ القانون .............

 ب ـ أطراف الدعوى........................

ج ـ دفع أحد األطراف بعدم دستورية قانون: الوسيلة 

القانونية التي يثير بواسطتها أحد أطراف الدعوى، أثناء 

ى علا، النظر فيها، عدم دستورية قانون يعتبره ماس

بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي  األقل،

 يضمنها الدستور، وذلك طبقا ...................

إضافة "على األقل" حتى يتمكن المسموح لهم 

بمباشرة هذه المسطرة، بالدفع بعدم دستورية 

قانون، سواء تعلق األمر بالمساس، بحق واحد أو 

أو مجموعة  مجموعة من الحقوق، أو بحرية واحدة

 من الحريات، في إطار دفع واحد.
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 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع رقم التعديل

 :6المادة  4

يجب على املحكمة .......... داخل أجل أقصاه 

 ( يوما من تاريخ إثارته أمامها.12اثنا عشر )

 للمحكمة ..............

..................  

 :6المادة 

خمسة  يجب على املحكمة .......... داخل أجل أقصاه 

 تاريخ إثارته أمامها. يوما من( 11عشر )

 للمحكمة ..............

.................. 

 11يوما إلى  12رفع األجل الممنوح للمحكمة من 

يوما، تماشيا مع التوجه العام للمشرع الذي يتجه 

نحو توحيد اآلجال في العديد من المساطر، ولو 

كانت متباينة أحيانا، وعدم خلق أجل جديدة، لذا 

وإذا ارتئت الحكومة يوما، )) 11ى يقترح رفعها إل

 .((أيام 11عكس ذلك، يمكن خفضه إلى 

5 

 

 

 

 

 :7المادة 

 توقف املحكمة،...............

 غير أن املحكمة................

ويتعين على املحكمة، عند عزمها مواصلة 

 البت في الدعوى إشعار األطراف بذلك.

 :7المادة 

 توقف املحكمة،...............

 غير أن املحكمة................

مواصلة البت في  عزمهاويتعين على املحكمة، عند 

 الدعوى إشعار األطراف بذلك.

حذف كلمة "عزمها"، لكون مواصلة البت 

واجبة، وال تتوقف على عزم املحكمة من عدمه، 

 وفي نفس الوقت، تجويد النص.

 :11المادة  6

يترتب عن تقديم الدفع أمام املحكمة 

الدستورية بمناسبة المنازعة المتعلقة 

بانتخاب أعضاء البرلمان، ايقاف البت في هذه 

 :11المادة 

 ةيترتب عن تقديم الدفع أمام املحكمة الدستوري

بمناسبة المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، 

ايقاف البت في هذه المنازعة، إلى حين بت املحكمة 

 الدستورية في الدفع المقدم أمامها.

إضافة فقرة ثانية، تمكن املحكمة الدستورية 

من إمكانية إصدار قرار موحد، لكونها الجهة 

املخول لها البت في الدفع والمنازعة االنتخابية، 

حتى ال تقوم بدراسة الملف مرتين، إذا تعلق األمر 

 بنفس المقرر.
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 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع رقم التعديل

المنازعة، إلى حين بت املحكمة الدستورية في 

 الدفع المقدم أمامها.

ال يمكن إثارة الدفع المذكور تلقائيا من 

 طرف املحكمة الدستورية.

للمحكمة الدستورية أن تبت في الدفع المقدم 

أمامها، والمنازعة االنتخابية المعنية به، في قرار 

 موحد.

تلقائيا من طرف  ال يمكن إثارة الدفع المذكور 

 املحكمة الدستورية.

 :14المادة  7

 الهيئات ...................تتحقق الهيئة أو 

 إذا تبين للهيئة ...................................

وإذا تبين لها ................................ قرارا معلال 

بعدم قبول الدفع، تبلغه فورا للمحكمة التي 

 أثير أمامها الدفع قصد تبليغه إلى األطراف.

 :14المادة 

 ................... تتحقق الهيئة أو الهيئات

 إذا تبين للهيئة ...................................

وإذا تبين لها ................................ قرارا معلال بعدم 

قبول الدفع، تبلغه فورا للمحكمة التي أثير أمامها الدفع 

أو للُمَقِرر المعين من  ،قصد تبليغه إلى األطراف

رية إذا تعلق األمر بمنازعة طرف املحكمة الدستو 

 في انتخاب أعضاء البرلمان.

تحديد الجهة التي يبلغ إليها القرار بعدم قبول 

الدفع، إذا تعلق األمر بمنازعة انتخابية تخص 

 أعضاء البرلمان.
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 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع رقم التعديل

8 

 

 

 

 

 :24المادة 

إذا صرحت املحكمة الدستورية ................، 

حكمة قرار امليتعين ترتيب اآلثار القانونية على 

الدستورية، بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى 

جديدة من قبل األطراف، طبقا للتشريع الجاري 

 به العمل.

 :24المادة 

إذا صرحت املحكمة الدستورية ................، يتعين 

ترتيب اآلثار القانونية على قرار املحكمة الدستورية، بما 

نظر من قبل طلب إعادة الفي ذلك إمكانية تقديم 

طبقا للتشريع الجاري به العمل.ـ كما  أحد األطراف،

 تنتهي  ..... أو اإلقليم المعني.

اآلثار القانونية ملخرجات قرار املحكمة 

الدستورية، يتعين مبدئيا تنزيله من خالله تقديم 

طلب إعادة النظر، وفق ما منصوص عليه قانونا، 

ح يفي سياق تخويل المتقاضين من حقهم في تصح

الحكم الصادر في الدعوى األصلية استنادا على 

نص قانوني غير دستوري، بدل اللجوء إلى تقديم 

 دعوى جديدة.
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 تعديالت فريق التقدم واالشتراكية 

 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون  51.68على مشروع قانون تنظيمي  رقم 
 

رقم 

التعد

 يل

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي

 8المادة  1

يجب تحت طائلة عدم القبول من قبل املحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة 

 الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة الشروط التالية:

 أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة؛ -

أن تكون موقعة من قبل الطرف المعني، أو من قبل محام مسجل في  -

جدول هيئة من هيئات املحامين بالمغرب. غير أنه إذا كانت الدعوى 

طبقا للتشريع الجاري به العمل، فإنه األصلية تستلزم تنصيب محام 

يتعين أن توقع من قبل هذا األخير، مع مراعاة االتفاقيات الدولية النافذة 

 ؛

أن يؤدى عنها رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري به  -

 العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية ؛

 وع الدفع ؛أن تتضمن المقتض ى التشريعي موض -

أن يكون المقتض ى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد  -

تطبيقه من لدن املحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أساسا 

 للمتابعة، حسب الحالة ؛

 8المادة 

يجب تحت طائلة عدم القبول من قبل املحكمة المعروض عليها 

الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع  النزاع، إثارة

 مراعاة الشروط التالية:

 أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة؛ -

يجب أن تقدم مذكرة الدفع من طرف محامي مقبول - 

لدى محكمة النقض أو من طرف املحامي الذي يباشر 

الدعوى االصلية أمام املحكمة المعروض عليها النزاع 

يكن مقيدا بجدول املحامين المقبولين للترافع ولو لم 

أمام محكمة النقض،  وأن تذيل بتوقيعه وطابع مكتبه 

 تحت طائلة عدم القبول.

أن يؤدى عنها رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع  -

الجاري به العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة 

 القضائية؛

الهدف من هذا التعديل هو تحقيق االنسجام 

ا ورد في المادة الخامسة، وبين التشريعي بين م

المقتضيات اإلجرائية العامة التي جاءت 

تطبيقا لفصول الدستور، ال سيما الفقرة 

منه، االمر الذي يجب  621األخيرة من الفصل 

معه أن تقدم مذكرة الدفع من طرف محام 

مقبول لدى محكمة النقض او من طرف 

املحامي الذي يباشر الدعوى االصلية امام 

كمة المعروض عليها النزاع ولو لم يكن املح

مقيدا بجدول املحامين المقبولين للترافع امام 

النقض و ان تذيل بتوقيعه و طابع مكتبه تحت 

 طائلة عدم القبول.
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- ........ 

............ 

 التشريعي موضوع الدفع؛أن تتضمن المقتض ى  -

أن يكون المقتض ى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه  -

أو يراد تطبيقه من لدن املحكمة في الدعوى أو المسطرة أو 

 يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة؛

- ................. 

 الباقي دون تعديل

 5المادة  2

من هذا القانون التنظيمي، واستثناء من  22مع مراعاة مقتضيات المادة 

ال توقف املحكمة البت في الدعوى في أعاله،  7أحكام الفقرة األولى من المادة 

 الحاالت اآلتية:

 إجراءات التحقيق في املجالين المدني والجنائي ؛  - 6

 اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية الضرورية ؛ - 2

اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة متى تعلق األمر بتدبير سالب للحرية  - 3

 ؛ 

محدد للبت في الدعوى أو البت على سبيل  عندما ينص القانون على أجل - 2

 االستعجال ؛

إذا كان اإلجراء يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد األطراف يتعذر  - 8

 إصالحه.

 5المادة 

من هذا القانون التنظيمي،  22مع مراعاة مقتضيات المادة 

أعاله، ال توقف  7واستثناء من أحكام الفقرة األولى من المادة 

 ي الدعوى في الحاالت اآلتية:املحكمة البت ف

 إجراءات التحقيق في املجالين المدني والجنائي ؛  - 6

 اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية الضرورية ؛ - 2

اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة متى تعلق األمر بتدبير - 3

 سالب للحرية؛ 

 لبتعندما ينص القانون على أجل محدد للبت في الدعوى أو ا- 2

 على سبيل االستعجال؛

إذا كان اإلجراء يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد األطراف - 8

على أنه يجب على املحكمة أن تبين الحق أو يتعذر إصالحه، 

الحقوق التي يمكن أن تتضرر في حالة توقيف سريان الدعوى 

 

يهدف هذا االقتراح الى ضرورة إفصاح 

الحقيقية لمواصلة املحكمة على األسباب 

الدعوى، وذلك من خالل تضييق اللجوء 

 الى هذا االستثناء.
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 بقرار معلل.

 

 

 63المادة  3

تحدث املحكمة الدستورية، من بين أعضائها، هيئة أو هيئات ال يقل عدد 

أعضاء الواحدة منها عن ثالثة أعضاء من بينهم رئيس، تختص بتصفية الدفوع 

 المقدمة إليها مباشرة بمناسبة البت فيبعدم دستورية قوانين املحالة إليها، أو 

 منازعة معروضة عليها تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان.

يعين أعضاء ورئيس كل هيئة من الهيئات المذكورة أعاله من قبل رئيس 

 املحكمة الدستورية.

تتخذ الهيئة قراراتها باألغلبية المطلقة ألعضائها، وفي حالة تعادل األصوات 

 ي يكون فيه الرئيس.يرجح الجانب الذ

 63المادة 

تحدث املحكمة الدستورية، من بين أعضائها، هيئة أو هيئات ال 

يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن ثالثة أعضاء من بينهم رئيس، 

تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية قوانين املحالة إليها، أو 

تعلق ت المقدمة إليها مباشرة بمناسبة البت في منازعة معروضة عليها

 بانتخاب أعضاء البرلمان.

يعين أعضاء ورئيس كل هيئة من الهيئات المذكورة أعاله من قبل 

 رئيس املحكمة الدستورية.

راء من خبيمكن للهيئة أو الهيئات االستعانة بمساعدي القضاء 

في القانون الدستوري او القضاء االداري او الباحثين 

جهيز الملفات المتخصصين وكل من تراه مفيدا من اجل ت

والعمل على اجراءاتها على ان تحيلها على الهيئة جاهزة من 

 اجل التعليل والبت فيها.

تتخذ الهيئة قراراتها باألغلبية المطلقة ألعضائها، وفي حالة تعادل 

 األصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

يهدف هذا التعديل الى تفادي اختناق في عمل 

الدستورية ومن شـأن هذا االقتراح املحكمة 

تمكين هيئة وهيئات املحكمة الدستورية من 

البت في اآلجال المعقولة واضفاء الفعالية 

 والنجاعة على عمل املحكمة الدستورية.
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  61المادة  4

تقوم املحكمة الدستورية بعد استيفاء الدفع لكافة الشروط المذكورة في 

إلى رئيس الحكومة، ورئيس كل مجلس من مجلس ي  أعاله، بتبليغه فورا 62المادة 

 البرلمان  وإلى األطراف.

لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين 

واألطراف، اإلدالء بمذكرات كتابية تتضمن مالحظاتهم بخصوص موضوع 

 الدفع، وذلك داخل أجل تحدده املحكمة الدستورية.

  61المادة 

ورية بعد استيفاء الدفع لكافة الشروط تقوم املحكمة الدست

أعاله، بتبليغه فورا إلى رئيس الحكومة، ورئيس  62المذكورة في المادة 

 كل مجلس من مجلس ي البرلمان وإلى األطراف.

لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 

المستشارين واألطراف، اإلدالء بمذكرات كتابية تتضمن مالحظاتهم 

الدفع، وذلك داخل أجل تحدده املحكمة  بخصوص موضوع

 داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ اإلحالة عليهم.الدستورية، 

ضرورة تحديد آجال أقص ى لرئيس الحكومة 

ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 

المستشارين واألطراف، لإلدالء بمذكرات 

كتابية تتضمن مالحظاتهم بخصوص موضوع 

والفعالية على تفاعل الدفع، إلضفاء الجدية 

 هذه المؤسسات مع املحكمة الدستورية.
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 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون  51.68تعديالت مجموعة  العدالة والتنمية حول مشروع القانون رقم 

رقم 

 التعديل

 التعليل التعديل المادة االصلية 

 :2المادة 1

 يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون التنظيمي ما يلي:

أطراف الدعوى بأنه يمس بالحقوق  أ( القانون الذي يدفع أحد

والحريات التي يضمنها الدستور: كل مقتض ى ذو طابع تشريعي يراد 

تطبيقه في دعوى معروضة على املحكمة، ويدفع طرف من أطرافها 

بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمان من حق من 

 الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور؛

لدعوى: كل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة على ب( أطراف ا

املحكمة، وكل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو 

 4النيابة العامة في الدعوى العمومية، مع مراعاة مقتض ى المادة 

 بعده؛

ج( دفع أحد األطراف بعدم دستورية قانون : الوسيلة القانونية التي 

الدعوى، أثناء النظر فيها، عدم دستورية يثير بواسطتها أحد أطراف 

قانون يعتبره ماسا بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي 

يضمنها الدستور، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها 

 في هذا القانون التنظيمي.

 

 

 

 2المادة:

 ....................................................................................................... أ

او النيابة العامة في الدعوى ب. .....................................................

العمومية عبر مذكرة رئاسية موقعة من طرف رئيسها 

....................... 

هي  661ألن النيابة العامة بمقتض ى الفصل 

تخضع للتعليمات الكتابية والقانونية للسلطة 

الرئاسية لها وجميع الدفوع الصادرة عنها يجب 

باعتبارها  ان يصدر عن السلطة الرئاسية لها

 . وحدة مستقلة
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 :8المادة  2

يجب تحت طائلة عدم القبول من قبل املحكمة المعروض عليها 

، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع النزاع

 مراعاة الشروط التالية:

 أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة؛ -

أن تكون موقعة من قبل الطرف المعني، أو من قبل محام مسجل  -

في جدول هيئة من هيئات املحامين بالمغرب. غير أنه إذا كانت 

يب محام طبقا للتشريع الجاري به الدعوى األصلية تستلزم تنص

العمل، فإنه يتعين أن توقع من قبل هذا األخير، مع مراعاة 

 االتفاقيات الدولية النافذة؛

أن يؤدى عنها رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري  -

 به العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية؛

 عي موضوع الدفع؛أن تتضمن المقتض ى التشري -

أن يكون المقتض ى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه  -

أو يراد تطبيقه من لدن املحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل 

 أساسا للمتابعة، حسب الحالة؛

أال يكون قد سبق البت بمطابقة المقتض ى التشريعي محل الدفع  -

 .عليها البت المذكور  للدستور، مالم تتغير األسس التي تم بناء

يجب أن ترفق المذكرة بنسخ منها مساوية لعدد األطراف، وعند 

االقتضاء، بأي وثيقة أخرى يرغب الطرف المعني في اإلدالء بها أمام 

 املحكمة.

 

 

 :8المادة 

 ...........................................................مع مراعاة الشروط التالية:

-

........................................................................................ 

-

......................................................................................... 

أن تكون موقعة من طرف رئيس النيابة العامة في الدعوى -

مستقلة تخضع للسلطة الرئاسية  العمومية باعتبارها وحدة

 لرؤسائها.

-

......................................................................................... 

-

......................................................................................... 

-

......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هي  661ألن النيابة العامة بمقتض ى الفصل 

تخضع للتعليمات الكتابية والقانونية للسلطة 

الرئاسية لها وجميع الدفوع الصادرة عنها يجب 

ان يصدر عن السلطة الرئاسية لها باعتبارها 

 وحدة مستقلة .
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 :61المادة  3

تحدث املحكمة الدستورية، من بين أعضائها، هيئة أو هيئات ال يقل 

عدد أعضاء الواحدة منها عن ثالثة أعضاء من بينهم رئيس، تختص 

بتصفية الدفوع بعدم دستورية قوانين املحالة إليها، أو المقدمة 

بانتخاب  تتعلقإليها مباشرة بمناسبة البت في منازعة معروضة عليها 

 أعضاء البرلمان.

يعين أعضاء ورئيس كل هيئة من الهيئات المذكورة أعاله من قبل 

 رئيس املحكمة الدستورية.

تتخذ الهيئة قراراتها باألغلبية المطلقة ألعضائها، وفي حالة تعادل 

 األصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

 

  61المادة :

 حذف المادة

افراد ان تحجب عن  1مشكلة من ال يمكن لهيئة

املحكمة الدستورية النظر في جدية الدفوع 

المثارة امامها خاصة وان قرار املحكمة 

الدستورية قد قض ى برفض نظام التصفية عن 

طريق محكمة النقض بما تملك هذه األخيرة من 

 مكانة في بنية النظام القضائي ببالدنا

 64المادة  4

أعاله،  61المنصوص عليها في المادة  تتحقق الهيئة أو الهيئات

( يوما يبتدئ من تاريخ توصل املحكمة 68داخل أجل خمسة عشر )

الدستورية بالدفع املحال إليها من طرف املحكمة أو المقدم أمامها 

بمناسبة منازعة تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، من استيفاء 

دتين ي المامذكرة الدفع للشروط المنصوص عليها، حسب الحالة، ف

 أعاله، ومن جدية الدفع.  61و 8

 :64المادة 

تبث املحكمة الدستورية بمقتض ى قرار تمهيدي في جدية الدفوع 

 المثارة أمامها .

 تصدر املحكمة الدستورية قرارا تمهيديا بجدية الدفع من عدمه

اريخ توصل ( يوما يبتدئ من ت68داخل أجل خمسة عشر )

املحكمة الدستورية بالدفع املحال إليها من طرف املحكمة أو 

المقدم أمامها بمناسبة منازعة تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، 
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إذا تبين للهيئة استيفاء الدفع للشروط المذكورة، وتأكدت من 

 جدية الدفع، أحالته فورا إلى املحكمة الدستورية.

وإذا تبين لها عدم استيفاء الدفع للشروط المذكورة أو عدم جدية 

ع، ل الدفالدفع، أصدرت املحكمة الدستورية قرارا معلال بعدم قبو 

 تبلغه فورا للمحكمة التي أثير أمامها الدفع قصد تبليغه إلى األطراف.

 

 

من استيفاء مذكرة الدفع للشروط المنصوص عليها، حسب 

 أعاله، ومن جدية الدفع. 61و 8الحالة، في المادتين 

اجة دفوع المثارة إليها دون الحيمكن للمحكمة أن ثبت تلقائيا في ال

 إلى قرار تمهيدي.

 :68المادة  5

إذا لم تدرس الهيئة أو الهيئات المذكورة أعاله الدفع المثار طبقا 

أعاله، وداخل األجل المنصوص عليه في  64لمقتضيات المادة 

هذه المادة، يعرض الدفع تلقائيا على املحكمة الدستورية للبت 

 فيه.

 

 :68المادة 

 حذف المادة 
 

 :61المادة  6

تقوم املحكمة الدستورية بعد استيفاء الدفع لكافة الشروط 

أعاله، بتبليغه فورا إلى رئيس الحكومة،  64المذكورة في المادة 

 ورئيس كل مجلس من مجلس ي البرلمان وإلى األطراف.

لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين 

ء بمذكرات كتابية تتضمن مالحظاتهم بخصوص واألطراف، اإلدال

 موضوع الدفع، وذلك داخل أجل تحدده املحكمة الدستورية.

 

  61المادة :

................................................................... 

 

 

 

 واعضاء املجلسين كافة واألطرافلرئيس ..............................

.................................................................................. 

من قانون  28التعليل المالئمة مع المادة 

املحكمة الدستورية الذي يمنح حق اإلدالء 

  بمذكرات حتى ألعضاء البرلمان

 : 61المادة  7

أعاله، يحدد رئيس  61و  61بعد انقضاء اآلجال املحددة في المادتين 

املحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، ويشعر رئيس الحكومة ورئيس ي 

 61المادة 

أعاله، يحدد  61و  61بعد انقضاء اآلجال املحددة في المادتين 

ومة عر رئيس الحكرئيس املحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، ويش

من قانون  28التعليل المالئمة مع المادة 

املحكمة الدستورية الذي يمنح حق اإلدالء 

 بمذكرات حتى ألعضاء البرلمان



5 
 

( أيام 61مجلس ي البرلمان واألطراف بذلك قبل انعقادها بعشرة )

 على األقل. 

 

 

 

ادها بذلك قبل انعق وأعضاء املجلسين ورئيس ي مجلس ي البرلمان 

 ( أيام على األقل. 61بعشرة )

 

 :26المادة  8

، عند النظر في كل دفع تكون جلسات املحكمة الدستورية علنية

يتعلق بعدم دستورية قانون، ماعدا إذا قررت املحكمة خالف ذلك 

 العتبارات تتعلق بالنظام العام.

 

 26المادة 

تكون جلسات املحكمة الدستورية علنية، عند النظر في كل دفع 

يتعلق بعدم دستورية قانون، ماعدا إذا قررت املحكمة خالف ذلك 

ال سيما فيما يتعلق باألمن ظام العام .العتبارات تتعلق بالن

 الداخلي والخارجي  وسيادة الدولة .

 

 

 : 28المادة  9

يبلغ قرار املحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية 

( أيام 5قانون إلى املحكمة المثار أمامها الدفع، داخل أجل ثمانية )

 من تاريخ صدوره وتبلغه هذه األخيرة لألطراف.

م فورا إبالغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقتض ى تشريعي إلى يت

 الملك وإلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلس ي البرلمان.

تنشر القرارات الصادرة بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين فور 

صدورها بالجريدة الرسمية وبالموقع اإللكتروني للمحكمة 

 الدستورية.

 28المادة 

ار املحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية يبلغ قر 

( أيام 5قانون إلى املحكمة المثار أمامها الدفع، داخل أجل ثمانية )

 من تاريخ صدوره وتبلغه هذه األخيرة لألطراف.

يتم فورا إبالغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقتض ى تشريعي 

مجلس من مجلس ي إلى الملك وإلى رئيس الحكومة ورئيس كل 

 وأعضاء املجلسين .البرلمان 

تنشر القرارات الصادرة بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين فور 

صدورها بالجريدة الرسمية وبالموقع اإللكتروني للمحكمة 

 الدستورية.

 

 

 













 

 

 86.15مشروع قانون تنظيمي رقم  علىالتعديالت املقدمة التصويت على  جدول 

 (ترتيب اآلثار القانونية) الدفع بعدم دستورية قانون  يتعلق بتحديد شروط وإجراءات

 النص كما أحيل 
 بعد ترتيب اآلثار القانونية 

 الفريق 
رقم  

 التعديل 
 

 التعديالت الواردة بشأنه 

موقف  
 الحكومة 

 القرار
 التصويت 

 الممتنعون المعارضون الموافقون

مشروع قانون تنظيمي رقم  

يتعلق بتحديد شروط   86.15

الدفع بعدم   وإجراءات 

 دستورية قانون 

 

 

 لم يرد بشأنه تعديل

   
 

 إجماع   العنوان كما جاء 

أحكام  الباب األول: 
 عامة

 

 

 تعديل لم يرد بشأنه 
   

 إجماع   الباب األول كما جاء عنوان 

 1املادة 

تطبيقا ألحكام الفقرة  
من    133الثانية من الفصل 

الدستور، حيدد هذا القانون  
التنظيمي شروط وإجراءات الدفع  

بعدم دستورية قانون ساري  
املفعول، يراد تطبيقه بشأن دعوى  
معروضة على احملكمة، يدفع أحد  

 ديللم يرد بشأنها تع  
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أطرافها أنه ميس ابحلقوق واحلرايت  
 اليت يضمنها الدستور. 

 إجماع   كما جاءت 1 املادة

 2املادة 

يراد ابلعبارات التالية يف مدلول  
 هذا القانون التنظيمي ما يلي: 

أ( القانون الذي يدفع أحد  
أطراف الدعوى أبنه ميس ابحلقوق  
واحلرايت اليت يضمنها الدستور:  
كل مقتضى ذو طابع تشريعي يراد  
تطبيقه يف دعوى معروضة على  

ويدفع طرف من أطرافها  احملكمة، 
أبن تطبيقه سيؤدي إىل خرق أو  
انتهاك أو حرمان من حق من  
احلقوق أو حرية من احلرايت اليت  

 يضمنها الدستور؛ 

ب( أطراف الدعوى : كل  
مدع أو مدعى عليه يف قضية  
معروضة على احملكمة، وكل متهم  

الفريق  

 االشتراكي
1 

 :2املادة 

 يراد بالعبارات التالية...... 

 أ ـ القانون .............

ب ـ أطراف الدعوى: كل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة  

أو ُمْدخال فيها، أو املفوض امللكي للدفاع عن القانون  على املحكمة، 

    والحق، أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها؛

غير  
 مقبول 

 سحب 

 

الفريق  

 االشتراكي
2 

..... 

وكل متهم أو مطالب بالحق املدني أو مسؤول مدني أو النيابة العامة  

أو ولي الحدث أو املقدم عليه أو وصيه أو كافله في الدعوى العمومية،  

مع مراعاة   ؛املعهود إليها برعايتهأو حاضنه أو الشخص أو املؤسسة 

 بعده؛ 4مقتض ى املادة 

 ج ـ دفع أحد األطراف .................

غير  
 مقبول 

 سحب 

 

الفريق  

 االشتراكي
3 

 .... 

ج ـ دفع أحد األطراف بعدم دستورية قانون: الوسيلة القانونية  

التي يثير بواسطتها أحد أطراف الدعوى، أثناء النظر فيها، عدم  

غير  
 مقبول 

 سحب 
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أو مطالب ابحلق املدين أو مسؤول  
عوى  مدين أو النيابة العامة يف الد

العمومية، مع مراعاة مقتضى املادة  
 بعده؛  4

ج( دفع أحد األطراف  
بعدم دستورية قانون : الوسيلة  
القانونية اليت يثري بواسطتها أحد  
أطراف الدعوى، أثناء النظر فيها،  
عدم دستورية قانون يعتربه ماسا  
حبق من احلقوق أو حبرية من  
احلرايت اليت يضمنها الدستور،  

روط والكيفيات  وذلك طبقا للش
املنصوص عليها يف هذا القانون  

 التنظيمي. 

بحق من الحقوق أو بحرية   ، على األقلدستورية قانون يعتبره ماسا، 

 من الحريات التي يضمنها الدستور، وذلك طبقا ...................

العدالة  

 والتنمية  
1 

 ....................................................................................................... أ 

او النيابة العامة في الدعوى ب. .....................................................

 ....................... العمومية عبر مذكرة رئاسية موقعة من طرف رئيسها

غير  
 مقبول 

تم التشبت  
 بالتعديل 

07 
 
13 

 

02 

 ال أحد 01 13  كما جاءت 2 املادة

 3املادة 

 ....... ميكن أن يثار الدفع 

مقتضى البند »ب«    ......... 
من هذا القانون   2من املادة 

 .  التنظيمي

 لم يرد بشأنها تعديل   
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 إجماع   كما جاءت 3 املادة

 الباب الثان 

شروط وإجراءات إاثرة الدفع   
 قانون أمام احملاكم   بعدم دستورية

 تعديل  لم يرد بشأنه  

   

 إجماع   الباب الثان عنوان 

 4املادة 

مع مراعاة أحكام هذا  
القانون التنظيمي، تطبق أمام  

منصوص عليه يف   ...... احملاكم 
 نصوص خاصة، حسب احلالة. 

 لم يرد بشأنها تعديل   

   
 

 إجماع   كما جاءت   4 املادة

 5املادة 

جيب حتت طائلة عدم القبول  
من قبل احملكمة املعروض عليها  
النزاع، إاثرة الدفع بعدم الدستورية  
بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة  

 الشروط التالية : 

أن تكون مذكرة الدفع   -

فريق  

التقدم  

 واالشتراكية 

1 

يجب تحت طائلة عدم القبول من قبل املحكمة املعروض عليها  

النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة  

 الشروط التالية: 

 أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة؛  -

يجب أن تقدم مذكرة الدفع من طرف محامي مقبول لدى - 

محكمة النقض أو من طرف املحامي الذي يباشر الدعوى  

االصلية أمام املحكمة املعروض عليها النزاع ولو لم يكن مقيدا  

رافع أمام محكمة النقض،  وأن   بجدول املحامين املقبولين للت

غير  
 مقبول 

  التشبث تم 
 بالتعديل 

02 15 08 
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 مقدمة بصفة مستقلة ؛ 
أن تكون موقعة من قبل   -

الطرف املعين، أو من قبل  
حمام مسجل يف جدول هيئة  
من هيئات احملامني ابملغرب.  
غري أنه إذا كانت الدعوى  
األصلية تستلزم تنصيب حمام  
طبقا للتشريع اجلاري به  
العمل، فإنه يتعني أن توقع  
من قبل هذا األخري، مع  
مراعاة االتفاقيات الدولية  

 النافذة ؛ 
أن يؤدى عنها رسم قضائي   -

يتم حتديد مبلغه وفق التشريع  
اجلاري به العمل، ما مل يتم  
متتيع مثري الدفع ابملساعدة  

 القضائية ؛ 
أن تتضمن املقتضى   -

 التشريعي موضوع الدفع ؛ 
أن يكون املقتضى التشريعي   -

 تذيل بتوقيعه وطابع مكتبه تحت طائلة عدم القبول. 

املجموعة  

النيابية  

للعدالة  

 والتنمية 

2 

 

...........................................................مع مراعاة الشروط  

 التالية: 

-........................................................................................ 

-......................................................................................... 

أن تكون موقعة من طرف رئيس النيابة العامة في الدعوى  -

العمومية باعتبارها وحدة مستقلة تخضع للسلطة الرئاسية  

 لرؤسائها.

- ......................................................................................... 

غير  
 مقبول 

  سحب 

تحالف  

فدرالية  

 اليسار

1 

 ع مراعاة الشروط التالية : ...........مجيب حتت طائلة 

-  .... 
- .... 
درهم امام  500ان يؤدى عنها وديعة قضائية حيدد قيمتها يف مبلغ    -

درهم امام حمكمة االستئناف و   1000احملكمة االبتدائية ومبلغ 
درهم امام حمكمة النقض، غري انه يعفى من هذه الوديعة   2000

الزوجة واالبناء يف املنازعات املتعلقة ابلنفقة، واألجراء وضحااي  
رفة االجتماعية ابحملاكم االبتدائية  حوادث الشغل أمام الغ

واالستئنافية ودعاوى االلغاء واملنازعات االنتخابية، ومنازعات  
 املعاشات. 

غير  
 مقبول 

تم التشبث  
 بالتعديل 

 08 15 ال أحد 
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موضوع الدفع هو الذي مت  
تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن  

و  احملكمة يف الدعوى أ
املسطرة أو يشكل أساسا  

 للمتابعة، حسب احلالة ؛ 
أال يكون قد سبق البت   -

مبطابقة املقتضى التشريعي  
حمل الدفع للدستور، مامل  
تتغري األسس اليت مت بناء  

 عليها البت املذكور. 

جيب أن ترفق املذكرة بنسخ  
منها مساوية لعدد األطراف، وعند  
االقتضاء، أبي وثيقة أخرى يرغب  

املعين يف اإلدالء هبا أمام  الطرف 
 احملكمة. 

تحالف  

فدرالية  

 اليسار

2 

 

 مكرر  5إضافة مادة جديدة المادة 

اذا قبلت المحكمة مذكرة الدفع بعدم الدستورية  
المذكرة على المحكمة الدستورية،  يحق لمثير  واحيلت  

الدفع بعدم الدستورية استرجاع  مبلغ الوديعة داخل اجل  
قرار المحكمة الدستورية مالم تصرح  صدور  ثالثة اشهر من   

هذه االخيرة بعدم قبول الدفع بعد بسط رقابتها عليه وعلى 
 مقرر المحكمة  القاضي بقبول الدفع.    

غير  
 مقبول 

ث  تم التشب
 بالتعديل 

 08 15 ال أحد 

 إجماع   كما جاءت    5 املادة

 6املادة 

أن تتأكد   على احملكمةجيب 
من استيفاء الدفع بعدم دستورية  

الفريق  

 االشتراكي
 

 ( 15خمسة  عشر ) يجب على املحكمة .......... داخل أجل أقصاه 

 يوما من تاريخ إثارته أمامها. 

 للمحكمة ..............

غير  
 مقبول  

 
 
 

تم التشبث  
 بالتعديل 

02 15 08 
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قانون، املثار أمامها، للشروط  
أعاله   5املنصوص عليها يف املادة 

(  12داخل أجل أقصاه اثنا عشر )
 يوما من اتريخ إاثرته أمامها. 

للمحكمة أن تنذر مثري الدفع  
بتصحيح مسطرة الدفع أمامها  

(  4داخل أجل ال يتجاوز أربعة )
أايم من اتريخ تقدمي املذكرة الكتابية  

 بشأن الدفع.     

إذا حتققت احملكمة من استيفاء  
الشروط املنصوص عليها يف املادة  

أعاله، وجب عليها إحالة مذكرة    5
خل  الدفع إىل احملكمة الدستورية دا

( أايم من  8أجل أقصاه مثانية )
اتريخ صدور مقررها بقبول مذكرة  

 الدفع. 

يف حالة ما إذا تبني للمحكمة  
عدم استيفاء الدفع للشروط  
املذكورة، فإهنا تبلغ مقررها القاضي  

 بعدم قبول الدفع فورا لألطراف. 

تحالف  

فدرالية  

 اليسار

 

 على احملكمة.......... جيب 
يف حالة ما إذا تبني للمحكمة عدم استيفاء الدفع للشروط املذكورة،  

حمررا وتنطق به يف جلسة  مقررها القاضي بعدم قبول الدفع  تصدرفإهنا 
 يشعر هبا مثري الدفع 

للطعن ابلنقض داخل اجل   قبول الدفع قابل يكون مقررها بعدم 
ثلثة اايم ابتداء من اتريخ صدور املقرر بواسطة تصريح أمام كتابة الضبط 

 للمحكمة مصدرة املقرر. 
حيال فورا على دعامة ورقية او الكرتونية مذكرة الدفع بعدم  

 الدستورية مرفقة ابملقرر القاضي بعدم قبول الدفع اىل حمكمة النقض.
عن ابلنقض داخل أجل ثلثة اايم من  تبت حمكمة النقض يف الط

 توصل احملكمة ابمللف. 
حيق للطاعن ابلنقض إبداء أوجه طعنه مبذكرة كتابية أبسباب  

 الطعن قبل بت حمكمة النقض يف الطعن. 
ال حيق ملن طعن ابلنقض ضد املقرر بعدم قبول الدفع إاثرة الدفع  

 الذي بت يف  من جديد اال مبناسبة الطعن ابلنقض يف القرار االستئنايف
 النزاع. 

غير  
 مقبول 

تم التشبث  
   بالتعديل 

 10           15   ال أحد       
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يكون مقررها بعدم القبول  
معلال وغري قابل للطعن، وجيوز إاثرة  

من جديد أمام احملاكم  نفس الدفع 
 األعلى درجة. 

 02 ال أحد  21  كما جاءت 6 املادة

 7املادة 

املادة   ..........توقف احملكمة،  
 ، من هذا القانون التنظيمي. 25

ويتعني على احملكمة، عند   
عزمها مواصلة البت يف الدعوى إشعار 

 األطراف بذلك.

الفريق  

 االشتراكي
5 

 توقف املحكمة،...............

 غير أن املحكمة................

مواصلة البت في الدعوى   عزمهاويتعين على املحكمة، عند 

 إشعار األطراف بذلك.

غير  
 مقبول 

تم التشبث  
 بالتعديل 

02 15 08 

 02 ال أحد  21  كما جاءت   7 املادة

 8املادة 

  24مع مراعاة مقتضيات املادة  
من هذا القانون التنظيمي، واستثناء  
من أحكام الفقرة األوىل من املادة  

أعاله، ال توقف احملكمة البت   7
 يف الدعوى يف احلاالت اآلتية: 

إجراءات التحقيق يف    - 1
 اجملالني املدين واجلنائي ؛ 

فريق  

التقدم  

 واالشتراكية 
2 

من هذا القانون التنظيمي، واستثناء من    24مع مراعاة مقتضيات املادة  
أعاله، ال توقف احملكمة البت يف الدعوى   7أحكام الفقرة األوىل من املادة 

 يف احلاالت اآلتية: 

 إجراءات التحقيق يف اجملالني املدين واجلنائي ؛    - 1

 اختاذ التدابري الوقتية أو التحفظية الضرورية ؛  - 2

اختاذ اإلجراءات القانونية املناسبة مىت تعلق األمر بتدبري سالب   - 3
 للحرية ؛  

غير  
 مقبول 

 سحب 
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اختاذ التدابري الوقتية أو   -  2
 التحفظية الضرورية ؛ 

اختاذ اإلجراءات القانونية   -  3
املناسبة مىت تعلق األمر بتدبري  

 سالب للحرية ؛  

عندما ينص القانون على    -  4
أجل حمدد للبت يف الدعوى أو  

 البت على سبيل االستعجال ؛ 

إذا كان اإلجراء يؤدي إىل   - 5
طراف  إحلاق ضرر حبقوق أحد األ

 يتعذر إصالحه. 

عندما ينص القانون على أجل حمدد للبت يف الدعوى أو البت   - 4
 على سبيل االستعجال؛ 

راف  إذا كان اإلجراء يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد األط- 5

على أنه يجب على املحكمة أن تبين الحق أو الحقوق  يتعذر إصالحه،  

 التي يمكن أن تتضرر في حالة توقيف سريان الدعوى بقرار معلل. 

 إجماع   كما جاءت   8 املادة

 9املادة 

  ...... إذا تنازل املدعي 
 احملكمة الدستورية. 

 تعديل  الم يرد بشأنه  

   

 إمجاع   جاءت  كما  9 املادة

شروط   :  الباب الثالث 
وإجراءات الدفع بعدم دستورية  

    تعديل  لم يرد بشأنه  
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قانون أمام احملكمة الدستورية و  
 البت فيه 

 إجماع   الباب الثالثعنوان 

 10 املادة

  .... يقدم الدفع بعدم دستورية  
 احملكمة الدستورية جاهزة للحكم. 

 تعديل  الم يرد بشأنه  

   

 إجماع   كما جاءت  10 املادة

 11املادة 

يرتتب عن تقدمي الدفع أمام  
احملكمة الدستورية مبناسبة املنازعة  
املتعلقة ابنتخاب أعضاء الربملان،  
إيقاف البت يف هذه املنازعة، إىل  
حني بت احملكمة الدستورية يف  

 الدفع املقدم أمامها. 

ال ميكن إاثرة الدفع املذكور  
احملكمة  تلقائيا من طرف 

 الدستورية. 

الفريق  

 االشتراكي
6 

يترتب عن تقديم الدفع أمام املحكمة الدستورية بمناسبة املنازعة 

املتعلقة بانتخاب أعضاء البرملان، ايقاف البت في هذه املنازعة، إلى حين  

 بت املحكمة الدستورية في الدفع املقدم أمامها. 

أمامها، واملنازعة للمحكمة الدستورية أن تبت في الدفع املقدم 

 االنتخابية املعنية به، في قرار موحد. 

ال يمكن إثارة الدفع املذكور تلقائيا من طرف املحكمة  

 الدستورية. 

غير  
 مقبول  

تم التشبث  
 بالتعديل 

02 15 08 

 02 ال أحد  21  كما جاءت 11 املادة

    لم يرد بشأنها تعديل    12 املادة
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للمحكمة الدستورية أن  
تنذر مثري الدفع بتصحيح مسطرة  

داخل أجل ال يتجاوز أربعة   الدفع
( أايم من اتريخ تقدمي مذكرة  4)

 الدفع. 

 إجماع   كما جاءت  12 املادة

 13 املادة

حتدث احملكمة الدستورية، من  
بني أعضائها، هيئة أو هيئات ال  
يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن  
ثالثة أعضاء من بينهم رئيس،  

الدفوع بعدم  ختتص بتصفية 
دستورية قوانني احملالة إليها، أو  
املقدمة إليها مباشرة مبناسبة البت  
يف منازعة معروضة عليها تتعلق  

 ابنتخاب أعضاء الربملان. 

يعني أعضاء ورئيس كل هيئة  
من اهليئات املذكورة أعاله من قبل  

فريق  

التقدم  

 واالشتراكية 

3 

تحدث املحكمة الدستورية، من بين أعضائها، هيئة أو هيئات ال  

يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن ثالثة أعضاء من بينهم رئيس،  

إليها، أو املقدمة  تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية قوانين املحالة  

إليها مباشرة بمناسبة البت في منازعة معروضة عليها تتعلق بانتخاب  

 أعضاء البرملان. 

يعين أعضاء ورئيس كل هيئة من الهيئات املذكورة أعاله من قبل  

 رئيس املحكمة الدستورية. 

يمكن للهيئة أو الهيئات االستعانة بمساعدي القضاء من خبراء 

او القضاء االداري او الباحثين املتخصصين  في القانون الدستوري 

وكل من تراه مفيدا من اجل تجهيز امللفات والعمل على اجراءاتها على  

 ان تحيلها على الهيئة جاهزة من اجل التعليل والبت فيها. 

تتخذ الهيئة قراراتها باألغلبية املطلقة ألعضائها، وفي حالة  

 الرئيس. تعادل األصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه 

غير  
 مقبول 

  سحب 
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 رئيس احملكمة الدستورية. 

تتخذ اهليئة قراراهتا ابألغلبية  
ضائها، ويف حالة تعادل  املطلقة ألع

األصوات يرجح اجلانب الذي  
 يكون فيه الرئيس. 

املجموعة  

النيابية  

للعدالة  

 والتنمية 

3 

غير   حذف المادة
 مقبول 

  سحب 

 إجماع   كما جاءت    13 املادة

 14 املادة

تتحقق اهليئة أو اهليئات  
  13املنصوص عليها يف املادة 

أعاله، داخل أجل مخسة عشر  
( يوما يبتدئ من اتريخ توصل  15)

احملكمة الدستورية ابلدفع احملال  
إليها من طرف احملكمة أو املقدم  
أمامها مبناسبة منازعة تتعلق  
ابنتخاب أعضاء الربملان، من  
استيفاء مذكرة الدفع للشروط  

وص عليها، حسب احلالة، يف  املنص
أعاله، ومن جدية    10و  5املادتني  
 الدفع.  

إذا تبني للهيئة استيفاء الدفع  

الفريق  

 االشتراكي
7 

 تتحقق الهيئة أو الهيئات ...................

 إذا تبين للهيئة ...................................

................................ قرارا معلال بعدم قبول الدفع، تبلغه وإذا تبين لها 

أو  ، فورا للمحكمة التي أثير أمامها الدفع قصد تبليغه إلى األطراف

ِرر املعين من طرف املحكمة الدستورية إذا تعلق األمر بمنازعة  
َ
للُمق

 في انتخاب أعضاء البرملان. 

غير  
 مقبول 

  سحب 

املجموعة  

  النيابية

للعدالة  

 والتنمية 

4 

تبث املحكمة الدستورية بمقتض ى قرار تمهيدي في جدية الدفوع  

 املثارة أمامها .

  تصدر املحكمة الدستورية قرارا تمهيديا بجدية الدفع من عدمه

( يوما يبتدئ من تاريخ توصل املحكمة  15خمسة عشر )داخل أجل 

املقدم أمامها  الدستورية بالدفع املحال إليها من طرف املحكمة أو 

بمناسبة منازعة تتعلق بانتخاب أعضاء البرملان، من استيفاء مذكرة  

 10و 5الدفع للشروط املنصوص عليها، حسب الحالة، في املادتين 

 أعاله، ومن جدية الدفع.

غير  
 مقبول 

  سحب 
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للشروط املذكورة، وأتكدت من  
جدية الدفع، أحالته فورا إىل  

 احملكمة الدستورية. 

وإذا تبني هلا عدم استيفاء الدفع  
للشروط املذكورة أو عدم جدية  
ية  الدفع، أصدرت احملكمة الدستور 

قرارا معلال بعدم قبول الدفع، تبلغه  
فورا للمحكمة اليت أثري أمامها  

 الدفع قصد تبليغه إىل األطراف. 

يمكن للمحكمة أن ثبت تلقائيا في الدفوع املثارة إليها دون  

 الحاجة إلى قرار تمهيدي. 

 إجماع   كما جاءت    14 املادة

 15املادة 

إذا مل تدرس اهليئة أو  
اهليئات املذكورة أعاله الدفع املثار  

أعاله،   14طبقا ملقتضيات املادة 
وداخل األجل املنصوص عليه يف  
هذه املادة، يعرض الدفع تلقائيا  
 على احملكمة الدستورية للبت فيه. 

املجموعة  

النيابية  

للعدالة  

 والتنمية 

5 

 

 15 حذف المادة

غير  
 مقبول 

  سحب 

 إجماع   كما جاءت  15 املادة
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 16املادة

تقوم احملكمة الدستورية بعد  
استيفاء الدفع لكافة الشروط  

أعاله، بتبليغه    14املذكورة يف املادة  
فورا إىل رئيس احلكومة، ورئيس كل  
جملس من جملسي الربملان  وإىل  

 األطراف. 

لرئيس احلكومة ورئيس  
النواب ورئيس جملس  جملس 

املستشارين واألطراف، اإلدالء  
مبذكرات كتابية تتضمن مالحظاهتم  
خبصوص موضوع الدفع، وذلك  
داخل أجل حتدده احملكمة  

 الدستورية. 

فريق  

التقدم  

 واالشتراكية 

4 

 وإلى األطراف.  ......................................تقوم 

لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس  

املستشارين واألطراف، اإلدالء بمذكرات كتابية تتضمن مالحظاتهم  

بخصوص موضوع الدفع، وذلك داخل أجل تحدده املحكمة  

 . داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ اإلحالة عليهمالدستورية، 

 لرئيس الحكومة.....................

 

غير  
 مقبول 

لتشبث  تم ا
 بالتعديل  

02 15 08 

املجموعة  

النيابية  

للعدالة  

 والتنمية 

6 

 16املادة 

 ................................................................... 

  واعضاء املجلسين كافة واألطراف لرئيس .............................. 

 .................................................................................. 

  سحب  

 02 ال أحد   21  كما جاءت    16 املادة

 17 املادة

تبلغ احملكمة الدستورية  
 ... املذكرات اجلوابية املدىل هبا 

يتعارض مع   ......... 
أدانه، متديد   22مقتضيات املادة 

 لم يرد بشأنها تعديل   
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 هذه اآلجال. 

 إجماع   كما جاءت  17 املادة

 18 املادة

ميكن للمحكمة الدستورية، بصفة  
تلقائية أو بطلب من أحد  

األطراف، ضم الدفوع بعدم  
الدستورية املتعلقة بنفس املقتضى  

التشريعي أو مبقتضى تشريعي  
 مرتبط به. 

 لم يرد بشأنها تعديل   

   

 إجماع   كما جاءت   18 املادة

 19 املادة

بعد انقضاء اآلجال احملددة  
أعاله، حيدد    17و    16يف املادتني  

رئيس احملكمة الدستورية اتريخ  
اجللسة، ويشعر رئيس احلكومة  
ورئيسي جملسي الربملان واألطراف  

(  10بذلك قبل انعقادها بعشرة )
 أايم على األقل.  

املجموعة  

النيابية  

للعدالة  

 والتنمية 

7 

أعاله، يحدد رئيس  17و  16اآلجال املحددة في املادتين بعد انقضاء 

املحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، ويشعر رئيس الحكومة ورئيس ي  

( 10بذلك قبل انعقادها بعشرة ) وأعضاء املجلسين  مجلس ي البرملان 

 أيام على األقل.  

غير  
 مقبول 

  سحب 

 إجماع   كما جاءت  19 املادة

    لم يرد بشأنها تعديل    20 املادة
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الدستورية أن ميكن للمحكمة 
تطلب من احملكمة املثار أمامها الدفع 
بعدم دستورية قانون متكينها من نسخة 
من ملف الدعوى داخل أجل عشرة 

 ( أايم من اتريخ التوصل ابلطلب.10)

 إجماع   كما جاءت  20 املادة

 21 املادة

تكون جلسات احملكمة  
يف كل  الدستورية علنية، عند النظر 

دفع يتعلق بعدم دستورية قانون،  
ماعدا إذا قررت احملكمة خالف  
ذلك العتبارات تتعلق ابلنظام  

 العام. 

املجموعة  

النيابية  

للعدالة  

 والتنمية 

8 

تكون جلسات املحكمة الدستورية علنية، عند النظر في كل دفع يتعلق 

بعدم دستورية قانون، ماعدا إذا قررت املحكمة خالف ذلك العتبارات  

 خارجي ال سيما فيما يتعلق باألمن الداخلي وال . تتعلق بالنظام العام

 وسيادة الدولة . 

غير  
 مقبول 

  سحب 

 إجماع   كما جاءت  21 املادة

 22 املادة

تبت احملكمة الدستورية يف 
الدفع بعدم دستورية قانون داخل أجل 

( يوما ابتداء من اتريخ إحالة 60ستني )
الدفع إليها أو من اتريخ إاثرته ألول مرة 

 أمامها.  

 لم يرد بشأنها تعديل   

   

 إجماع   كما جاءت   22 املادة
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 الباب الرابع 
آاثر القرار الصادر عن  

القاضي بعدم  احملكمة الدستورية  
 دستورية مقتضى تشريعي 

 لم يرد بشأنها تعديل   

   

 إجماع   الباب الرابع كما جاء عنوان  

 23 املادة

يرتتب عن القرار الصادر عن 
احملكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى 
تشريعي، نسخه ابتداء من اتريخ حتدده 
احملكمة الدستورية يف قرارها، طبقا 

 الدستور.  من 134ألحكام الفصل 

 لم يرد بشأنها تعديل   

   

 إجماع   كما جاءت   23 املادة

 24 املادة

إذا صرحت احملكمة الدستورية  
بعدم دستورية مقتضى تشريعي،  
وكان قد صدر، يف نفس الدعوى،  
يف إحدى احلاالت املنصوص عليها  

من هذا القانون   8يف املادة 
التنظيمي، مقرر قضائي غري قابل  
ألي طعن استند اىل املقتضى  
التشريعي املذكور، يتعني ترتيب  

مة  اآلاثر القانونية على قرار احملك

الفريق  

 االشتراكي
8 

إذا صرحت املحكمة الدستورية ................، يتعين ترتيب اآلثار  

القانونية على قرار املحكمة الدستورية، بما في ذلك إمكانية تقديم  

طبقا للتشريع الجاري به   ، النظر من قبل أحد األطرافطلب إعادة 

 العمل.ـ كما تنتهي  ..... أو اإلقليم املعني. 

غير  
 مقبول 

  سحب 
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الدستورية، مبا يف ذلك إمكانية  
تقدمي دعوى جديدة من قبل  
األطراف، طبقا للتشريع اجلاري به  

 العمل. 

 إجماع   كما جاءت  24 املادة

 25 املادة

يبلغ قرار احملكمة الدستورية  
الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية  
قانون إىل احملكمة املثار أمامها  

( أايم  8مثانية )الدفع، داخل أجل 
من اتريخ صدوره وتبلغه هذه  

 األخرية لألطراف. 

يتم فورا إبالغ القرارات الصادرة  
بعدم دستورية مقتضى تشريعي إىل  
امللك وإىل رئيس احلكومة ورئيس  

 كل جملس من جملسي الربملان. 

تنشر القرارات الصادرة  
بشأن الدفع بعدم دستورية القوانني  
فور صدورها ابجلريدة الرمسية  

املجموعة  

النيابية  

للعدالة  

 والتنمية 

9 

يبلغ قرار املحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية  

( أيام من  8داخل أجل ثمانية ) قانون إلى املحكمة املثار أمامها الدفع،

 تاريخ صدوره وتبلغه هذه األخيرة لألطراف. 

يتم فورا إبالغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقتض ى تشريعي إلى 

  امللك وإلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلس ي البرملان 

 وأعضاء املجلسين . 

 ............................................... 

 

غير  
 مقبول 

  سحب 
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وابملوقع اإللكرتوين للمحكمة  
 الدستورية. 

 إجماع    كما جاءت   25 املادة

 الباب الخامس 

 تعديل  لم يرد بشأنه   أحكام ختامية
   

 إجماع   الباب الخامس كما جاءعنوان 
 26املادة 

ميكن تطبيقا ألحكام هذا  
القانون التنظيمي، أن يتم تبادل  
املذكرات والواثئق املدىل هبا مبناسبة  

قانون،  الدفع بعدم دستورية 
وإيداعها وتبليغها، بطريقة  
إلكرتونية، سواء كانت معدة على  
حامل ورقي أو إلكرتوين، وذلك  
وفق املواصفات والنماذج اليت  
توفرها األنظمة املعلوماتية املعدة  

 هلذا الغرض. 

كما ميكن أن حتل اإلشعارات  
والوصوالت املعدة بطريقة إلكرتونية  

،  واملستخرجة وفق األنظمة املذكورة
حمل اإلشعارات والوصوالت املعدة  

 لم يرد بشأنها تعديل   
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 على حامل ورقي. 

 إجماع   كما جاءت  26 املادة

 27 املادة

مجيع اآلجال املنصوص  
عليها يف هذا القانون التنظيمي  
كاملة ال تشمل اليوم األول الذي  
يباشر فيه أي إجراء من اإلجراءات  
  املرتبطة ابلدفع وال اليوم األخري 

 الذي تنتهي فيه. 

 لم يرد بشأنها تعديل   

   

 إجماع   كما جاءت  27 املادة

 28 املادة

يدخل هذا القانون  
التنظيمي حيز التنفيذ بعد انصرام  
أجل سنة، يبتدئ من اتريخ نشره  

 ابجلريدة الرمسية. 

تحالف  

فدرالية  

 اليسار

4 

  اجل   يدخل هذا القانون لتنظيمي حيز التنفيذ بعد انصرام 
 يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. اشهر،  ستة 

غير  
 مقبول 

تم التشبث  
 بالتعديل 

 10 15 ال أحد 

 إجماع   كما جاءت  28 املادة

 برمته الدفع بعدم دستورية قانون  يتعلق بتحديد شروط وإجراءات 86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 
 02 ال أحد  22 
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 جلس النوابم-لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان

                      
 51.68مشروع قانون تنظيمي رقم 

 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات

 الدفع بعدم دستورية قانون 

 

 الباب األول 

 أحكام عامة

 المادة األولى

دم دستورية قانون من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بع 311تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 

 ساري المفعول، يراد تطبيقه بشأن دعوى معروضة على املحكمة، يدفع أحد أطرافها أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

 2المادة 

 يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون التنظيمي ما يلي:

بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور: كل مقتض ى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه أ( القانون الذي يدفع أحد أطراف الدعوى بأنه يمس 

في دعوى معروضة على املحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمان من حق من الحقوق أو حرية من 

 الحريات التي يضمنها الدستور؛

كل مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة على املحكمة، وكل متهم أو مطالب بالحق المدني أو مسؤول مدني أو  ب( أطراف الدعوى :

 بعده؛ 4النيابة العامة في الدعوى العمومية، مع مراعاة مقتض ى المادة 

تورية ، أثناء النظر فيها، عدم دسج( دفع أحد األطراف بعدم دستورية قانون : الوسيلة القانونية التي يثير بواسطتها أحد أطراف الدعوى 

قانون يعتبره ماسا بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا 

 القانون التنظيمي.

  3المادة 

ملحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم المملكة، وكذا أمام ا

 المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

 كما يمكن، إثارة هذا الدفع ألول مرة أمام محكمة ثاني درجة أو أمام محكمة النقض.

 م.يجب في جميع األحوال، أن يثار الدفع بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية المعروضة على املحكمة جاهزة للحك

 من هذا القانون التنظيمي.  2من المادة « ب»ال يمكن أن يثار الدفع المذكور تلقائيا من لدن املحكمة، مع مراعاة مقتض ى البند 
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 الباب الثاني

 شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية 

 قانون أمام املحاكم

 4المادة 

اكم المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، قواعد قانون المسطرة المدنية مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي، تطبق أمام املح

 وقانون المسطرة الجنائية وكذا أي مقتض ى إجرائي آخر، منصوص عليه في نصوص خاصة، حسب الحالة.

 8المادة 

ة بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعا يجب تحت طائلة عدم القبول من قبل املحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية

 الشروط التالية :

 أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة ؛ -

أن تكون موقعة من قبل الطرف المعني، أو من قبل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات املحامين بالمغرب. غير أنه إذا كانت الدعوى  -

ي به العمل، فإنه يتعين أن توقع من قبل هذا األخير، مع مراعاة االتفاقيات الدولية األصلية تستلزم تنصيب محام طبقا للتشريع الجار 

 النافذة ؛

 أن يؤدى عنها رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية ؛ -

 أن تتضمن المقتض ى التشريعي موضوع الدفع ؛ -

ون المقتض ى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن املحكمة في الدعوى أو المسطرة أو يشكل أن يك -

 أساسا للمتابعة، حسب الحالة ؛

 أال يكون قد سبق البت بمطابقة المقتض ى التشريعي محل الدفع للدستور، مالم تتغير األسس التي تم بناء عليها البت المذكور. -

جب أن ترفق المذكرة بنسخ منها مساوية لعدد األطراف، وعند االقتضاء، بأي وثيقة أخرى يرغب الطرف المعني في اإلدالء بها أمام ي

 املحكمة.

 1المادة 

ل أعاله داخ 5يجب على  املحكمة أن تتأكد من استيفاء الدفع بعدم دستورية قانون، المثار أمامها، للشروط المنصوص عليها في المادة 

 ( يوما من تاريخ إثارته أمامها.32أجل أقصاه اثنا عشر )

( أيام من تاريخ تقديم المذكرة الكتابية بشأن 4للمحكمة أن تنذر مثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع أمامها داخل أجل ال يتجاوز أربعة )

 الدفع.    

أعاله، وجب عليها إحالة مذكرة الدفع إلى املحكمة الدستورية  5إذا تحققت املحكمة من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 

 ( أيام من تاريخ صدور مقررها بقبول مذكرة الدفع.8داخل أجل أقصاه ثمانية )

 في حالة ما إذا تبين للمحكمة عدم استيفاء الدفع للشروط المذكورة، فإنها تبلغ مقررها القاض ي بعدم قبول الدفع فورا لألطراف.

 ا بعدم القبول معلال وغير قابل للطعن، ويجوز إثارة نفس الدفع من جديد أمام املحاكم األعلى درجة.يكون مقرره

 7المادة 
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توقف املحكمة، التي أثير أمامها الدفع، البت في الدعوى كما توقف اآلجال المرتبطة بها، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع، مع مراعاة 

 بعده. 8االستثناءات الواردة في المادة 

أعاله أو إذا بلغت، حسب  6غير أن املحكمة تواصل البت في الدعوى فورا بعد صدور مقررها المنصوص عليه في الفقرة األخيرة من المادة 

 ، من هذا القانون التنظيمي. 25أو بقرارها المنصوص عليه في المادة  34الحالة،  بقرار املحكمة الدستورية المنصوص عليه في المادة 

 تعين على املحكمة، عند عزمها مواصلة البت في الدعوى إشعار األطراف بذلك.وي  

 5المادة 

أعاله، ال توقف املحكمة البت  7من هذا القانون التنظيمي، واستثناء من أحكام الفقرة األولى من المادة  24مع مراعاة مقتضيات المادة 

 في الدعوى في الحاالت اآلتية:

 املجالين المدني والجنائي ؛ إجراءات التحقيق في  - 3

 اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية الضرورية ؛ - 2

 اتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة متى تعلق األمر بتدبير سالب للحرية ؛  - 1

 عندما ينص القانون على أجل محدد للبت في الدعوى أو البت على سبيل االستعجال ؛ - 4

 ي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد األطراف يتعذر إصالحه.إذا كان اإلجراء يؤد - 5

 9المادة 

من قانون  323إذا تنازل المدعي عن دعواه وكان مثير الدفع هو المدعى عليه، فإن املحكمة تشهد على التنازل، مع مراعاة أحكام الفصل 

 المسطرة المدنية.

 الدستورية إذا تم التنازل عن الدعوى التي أثير بمناسبتها الدفع المذكور.ال يجوز إحالة الدفع بعدم دستورية قانون إلى املحكمة 

 ال يمكن التنازل عن الدفع بعدم دستورية قانون بعد صدور مقرر املحكمة بقبول الدفع وإحالته إلى املحكمة الدستورية.

 الباب الثالث

 البت فيه شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام املحكمة الدستورية و  

 61المادة 

يقدم الدفع بعدم دستورية قانون أمام املحكمة الدستورية بمناسبة البت في  منازعة متعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان بواسطة مذكرة 

 أعاله. 5من المادة  6و 5و 4و  2و  3كتابية تتوفر فيها نفس الشروط المنصوص عليها في البنود 

 ساوية لعدد األطراف وكذا بجميع الوثائق والمستندات التي يرغب صاحب الدفع في اإلدالء بها .يجب إرفاق مذكرة الدفع بنسخ م

 يجب أن يقدم هذا الدفع قبل أن تصبح القضية المعروضة على املحكمة الدستورية جاهزة للحكم.

 66المادة 

إلى  خاب أعضاء البرلمان، إيقاف البت في هذه المنازعة،يترتب عن تقديم الدفع أمام املحكمة الدستورية بمناسبة المنازعة المتعلقة بانت

 حين بت املحكمة الدستورية في الدفع المقدم أمامها.

 ال يمكن إثارة الدفع المذكور تلقائيا من طرف املحكمة الدستورية.
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 62المادة 

 ( أيام من تاريخ تقديم مذكرة الدفع.4)للمحكمة الدستورية أن تنذر مثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع داخل أجل ال يتجاوز أربعة 

 63المادة 

تحدث املحكمة الدستورية، من بين أعضائها، هيئة أو هيئات ال يقل عدد أعضاء الواحدة منها عن ثالثة أعضاء من بينهم رئيس، تختص 

تخاب أعضاء نازعة معروضة عليها تتعلق بانبتصفية الدفوع بعدم دستورية قوانين املحالة إليها، أو المقدمة إليها مباشرة بمناسبة البت في م

 البرلمان.

 يعين أعضاء ورئيس كل هيئة من الهيئات المذكورة أعاله من قبل رئيس املحكمة الدستورية.

 تتخذ الهيئة قراراتها باألغلبية المطلقة ألعضائها، وفي حالة تعادل األصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 64المادة 

( يوما يبتدئ من تاريخ توصل املحكمة 35أعاله، داخل أجل خمسة عشر ) 31يئة أو الهيئات المنصوص عليها في المادة تتحقق اله

دفع لالدستورية بالدفع املحال إليها من طرف املحكمة أو المقدم أمامها بمناسبة منازعة تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، من استيفاء مذكرة ا

 أعاله، ومن جدية الدفع.  31و 5حسب الحالة، في المادتين  للشروط المنصوص عليها،

 إذا تبين للهيئة استيفاء الدفع للشروط المذكورة، وتأكدت من جدية الدفع، أحالته فورا إلى املحكمة الدستورية.

، معلال بعدم قبول الدفعوإذا تبين لها عدم استيفاء الدفع للشروط المذكورة أو عدم جدية الدفع، أصدرت املحكمة الدستورية قرارا 

 تبلغه فورا للمحكمة التي أثير أمامها الدفع قصد تبليغه إلى األطراف.

 68المادة 

أعاله، وداخل األجل المنصوص عليه في هذه  34إذا لم تدرس الهيئة أو الهيئات المذكورة أعاله الدفع المثار طبقا لمقتضيات المادة 

 مة الدستورية للبت فيه.المادة، يعرض الدفع تلقائيا على املحك

  61المادة 

أعاله، بتبليغه فورا إلى رئيس الحكومة، ورئيس كل  34تقوم املحكمة الدستورية بعد استيفاء الدفع لكافة الشروط المذكورة في المادة 

 مجلس من مجلس ي البرلمان  وإلى األطراف.

ف، اإلدالء بمذكرات كتابية تتضمن مالحظاتهم بخصوص لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين واألطرا

 موضوع الدفع، وذلك داخل أجل تحدده املحكمة الدستورية.

  67المادة 

 تبلغ املحكمة الدستورية المذكرات الجوابية المدلى بها لألطراف المعنية بالدفع، مع تحديد أجل للتعقيب.

ات المدلى بها بعد انقضاء اآلجال املحددة لتقديمها، غير أنه يجوز لرئيس املحكمة ال تقبل المذكرات الجوابية أو الوثائق أو المستند

 أدناه، تمديد هذه اآلجال. 22الدستورية، استثناء وألسباب معقولة وبما ال يتعارض مع مقتضيات المادة 

 65المادة 

ريعي دم الدستورية المتعلقة بنفس المقتض ى التشيمكن للمحكمة الدستورية، بصفة تلقائية أو بطلب من أحد األطراف، ضم الدفوع بع 

 أو بمقتض ى تشريعي مرتبط به.
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  69المادة 

أعاله، يحدد رئيس املحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، ويشعر رئيس الحكومة ورئيس ي  37و  36بعد انقضاء اآلجال املحددة في المادتين 

 أيام على األقل. ( 31مجلس ي البرلمان واألطراف بذلك قبل انعقادها بعشرة )

 21المادة 

يمكن للمحكمة الدستورية أن تطلب من املحكمة المثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون تمكينها من نسخة من ملف الدعوى داخل 

 ( أيام من تاريخ التوصل بالطلب. 31أجل عشرة )

 26المادة 

لق بعدم دستورية قانون، ماعدا إذا قررت املحكمة خالف ذلك تكون جلسات املحكمة الدستورية علنية، عند النظر في كل دفع يتع

 العتبارات تتعلق بالنظام العام.

 22المادة 

( يوما ابتداء من تاريخ إحالة الدفع إليها أو من تاريخ إثارته 61تبت املحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية قانون داخل أجل ستين )

 ألول مرة أمامها. 

 الباب الرابع

 آثار القرار الصادر عن املحكمة الدستورية 

 القاض ي بعدم دستورية مقتض ى تشريعي

 23المادة 

يترتب عن القرار الصادر عن املحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتض ى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده املحكمة الدستورية في 

 من الدستور. 314قرارها، طبقا ألحكام الفصل 

 24المادة 

ذا صرحت املحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتض ى تشريعي، وكان قد صدر، في نفس الدعوى، في إحدى الحاالت المنصوص عليها في إ

من هذا القانون التنظيمي، مقرر قضائي غير قابل ألي طعن استند الى المقتض ى التشريعي المذكور، يتعين ترتيب اآلثار القانونية  8المادة 

 ة الدستورية، بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى جديدة من قبل األطراف، طبقا للتشريع الجاري به العمل.على قرار املحكم

 28المادة 

( أيام من 8يبلغ قرار املحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون إلى املحكمة المثار أمامها الدفع، داخل أجل ثمانية )

 األخيرة لألطراف.تاريخ صدوره وتبلغه هذه 

 يتم فورا إبالغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقتض ى تشريعي إلى الملك وإلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلس ي البرلمان.

 .تنشر القرارات الصادرة بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين فور صدورها بالجريدة الرسمية وبالموقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية

 الباب الخامس

 أحكام ختامية

 21المادة 



 

6 
 

 جلس النوابم-لجنة العدل والتشريع وحقوق االنسان

 يمكن تطبيقا ألحكام هذا القانون التنظيمي، أن يتم تبادل المذكرات والوثائق المدلى بها بمناسبة الدفع بعدم دستورية قانون، وإيداعها

معلوماتية نماذج التي توفرها األنظمة الوتبليغها، بطريقة إلكترونية، سواء كانت معدة على حامل ورقي أو إلكتروني، وذلك وفق المواصفات وال

 المعدة لهذا الغرض.

كما يمكن أن تحل اإلشعارات والوصوالت المعدة بطريقة إلكترونية والمستخرجة وفق األنظمة المذكورة، محل اإلشعارات والوصوالت 

 المعدة على حامل ورقي.

 27المادة 

كاملة ال تشمل اليوم األول الذي يباشر فيه أي إجراء من اإلجراءات المرتبطة جميع اآلجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي 

 بالدفع وال اليوم األخير الذي تنتهي فيه.

 25المادة 

 يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنة، يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
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