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 بسم هللا الرحمان الرحيم 
 

 ؛ حترمالسيد الرئيس امل

 ؛ سيدات والسادة الوزراء املحترمون ال

 ؛ ات والسادة املستشارون املحترمون السيد 
 

العدل    لجنة  أعدته  الذي  التقرير  نص  املوقر  مجلسنا  على  أعرض  أن  يشرفني 

دراستها   بمناسبة  اإلنسان،  وحقوق  يتعلق    86.15  رقم   تنظيمي  قانون   ملشروع والتشريع 

، بعد ترتيب اآلثار القانونية لقرار بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون 

 .2018مارس    6بتاريخ  الصادر  70.18املحكمة الدستورية رقم  

اللجنة   االتنظيمي  قانون  ال  مشروع هذاتدارست  التوالي املنعقد  جتماعاتهافي    ة على 

رئيس اللجنة، عزيز مكنيف السيد  برئاسة   ،2022 يوليوز  25و يونيو  فاتح و  ماي  24 بتاريخ

 الذي تقدم بعرض مفصل أبرز من خالله   ،وزير العدل  عبد اللطيف وهبي  بحضور السيدو 

تعزيز بناء دولة القانون واملؤسسات باملغرب،   يرمي إلى   أن مشروع هذا القانون التنظيمي

املساس بما يضمنه الدستور للمواطنات   ما من شأنهوتطهير الترسانة القانونية من كل  

  133الفصل    مقتضياتفي إطار تنزيل    يندرج  شروعهو مو ين من حقوق وحريات،  واملواطن

و  الدستور،  ل يأتي  من  التنظيمي    28ملادة  احكام  تطبيقا  القانون  املتعلق   066.13من 

 . 70.18قرار املحكمة الدستورية رقم     وانسجاما مع منطوق   باملحكمة الدستورية،

 في هذا اإلطار،  و
 
املحطات التي وأهم    ،املشروعإعداد هذا  بمسار  السيد الوزير  ر  ذك

بها،  الدستوريةو   مر  املحكمة  أن  قرارها    أوضح  خالل  من  نظرها  أعالهارتأى   ،املذكور 
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القانون مطابقة  ب  التصريح  باستثناء بعض للدستور،  التنظيمي    مقتضيات مشروع هذا 

  لحكام متضمنا  ومن تم جاء مشروع هذا القانون  ،  له التي اعتبرتها غير مطابقة  املقتضيات  

تخويل النيابة العامة صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية، وتضمين  تهم  جديدة  

هيئات   أو  هيئة  وإحداث  الدفع،  موضوع  التشريعي  املقتض ى  الدفع  حكمة املبمذكرة 

تخويل الطراف حق تقديم  و   تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية قانون،الدستورية  

ى مقتض ى تشريعي صرحت املحكمة دعوى جديدة عند صدور مقرر قضائي نهائي استند إل

دستوريته بعدم  و الدستورية  الدفع  ،  في  البت  املحكمة،تنظيم مسطرة  هذه  أمام   املثار 

حاالت سرية الجلسات أمام املحكمة الدستورية بمناسبة نظرها في الدفع بعدم    بيانتو 

 .دستورية قانون 

السيد الوزير أهم مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي،   بسط  عرضه،   وفي ختام  

مادة موزعة   28يتكون من  الذي  قرار املحكمة الدستورية، و ل  بعد ترتيب اآلثار القانونية

 على خمسة أبواب. 

 ؛ املحترمالسيد الرئيس 

 ؛ سيدات والسادة الوزراء املحترمون ال

 ؛ ات والسادة املستشارون املحترمون السيد 
 

الكبيرة التي   هميةال على  أكد السيدات والسادة املستشارون خالل املناقشة العامة  

من   من الدستور،  133إلى تنزيل مقتضيات الفصل    الهادف  ،التشريعيهذا النص    هايكتسي

من إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف   تمكين أطراف الدعوى القضائية،أجل  
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بمناسبة البت في الطعون املتعلقة    مباشرة  محاكم اململكة، وكذا أمام املحكمة الدستورية

 . الحرياتبانتخاب أعضاء البرملان، وهو ما من شأنه تعزيز بناء دولة الحق والقانون و 

ا    على  املتدخلون  أجمع  اإلطار،  هذا  التي  املجهبلتنويه  وفي  الوزارة    لتهاذبودات 

املقاربة    ثمنواو   ،70.18  رقم  قرار املحكمة الدستوريةملراجعة كل املقتضيات التي شملها  

كل الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي،    إشراكمن خالل    هاناملنتهجة من لدالتشاركية  

في   في إطار اإلسهام  ،هذا الورش الحقوقي اإلستراتيجيوهو ما يعكس تجاوب الحكومة مع  

الوطنية  تحيين القانونية  الدستورية  الترسانة  الحقوقية  املرجعية  أساس  ، على 

 ورش اإلصالح العميق والشامل ملنظومة العدالة ببالدنا. الرصين لستكمال  اال و 

املستشار و   السيداتأفاد  و  إحالة  ن  و السادة  جديد  املشروعهذا  أن   يشكل  ،من 

، خاصة وأنه  ، وتجويد النص وضمان فعلية تطبيقه فرصة من أجل تعميق النقاش حوله

يندرج   السيما أنه  ،اإلسراع بإخراجه داعين إلى ،ذات بعد حقوقي كبير ضمن مقتضياتيت

تعرض وجوبا قصد املصادقة عليها من ينبغي أن  مشاريع القوانين التنظيمية التي    ضمن 

 .2011دستور    بعدفي أجل ال يتعدى مدة الوالية التشريعية الولى    ،قبل البرملان

املداخالتومن جانب آخر،   يتماش ى مع أحكام  املعتمد  تصفية  النظام    أن   أبرزت 

الصلة،  الدستور   الدستوريةينسجم مع  و ذات  املحكمة  هذا  ، حيث أسند  منطوق قرار 

الدستوريةالمر   ستحدث    ،للمحكمة  أعضائها  التي  بين  هيئات من  أو  تختص   ،هيئة 

بتصفية الدفوع بعدم دستورية القوانين، فيما سيقتصر دور املحاكم على التحقق من 

وهي كلها   ،التي ينص عليها القانون الشكلية  الدستورية للشروط    استيفاء طلب الدفع بعدم

،  ضمانات قانونية لتحقيق الغايات الكبرى من تقعيد آلية الدفع بعدم دستورية قانون 

ذاته السياق  إفإن    ،  وفي  بعددماج  حسن  الدفع  قانون   مآلية  عمل    في  دستورية  مجال 
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، حسب تأكيد السيدات والسادة املستشارين، تيسير  لزاما  يقتض ي،  الدستوريالقضاء  

  وتدعيمالكافية،  الكفأة  توفير املوارد البشرية  من خالل ،  املحكمة الدستوريةقضاة  عمل  

   للمحكمة الدستورية.  ات والتجهيزات اللوجستيكيةنيبال

 التالية:وباملقابل تقدم السيدات والسادة املستشارون باالقتراحات واملالحظات  

محاكم    أمام  الدستورية  بعدم  دفع  كل  تسجيل  أثناء  قضائي  رسم  إحداث 

على أن يتم استرداده في حالة   غير الجدية،املوضوع، من أجل الحد من الدفوعات  

 ؛من قبل املحكمة  شكال قبول الدفع

التحديد الشامل والحصري لطراف الدعوى املخول لهم تقديم الدفع بعدم   

 الدستورية، طبقا للقوانين اإلجرائية الجاري بها العمل؛

بعدم    الدفع  ملمارسة  العامة  للنيابة  املتاحة  اإلمكانية  مدى  عن  االستفسار 

 الدستورية في غير مجاالت الدعوى العمومية؛  

اعتماد ورشات للتكوين بالنسبة ملختلف املتدخلين في مجال إعمال آلية الدفع  

 الدستورية؛   مبعد

تواصلية  القيا  بحملة  لفائدةم  واملواطنين    تحسيسية  للتعريف املواطنات 

 بمضامين مشروع هذا القانون التنظيمي. 
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 ؛ السيد الرئيس املحترم

 ؛ السيدات والسادة الوزراء املحترمون 

 ؛ السيدات والسادة املستشارون املحترمون 
 

الوزير    أشاد جوابه  السيد  مستهل  القيمة  في  سيدات  لل  والبناءةباملداخالت 

املستشارين املتطلبات    ،والسادة  إرساء  في  الجماعية  اإلرادة  على  عمقها  في  الدالة 

والحريات الحقوق  لدولة  القانونية  والدعامات  املبادئ املؤسساتية  مع  تماشيا   ،

 .املسطرة والهداف الدستورية

ن التقعيد القانوني آللية الدفع بعدم الدستورية يمثل  أأوضح    وفي هذا اإلطار،

الزمن التشريعي الذي قطعه مشروع هذا القانون  حدثا قانونيا بارزا، وهذا ما يفسر  

  التنظيمي، إذ حظي في مرحلة ما قبل أو بعد صدور قرار املحكمة الدستورية، بنقاش

  عية، ابتغاء الوصول مستفيض على جميع الصعدة املؤسساتية والكاديمية واملجتم

تتماش ى مع املبادئ والقواعد الدستورية، وتتقاطع مع التطلعات الحقوقية  إلى صيغة 

 ،، لتصبح هذه اآللية مدخال أساسيا لتحيين وتحديث الترسانة القانونيةاملجتمعية

   على أساس مرتكزات الحقوق والحريات الدستورية.

 حسمتقد  الدفوع بعدم دستورية قانون  موضوع تصفية  وأكد السيد الوزير أن  

الدستورية   لها املحكمة  وأسندته  بشأنه،  دستوريا   ،القرار  تتمتع  أنها  أساس   على 

ولهذا الغرض تم التنصيص على  ، في مدى دستورية القوانينالوالية العامة في النظر ب

استيفاء  مدى  من  التحقق  عبر  الدفوع،  بتصفية  تختص  هيئات،  أو  هيئة  إحداث 
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، ومن  جديته مدى  والتأكد من  الدفع للشروط الشكلية املنصوص عليها قانونا،    مذكرة

أفاد   الدفع جانب آخر،  في دعوى  تتوفر على صفة طرف  العامة أضحت  النيابة  أن 

و  قانون،  دستورية  كل بعدم  هو  الدفع  موضوع  يكون  أن  يسوغ  الذي  القانون  أن 

أن تطبيقه سيؤدي إلى  ب ، يدفع أحد الطراف  عيةيمقتض ى صادر عن السلطة التشر 

    ا.  من الحقوق أو حرية من الحريات املكفولة دستوري املساس بحق

 السيد الرئيس املحترم؛    

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛ 

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون؛ 
 

، تقدمت الفرق واملجموعات البرملانية بما مجموعه   وإعماال لحق التعديل البرملاني

 تعديال، وتتوزع بحسب مصدرها كآالتي: 74
 تعديال؛ 12فرق الأغلبية:   

 تعديال؛ 11الفريق احلريك:  

 ؛تتعديال 5الفريق الاشرتايك:  

 ؛مجموعة ادلس توري ادلميقراطي الاجامتعي: تعديل واحد 

 تعديال؛ 11مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية للشغل:  

 تعديال؛  29مجموعة العداةل الاجامتعية:  

 تعديالت. 5الاحتاد الوطين للشغل ابملغرب:  
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مجموعه  ما  تم تعديل    وخالل جلسة التصويت التي اتسمت بنقاش معمق ورصين، 

وافقت اللجنة على مواد املكونة ملشروع القانون، وفي الختام،  مادة    28مادة من أصل  12

يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية    86.15قانون تنظيمي رقم    ومرشوع

 : وفق نتيجة التصويت التالية معدالبرمته  قانون 

 9  املوافقون:  

 ل أأحد   املعارضون:  

 1  املمتنعون:  

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 



جراءات    86.15قانون تنظميي رمق    والترشيع وحقوق الإنسان حول مرشوع   تقرير جلنة العدل  يتعلق بتحديد رشوط واإ

   - ترتيب الآاثر   – ادلفع بعدم دس تورية قانون  
 

 
 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناقشة المواد



جراءات    86.15قانون تنظميي رمق    والترشيع وحقوق الإنسان حول مرشوع   تقرير جلنة العدل  يتعلق بتحديد رشوط واإ

   - ترتيب الآاثر   – ادلفع بعدم دس تورية قانون  
 

 
 

13 
 

 عامة الباب األول: أحكام  

 املادة األولى 

 التقديم    

التنظيمي القانون  للحديث عن مشتمالت  الولى فهي مادة مدخلية  املادة   ،بخصوص 

وقد اعتمدت جميع   وهي تضع اإلطار العام للنص، وتحدد الغاية من سن هذا القانون،

املتعلقين   التنظيميين  القانونين  الولى من  املادة  املنهج )خاصة  التنظيمية هذا  القوانين 

على  اإلجماع  تم  لذلك  للقضاة(،  الساس ي  وبالنظام  القضائية  للسلطة  العلى  باملجلس 

 ولى من املشروع بالمانة العامة للحكومة. االحتفاظ باملادة ال 

 2املادة 

 التقديم

وكل   ،عليه في قضية معروضة على املحكمة  أو مدعى    كل مدع  إن أطراف الدعوى هم  

، كما  في الدعوى العمومية  أو النيابة العامةمتهم أو مطالب بالحق املدني أو مسؤول مدني  

التي نظمت موضوع التدخل   ق.م.م.اعد  قو من هذا املشروع على تطبيق    4أحالت املادة  

اإلرادي وإدخال الغير في الدعوى وتدخل الغير الخارج عن الخصومة، وبالتالي يمكن لكل  

إلى صفتهم  بالنظر  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  الدعوى  في  املتدخلين  هؤالء  من    طرف 

مقتض ى إجرائي  أيضا إلى قواعد ق.م.ج. وكذا أي  4كأطراف في الدعوى. كما أشارت املادة 

 آخر منصوص عليه في نصوص تشريعية خاصة، حسب الحالة؛ 

املقتضيات تفيد أن النيابة العامة طرف في الدعوى ولها أن تثير   وهذه اإلحالة لهذه 

 الدفع بعدم دستورية قانون ملا لها من صفة ومصلحة. 

 :يضمنها الدستور الحقوق أو بحرية من الحريات التي  املتعلق ب  خصوص البند جب -
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 الحقوق والحريات  في القانون املغربي:(  1-

دستور    - من  الثاني  الباب  في  عليها  املنصوص  الساسية  والحريات    2011الحقوق 

 (.40إلى   19)الفصول من  

الدستور   - )تصدير  الدستور  من  الخرى  املقتضيات  في  الواردة  والحريات  الحقوق 

 . (164-162-71-69- 16-11-10-8قبيل الفصول  وبعض الفصول الخرى منه من 

إن الحقوق والحريات املضمنة في الدستور وفي تصديره وفي االتفاقيات الدولية التي   -

املغربية اململكة  عليها  الرسمية  ، صادقت  بالجريدة  نشرها  ومشمولة   ،وتم  هي مضمونة 

 بالحماية، وكل مساس بها في أي مقتض ى تشريعي يخول لألطراف الدفع بعدم دستوريته.

القسم الول من الدستور يتعلق بالحقوق الساسية والحريات العامة ) الفصول من  -

 (. 29إلى    15

 أطراف الدعوى:-ب

نظمت موضوع إدخال   من هذا املشروع على تطبيق قواعد ق.م.م. التي  4أحالت املادة  

وبالتالي يكون لهم الصفة واملصلحة للدفاع عن   ،ق.م.م.(  103)الفصل    الغير في الدعوى 

 حقوقهم واستعمال جميع الوسائل القانونية املتاحة لطراف الدعوى،  واعتبارا ملا ذكر،

 فيها،  للمشاركة  بصفة قانونية  استدعي  من   كل  أو  الدعوى   في  مدخل أو متدخل  كل  فإن

 ."عليه  مدعى  أو  مدع"  تعبير  املدنية، ويشملهما  الدعوى   في  طرف  صفة  سبانيكت

املادة  - أحالت  وهذه    4كما  خاصة،  تشريعية  نصوص  وإلى  ق.م.ج.  قواعد  إلى  أيضا 

الحدث أن  تفيد  املقتضيات  لهذه  املسطرة    اإلحالة  وقانون  الجنائي  القانون  )حسب 

طرفا في   يعتبرسنة(    18الجنائية فإن وصف الحدث يعطى ملن هو "متهم" يقل سنه عن  

باعتباره   القانوني  ممثلهوتقام ضده الدعوى املدنية التابعة في شخص    ،الدعوى العمومية
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  ملسؤولا
 
صفته تكون مطالبا  وعلى فرض أنه ضحية جريمة فإن    .ق.م.ج(  465)املادة    مدنيا

 بالحق املدني ممثال بواسطة نائبه الشرعي كيفما كانت صفته. 

 
 

 املناقشة 

املتدخلينأفاد   املالاملقتض ى    أن  أحد  تطبيقهتشريعي  الدعوى    راد  في  واضحا  يكون 

تكون محددة سلفا،   املتابعة  مثير الجنائية، لن فصول  أو  فاملدعي  املدنية  املادة  في  أما 

ال   النفاذ،  يلزمالدعوى  الساري  القانوني  النص  العلم    ببيان  لألطراف عندئذ  يتأتى  فال 

     املعروضة أمامه.سيحتكم إليه القاض ي في الدعوى  الذي  املسبق بالنص القانوني  

أن الصياغة املعتمدة لبيان أطراف الدعوى تحتاج إلى تدقيق لتشمل وتم التأكيد على 

 كل من يحمل صفة طرف في الدعوى وفق القوانين اإلجرائية الجاري بها العمل.

 

 الجواب

املراد    املجال املدني ينصب على النص القانونيفي  أن إثارة الدفع  اعتبر السيد الوزير  

، ويسوغ إثارته لول مرة أمام  عند اإلشارة إليه من لدن الطرف املدني  ،تطبيقه في النازلة 

 النصوص التي استندت إليها املحكمة ابتدائيا.    إزاءمحكمة االستئناف  

كل مدع أو مدعى عليه في  حسب هذه املادة    يقصد بهمإن أطراف الدعوى  وأشار إلى  

على   معروضة  مدني    ،املحكمةقضية  مسؤول  أو  املدني  بالحق  مطالب  أو  متهم  أو  وكل 

مما  على سبيل املثال ال الحصر،  جاء  وهذا التعداد    ،في الدعوى العمومية  النيابة العامة

، وأي مقتض ى الجنائية   يقتض ي الرجوع إلى قواعد قانون املسطرة املدنية وقانون املسطرة

 . 4تبعا ملا ورد من إحالة إلى املادة  إجرائي منصوص عليه في نصوص خاصة، وذلك  
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 3املادة 

 التقديم

  حاكم املبعدم دستورية قانون أمام مختلف  تنص هذه املادة على إمكانية إثارة الدفع  

 تهإثار ، ويمكن  املحكمة الدستورية)العادية واملتخصصة واملحكمة العسكرية(، بما فيها  

أمام  أيضا   أو  االستئناف  محكمة  أمام  مرة  النقضلول  وذلك  محكمة  تكون  قبل  ،  أن 

 .تلقائياللمحكمة إثارة الدفع    ال يمكن، و القضية جاهزة للحكم

 املناقشة 

املحكمة   نالسادة املستشارين التنصيص على إمكانية إثارة الدفع من لد  بعضاقترح  

 ، واستفسروا عن مفهوم "جاهزية القضية للحكم". على غرار النيابة العامة

 الجواب

التلقائية اإلثارة  أن  الوزير  السيد  بعد  أفاد  للدفع  كان    مللمحكمة  قانون،  دستورية 

على   االتفاق  وتم  مستفيض،  نقاش  الحكم  موضوع  قاض ي  دور  في  أن    تنفيذينحصر 

التشريعالقوانين   إلى  يمتد  يسو وال  وأنه  تحجز   غ ،  لم  القضية  مادامت  الدفع  هذا  إثارة 

 للمداولة أو التأمل.
 

 الباب الثاني: شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام املحاكم 

 5املادة 

 التقديم

   :تنصيب محاماملتعلق ب  5فيما يتعلق بالبند الول من املادة  

ن اشتراط  أشالدستورية املتعلق بأعاله، وقرار املحكمة  5من املادة  1ينسجم البند  -

البرملان وجوبا من  انتخاب أعضاء مجلس ي  في  املنازعة  إلى  الرامية  العرائض  تقديم 
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محام،   شأنوإن  قبل  عن ذلك    من  املرشحين،  بعض  وحتى  الناخبين،  بعض  ثني 

 ؛اللجوء إلى املحكمة الدستورية للطعن في صحة االنتخاب

من  35 يكون ما تضمنته الفقرة الولى من املادةوحيث إنه، تأسيسا على ما سبق،  

هذا القانون التنظيمي من اشتراط تقديم عرائض الطعن من طرف محام مسجل في  

للدستور  مخالفا  باملغرب،  املحامين  هيئات  الدستورية  قرار  )  .جدول  املحكمة 

عدد:943  /14 رقـم: ملف  د  املادة  1400 /14 م.  شأن  الولى(   35 في   من )الفقرة 

 (.  5الصفحة    املتعلق باملحكمة الدستورية: 066.13 القانون التنظيمي رقم

 :قضائيالرسم  بخصوص البند املتعلق بأداء ال

قضائية" وتعويضها بعبارة "رسم قضائي" مع تنظيم    تم اقتراح حذف عبارة "وديعة-

الرسم القضائي املتعلق بالدفع بعدم الدستورية من خالل تعديل الجزء الول من 

في القضايا املدنية والتجارية واإلدارية لدى    1امللحق   املتعلق باملصاريف القضائية 

رقم   الشريف  الظهير  من  اململكة،  محاكم  من  وغيرها  االستئناف    1.84.54محاكم 

مكرر بتاريخ   3730)ج ر عدد    1984بمثابة قانون املالية لسنة    1984أبريل    27بتاريخ  

 (.510، ص 1984أبريل    27

 املناقشة 

املداخالت    ت اقترح دستورية إحدى  بعدم  الدفع  مسطرة  مجانية  على  التنصيص 

 قانون، تماشيا مع الحمولة الحقوقية ملشروع هذا القانون التنظيمي.

   الجواب

بموجب شرط أداء رسم  السيد الوزير أن ممارسة الدفع بعدم دستورية قانون  أوضح  

يمث طبيع  لقضائي،  تستلزمه  القانونية  و الدفع    ةإجراء  ضمن آثاره  ويدخل  املتعددة، 

 املطلوبة لتجهيز امللف. البسيطة  الوسائل  
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 6املادة 

 التقديم

( يوما املحدد للمحكمة من أجل التأكد من استيفاء الدفع  12تم التنصيص على أجل )

النجا لتحقيق  كاف  أجل  وهو  القانونية،  للشروط  قانون  القضائية، بعدم دستورية  عة 

  120 وذلك لتفادي إطالة عمر املساطر واإلجراءات، كما ينسجم الجل املذكور مع الفصل

 من الدستور الذي ينص على إصدار الحكام داخل أجل معقول.

 املناقشة            

أو   اإلنذار  مباشرة مسطرة  عند عدم  ترتيب جزاءات  يتم  لم  أنه  املتدخلين  أحد  أبرز 

الدستوريةإحالة   املحكمة  إلى  في   ، الدفع  عليها  التنصيص  الوارد  اآلجال  انصرام  بمجرد 

 .6املادة  

 الجواب

التشريعي     االختيار  أن  الوزير  السيد  املادة،   صرح  هذه  في  إليها  املشار  لآلجال  املؤطر 

يصب في منحى عدم ترتيب الجزاء عن عدم مباشرة بعض اإلجراءات، تفاديا لكل ما من 

 شأنه إسقاط مسطرة الدفع بعدم دستورية قانون.  

 7املادة 

 التقديم

املرتبطة توقف املحكمة، التي أثير أمامها الدفع، البت في الدعوى كما توقف اآلجال  

 بعده.  8بها، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع، مع مراعاة االستثناءات الواردة في املادة  

غير أن املحكمة تواصل البت في الدعوى فورا بعد صدور مقررها املنصوص عليه في 

املادة   الدستورية    6الفقرة الخيرة من  املحكمة  بقرار  الحالة،  بلغت، حسب  إذا  أو  أعاله 
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عل املادة  املنصوص  في  املادة    14يه  في  عليه  املنصوص  بقرارها  القانون  25أو  هذا  من   ،

 التنظيمي.

 ويتعين على املحكمة، عند عزمها مواصلة البت في الدعوى إشعار الطراف بذلك. 

 :مواصلة البت في الدعوى املحكمة"  عزم  عبارة "  مدلول 

املادي والفعلي في مواصلة مصطلح العزم املذكور يشير إلى مرحلة ما قبل الشروع  

اإلجراءات من طرف املحكمة بعد أن توقفت اإلجراءات، بحيث يشعر الطراف بما 

 ستقوم به املحكمة حتى يكونوا على بينة من أمرهم، وهي مسألة فيها ضمانة لألطراف.

 املناقشة 

الدعوى  أفاد   إيقاف  على  الواردة  االستثناءات  أن  املستشارين  السادة  واآلجال  أحد 

، بحكم أن  املرتبطة بها، تفرغ مسطرة الدفع من محتواها على مستوى املرحلة االبتدائية

 أهم الدعاوى االبتدائية مستثناة.

ب املداخالت  أو  وطالبت إحدى  في تغيير مصطلح  حذف  إليه  "عند عزمها" املشار 

 الفقرة الخيرة من هذه املادة.

 

 الجواب

بعض إجراءات الدعوى تستمر الرتباطها باملوضوع ال  أوضح السيد الوزير أن  

وحتى إن صرحت    بالقانون املثار بشأنه الدفع، ضمانا وصونا لحقوق الطراف،

نص فإن الدعوى ال تلغى بل تستمر مجرياتها بناء  الاملحكمة الدستورية ببطالن  

 على مرتكز قانوني آخر. 
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 8املادة 

 التقديم

هذ وهي  تعرضت  الدعوى،  في  البت  املحكمة  وقف  الستثناءات  املادة  ه 

بعدم  الدفع  مجال  في  الرائدة  املقارنة  النماذج  من  مستقاة  استثناءات 

بإجراءات  سواء  الصلة  ذات  االستثناءات  هذه  على  تنص  والتي  الدستورية، 

بإجراءات  املرتبطة  بالحاالت  أو  االستعجالية،  باملساطر  أو  والتحقيق،    البحث 

آجال   داخل  الفصل  على  القانون  فيها  ينص  التي  بالحاالت  أو  للحرية،  سالبة 

 محددة، أو بالحاالت التي ترتبط بإجراءات ترتب آثارا يصعب تداركها. 

 املناقشة 

توسيع قاعدة    إذ أشارت املداخالت إلى  ،حظيت هذه املادة بنقاش مستفيض  

، كما  7ص عليه في املادة  الواردة على مبدأ إيقاف الدعوى املنصو االستثناءات  

املادة   هذه  أن  قد أوضحت  مما  للقاض ي،  التقديرية  للسلطة  خاضعة  ستبقى 

يؤدي في بعض الحيان إلى اإلخالل باملبدأ الصيل املتمثل في إيقاف الدعوى عند  

     إثارة الدفع بعد دستورية قانون.

البند   بتدقيق  املستشارين  السادة  بعض  املادة  5وطالب  نفس  ليدل ،  من 

هذا  على  داللة واضحة   يصبح  وبالتالي  الدعوى،  إيقاف  إلى  ينصرف  اإلجراء  أن 

 البند كما يلي: 

يتعذر    -5-  الطراف  بحقوق  ضرر  إلحاق  إلى  يؤدي  اإليقاف  إجراء  كان  إذا 

    إصالحه.  
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 الجواب

تؤسس لالستثناءات الواردة على مبدأ وقف    8املادة    اعتبر السيد الوزير أن

االستثناءات  الدعوى  هذه  وتتصل  باملساطر ،  أو  والتحقيق،  البحث  بإجراءات 

التي  بالحاالت  أو  للحرية،  بإجراءات سالبة  املرتبطة  بالحاالت  أو  االستعجالية، 

ترتبط   التي  بالحاالت  أو  محددة،  آجال  داخل  الفصل  على  القانون  فيها  ينص 

تداركها  يصعب  آثارا  ترتب  للسلطة  بإجراءات  خاضعة  تبقى  استثناءات  وهي   ،

و  النص،  هذا  فلسلفة  على  بناء  القاض ي،  ملالتقديرية  الدعوى  تبعا  جريات 

 املعروضة أمامه. 

البند   أي    5وبخصوص  على  منفتحا  سيظل  بأنه  فصرح  املادة،  هذه  من 

 يضبط داللته ومعناه.  تعديل

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام املحكمة  الباب الثالث: شروط   

 الدستورية والبت فيه 

 

 املناقشة 

صياغة عنوان الباب الثالث تفيد فقط  أن    املستشارين  ةدا أوضح أحد الس 

الحالة التي يثار فيها الدفع أمام املحكمة الدستورية بمناسبة البت في املنازعات  

الدفع   تشمل  وال  البرملان،  مجلس ي  بانتخابات  بموجب  املتعلقة  فيه  تبت  الذي 

 حاكم. امل من إحالة
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 الجواب

أكد السيد الوزير على أن عنوان الباب الثالث ينسجم مع مضامين مواده،  

من  بحيث   املواد  أمامها   12إلى    10تنظم  الدفع  إثارة  المر    ،مسطرة  يتعلق  ملا 

إجراءات   املواد  باقي  تبين  بينما  البرملان،  مجلس ي  أعضاء  انتخابات  تهم  بمنازعة 

 البت في الدفوع املحالة إليها أو املقدمة إليها مباشرة. 

 

 10املادة 

 التقديم

بمناسبة   الدستورية  املحكمة  أمام  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  يقدم 

بواسطة مذكرة كتابية تتوفر   ،بانتخاب أعضاء البرملانمنازعة متعلقة    البت في

 أعاله.  5من املادة  6و 5و  4و  2و  1فيها نفس الشروط املنصوص عليها في البنود 

يجب إرفاق مذكرة الدفع بنسخ مساوية لعدد الطراف وكذا بجميع الوثائق  

 واملستندات التي يرغب صاحب الدفع في اإلدالء بها. 

ا القضية املعروضة على املحكمة  يجب أن يقدم هذا  أن تصبح  لدفع قبل 

 الدستورية جاهزة للحكم. 

 املناقشة 

اعتماد مسطرة التداول اإللكتروني ملذكرات ن  ياقترح أحد السادة املستشار 

، انسجاما مع مخطط رقمنة املساطر باقي الوثائق واملستندات املدلى بها لالدفع و 

 واإلجراءات القضائية.



جراءات    86.15قانون تنظميي رمق    والترشيع وحقوق الإنسان حول مرشوع   تقرير جلنة العدل  يتعلق بتحديد رشوط واإ

   - ترتيب الآاثر   – ادلفع بعدم دس تورية قانون  
 

 
 

23 
 

 الجواب

تعزيز عملية  أكد السيد الوزير استعداده ملناقشة أي تعديل يصب في اتجاه  

به املدلى  والوثائق  للمذكرات  اإللكتروني  بعدم   ا ـالتبادل  الدفع  بمناسبة 

 . الدستورية

 11املادة 

 التقديم

يترتب عن تقديم الدفع أمام املحكمة الدستورية بمناسبة املنازعة  

البرملان، إيقاف البت في هذه املنازعة، إلى حين بت  املتعلقة بانتخاب أعضاء 

 املحكمة الدستورية في الدفع املقدم أمامها. 

 ال يمكن إثارة الدفع املذكور تلقائيا من طرف املحكمة الدستورية.

 املناقشة  

بعدم دستورية صرح أحد السادة املستشارين أن عدم اإلثارة التلقائية للدفع  

في  سواء  يسري  قانون،   بتها  عند  الدستورية  املحكمة  املتعلقة  على  الطعون 

البرملان بمجلس ي  أعضاء  املحاكم  وأ،  بانتخاب  الدعاوى   على  في  فصلها  عند 

 القضائية. 

 الجواب

املادة   من  الخيرة  الفقرة  أن  الوزير  السيد  للمحكمة    11أكد  تعطي  ال 

تبت    هي التي  بحكم أنها   ،الدستورية صالحية إثارة الدفع بدستورية قانون تلقائيا 

بانتخاب املتعلقة  الطعون  البرملان،   عضاء أ   في  املحكمة   بمجلس ي  أن  وأفاد 
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اإلحالة   بموجب  القوانين  دستورية  على  القبلية  رقابتها  إعمال  عند  الدستورية 

باملو  تتقيد  ال  أن االختيارية،  يمكن  بل  الطعن،  مذكرة  في  املثارة  الفصول  أو  اد 

     يطال سلطان رقابتها باقي مواد النص التشريعي.  

 

 12املادة 

 التقديم

للمحكمة الدستورية أن تنذر مثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع داخل أجل  

 ( أيام من تاريخ تقديم مذكرة الدفع. 4ال يتجاوز أربعة )

 املناقشة 

السادة املستشارين عن مدى إلزامية توجيه اإلنذار ملثير الدفع استفسر أحد  

 من أجل تصحيح املسطرة. 

 الجواب

أوضح السيد الوزير أن صياغة املادة تفيد اإلمكانية، وللمحكمة الدستورية 

ملث إنذار  توجيه  الحوال صالحية  جميع  املسطرة  يفي  تصحيح  أجل  من  الدفع  ر 

 . أيام من تاريخ تقديمه 4داخل أجل 

 13املادة 

 التقديم

يحدد  إ الدستورية،  باملحكمة  للتصفية  نظام  بإرساء  كفيلة  آلية  إحداث  ن 

قانون تنظيمي تركيبتها وضوابط عملها، تم تنزيال لقرار املحكمة الدستورية امللزم  
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الفصل   للفقرة الخيرة من  الهيئة هم    134طبقا  أن أعضاء  الدستور، كما  من 

ال تحل محل  هيئة املذكورة  جزء من أعضاء املحكمة الدستورية، وبالتالي فإن ال

جدية    منبت  املحكمة الدستورية بل تعمل على مراقبة الشروط الشكلية والتث

 على أن البت النهائي في الدفع يعود للمحكمة الدستورية.  ،في مرحلة أولى الدفوع

 املناقشة 

 بدون مناقشة. 

 14املادة 
 

 التقديم

أعاله، داخل أجل خمسة    13تتحقق الهيئة أو الهيئات املنصوص عليها في املادة  

إليها  15عشر) ( يوما يبتدئ من تاريخ توصل املحكمة الدستورية بالدفع املحال 

أعضاء   بانتخاب  تتعلق  منازعة  بمناسبة  أمامها  املقدم  أو  املحكمة  طرف  من 

ص عليها، حسب الحالة، في البرملان، من استيفاء مذكرة الدفع للشروط املنصو 

 أعاله، ومن جدية الدفع.  10و 5املادتين 

الدفع،   جدية  من  وتأكدت  املذكورة،  للشروط  الدفع  استيفاء  للهيئة  تبين  إذا 

 أحالته فورا إلى املحكمة الدستورية. 

لها، عدم استيفاء الدفع للشروط املذكورة أو عدم جدية الدفع،  تبين  وإذا 

ية قرارا معلال بعدم قبول الدفع، تبلغه فورا للمحكمة  أصدرت املحكمة الدستور 

 التي أثير أمامها الدفع قصد تبليغه إلى الطراف. 
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 املناقشة 

أشادت املداخالت بالصياغة املعتمدة في هذه املادة، وتم التأكيد أن الهيئات 

جدية   مدى  في  بالنظر  املختصة  هي  الدستورية،  املحكمة  مستوى  على  املكونة 

 الدفع بعدم دستورية قانون املقدم أمامها أو املحال إليها.  

 الجواب

ال   املوضوع  قضاء  أن  الوزير  السيد  جدية    يبتأفاد  مدى  بعدم  في  الدفع 

في مدى   الدستورية، وينظر فقط  للمحكمة  الدستورية، لنه اختصاص أصيل 

املوضوع صادر عن  في  اجتهاد قضائي  الشكلية، وسبقية وجود  الشروط  توافر 

 املحكمة الدستورية. 

 15املادة 

 التقديم

لم   عشر)إذا  داخل خمسة  املثار  الدفع  الهيئات  أو  الهيئة  يوما  15تدرس   )

يبتدئ من تاريخ توصل املحكمة الدستورية بالدفع املحال إليها من طرف املحكمة  

البرملان،   أعضاء  بانتخاب  تتعلق  منازعة  بمناسبة  أمامها  املقدم  الدفع  فإن  أو 

   تلقائيا على املحكمة الدستورية للبت فيه.يعرض 

 شة املناق

بقوة  يدها  تضع  الدستورية  املحكمة  أن  املستشارين  السادة  أحد  أفاد 

 يوما.     15القانون على الدفع املثار، عند عدم دراسته من لدن الهيئة داخل أجال  
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 الجواب

أن   الوزير  السيد  الهيئات  أبرز  أو  الهيئة  ضمن  يقرار  العمال  ندرج 

 للمحكمة الدستورية. تمهيدية، والحكم النهائي يعود التحضيرية و ال

 16املادة 
 

 التقديم

ا في املادة  تقوم  ملحكمة الدستورية بعد استيفاء الدفع لكافة الشروط املذكورة 

أعاله، بتبليغه فورا إلى رئيس الحكومة، ورئيس كل مجلس من مجلس ي البرملان   14

 .وإلى الطراف

مجلس   ورئيس  النواب  مجلس  ورئيس  الحكومة  املستشارين لرئيس 

موضوع   بخصوص  مالحظاتهم  تتضمن  كتابية  بمذكرات  اإلدالء  والطراف، 

 .الدفع، وذلك داخل أجل تحدده املحكمة 

املمنوحة    - اآلجال  لتقدير  الدستورية  للمحكمة  املجال  ترك  املفيد  من 

من أجل تقديم مذكراتهم ومالحظاتهم ملا في ذلك من   ،للمذكورين في هذه الفقرة

وتيسير كل   مرونة  ووضعية  الوقائع  تقدير  من خالله  تراعي  التي  املحكمة  عمل 

 قضية. 

من املعلوم أن املحكمة الدستورية تتعامل مع مؤسسات بواسطة ممثليها:    -

مجلس  رئيسه،  شخص  في  النواب  مجلس  رئيسها،  شخص  في  الحكومة 

 املستشارين في شخص رئيسه.
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 املناقشة 

 بدون مناقشة. 

 21املادة 

 التقديم

املادة   أن"    18تنص  على  الدستورية  للمحكمة  التنظيمي  القانون  جلسات  من 

 " املحكمة الدستورية غير علنية ما لم ينص قانون تنظيمي على خالف ذلك.

وتم تخويل هذه املحكمة    علنية،تكون  املحكمة الدستورية  الصل أن جلسات    -

   .النظام العامإقرار سرية الجلسات العتبارات تتعلق ب 

 املناقشة 

 بدون مناقشة. 

 

 الباب الرابع:

آثار القرار الصادر عن املحكمة الدستورية القاض ي بعدم دستورية مقتض ى 

 تشريعي

 24املادة 

 التقديم

، وذلك تنزيال لقرار املحكمة الدستورية في شقه القاض ي تمت إضافة هذه املادة

بأن حجية قرارات املحكمة الدستورية، تقتض ي من املشرع أن يدرج ضمن اإلجراءات  
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املتعلقة بمسطرة الدفع بعدم الدستورية، أحكاما تخول للمتقاضين تقديم دعوى  

ق  وصدور  الصلية  الدعوى  في  النظر  املحكمة  مواصلة  حال  في  من جديدة،  رار 

 .القانون الذي اعتمدته املحكمة املصدرة للحكم  املحكمة الدستورية بعدم دستورية

 املناقشة 

املداخالت    أكدت املادة،أن  على  بعض  هذه  بجالء    أهمية  تبين   ثار اآللنها 

. كما تمت اإلشارة إلى مسطرة التبليغ في املادة قرار املحكمة الدستوريةالقضائية ل

  الضريبية، ومدى مطابقتها للقواعد القانونية العامة الجاري بها العمل. 

 الجواب

أجل   في بعض النوازل  قد تحددأن املحكمة الدستورية  أوضح السيد الوزير

التنفيذ تشريعي  بعد،  ونطاق  مقتض ى  بعدم دستورية  مراعاة معين،    تصريحها 

 . ا مبادئ العليا املنصوص عليها دستوريلل

أن الوزير  السيد  للقطع   وأفاد  جوهريا،  إصالحا  ستعرف  التبليغ  مسطرة 

اإلشكاالت   مع  العنوان  ،  عمليا املطروحة  الكثيرة  التام  على  االعتماد  سيتم  إذ 

املقيد في بطاقة التعريف الوطنية، وعلى العنوان املصرح به من لدن الشركات، 

املثبتة  كما سيمنح للقضاة حق االطالع اإللكتروني املباشر على عنوانين الطراف 

بالبريد   في بطائق التعريف الوطنية، مع حذف مسطرة القيم والنشر والتسليم 

   املضمون.
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 25املادة 

 التقديم

املحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون إلى يبلغ قرار  

( أيام من تاريخ صدوره وتبلغه 8املحكمة املثار أمامها الدفع، داخل أجل ثمانية ) 

 .هذه الخيرة لألطراف 

امللك  يتم فورا إبالغ القرارات الصادرة بعدم دستورية مقتض ى تشريعي إلى  

 وإلى رئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلس ي البرملان.

تنشر القرارات الصادرة بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين فور صدورها  

 بالجريدة الرسمية وباملوقع اإللكتروني للمحكمة الدستورية. 

 

 املناقشة 

املحكمة   تبليغ  طريقة  تحديد  املستشارين  السادة  أحد  الدستورية اقترح 

 قرارها لألطراف. 

 

 الجواب

للمحكمة  اإللكتروني  املوقع  في  تنشر  القرارات  أن  الوزير  السيد  أفاد 

   .الدستورية
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 الباب الخامس: أحكام ختامية 

 املناقشة 

القانون   هذا  ملشروع  الفوري  بالتطبيق  املستشارين  السادة  أحد  طالب 

 التنظيمي 

 الجواب

أن   الوزير  السيد  تدعيم  أكد  يقتض ي  التنظيمي  القانون  هذا  تنزيل  حسن 

ما   وهذا  املناسبة،  واللوجيستية  اإلدارية  بالبنيات  الدستورية  املحكمة  وتعزيز 

 .تفعيل مقتضيات هذا القانون ب البدءإقرار فترة انتقالية مدتها سنة قبل يفسر 
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أحيل إلى مشروع قـانون تنظيمي كما 
 اللجنة
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   01رقمتعديل  ال

 2المادة 

 شرح التعديل  التعديل المقترح  النص الحالي 

 2املادة  

 يراد ابلعبارات التالية يف مدلول هذا القانون التنظميي ما ييل:

يدفع   اذلي  القانون  ادلعوى  أأ(.  أأطراف  أأحد 

يضمهنا  اليت  احلرايت  من  حرية  ...........................أأو 

 ؛ ادلس تور

يف  ادلعوىأأطراف  ب(.   عليه  مدعى  أأو  مدع  لك  قضية : 

احملمكة عىل  املدن   ،معروضة  ابحلق  مطالب  أأو  مهتم  أأو    ولك 

، مع مراعاة  يف ادلعوى العمومية  العامة  ةأأو النياب  مسؤول مدن 

 ؛ بعده  4املادة مقتىض 

 ( )البايق ل تغيري فيه

 2املادة  

 يراد ابلعبارات التالية يف مدلول هذا القانون التنظميي ما ييل:

ادلعوى  أأطراف  أأحد  يدفع  اذلي  القانون  أأ(. 

يضمهنا   اليت  احلرايت  من  حرية  ...........................أأو 

 ؛ ادلس تور

يف  ادلعوىأأطراف  ب(.   عليه  مدعى  أأو  مدع  لك  ية قض : 

احملمكة عىل  املدن  ،معروضة  ابحلق  مطالب  أأو  مهتم  أأو    ولك 

مدن  النياب  مسؤول  العمومية  سواء  العامة  ةأأو  ادلعوى  أأو    يف 

 ؛ بعده 4، مع مراعاة مقتىض املادة القضااي املدنية 

 ( )البايق ل تغيري فيه 

يف   طرفا  العامة  النيابة  أأن  ادلس تورية  احملمكة  ت  اعترب 

أأو  ادلعوى   "مدع  عبارة  مدلول  مبقتىض  وذكل  املدنية، 

مدعى عليه"، الواردة يف  البند "ب" بشأأن حتديد مفهوم  

أأطراف ادلعوى،  علام أأن القانون التنظميي تقرأأ مواده وفقا  

العامة   النيابة  عبارة  أأن   ومبا  ادلس تورية،  احملمكة  لتفسري 

كطرف يف ادلعوى العمومية الواردة يف البند )ب ( من  

يف    هذه  كطرف  العامة  النيابة  قصاء  اإ منه  يفهم  قد  املادة 

العامة   النيابة  عىل  التنصيص  يقرتح  نه  فاإ املدنية،  املادة 

زاةل   واإ املعىن  لتوضيح  وذكل  املدنية،  املادة  يف  كطرف 

 . بس الل 
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 02رقم تعديل  ال

 3المادة 

 شرح التعديل  التعديل المقترح  النص الحالي 

   3املادة  

يثار   أأن  حمامك  ميكن  خمتلف  أأمام  قانون  دس تورية  بعدم  ادلفع 

اململكة، وكذا أأمام احملمكة ادلس تورية مبارشة مبناس بة البت يف 

 الطعون املتعلقة ابنتخاب أأعضاء الربملان. 

أأو   درجة  اثن  حممكة  أأمام  مرة  لأول  ادلفع  هذا  اثرة  اإ ميكن،  كام 

 أأمام حممكة النقض. 

يثار   أأن  الأحوال،  مجيع  يف  قبل جيب  ادلس تورية  بعدم  ادلفع 

 اعتبار القضية املعروضة عىل احملمكة جاهزة للحمك. 

ل ميكن أأن يثار ادلفع املذكور تلقائيا من دلن احملمكة، مع مراعاة  

 من هذا القانون التنظميي.    2مقتىض البند "ب" من املادة 

   3املادة  

حمامك   خمتلف  أأمام  قانون  دس تورية  بعدم  ادلفع  يثار  أأن  ميكن 

اململكة، وكذا أأمام احملمكة ادلس تورية مبارشة مبناس بة البت يف 

 الطعون املتعلقة ابنتخاب أأعضاء الربملان. 

اثرة هذا ادلفع لأول مرة أأمام   أأو   حمامك ادلرجة الثانية كام ميكن، اإ

 أأمام حممكة النقض. 

قبل  ادلس تورية  بعدم  ادلفع  يثار  أأن  الأحوال،  مجيع  يف  جيب 

 ضة عىل احملمكة جاهزة للحمك. اعتبار القضية املعرو

ل ميكن أأن يثار ادلفع املذكور تلقائيا من دلن احملمكة، مع مراعاة  

 من هذا القانون التنظميي.   2مقتىض البند "ب" من املادة 

يقرتح استبدال عبارة " حممكة اثن درجة" بعبارة " حمامك  

املادة   من  الثانية  الفقرة  يف  الواردة  الثانية"    3ادلرجة 

من  امل  الأوىل  املادة  أأحاكم  مع  ملالءمهتا  وذكل  ذكورة، 

رمق   قانون  )كام    38.15مرشوع  القضايئ  ابلتنظمي  يتعلق 

طار قراءة اثنية بتارخي   وافق عليه جملس املستشارين يف اإ

 (. 2022ماي    31
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 03رقم تعديل  ال

 5المادة 

 شرح التعديل  التعديل المقترح  النص الحالي 

 5املادة  

املعروض   احملمكة  قبل  من  القبول  عدم  طائةل  حتت  جيب 

 :، مع مراعاة الرشوط التالية...........

 أأن تكون مذكرة ادلفع مقدمة بصفة مس تقةل؛  -

حمام   - قبل  من  أأو  املعين،  الطرف  قبل  من  موقعة  تكون  أأن 

ذا   مسجل يف جدول هيئة من هيئات احملامني ابملغرب. غري أأنه اإ

ادلعوى   للترشيع  اكنت  طبقا  حمام  تنصيب  تس تلزم  الأصلية 

نه يتعني أأن توقع من قبل هذا الأخري، مع   اجلاري به العمل، فاإ

 مراعاة التفاقيات ادلولية النافذة؛

 ( )البايق ل تغيري فيه

 5املادة  

املعروض   احملمكة  قبل  من  القبول  عدم  طائةل  حتت  جيب 

 :، مع مراعاة الرشوط التالية...........

 كون مذكرة ادلفع مقدمة بصفة مس تقةل؛ أأن ت -

أأو  -  وموطهنم  والعائلية  الشخصية  الأطراف  أأسامء  تتضمن  أأن 

قامهتم؛   حمل اإ

 ( )البايق ل تغيري فيه

عىل وجوب تضمني مذكرة ادلفع بأأسامء   يقرتح التنصيص 

اثرة ادلفع   الأطراف وعناويهنم،  خصوصا يف حاةل  ارتباط اإ

ف  يلزم  ل  اليت  الأصلية  بتنصيب  ابدلعوى  الأطراف  هيا 

حمام، وذكل حىت  تمتكن احملمكة ادلس تورية من تبليغ ادلفع   

للامدة   طبقا  الأطراف  ىل  اإ هذا    16املقبول  مرشوع  من 

 القانون التنظميي. 
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 04رقم تعديل  ال

 5المادة 

 شرح التعديل  التعديل المقترح  النص الحالي 

 5املادة  

علهيا   املعروض  احملمكة  قبل  من  القبول  عدم  طائةل  حتت  جيب 

مع   كتابية،  مذكرة  بواسطة  ادلس تورية  بعدم  ادلفع  اثرة  اإ الزناع، 

 مراعاة الرشوط التالية:  

 أأن تكون ..... -

 أأن تكون موقعة ..... -

وفق  - مبلغه  حتديد  يمت  قضايئ  رمس  عهنا  يؤدى  أأن 

م  متتيع  يمت  مل  ما  العمل،  به  اجلاري  ادلفع  الترشيع  ثري 

 ابملساعدة القضائية.

 أأن تتضمن ...... -

 

 5املادة  

علهيا   املعروض  احملمكة  قبل  من  القبول  عدم  طائةل  حتت  جيب 

مع  كتابية،  مذكرة  بواسطة  ادلس تورية  بعدم  ادلفع  اثرة  اإ الزناع، 

 مراعاة الرشوط التالية:  

 أأن تكون ..... -

 أأن تكون موقعة ..... -

يمت   - قضايئ  رمس  عهنا  يؤدى  وفق أأن  مبلغه  حتديد 

متتي يمت  مل  ما  العمل،  به  اجلاري  ادلفع  الترشيع  مثري  ع 

أأو يكون الطلب الأصيل معفي من  ابملساعدة القضائية  

 الأداء بقوة القانون؛ 

 أأن تتضمن ...... -

عامة   القضايئ  الرمس  أأداء  خبصوص  البند  صيغة  جاءت 

 .والطلبات هتم مجيع اخلصومات ولك أأنواع احملامك    ومطلقة، 

أأداء    ، واحلال  من  القانون  بقوة  معفاة  طلبات  هناك  أأن 

والطعن   ، هو الشأأن أأمام قضاء القرب   القضايئ كام الرمس 

لغاء  فكيف يعقل أأن يكون الطلب     الإدارية. أأمام احملامك    ابلإ

معفي   أأداء الأسايس  الطلب    الرمس،   من  أأن  حني  يف 

بعدم  ا   العارض  ابدلفع  لأداء    ادلس تورية، ملتعلق  س يخضع 

  .قضايئ رمس  

 ذلكل وجب المتيزي والتدقيق . 
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 05رقم تعديل  ال

 5المادة 

 شرح التعديل  التعديل المقترح  النص الحالي 

 5املادة  

جيب حتت طائةل عدم القبول من قبل احملمكة املعروض علهيا   -

اثرة ادلفع بعدم ادلس تورية بواسطة مذكرة كتابية، مع   الزناع، اإ

 مراعاة الرشوط التالية:  

 أأن تكون .....  -

 أأن تكون موقعة .....  -

الترشيع   - وفق  مبلغه  حتديد  يمت  قضايئ  رمس  عهنا  يؤدى  أأن 

 متتيع مثري ادلفع ابملساعدة القضائية. اجلاري به العمل، ما مل يمت  

 أأن تتضمن ......  -

 ..... أأن يكون املقتىض الترشيعي -

أأل يكون قد س بق البت مبطابقة املقتىض الترشيعي حمل ادلفع   -

 .املذكورلدلس تور، ما مل تتغري الأسس اليت مت بناء علهيا البت  

 جيب أأن ترفق ...........احملمكة .   -

 5املادة  

عدم القبول من قبل احملمكة املعروض علهيا   جيب حتت طائةل -

اثرة ادلفع بعدم ادلس تورية بواسطة مذكرة كتابية، مع   الزناع، اإ

 مراعاة الرشوط التالية:  

 أأن تكون .....  -

 أأن تكون موقعة .....  -

الترشيع   - وفق  مبلغه  حتديد  يمت  قضايئ  رمس  عهنا  يؤدى  أأن 

 ادلفع ابملساعدة القضائية. اجلاري به العمل، ما مل يمت متتيع مثري  

 أأن تتضمن ......  -

 ..... أأن يكون املقتىض الترشيعي -

أأل يكون قد س بق البت مبطابقة املقتىض الترشيعي حمل ادلفع   -

 .املذكورلدلس تور، ما مل تتغري الأسس اليت مت بناء علهيا البت  

 جيب أأن ترفق ...........احملمكة .  

اعتبار   عىل  السابع  البند  هذا  حذف  حتت  املراقبة  أأن 

طار مراق   الرشط  ذا    بة اجلدية تندرج يف احلقيقة يف اإ لأنه اإ

لدلس تور   الترشيعي  املقتيض  مبطابقة  البت  س بق  اكن 

اعامتد نفس ادلفع     ى مفعين ذكل انعدام اجلدية دل   وأأعيد 

عطاء قضاة املوضوع   ن اإ الطرف املثري لدلفع ، وابلتايل فاإ

صال أأو   البند النقض  لهذا  استنادا  املراقبة  معناه    حية 

عطاؤمه صالحية البت يف اجلدية  وهو أأمر مو  كول بنص  اإ

وللمحمكة ادلس تورية نفسها وفقا    لهيأأة التصفية   14املادة  

يف حاةل عدم قيام هيأأة التصفية ابملراقبة خالل    15للامدة  

 . 14الأجل احملدد يف املادة  
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 06رقمتعديل  ال

 8المادة 

 شرح التعديل  التعديل المقترح  النص الحالي 

 8املادة  

املادة   مقتضيات  مراعاة  التنظميي،    24مع  القانون  هذا  من 

ه، ل توقف  أأعال  7الفقرة الأوىل من املادة  واس تثناء من أأحاكم  

 احملمكة البت يف ادلعوى يف احلالت الأتية: 

جراءات التحقيق يف اجملالني املدن  -1  ؛ واجلنايئاإ

 ؛ اختاذ التدابري الوقتية أأو التحفظية الرضورية -2

 ؛اختاذ الإجراءات ............للحرية  -3

 ؛ عندما ينص القانون ....... الاس تعجال -4

أأحد   -5 حبقوق  رضر  حلاق  اإ ىل  اإ يؤدي  الإجراء  اكن  ذا  اإ

صالحه.   الأطراف يتعذر اإ

 8املادة  

واس تثناء  من هذا القانون التنظميي،    24املادة    أأحاكممع مراعاة  

أأحاكم   املادة  من  من  الأوىل  احملمكة  أأعال  7الفقرة  توقف  ل  ه، 

 البت يف ادلعوى يف احلالت الأتية: 

جراءات التحقيق يف اجملالني املدن واجلنايئ -1  ؛ اإ

 ؛ اختاذ التدابري الوقتية أأو التحفظية الرضورية -2

 ؛اختاذ الإجراءات ............للحرية  -3

 ؛ عندما ينص القانون ....... الاس تعجال -4

اكن   -5 ذا  البتاإ يقاف  حبقوق    اإ رضر  حلاق  اإ ىل  اإ يؤدي 

صالحه.   أأحد الأطراف يتعذر اإ

بدل من    8  املادة يس تحسن تضمني مصطلح "أأحاكم" يف  

و    4لمواد  كام هو الشأأن ابلنس بة ل  مصطلح "مقتضيات" 

 وع هذا القانون. من مرش   26و    9و   8

من  و  الأوىل  الفقرة  أأحاكم  مع  الانسجام  حتقيق  طار  اإ يف 

يف   البت  احملمكة  يقاف  اإ عدم  عىل  تنص  اليت  املادة  هذه 

ادلعوى اليت أأثري أأماهما ادلفع ، يف مجموعة من احلالت من  

البند   يف  الواردة  احلاةل  والإهبام    5بيهنا  للغموض  وابلنظر 

البند  هذا  يثريه  أأن  ميكن  نه    اذلي  فاإ احلالية،  صيغته  يف 

عادة صياغته وذكل لتدقيق وتوضيح املعىن   . يقرتح  اإ
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 07رقمتعديل  ال

 الباب الثالث

 شرح التعديل  التعديل المقترح  النص الحالي 

 الباب الثالث 

جراءات ادلفع بعدم دس تورية قانون أأمام احملمكة  رشوط واإ

 والبت فيه ادلس تورية 

  10املادة 

 الباب الثالث 

جراءات ادلفع بعدم دس تورية قانون أأمام احملمكة   رشوط واإ

 ادلس تورية 

 10املادة 

 11املادة 

 12املادة 

 رابع  ال باب  ال 

جراءات البت يف ادلفع بعدم دس تورية قانون أأمام   احملمكة  اإ

 ادلس تورية 

 13املادة 

  .......... 

 22املادة 

جراءات ادلفع   ينص عنوان الباب الثالث عىل رشوط واإ

بعدم دس تورية قانون أأمام احملمكة ادلس تورية والبت فيه،  

من   املواد  ىل    10ويتضمن  خالل    22اإ من  يالحظ  وما 

هذا الباب أأنه يتضمن أأحاكما تتعلق بشلكيات ادلفع بعدم  

دس تورية قانون أأمام احملمكة ادلس تورية مبارشة) مبناس بة  

ىل    10عات الانتخابية( ويه املواد من  املناز  وأأحاكما    12اإ

جراءاهتا   واإ ادلس تورية  احملمكة  معل  كيفية  تتضمن  أأخرى 

سواء   ادلفع  طبيعة   اكنت  كيفام  فيه  للبت  امللف  لتجهزي 

ذكل احملال من احملامك أأو املثار أأماهما مبارشة، ويه الأحاكم  

ىل    13املضمنة يف املواد من   سة  ومن أأجل جتويد هند   22اإ

ىل  النص يقرتح    اببني. تقس مي هذا الباب اإ

 

 



جراءات ادلفع بعدم دس تورية قانون    86.15قانون تنظميي رمق    والترشيع وحقوق الإنسان حول مرشوع   تقرير جلنة العدل     - ترتيب الآاثر   – يتعلق بتحديد رشوط واإ
 

 
 

54 
 

 08رقم تعديل  ال

 11المادة 

 شرح التعديل  التعديل المقترح  النص الحالي 

  11املادة  

مبناس بة املنازعة املتعلقة   أأمام احملمكة ادلس تورية  ادلفع  تقدمي  يرتتب عن 

حني   ىل  اإ املنازعة،  هذه  يف  البت  يقاف  اإ الربملان،  أأعضاء  بت ابنتخاب 

 .احملمكة ادلس تورية يف ادلفع املقدم أأماهما

اثرة ادلفع املذكور تلقائيا من طرف احملمكة ادلس تورية.   ل ميكن اإ

  11املادة  

مبناس بة املنازعة املتعلقة   ادلس تورية  أأمام احملمكة  تقدمي ادلفع  يرتتب عن 

بت   حني  ىل  اإ املنازعة،  هذه  يف  البت  يقاف  اإ الربملان،  أأعضاء  ابنتخاب 

 .ة ادلس تورية يف ادلفع املقدم أأماهمااحملمك

اس تثناء من أأحاكم الفقرة الأوىل ل توقف احملمكة ادلس تورية البت يف  

خبصوص   الانتخابية  التحقيق  املنازعة  جراءات  اب اإ لعمليات  املتعلقة 

 . الانتخابية 

اثرة ادلفع املذكور تلقائيا من طرف احملمكة ادلس تورية.   ل ميكن اإ

جراء أأي  ومفاد أأحاكم هذه امل حتقيق  ادة أأن احملمكة ادلس تورية ل ميكهنا اإ

أأ  الانتخابية  موضوع العمليات  أأعضاهئا  ف  يتلك   و يف  أأكرث  عضو من  أأو 

الشهود،  لت ترصحيات  التحقيق  أأو  لقي  جراءات  ابإ املاكن  عني  يف  للقيام 

جراءات املنصوص علهيا يف    اليت ترى رضورة القيام هبا  طبقا للقواعد والإ

املدنية قانون   )املادة  املسطرة  رمق  من    37،  التنظميي    066.13القانون 

ادلس تورية  ابحملمكة  الزناع  املتعلق  أأمد  طاةل  اإ شأأنه  من  اذلي  اليشء   )

وتعقيد املساطر، مما يتناىف وفلسفة املرشع املبنية عىل رسعة البت يف  

 القضااي داخل الأجل املعقول. 

هذا الإطار، وانسجاما وأأحاكم املادة   هذا القانون    8ويف  من مرشوع 

حاةل   يف  ادلعوى  يف  البت  وقف  عدم  للمحامك  خولت  اليت  التنظميي 

التحقيق   جراءات  املادة  اإ تعديل  يقرتح  نه  فاإ واجلنايئ،  املدن  اجملالني  يف 

يف    11 البت  وقف  عدم  صالحية  ادلس تورية  احملمكة  لتخويل  وذكل 

بشأأن   التحقيق  جراءات  اإ خبصوص  الانتخابية  مليات  الع املنازعة 

 . الانتخابية 
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 09رقم تعديل  ال

 14المادة 

 شرح التعديل  التعديل المقترح  النص الحالي 

 14املادة  

املادة   يف  علهيا  املنصوص  الهيئات  أأو  الهيئة  داخل    13تتحقق  أأعاله، 

( يوما يبتدئ من اترخي توصل احملمكة ادلس تورية  15أأجل مخسة عرش )

لهيا من طرف   احملمكة أأو املقدم أأماهما مبناس بة منازعة تتعلق  ابدلفع احملال اإ

املنصوص   للرشوط  ادلفع  مذكرة  استيفاء  من  الربملان،  أأعضاء  ابنتخاب 

  .أأعاله، ومن جدية ادلفع 10و  5علهيا، حسب احلاةل، يف املادتني 

ذا تبني للهيئة استيفاء ادلفع للرشوط املذكورة، وتأأكدت من جدية      اإ

ىل  . احملمكة ادلس توريةادلفع، أأحالته فورا اإ

جدية      عدم  أأو  املذكورة  للرشوط  ادلفع  استيفاء  عدم  لها  تبني  ذا  واإ

تبلغه    قبول ادلفع،  قرارا معلال بعدم  أأصدرت احملمكة ادلس تورية  ادلفع، 

ىل الأطراف.   فورا للمحمكة اليت أأثري أأماهما ادلفع قصد تبليغه اإ

 14املادة  

عل  املنصوص  الهيئات  أأو  الهيئة  املادة  تتحقق  يف  داخل    13هيا  أأعاله، 

( يوما يبتدئ من اترخي توصل احملمكة ادلس تورية  15أأجل مخسة عرش )

لهيا من طرف احملمكة أأو املقدم أأماهما مبناس بة منازعة تتعلق   ابدلفع احملال اإ

املنصوص  للرشوط  ادلفع  مذكرة  استيفاء  من  الربملان،  أأعضاء  ابنتخاب 

  .أأعاله، ومن جدية ادلفع 10و  5علهيا، حسب احلاةل، يف املادتني 

ذا تبني للهيئة استيفاء ادلفع للرشوط املذكورة، وتأأكدت من جدية      اإ

ىل احملمكة ادلس تورية  .ادلفع، أأحالته فورا اإ

جدية       عدم  أأو  املذكورة  للرشوط  ادلفع  استيفاء  عدم  لها  تبني  ذا  واإ

قبول ا قرارا معلال بعدم  أأصدرت احملمكة ادلس تورية  تبلغه  ادلفع،  دلفع، 

حسب احلاةل، لأطراف املنازعة املتعلقة ابنتخاب أأعضاء الربملان،  فورا  

ىل الأطراف.  أأو  للمحمكة اليت أأثري أأماهما ادلفع قصد تبليغه اإ

الفقرة   ادلفع    3تنص  استيفاء  عدم  للهيئة  يتضح  عندما  أأنه  عىل 

للرشوط املطلوبة أأو عدم جدية ادلفع، تصدر احملمكة ادلس تورية  

قرارا بعدم قبول ادلفع تبلغه للمحمكة اليت أأثري أأماهما ادلفع قصد  

ىل الأطراف.   تبليغه اإ

عدم    املالحظ أأن املرشوع أأغفل تبليغ احملمكة ادلس تورية لقرار 

لأ  ادلفع  الربملان قبول  أأعضاء  ابنتخاب  املرتبطة  املنازعة  .  طراف 

طراف السالفة اذلكر.   ذلكل مت اقرتاح تبليغه للأ
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 10رقم تعديل  ال

 15المادة 

 شرح التعديل  التعديل المقترح  النص الحالي 

 15املادة  

املثار       ادلفع  أأعاله  املذكورة  الهيئات  أأو  الهيئة  تدرس  مل  ذا  اإ

وداخل الأجل املنصوص عليه  أأعاله،  14املادة  طبقا ملقتضيات

يف هذه املادة، يعرض ادلفع تلقائيا عىل احملمكة ادلس تورية للبت  

 فيه. 

 

 15املادة  

املثار      ادلفع  أأعاله  املذكورة  الهيئات  أأو  الهيئة  تدرس  مل  ذا    اإ

وداخل الأجل املنصوص عليه يف أأعاله،    14املادة    حاكملأ طبقا  

للبت   ادلس تورية  احملمكة  عىل  تلقائيا  ادلفع  يعرض  املادة،  هذه 

 فيه. 

 

بدل من    8  املادة يس تحسن تضمني مصطلح "أأحاكم" يف  

و    4لمواد  كام هو الشأأن ابلنس بة ل  مصطلح "مقتضيات" 

 من مرشوع هذا القانون.   26و    9و   8
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 11رقم تعديل  ال

 16المادة 

 شرح التعديل  التعديل المقترح  النص الحالي 

   16املادة  

لاكفة   ادلفع  استيفاء  بعد  ادلس تورية  احملمكة  تقوم 

ىل رئيس   14الرشوط املذكورة يف املادة   أأعاله، بتبليغه فورا اإ

ىل الأطرافاحلكومة، ورئيس لك جملس من جمليس    .الربملان واإ

جملس   ورئيس  النواب  جملس  ورئيس  احلكومة  لرئيس 

تتضمن  كتابية  مبذكرات  الإدلء  والأطراف،  املستشارين 

حتدده   أأجل  داخل  وذكل  ادلفع،  موضوع  خبصوص  مالحظاهتم 

 احملمكة ادلس تورية.

   16املادة  

الرشوط   لاكفة  ادلفع  استيفاء  بعد  ادلس تورية  احملمكة  تقوم 

ىل رئيس احلكومة،    14املذكورة يف املادة   أأعاله، بتبليغه فورا اإ

ىل الأطراف. وهلم أأن   ورئيس لك جملس من جمليس الربملان واإ

موضوع   خبصوص  مالحظاهتم  تتضمن  كتابية  مبذكرات  يدلوا 

 ادلفع، وذكل داخل أأجل حتدده احملمكة ادلس تورية. 

 

 لتفادي التكرار وجتويد الصياغة. 
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 12رقم  تعديل  ال

 17المادة 

 شرح التعديل  التعديل المقترح  النص الحالي 

   17املادة  

املذكرات.............أأجل  تبلغ   ادلس تورية  احملمكة 

 للتعقيب.

.... اس تثناء ولأس باب ......ل تقبل املذكرات اجلوابية ..

أأدانه، متديد هذه    22معقوةل ومبا ل يتعارض مع مقتضيات املادة  

 الآجال.

 

   17املادة  

املذكرات.............أأجل  تبلغ   ادلس تورية  احملمكة 

 للتعقيب.

.... اس تثناء ولأس باب ......ل تقبل املذكرات اجلوابية ..

مع   يتعارض  ل  ومبا  هذه    22املادة    أأحاكممعقوةل  متديد  أأدانه، 

 الآجال.

 

بدل من    8  املادة يس تحسن تضمني مصطلح "أأحاكم" يف  

و    4لمواد  كام هو الشأأن ابلنس بة ل  ضيات" مصطلح "مقت 

 من مرشوع هذا القانون.   26و    9و   8
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يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون  86.15تعديالت الفريق الحركي حول مشروع قانون رقم 

افق علية مجلس النواب(  )كما و

صيغة المشروع كما صودق عليه من طرف   المادة ت ر. 

   2022 ابريل 25مجلس النواب بتاريخ 

 تبرير التعديل  التعديل المقترح 

 
 
 
 
1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

المادة 
2 

 :2 المادة

التالية في مدلول هذا  ي بالعبارات  القانون  راد 
 :ما يلي التنظيمي

 ....-أ

أو مدعى عليه  ع  كل مد   الدعوى:أطراف    -ب 
محكمة، وكل متهم  لمعروضة على افي قضية  

او    أو مسؤول مدني  المدنيأو مطالب بالحق  
في الدعوى العمومية، مع مراعاة    النيابة العامة

   بعده؛ 4المادة ىمقتض 

 :2 المادة

القانون  راد بالعبارات التالية في مدلول هذا  ي
 :ما يلي التنظيمي

 ....-أ

مد   الدعوى:أطراف    -ب  مدعى    عكل  أو 
في    او مدخل في الدعوى او متعرضعليه  

ا محكمة، وكل متهم  لقضية معروضة على 
بالحق   مدني  أو مسؤول    المدنيأو مطالب 
  في الدعوى العمومية  سواءاو النيابة العامة 

المدنية القضايا  مقتض   ،او  مراعاة    ى مع 
 بعده؛ 4المادة

 

في    المتدخلمثل    األطراف   إضافة بعض 
وا الخارج عن  لمالدعوى  تعرض  تعرض 

ولتحديد   للتوضيح  وذلك  الخصومة 
 أطراف الدعوى بالتدقيق. 

النيابة   أن  الدستورية  المحكمة  اعتبرت 
الدعوى المدنية، وذلك   العامة طرفا في 
بمقتضى مدلول عبارة " مدع أو مدعى  
عليه"، الواردة في البند "ب" بشأن تحديد 

أن القانون  مفهوم أطراف الدعوى، علما  
التنظيمي تقرأ مواده وفقا لتفسير المحكمة  
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صيغة المشروع كما صودق عليه من طرف   المادة ت ر. 

   2022 ابريل 25مجلس النواب بتاريخ 

 تبرير التعديل  التعديل المقترح 

 

 
2 

الدستورية، وبما أن عبارة النيابة العامة  
كطرف في الدعوى العمومية الواردة في 
منه   يفهم  قد  المادة  هذه  البند )ب( من 
اقصاء النيابة العامة كطرف في المادة  
على   التنصيص  يقترح  فانه  المدنية، 

ادة المدنية،  النيابة العامة كطرف في الم
وذلك لتوضيح المعنى وإزالة اللبس، لذا  
يقترح تعديل البند ب وذلك وفق الشكل  

كل  أطراف الدعوى:  –التالي: "..... ب  
في   سواء  العامة  النيابة  ......أو  مدع 
القضايا   أو  العمومية  الدعوى 

 المدنية،...."
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3 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

المادة 
3 

 :3 المادة
يتار الدفع بعدم دستورية قانون امام  يمكن ان  

المحكمة  امام  المملكة، وكذا  مختلف محاكم 
الطعون  البت في  بمناسبة  مباشرة  الدستورية 

 المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.

الدفع   هذا  إثارة  يمكن،  أمام  ألو كما  مرة  ل 
 أو أمام محكمة النقض  محكمة ثاني درجة

 

دفع بعدم  ، أن يثار الجميع األحوال  ي جيب في
معروضة على لالدستورية قبل اعتبار القضية ا

 . حكمة جاهزة للحكملما

 :3 المادة
قانون    دستورية  بعدم  الدفع  يتار  ان  يمكن 

امام  وكذا  المملكة،  محاكم  مختلف  امام 
المحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في 
 الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان. 

الدفع   هذا  إثارة  يمكن،  أمام ألو كما  مرة  ل 
أو    محاكم الدرجة الثانية  محكمة ثاني درجة
 أمام محكمة النقض 

، أن يثار الدفع بعدم  جميع األحوال  يجيب في
ا القضية  اعتبار  قبل  معروضة  لالدستورية 

 للمداولة للحكمحكمة جاهزة لمعلى ا

 

 

 

 

 

درجة   ثاني  محكمة  محاكم  تغيير  ب 
الثانية لمالئمتها مع ورد   الدرجة  وذلك 

رقم   قانون  مقتضيات    38.15في 
 المتعلق بالتنظيم القضائي. 

 

 تفاديا لتأخير البت في الحكم 
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 تبرير التعديل  التعديل المقترح 

 

5 

 المادة

5 

 : 5 المادة

رسم قضائي يتم تحديد مبلغه  عنها    يؤدىن  أ
به   الجاري  التشريع  يتم    العمل،وفق  لم  ما 

 .تمتيع مثير الدفع بالمساعدة القضائية

 : 5 المادة

رسم قضائي يتم تحديد  عنها  يؤدىن أ
ما   العمل،وفق التشريع الجاري به مبلغه  

لم يتم تمتيع مثير الدفع بالمساعدة 
 .القضائية

حذف هده الفقرة وذلك إلعفاء متير الدفع  
بعدم دستورية قانون من الرسم القضائي  

 وجعله مجاني للتشجيع على اثارته. 

 

 

6 

 

المادة 
6 

 :6المادة 

 الفقرة األخيرة 

يكون مقررها بعدم القبول معالل وغير قابل   
للطعن، ويجوز إثارة نفس الدفع من جديد أمام  

 درجة  األعلىمحاكم لا

 :6المادة 

 الفقرة األخيرة 

يكون مقررها بعدم القبول معالل وغير قابل   
جديد   من  الدفع  نفس  إثارة  ويجوز  للطعن، 

 محكمة النقض  درجة األعلىمحاكم لاأمام 

 

 

للتوضيح أكثر وانسجاما مع ما ورد في 
 أعاله. 3المادة 

7 

 

 المادة

8 

  أحكامأوال: يستحسن تضمين مصطلح " 8املادة  8املادة 

املادة   في  مصطلح    8"  من  بدال 

مصطلح   أن  اعتبار  على  "مقتضيات" 

النصوص  صياغة  في  يوظف  "أحكام" 
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8 

املادة   مقتضيات  مراعاة  القانون    24مع  هذا  من 

من  التنظيمي،   الولى  الفقرة  أحكام  من  واستثناء 

 .أعاله، ..... 7املادة 

1- ............ 

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

إذا كان اإلجراء يؤدي الى الحاق ضرر بحقوق أحد  -5

 الطراف يتعذر إصالحه. 

 

مراعاة   هذا    24املادة  احكام  مقتضياتمع  من 

الفقرة   أحكام  من  واستثناء  التنظيمي،  القانون 

 . أعاله، ..... 7الولى من املادة 

1- ............ 

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

الى    البت سيؤدييقاف  إ  اإلجراء يؤديإذا كان  -5

 الحاق ضرر بحقوق أحد الطراف يتعذر إصالحه. 

 

"مقتضيات"  مصطلح  بينما  القانونية، 

النصوص  صياغة  في  يستعمل 

 التنظيمية. 

علما أن مشروع هذا القانون التنظيمي  

  8و  4تضمن مصطلح "أحكام" في املواد  

 . 26و 9و

اال تحقيق  إطار  في  مع  ثانيا:  نسجام 

أحكام الفقرة الولى من هذه املادة التي  

تنص على عدم إيقاف املحكمة البت في  

في   الدفع،  أمامها  أثير  التي  الدعوى 

الحالة   بينها  من  الحاالت  من  مجموعة 

البند   في  للغموض   5الواردة  وبالنظر 

الذي يمكن أن يثيره هذا البند   واالبهام 

إعادة يقترح  فانه  الحالية،  صيغته    في 

املعنى   وتوضيح  لتدقيق  وذلك  صياغته 

 وفق الشكل اآلتي:
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  إيقاف البت سيؤدي  اإلجراءإذا كان  -5

الطراف   أحد  بحقوق  ضرر  إلحاق  الى 

 يتعذر إصالحه. 

عنوان  9
الباب 
 الثالث 

 الباب الثالث

شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام  

 املحكمة الدستورية والبت فيه 

 

 

على شروط    الثالث  الباب  عنوان  ينص 

قانون   بعدم دستورية  الدفع  وإجراءات 

فيه،   والبت  الدستورية  املحكمة  أمام 

وما يالحظ   22إلى    10ويتضمن املواد من  

من خالل هذا الباب أنه يتضمن أحكاما  

دستورية   بعدم  الدفع  بشكليات  تتعلق 

قانون أمام املحكمة الدستورية مباشرة  

املناز  وهي  )بمناسبة  االنتخابية(  عات 

من   أخرى    12إلى    10املواد  وأحكاما 

املحكمة   عمل  كيفية  تتضمن 

امللف   لتجهيز  وإجراءاتها  الدستورية 

الدفع   طبيعة  كانت  كيفما  فيه  للبت 

املثار   أو  املحال من املحاكم  سواء ذلك 

أمامها مباشرة، وهي الحكام املضمنة في  
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من   تجويد    22إلى    13املواد  أجل  ومن 

ة النص يقترح تقسيم هذا الباب  هندس

 إلى اثنين على الشكل التالي:

الباب الثالث: "شروط وإجراءات الدفع بعدم  

  ،" الدستورية  املحكمة  أمام  قانون  دستورية 

من   املواد  تتعلق    12إلى    10يتضمن  والتي 

املحكمة   أمام  مباشرة  املثار  الدفع  بشروط 

الباب   انسجاما مع عنوان  الدستورية، وذلك 

الدفع الث إثارة  وإجراءات  املتعلق بشروط  اني 

أن   على  املحاكم.  أمام  قانون  دستورية  بعدم 

يتم إحداث باب رابع بعنوان: "إجراءات الدفع  

املحكمة   أمام  قانون  دستورية  بعدم 

من   املواد  يتضمن    22إلى    13الدستورية". 

الدفوع  في  الدستورية  املحكمة  ببت  تتعلق 

أو املحكمة  من  إليها  أمامها    املحالة  املقدمة 

 بمناسبة بتها في منازعة انتخابية. 



جراءات ادلفع بعدم دس تورية قانون    86.15قانون تنظميي رمق    والترشيع وحقوق الإنسان حول مرشوع   تقرير جلنة العدل     - ترتيب الآاثر   – يتعلق بتحديد رشوط واإ
 

 
 

66 
 

 

صيغة المشروع كما صودق عليه من طرف   المادة ت ر. 

   2022 ابريل 25مجلس النواب بتاريخ 

 تبرير التعديل  التعديل المقترح 

 المادة  10

24 

 :24المادة 

 محكمة الدستوريةلإذا صرحت ا
ار  األث، يتعين ترتيب ................
محكمة الدستورية، بما  لالقانونية على قرار ا

من قبل   في ذلك إمكانية تقديم دعوى جديدة
 العملالجاري به  طراف، طبقا للتشريعاأل

 :24المادة 

 محكمة الدستوريةلإذا صرحت ا
ار  األث، يتعين ترتيب ................
محكمة الدستورية، بما  لالقانونية على قرار ا

من قبل   دعوى جديدةفي ذلك إمكانية تقديم 
طلب إعادة النظر من قبل احد ، طرافاأل

 الجاري به العمل طبقا للتشريع األطراف

إضافة عبارة طلب إعادة النظر من قبل  
المتقاضين   على  لتسهيل  األطراف  أحد 
من حقهم في تصحيح الحكم الصادر في  
تقديم   الى  اللجوء  بدل  األصلية  الدعوى 

 دعوى جديدة.  

 

 

11 

 

المادة 
28 

 :28المادة 

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

 .بالجريدة الرسمي

 

 :28المادة 

يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ بعد  
أجل   أشهر  سنةانصرام  من   تبتدئ  ثالثة 

 .تاريخ نشره بالجريدة الرسمي 

 

يهدف هذا التعديل الى خفض المدة  
الى ثالثة أشهر ألن الدفع  من سنة 

للمتقاضين   حق  الدستورية  بعدم 
 ويجب عدم تأخيره لمدة سنة أخرى.
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يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع  86.15تعديالت الفريق االشتراكي على مشروع قانون تنظيمي رقم 

 بعدم دستورية قانون 

 املادة األصلية التعديل  التعليل 

الدستورية  لن النيابة    اعتبرت  املحكمة  أن 

وذلك  املدنية،  الدعوى  في  طرفا  العامة 

مدعى   أو  مدع   " عبارة  مدلول  بمقتض ى 

تحديد   بشأن  "ب"  البند  في  الواردة  عليه"، 

القانون   أن  علما  الدعوى،  أطراف  مفهوم 

التنظيمي تقرأ مواده وفقا لتفسير املحكمة 

ال النيابة  عبارة  أن  وبما  عامة الدستورية، 

في  الواردة  العمومية  الدعوى  في  كطرف 

)ب( منه    البند  يفهم  قد  املادة  هذه  من 

املادة  في  كطرف  العامة  النيابة  اقصاء 

 

 

......أو  كل مدع   أطراف الدعوى:  –ب  

الدعوى    سواء العامة  النيابة   في 

 ،...." أو القضايا املدنية العمومية

 

 2املادة 

 .... 

عليه   مدع أو مدعى  كل أطراف الدعوى:  –ب  

في قضية معروضة على املحكمة، وكل متهم أو 

أو  مدني  مسؤول  أو  املدني  بالحق  مطالب 

مع العامة  النيابة   العمومية،  الدعوى  في 

 بعده؛ 4مراعاة مقتض ى املادة  

 .... 
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 املادة األصلية التعديل  التعليل 

النيابة   التنصيص على  فإنه يقترح  املدنية، 

لتوضيح   املدنية،  املادة  في  كطرف  العامة 

 .املعنى وإزالة اللبس

 

يقرتح حذف عبارة "عزهما" هبدف جتويد صياغة  

الفقرة، وحتقيق الانسجام اللفظي بني الفقرة  

والفقرة الثانية اليت جاء يف مس هتلها "  الأخرية 

 غري أأن احملمكة تواصل البت يف ادلعوى...". 

 7املادة 

توقف احملمكة، اليت أأثري أأماهما ادلفع، البت يف  

ادلعوى كام توقف الآجال املرتبطة هبا، ابتداء  

الاس تثناءات    من اترخي تقدمي ادلفع، مع مراعاة

 .بعده 8الواردة يف املادة  

غري أأن احملمكة تواصل البت يف ادلعوى فورا  

الفقرة   يف  عليه  املنصوص  مقررها  صدور  بعد 

املادة   من  بلغت،   6الأخرية  ذا  اإ أأو  أأعاله 

ادلس تورية   احملمكة  بقرار  احلاةل،  حسب 

 7املادة 

ادلعوى   يف  البت  ادلفع،  أأماهما  أأثري  اليت  احملمكة،  توقف 

تقدمي  اترخي  من  ابتداء  هبا،  املرتبطة  الآجال  توقف  كام 

 .بعده 8الاس تثناءات الواردة يف املادة   ادلفع، مع مراعاة 

 ادلعوى فورا بعد صدور  غري أأن احملمكة تواصل البت يف 

املادة   من  الأخرية  الفقرة  يف  عليه  املنصوص    6مقررها 

احملمكة   بقرار  احلاةل،  حسب  بلغت،  ذا  اإ أأو  أأعاله 

املادة   يف  عليه  املنصوص  بقرارها    14ادلس تورية  أأو 

 .، من هذا القانون التنظميي25املنصوص عليه يف املادة  
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 املادة األصلية التعديل  التعليل 

املادة   يف  عليه  بقرارها    14املنصوص  أأو 

، من هذا القانون  25املنصوص عليه يف املادة  

 .التنظميي

مواصةل   عزهماحملمكة، عند  ويتعني عىل ا

شعار الأطراف   البت يف ادلعوى اإ

 .بذكل 

بت يف  ويتعني عىل احملمكة، عند عزهما مواصةل ال 

شعار الأطراف بذكل   .ادلعوى اإ

 

"   :أوال "أحكام  تضمين مصطلح  يستحسن 

املادة   "مقتضيات"   8في  مصطلح  من  بدال 

على اعتبار أن مصطلح "أحكام" يوظف في  

صياغة النصوص القانونية، بينما مصطلح  

 8املادة 

مراعاة   هذا   24  ملادة  أحكاممع  من 

من  واستثناء  التنظيمي،  القانون 

املادة   من  الولى  الفقرة    7أحكام 

 .أعاله، .....

1- ............ 

 8املادة 

املادة مقتضيات  مراعاة  هذا   24  مع  من 

القانون التنظيمي، واستثناء من أحكام الفقرة 

 . أعاله، ..... 7الولى من املادة 

1- ............ 

 ـ............... 2

 ـ............... 3
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 املادة األصلية التعديل  التعليل 

"مقتضيات" يستعمل في صياغة النصوص  

 التنظيمية.

التنظيمي  القانون  هذا  مشروع  أن  علما 

  9و   8و   4تضمن مصطلح "أحكام" في املواد  

 .26و

وذلك    8من املادة    5نقترح تعديل البند    :ثانيا

في إطار تحقيق االنسجام مع أحكام الفقرة 

عدم  على  تنص  التي  املادة  هذه  من  الولى 

أثير  التي  الدعوى  في  البت  املحكمة  إيقاف 

أمامها الدفع، في مجموعة من الحاالت من  

البند   في  الواردة  الحالة  وبالنظر    5بينها 

 ـ............... 2

 ـ............... 3

 ـ............... 4

كان  -5 البت    اإلجراءإذا  إيقاف 

دي الى إلحاق ضرر بحقوق أحد  ؤسي

 الطراف يتعذر إصالحه.

 

 

 

 

 

 ـ............... 4

 

ضرر -5 الحاق  الى  يؤدي  اإلجراء  كان  إذا 

 بحقوق أحد الطراف يتعذر إصالحه.
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 املادة األصلية التعديل  التعليل 

الذي يمكن أن يثيره هذا  للغموض واالبهام  

 البند في صيغته الحالية.

 

شروط   على  الثالث  الباب  عنوان  ينص 

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام  

ويتضمن   فيه،  والبت  الدستورية  املحكمة 

من   من خالل   22إلى    10املواد  يالحظ  وما 

تتعلق  أحكاما  يتضمن  أنه  الباب  هذا 

ون أمام  بشكليات الدفع بعدم دستورية قان

)بمناسبة   مباشرة  الدستورية  املحكمة 

  إلى   10املنازعات االنتخابية( وهي املواد من  

عمل   12 كيفية  تتضمن  أخرى  وأحكاما 

 

 الباب الثالث: 

بعدم   الدفع  وإجراءات  "شروط 

املحكمة   أمام  قانون  دستورية 

 10، يتضمن املواد من  الدستورية "

الدفع    12لى  إ بشروط  تتعلق  والتي 

املحكمة  أمام  مباشرة  املثار 

مع  انسجاما  وذلك  الدستورية، 

بشروط  املتعلق  الثاني  الباب  عنوان 

ثارة الدفع بعدم دستورية  إوإجراءات  

املحاكمقانون   يتم .  أمام  أن   على 

باب رابع بعنوان: "إجراءات حداث  إ

 

 الباب الثالث 

وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون شروط  

 أمام املحكمة الدستورية والبت فيه 
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 املادة األصلية التعديل  التعليل 

و  الدستورية  لتجهيز  إجراءاتها  املحكمة 

امللف للبت فيه كيفما كانت طبيعة الدفع 

املثار  أو  املحاكم  من  املحال  ذلك  سواء 

ا الحكام  وهي  مباشرة،  في أمامها  ملضمنة 

من   تجويد   22لى  إ  13املواد  أجل  ومن 

 هندسة النص. 

أمام  قانون  دستورية  بعدم  الدفع 

يتضمن املواد .  تورية"املحكمة الدس 

املحكمة   22إلى    13من   ببت    تتعلق 

ليها من إالدستورية في الدفوع املحالة  

بمناسبة  أمامها  املقدمة  أو  املحكمة 

 بتها في منازعة انتخابية.

منع   عىل  التنصيص  حذف  التعديل  هذا  يروم 

بعدم  لدلفع  التلقائية  الإاثرة  من  ادلس تورية  احملمكة 

ابنتخاابت  املتعلقة  الطعون  يف  بهتا  عند  ادلس تورية، 

سلط نطاق  يف  الأمر  هذا  وترك  الربملان،  هتا أأعضاء 

يف  العامة  الولية  صاحبة  أأهنا  اعتبار  عىل  التقديرية، 

 11املادة  

يرتتب عن تقدمي ادلفع أأمام احملمكة ادلس تورية  

أأعضاء   ابنتخاب  املتعلقة  املنازعة  مبناس بة 

ىل   اإ املنازعة،  هذه  يف  البت  يقاف  اإ الربملان، 

املقدم   ادلفع  يف  ادلس تورية  احملمكة  بت  حني 

 أأماهما.

 11املادة  

يرتتب عن تقدمي ادلفع أأمام احملمكة ادلس تورية مبناس بة 

يقاف البت  املنازعة املتعلقة ابنتخاب أأعضاء الربملان، اإ

ىل حني بت احملمكة ادلس تورية يف  يف هذه املنازعة، اإ

 ادلفع املقدم أأماهما. 
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 املادة األصلية التعديل  التعليل 

طار   اإ يف  سواء  القوانني  دس تورية  مدى  يف  النظر 

 الإحاةل القبلية أأو ادلفع البعدي. 

تقييدا،   التلقائية  اثرة  لالإ الرصحي  املنع  هذا  ويعترب 

الصالحية  هيم  عاما،  جاء  حلق  دس توراي،  مقرر  غري 

يف ادلس تورية  احملمكة  لقضاة  مدى املطلقة  النظر   

 ماهمم.أأ دس تورية مواد أأو فصول أأو قانون معروض  

املامرسة   يف  العمل  جرى  أأنه  البيان  وجب  وهنا 

ابملواد   تتقيد  ل  أأهنا  ادلس تورية  للمحكة  القضائية 

تثري   بل  ادلس توري،  الطعن  مذكرة  يف  الواردة 

املواد، من  غريها  ابلنس بة   تلقائيا  الشأأن  هو  كام 

ا  19/89  رقـم  للقرار رمق  حول    38.15لقانون 

   املتعلق ابلتنظمي القضايئ. 

املذكو  ادلفع  اثرة  اإ ميكن  طرف  ل  من  تلقائيا  ر 

 احملمكة ادلس تورية. 

 

املذكور   ادلفع  اثرة  اإ ميكن  احملمكة  ل  طرف  من  تلقائيا 

 ادلس تورية. 
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 بتحديد يتعلق 86.15 رقم التنظيمي القانون مشروع على الدستوري الديمقراطي االجتماعي مجموعة تعديالت

 قانون  بعدم دستورية  الدفع وإجراءات شروط

 

 تعليل التعديل  التعديل المقترح  المادة األصلية  رقم المادة رقم التعديل 

يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية   3المادة  01
وكذا  المملكة. قانون أمام مختلف محاكم

أمام المحكمة الدستورية مباشرة 
بمناسبة البت في الطعون المتعلقة  

 البرلمان. بانتخاب أعضاء
إثارة هذا الدفع ألول مرة  ،يمكن  كما

أمام محكمة ثاني درجة أوأمام محكمة  
 النقض. 

يثار   أن ، يجب في جميع األحوال
بعدم الدستورية قبل  عالدف

المعروضة على   القضية اعتبار
  للحكم. المحكمة جاهزة

الدفع المذكور تلقائيا  يثار أن يمكن ال
مع مراعاة   ، المحكمة من لدن

من  2 مادةال من »ب« البند قتضىم
 التنظيمي.  هذا القانون

دستورية   بعدم  الدفع  يثار  أن  يمكن 
 .قانون أمام مختلف محاكم المملكة

مباشرة   الدستورية  المحكمة  أمام  وكذا 
المتعلقة  الطعون  في  البت  بمناسبة 

 بانتخاب أعضاء البرلمان.
يمكن  مرة   ،كما  ألول  الدفع  هذا  إثارة 

أمام محكمة ثاني درجة أوأمام محكمة  
 النقض. 

  وفي جميع األحوال ال يمكن اثارة الدفع 
الدستورية   القضية    عندبعدم  اعتبار 

 جاهزة للحكم. 
المذكور    كما الدفع  يثار  أن  يمكن  ال 

مراعاة  مع  المحكمة.  لدن  من  تلقائيا 
المادة   من  »ب«  البند  من    2مقتضى 

 هذا القانون التنظيمي. 

اعادة الصياغة من أجل تجويد  
 النص وتبسيطه.  
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 تعــديالت                                                      
 جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل 

 حول
يتعلق بتحديد شروط و إجراءات الدفع بعدم دستورية   86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

 قانون 

 ( 2022ابريل  25) كما وافق عليه مجلس النواب في 

 المملــــكة المــــغربية
 البرلمـــــــــــــــان 

 نــشاريتمجلـــــــس المس
 

 

 

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 
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 الباب االول: 

 أحكام عامة 

1التعديل رقم :   

 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 

كون   من  اللبس  يرفع  بما  النص  لتجويد 

النيابة ال تكتس ي صفة طرف له الحق في إثارة 

املجال   في  إال  قانون  دستورية  بعدم  الدفع 

الجنائي فقط في حين أن صفة طرف تكتسبها  

بمقتض ى املسطرة املدنية و بمقتض ى مدونة 

االسرة و قانون الشركات املساهمة و قانون 

 كغاتة الطفال املهملين ... 

 :2املادة 

 في مدلول هذا القانون التنظيمي ما يلي:  يراد بالعبارات التالية

يمس  (أ بأنه  الدعوى  اطراف  أحد  يدفع  الذي  القانون 

 بالحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور : ............ 

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

معروضة على املحكمة، و كل متهم و مطالب بالحق املدني 

مدن مسؤول  أو  مدني  مسؤول  العامة  أو  النيابة  أو  في  ي 

العمومية   النيابة الدعوى  فيها  تكون  أخرى  دعوى  كل  و 

العامة  طرفا اصليا او منضما بمقتض ى القوانين الجاري  

 بعده؛ 4مع مراعات مقتض ى املادة  بها العمل،

قانون:   (ج دستورية  بعدم  األطراف  أحد  دفع 

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

 :2املادة 

 يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون التنظيمي ما يلي: 

يمس  (ت بأنه  الدعوى  اطراف  أحد  يدفع  الذي  القانون 

 بالحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور : ............ 

قضية    (ث في  عليه  مدعى  أو  مدع  كل  الدعوى:  أطراف 

ى املحكمة، و كل متهم و مطالب بالحق املدني معروضة عل 

في   العامة  النيابة  أو  مدني  مسؤول  أو  مدني  مسؤول  أو 

 بعده؛ 4الدعوى العمومية، مع مراعات مقتض ى املادة 

قانون:   (ح دستورية  بعدم  األطراف  أحد  دفع 

 ................................... 
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 2التعديل رقم :

 

 املادة األصلية  املقترح التعديل  التبرير 

 

التنظيم   قانون  في  املكرس  املصطلح  إعتماد 

 القضائي. 

   3املادة : 

 يمكن أن يثار الدفع بعدم دصتورية فانون ......................... 

 محكمة ثاني درجةكما يمكن إثارة هدا الدفع الول مرة أمام  

 و امام محكمة النقض.   محكمة الدرجة الثانية

 يجب .....................................................................................

مع   ،.................................... املدكور  الدفع  يثار  أن  اليمكن 

البند   مقتض ى  املادة    –ب    –مراعات  القانون    2من  هدا  من 

 التنظيمي. 

   3املادة : 

 مكن أن يثار الدفع بعدم دصتورية فانون ......................... ي

كما يمكن إثارة هدا الدفع الول مرة أمام محكمة ثاني درجة 

 و امام محكمة النقض. 

 .....................................................................................يجب 

مع    ،.................................... املدكور  الدفع  يثار  أن  اليمكن 

من هدا القانون   2من املادة    –ب    – مراعات مقتض ى البند  

 التنظيمي. 
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 الباب الثاني:

 وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون امام المحاكمشروط 

3التعديل رقم :  

 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

تمكين  التعديل  هذا  يرمي 

من  الدستورية  املحكمة 

و  الدفع  مذكرة  تبليغ  حسن 

إلى  الجوابية  املذكرات  بقية 

في  بأنه  علما  الدفع،  مثير 

بمحامي حالة تمثيل الطرف  

 فإن التبليغ يتم بمكتبه. 

 :  5املادة 

يجب تحت طائلة عدم القبول من قبل املحكمة املعروض عليها  النزاع إثارة الدفع بعدم الدستورية  

 بواسطة مذكرة كتابية،مع مع مراعاة الشروط التالية : 

 أن تكون مذكرة الفع مقدمة بصفة مستقلة؛ -

، أو  من قبل محام   متضمنة ملوطنه و موطن خصمهأن تكون موقعة من قبل الطرف املعني و  -

تستلزم  االصلية  الدعوى  كانت  إذا  انه  غير  باملغرب.  املحامين  هيئات  من  هيئة  في جدول  مسجل 

تنصيب محام طبقا للتشريع الجاري به العمل . فإنه يتعين أن توقع من قبل هذا الخير، مع مراعاة 

 االتفاقيات الدولية النافذة؛ 

 ...............................؛ أن يؤدى عنها رسم قضائي ............ -

 أن تتضمن ....................................................؛  -

 أن يكون املقتض ى......، حسب الحالة؛ - -

 أال يكون ............................... .  - -

 يجب أن ترفق املذكرة بنسخ ..............أمام املحكمة 

 : 5املادة 

دم القبول من قبل املحكمة املعروض عليها  النزاع إثارة  يجب تحت طائلة ع

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

 أن تكون مذكرة الفع مقدمة بصفة مستقلة؛ -

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

غير انه إذا كانت الدعوى  جدول هيئة من هيئات املحامين باملغرب.  

  . العمل  به  الجاري  للتشريع  طبقا  محام  تنصيب  تستلزم  االصلية 

االتفاقيات  مراعاة  مع  الخير،  هذا  قبل  من  توقع  أن  يتعين  فإنه 

 الدولية النافذة؛

 أن يؤدى عنها رسم قضائي ...........................................؛  -

 ..............................؛ أن تتضمن ...................... -

 أن يكون املقتض ى......، حسب الحالة؛ - -

 أال يكون ............................... .  - -

 يجب أن ترفق املذكرة بنسخ ..............أمام املحكمة. 
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 4التعديل رقم :

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 

إلى   التعديل  هدا  مقترح  يهدف 

بعدم   القاض ي  املقرر  إخضاع 

التي  النقض  محكمة  لنظر  القبول 

و   جهة  من  قانون  محكمة  تعد 

من   القضائية  النجاعة  لتحقيق 

جهة ثانية عن طريق التخفيف من  

الدرجة  محاكم  على  الواقع  العبء 

الدفع   إثارة  إمكانية  جراء  الثانية 

 مجددا امامها. 

 :  6املادة 

تتأكد من استيف  أن  بعدم دستورية قانون  يجب على املحكمة  الدفع  اء 

املادة   في  عليها  املنصوص  للشروط  امامها،  أجل   5املثار  داخل  أعاله 

 ( يوما من تاريخ إثارته أمامها.12أقصاه إثنا عشر ) 

 للمحكمة ........................................................................... 

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

 إذا تحققت املحكمة ........................................................ 

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

املذكورة،  للشروط  الدفع  استيفاء  عدم  للمحكمة  تبين  إذا  ما  حالة  في 

مقرر فإنها   القاض يتصدر  الدفع  ها  قبول  بتبليغه  بعدم  فورا   وتأمر  

لالطراف و يكون قابال للطعن بالنقض داخل اجل خمسة ايام ابتداء  

تبلغ مقررها القاض ي بعدم قبول الدفع فورا  .  من تاريخ تبليغه لالطراف

 . لألطراف

يكون مقررها بعدم القبول معلال وغير قابل للطعن، و يجوز إثارة نفس الدفع  

 .درجة العلىمن جديد أمام املحاكم 

 :  6املادة 

بعدم  الدفع  استيفاء  من  تتأكد  أن  املحكمة  على  يجب 

دستورية قانون املثار امامها، للشروط املنصوص عليها في  

( يوما من 12عشر ) أعاله داخل أجل أقصاه إثنا  5املادة 

 تاريخ إثارته أمامها.

 للمحكمة ........................................................................... 

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

 ................................. إذا تحققت املحكمة .......................

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

الدفع   استيفاء  عدم  للمحكمة  تبين  إذا  ما  حالة  في 

للشروط املذكورة، فإنها تبلغ مقررها القاض ي بعدم قبول 

 الدفع فورا لألطراف. 

و  يكون   للطعن،  قابل  وغير  معلال  القبول  بعدم  مقررها 

العلى  املحاكم  أمام  جديد  من  الدفع  نفس  إثارة  يجوز 

 درجة.
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 5التعديل رقم :

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

حدف حرف الواو من بداية الفقرة، ةكدلك حدف  

 عبارة " عند عزمها " و دلك لتجويد النص. 

 :  7املادة 

 املجكمة،..................................................................... توقف 

 غير أن املحكمة ..................................................................... 

 مواصلة البت في الدعوى إشعار االطراف بدلك.   عند عزمهايتعين على املحكمة،    و

 : 7املادة 

 توقف املجكمة،..................................................................... 

 غير أن املحكمة ..................................................................... 

صلة البت في الدعوى إشعار  و يتعين على املحكمة، عند عزمها موا

 االطراف بدلك. 
 

 الباب الثالث: 
 الدفع بعدم دستورية قانون أمام احملكمة الدستورية والبت فيهشروط واجراءات 

 6التعديل رقم : 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

حدف عبارة " البت فيه"لتنسجم مع عنوان الباب  

 الثاني بغاية تجويد النص. 

 العنوان
 الباب الثالث 

احملكمة  امام  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  اجراءات  و  شروط 
 و البت فيه الدستورية .  

 العنوان 
 الباب الثالث 

شروط واجراءات الدفع بعدم دستورية قانون امام احملكمة 
 الدستورية والبت فيه
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   7التعديل رقم :

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 

الصيغة االصلية تفيد االمكانية، لذلك يقترح إعادة  

 صياغتها . 

 :12املادة 

أن الدستورية  مثير   تندر   للمحكمة  الدستورية  املحكمة 

الدفع بتصحيح مسطرة الدفع داخل أجل الينجاوز أربعة ] 

 . [ ايام من تاريخ تقديم مدكرة الدفع  4

 :12املادة 

الدفع بتصحيح مسطرة  للمحكمة الدستورية أن تندر مثير  

[ ايام من تاريخ تقديم   4الدفع داخل أجل الينجاوز أربعة ]  

 مدكرة الدفع. 
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 استدراك 

 تعديالت إضافية -

 -جملموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل 

 حول

يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية   86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

 قانون 

 المملــــكة المــــغربية
 البرلمـــــــــــــــان 

 نــشاريتمجلـــــــس المس
 

 

 

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 
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 الباب االول: 

 أحكام عامة 

 1التعديل رقم :

 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

  بعدم وحدة املصطلح تتميز  يالحظ أن مواد هذا النص  

واملحتوي  الصيغة  تنص    واختالف  على    1املادة  بحيث 

" تطبيقهعبارة  يراد  املفعول  ساري  وتنص  قانون   ،"

بندها  "، وفي يراد تطبيقهعلى عبارة " في بندها أ 2املادة 

"  ج عبارة  بحقعلى  ماسا  تشريعييعتبره  مقتض ي    كل 

الذي  على عبارة "  5في بندها    5املادة  "، في حين تنص  ...

 ". تم تطبيقه أو يراد تطبيقه

في   الواردة  العبارة  ج  2املادة  وتبدو  هي  البند  أسفله 

الصلح والنسب، لذلك يجب تجويد الصياغة كما يلي   

القضاء  ي"...   على  معروضة  بمنازعة  لسبب  تعلق 

 . .إنتهاكه ومساسه

 املادة الولى

الفصل    لحكامتطبيقا   من  الثانية  التنظيمي    133الفقرة  القانون  هذا  يحدد  الدستور،  من 

الدفع بعدم دستورية قانون   يتعلق بمنازعة معروضة على    ساري املفعول شروط وإجراءات 

 .يضمنها الدستور  التي األساسية والحريات بالحقوق  على القضاء لسبب إنتهاكه ومساسه

 املادة الولى

من    133الفقرة الثانية من الفصل    لحكامتطبيقا  

شروط   التنظيمي  القانون  هذا  يحدد  الدستور، 

ساري   قانون  دستورية  بعدم  الدفع  وإجراءات 

يراد تطبيقه بشأن دعوى معروضة على  فعول، ملا

أنه يمسملا أطرافها  بالحقوق   حكمة، يدفع أحد 

 يضمنها الدستور  والحريات التي
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2التعديل رقم :   

 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 

كون   من  اللبس  يرفع  بما  النص  لتجويد 

في  الحق  له  تكتس ي صفة طرف  النيابة ال 

في   إال  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  إثارة 

صفة   أن  حين  في  فقط  الجنائي  املجال 

طرف تكتسبها بمقتض ى املسطرة املدنية و  

االسرة و قانون الشركات  بمقتض ى مدونة  

املساهمة و قانون كغاتة الطفال املهملين 

 ... 

 : 2املادة 

 يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون التنظيمي ما يلي:

يمس   ( ج بأنه  الدعوى  اطراف  أحد  يدفع  الذي  القانون 

 بالحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور : ............ 

قضية    ( ح في  عليه  مدعى  أو  مدع  كل  الدعوى:  أطراف 

بالحق   مطالب  و  متهم  كل  و  املحكمة،  على  معروضة 

النيابة   أو  مدني  مسؤول  أو  مدني  مسؤول  أو  املدني 

و كل دعوى أخرى تكون    الدعوى العموميةفي  العامة  

بمقتض ى   او منضما  العامة  طرفا اصليا  النيابة  فيها 

العمل، بها  الجاري  مقتض ى    مع  القوانين  مراعات 

 بعده؛  4املادة 

قانون:  ( خ دستورية  بعدم  األطراف  أحد  دفع 

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

 

 :2املادة 

ما   التنظيمي  القانون  هذا  مدلول  في  التالية  بالعبارات  يراد 

 يلي:

القانون الذي يدفع أحد اطراف الدعوى بأنه يمس   ( خ

 الدستور : ............ بالحقوق و الحريات التي يضمنها  

قضية    (د في  عليه  مدعى  أو  مدع  كل  الدعوى:  أطراف 

بالحق   معروضة على املحكمة، و كل متهم و مطالب 

النيابة   أو  مدني  مسؤول  أو  مدني  مسؤول  أو  املدني 

مقتض ى   مراعات  مع  العمومية،  الدعوى  في  العامة 

 بعده؛  4املادة 

قانون:  (د دستورية  بعدم  األطراف  أحد  دفع 

...... ............................. 
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 الباب الثاني:

 شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون امام المحاكم

3التعديل رقم :  

 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

تمكين  التعديل  هذا  يرمي 

من  الدستورية  املحكمة 

و  الدفع  مذكرة  تبليغ  حسن 

املذكرات   إلى بقية  الجوابية 

في  بأنه  علما  الدفع،  مثير 

حالة تمثيل الطرف بمحامي 

 فإن التبليغ يتم بمكتبه. 

 :  5املادة 

يجب تحت طائلة عدم القبول من قبل املحكمة املعروض عليها  النزاع إثارة الدفع بعدم الدستورية  

 بواسطة مذكرة كتابية،مع مع مراعاة الشروط التالية : 

 الفع مقدمة بصفة مستقلة؛ أن تكون مذكرة  -

، أو  من قبل محام   متضمنة ملوطنه و موطن خصمهأن تكون موقعة من قبل الطرف املعني و  -

تستلزم  االصلية  الدعوى  كانت  إذا  انه  غير  باملغرب.  املحامين  هيئات  من  هيئة  في جدول  مسجل 

هذا الخير، مع مراعاة   تنصيب محام طبقا للتشريع الجاري به العمل . فإنه يتعين أن توقع من قبل

 االتفاقيات الدولية النافذة؛ 

 أن يؤدى عنها رسم قضائي ...........................................؛  -

 أن تتضمن ....................................................؛  -

 أن يكون املقتض ى......، حسب الحالة؛ - -

 ............................... . أال يكون  - -

 يجب أن ترفق املذكرة بنسخ ..............أمام املحكمة 

 : 5املادة 

يجب تحت طائلة عدم القبول من قبل املحكمة املعروض عليها  النزاع إثارة  

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

 مة بصفة مستقلة؛أن تكون مذكرة الفع مقد -

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

جدول هيئة من هيئات املحامين باملغرب. غير انه إذا كانت الدعوى  

  . العمل  به  الجاري  للتشريع  طبقا  محام  تنصيب  تستلزم  االصلية 

االتفاقيات  مراعاة  مع  الخير،  هذا  قبل  من  توقع  أن  يتعين  فإنه 

 لية النافذة؛الدو 

 أن يؤدى عنها رسم قضائي ...........................................؛  -

 أن تتضمن ....................................................؛  -

 أن يكون املقتض ى......، حسب الحالة؛ - -

 أال يكون ............................... .  - -

 .........أمام املحكمة. يجب أن ترفق املذكرة بنسخ .....
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 4التعديل رقم :

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 

إلى   التعديل  هدا  مقترح  يهدف 

بعدم   القاض ي  املقرر  إخضاع 

التي  النقض  محكمة  لنظر  القبول 

و   جهة  من  قانون  محكمة  تعد 

من   القضائية  النجاعة  لتحقيق 

جهة ثانية عن طريق التخفيف من  

الدرجة العبء   محاكم  على  الواقع 

الدفع   إثارة  إمكانية  جراء  الثانية 

 مجددا امامها. 

 :  6املادة 

بعدم دستورية قانون   الدفع  تتأكد من استيفاء  أن  يجب على املحكمة 

املادة   في  عليها  املنصوص  للشروط  امامها،  أجل   5املثار  داخل  أعاله 

 ( يوما من تاريخ إثارته أمامها.12أقصاه إثنا عشر ) 

 للمحكمة ........................................................................... 

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

 إذا تحققت املحكمة ........................................................ 

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

املذكورة،  للشروط  الدفع  استيفاء  عدم  للمحكمة  تبين  إذا  ما  حالة  في 

مقرر فإنها   القاض يتصدر  الدفع  ها  قبول  بتبليغه  بعدم  فورا   وتأمر  

ة ايام ابتداء  لالطراف و يكون قابال للطعن بالنقض داخل اجل خمس

تبلغ مقررها القاض ي بعدم قبول الدفع فورا  .  من تاريخ تبليغه لالطراف

 لألطراف. 

يكون مقررها بعدم القبول معلال وغير قابل للطعن، و يجوز إثارة نفس الدفع  

 .درجة العلىمن جديد أمام املحاكم 

 :  6املادة 

بعدم  الدفع  استيفاء  من  تتأكد  أن  املحكمة  على  يجب 

دستورية قانون املثار امامها، للشروط املنصوص عليها في  

( يوما من 12أعاله داخل أجل أقصاه إثنا عشر )  5املادة 

 تاريخ إثارته أمامها.

 للمحكمة ........................................................................... 

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

 ........................... إذا تحققت املحكمة .............................

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

الدفع   استيفاء  عدم  للمحكمة  تبين  إذا  ما  حالة  في 

للشروط املذكورة، فإنها تبلغ مقررها القاض ي بعدم قبول 

 الدفع فورا لألطراف. 

مقررها   و  يكون  للطعن،  قابل  وغير  معلال  القبول  بعدم 

العلى  املحاكم  أمام  جديد  من  الدفع  نفس  إثارة  يجوز 

 درجة.
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 5التعديل رقم :

 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

. 

النص صياغة  املادة  : تجويد  هذه  أن  املالحظ 

دون   املدنية  الدعوى  أطراف  بتنازل  اكتفت 

إضافة   لذلك وجب  أو  الجنائية  املتهم  أو  الضنين 

في  املدني وكذا  املسؤول  أو  املدني  بالحق  املطالب 

 حالة سقوط الدعوى العمومية 

 : 9املادة 
وكان مثير الدفع هو املدعى    في الدعوى املدنية دعواهإذا تنازل املدعي عن  

تنازل  إذا  أو  املسطرة املدنية. من قانون   323عليه، مع مراعاة أحكام الفصل  

أو سقوط   املدني  املسؤول  أو  املدني  بالحق  املطالب  أو  املتهم  أو  الضنين 

 . فإن املحكمة تشهد على التنازل  الدعوى العمومية في الدعوى الجنائية

الدفع بعدم دس تم  ال يجوز إحالة  إذا  الدستورية  إلى املحكمة  تورية قانون 

 .التنازل عن الدعوى التي أثير بمناسبتها الدفع املذكور 

ال يمكن التنازل عن الدفع بعدم دستورية قانون بعد صدور مقرر املحكمة بقبول  

 . الدفع وإحالته إلى املحكمة الدستورية

 :9املادة 

الدفع هو املدعى عليه، فإن إذا تنازل املدعي عن دعواه وكان مثير  

الفصل   أحكام  مراعاة  مع  التنازل،  على  تشهد  من    323املحكمة 

 املسطرة املدنية.  قانون 

 

 

 

ال يجوز إحالة الدفع بعدم دستورية قانون إلى املحكمة الدستورية 

 إذا تم التنازل عن الدعوى التي أثير بمناسبتها الدفع املذكور. 

م دستورية قانون بعد صدور مقرر  ال يمكن التنازل عن الدفع بعد 

 املحكمة بقبول الدفع وإحالته إلى املحكمة الدستورية
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 الباب الثالث: 
 الدفع بعدم دستورية قانون أمام احملكمة الدستورية والبت فيهشروط واجراءات 

   6التعديل رقم :

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 

 وذلك من خالل: تجويد صياغة النص وتعديله  •

بعد   12املادة    ترتيبتغيير   - تقع  بجعلها  وذلك 

املادة    13املادة   هذه  أن  ذلك  القانون  هذا  من 

توجيه   صالحية  الدستورية  للمحكمة  أسندت 

أن هذا اإلجراء  والحال    اإلنذار لتصحيح املسطرة

التحقيق  ،  بطبيعته مسطرة  إطار  في  يدخل 

ملادة  ومراقبة شروط املقبولية املسندة بمقتض ي ا

هذه    ،التصفية  لهيئة  14 أن  يعني    الهيئة مما 

بالتحقيق   املختصة  هي  ككل  املحكمة  وليس 

يجب على اإلنذار. لذا وجب جعل عبارة "وتوجيه  

املادة   في  إليها  املشار  أوالهيئات    13الهيئة 

بدال    14..." إنسجاما مع مقتضيات املادة  أعاله،

 ".املحكمة الدستوريةمن "

 :12املادة 

أن تنذر   أعاله، 13الهيئة أوالهيئات املشار إليها في املادة  يجب على 

  ( 4) مثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع داخل أجل ال يتجاوز أربعة  

 تحت طائلة التصريح بعدم القبول. تبليغ اإلشعار،  من تاريخأيام 

 :12املادة 

مثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع  تنذر  أن  الدستورية  للمحكمة 

 أيام من تاريخ تقديم مذكرة الدفع.  (4)داخل أجل ال يتجاوز أربعة 
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، 13التعديل في حالة اإلبقاء على املادة  هذا  يعتد ب -

   الفقرة تتم اإلحالة في    13في حالة حذف املادة  أما  

من   املقتضباتالولى  إلى  املادة  املحدثة   هذه 

التنظيمي   القانون  في  الهيآت  لهذه  واملنظمة 

 املتعلق باملحكمة الدستورية. 

 تجويد صياغة النص:  •

املادة  تجعل   - لتصحيح  هذه  اإلنذار  توجيه 

يمكن    ، ومجرد إمكانية  ، إجراء اختياريا، ملسطرةا

استعماله عدم  أو  استعماله  مما    ،للمحكمة 

وجوده   موجب  اإلجراء  وجب  يفقد  وبالتالي 

التنصيص على الوجوبية من خالل إضافة عبارة  

 " في أول املادة. يجب"

ابتداء من  احتساب أجل التصحيح" ىعل ة أيضاتنص املاد

مذكرة تقديم  منطقي  ،"الدفع   تاريخ  غير  أمر  لن    ،وهو 

تتعرف   لن  في علىاملحكمة  إيداع    الخلل  تاريخ  نفس 

نفس  ،املذكرة في  بذلك  يعرف  لن  املعني  الطرف  أن  كما 

، بذلك وجب تعديل الجزء الخير منها وذلك  تاريخ اإليداع

" وليس  تاريخ تبليغ اإلشعارباحتساب أجل التصحيح من "

 .". تاريخ تقديم مذكرة الدفع من "
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 7التعديل رقم : 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

عبارة  . .....  "  حذف  الدستورية  بعدم  الدفوع  ضم   ...

أن القاعدة املضمنة في فبالرغم من  "،  تشريعي مرتبط به

كما   القضائي  الزمن  هدر  وتجنبنا  جدا  مهمة  املادة  هذه 

الدستورية سلطة التصدي ومد مراقبتها   تعطي للمحكمة 

به   املتمسك  بالدفع  مرتبطة  أخرى  تشريعية  ملقتضيات 

ضم   عن  تتحدث  فهي  معيبة،  تبدو  صيغتها  لكن  أمامها، 

ليس  الدفوع وهو أمر صحيح بخصوص الدفع نفسه لكنه  

تلك  تحتويه  الذي  املسطري  الوعاء  حيث  من  كذلك 

على   معروضة  أخرى  بملفات  يتعلق  فالضم  الدفوع، 

ع، لذلك يجب إدخال تعديل  فاملحكمة، مثار فيها نفس الد

ملفات أخرى معروضة عليها   ضم "   بسيط بمقتضاه يكون 

بنفس تتعلق  فيها  يفصل  لم  الوقت  نفس  املقتض ى    في 

 ". توريتهاملطعون بعدم دس التشريعي 

 : 18املادة

أحد  من  بطلب  أو  تلقائية  بصفة  الدستورية،  للمحكمة  يمكن 

ضم  لم   الطراف،  الوقت  نفس  في  عليها  معروضة  أخرى  ملفات 

بنفس تتعلق  فيها  التشريعي   يفصل  بعدم    املقتض ى  املطعون 

 دستوريته. 

 :  18املادة

أحد  من  بطلب  أو  تلقائية  بصفة  الدستورية،  للمحكمة  يمكن 

املقتض ى   بنفس  املتعلقة  الدستورية  بعدم  الدفوع  ضم  الطراف، 

 أو بمقتض ى تشريعي مرتبط به. التشريعي
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 8التعديل رقم : 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

إضافة فقرة جديدة بحيث أغفلت هذه املادة اإلشارة    .

أو   األطراف  من  بطلب  الشفوية  افعة  املر في  الحق  إلى 

 أحدهم عند انعقاد الجلسة العلنية. 

 : 19املادة

أعاله، يحدد رئيس   17و16بعد انقضاء اآلجال املحددة في املادتين  

 املحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، ويشعر رئيس الحكومة ورئيس ي

أيام على  (10)مجلس ي البرملان والطراف بذلك قبل انعقادها بعشرة 

 القل.

اإلشعار  بعد  افعة  املر يريد  الذي  الطرف  أو  األطراف  على  يجب 

ل  بانعقاد الجلسة إبداء رغبته في ذلك للمحكمة خالل نفس األج

افعة أو التخلي  حتى يتمكن الطرف اآلخر من تحضير نفسه للمر

 باملذكرة أو املذكرات الكتابية.  عن هذا الحق واإلكتفاء

   19املادة:

أعاله، يحدد رئيس   17و16بعد انقضاء اآلجال املحددة في املادتين  

 املحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، ويشعر رئيس الحكومة ورئيس ي

أيام على  (10)مجلس ي البرملان والطراف بذلك قبل انعقادها بعشرة 

 القل.
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الدفع بعدم  يتعلق بتحديد شروط وإجراءات  86.15تعديالت مجموعة العدالة االجتماعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 

 دستورية قانون 

 

 29عدد التعديالت:  

 11عدد المواد المقترح تعديلها: 

رقم 

 التعديل
 تعليل التعديل التعديل املقترح  املادة األصلية  املادة  ر.

 املادة    .1

2 

ثالث  

 تعديالت 

 

يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون التنظيمي  

 :ما يلي

أطراف الدعوى بأنه يمس  أ( القانون الذي يدفع أحد  

بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور: كل مقتض ى 

تطبيقه في دعوى معروضة على    ذو طابع تشريعي يراد

بأن تطبيقه سيؤدي    ااملحكمة، ويدفع طرف من أطرافه

أو   الحقوق  أو حرمان من حق من  انتهاك  أو  إلى خرق 

 حرية من الحريات التي يضمنها الدستور؛ 

يراد بالعبارات التالية في مدلول هذا القانون التنظيمي  

 :ما يلي

أحد أطراف الدعوى بأنه يمس    أ( القانون الذي يدفع

بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور: كل مقتض ى 

  ساري املفعول   موضوعي أو إجرائي  ذو طابع تشريعي

تطبيقه املحكمة  يراد  على  معروضة  دعوى  أو   في 

قبلتأويال ال من  به  املرتبطة  النقض  ت  ،  محكمة 

سيؤدي إلى خرق    تطبيقه  ه ويدفع طرف من أطرافها بأن

الذي تدقيق مدلول القانون  

الدعوى  أطراف  أحد  يدفع 

بالحقوق  يمس  بأنه 

يضمنها  التي  والحريات 

أنه   تور الدس على  بالتأكيد 

املقتضيات  يشمل 

املوضوعية  التشريعية 

والتأويالت  واملسطرية 
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: كل مدع أو مدعى عليه في قضية  دعوى ب( أطراف ال

بالحق   مطالب  أو  متهم  وكل  املحكمة،  على  معروضة 

الدعوى   في  العامة  النيابة  أو  مدني  مسؤول  أو  املدني 

 بعده؛ 4العمومية، مع مراعاة مقتض ى املادة 

الوسيلة    قانون:ج( دفع أحد الطراف بعدم دستورية  

ال أطراف  أحد  بواسطتها  يثير  التي  دعوى،  القانونية 

دستورية عدم  فيها،  النظر  ماسا    قانون   أثناء  يعتبره 

أو الحقوق  من  يضمنها    بحق  التي  الحريات  من  بحرية 

الدستور، وذلك طبقا للشروط والكيفيات املنصوص  

 .عليها في هذا القانون التنظيمي

أو انتهاك أو حرمان من حق من الحقوق أو حرية من  

 الحريات التي يضمنها الدستور؛

الدعوى: أطراف  املنصوص    ب(  الدعوى  أطراف 

عليهم في قانوني املسطرة املدنية واملسطرة الجنائية  

مدع أو مدعى عليه في قضية معروضة على   كل  ال سيما

املحكمة، وكل متهم أو مطالب بالحق املدني أو مسؤول  

العامة   النيابة  أو  العمومية،  مدني  الدعوى  مع  في 

 بعده؛ 4مراعاة مقتض ى املادة 

الوسيلة    قانون:ج( دفع أحد الطراف بعدم دستورية  

الدعوى،   أطراف  أحد  بواسطتها  يثير  التي  القانونية 

ماسا  أث يعتبره  قانون  دستورية  عدم  فيها،  النظر  ناء 

التي يضمنها   الحريات  من  بحرية  أو  الحقوق  بحق من 

الدستور، وذلك طبقا للشروط والكيفيات املنصوص  

 عليها في هذا القانون التنظيمي. 

املرتبطة به من قبل محكمة 

 النقض. 

 

أطراف  مدلول  تدقيق 

الدعوى باإلحالة إلى املسطرة 

الجنائية واملدنية والنصوص 

 4الخرى املشار إليها في املادة  

مع  القانون،  مشروع  من 

اعتبا  كون  على  ر التأكيد 

من  طرفا  العامة  النيابة 

ينحصر  ال  الدعوى  أطراف 

 في الدعوى العمومية. 

 

 

أمام   3املادة   .2 قانون  دستورية  بعدم  الدفع  يثار  أن  يمكن 

املحكمة   أمام  وكذا  اململكة،  محاكم  مختلف 

أمام   قانون  دستورية  بعدم  الدفع  يثار  أن  يمكن 

األولىمحاكم    مختلف إثار كما  ،  الدرجة    تهيمكن، 

تجويد الصياغة من خالل  

فصل املقتضيات املتعلقة  
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ثالث  

 تعديالت 

الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون املتعلقة  

   .بانتخاب أعضاء البرملان

كما يمكن، إثارة هذا الدفع لول مرة أمام محكمة ثاني  

   .درجة أو أمام محكمة النقض

ن يثار الدفع بعدم الدستورية  يجب في جميع الحوال، أ

جاهزة   املحكمة  على  املعروضة  القضية  اعتبار  قبل 

  .للحكم

لدن   من  تلقائيا  املذكور  الدفع  يثار  أن  يمكن  ال 

من    2املحكمة، مع مراعاة مقتض ى البند »ب« من املادة  

 .هذا القانون التنظيمي

أو أمام محكمة  محاكم الدرجة الثانية ألول مرة أمام  

  .النقض

أمام  أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون    كما يمكن

املحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت في الطعون  

  .املتعلقة بانتخاب أعضاء البرملان

يجب في جميع الحوال، أن يثار الدفع بعدم الدستورية  

القضية املعروضة على املحكمة    تصبح   اعتبارأن  قبل  

 وتحجز للمداولة أو التأمل.  جاهزة للحكم

لدن   من  تلقائيا  املذكور  الدفع  يثار  أن  يمكن  ال 

من    2املحكمة، مع مراعاة مقتض ى البند »ب« من املادة  

 التنظيمي.هذا القانون 

بمحاكم التنظيم القضائي  

عن ما يتعلق باملحكمة  

 الدستورية. 

 

 

 

 

 

ضبط املعيار الذي يمكن  

اعتماده في اعتبار القضية  

جاهزة وحجزها للمداولة أو  

 التأمل. 

املحكمة   5املادة   .3 قبل  من  القبول  عدم  طائلة  تحت  يجب 

الدستورية   بعدم  الدفع  إثارة  النزاع،  عليها  املعروض 

 :التاليةبواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة الشروط 

ا   ،يجب قبل  من  القبول  عدم  طائلة  ملحكمة  تحت 

الدستورية  بعدم  الدفع  إثارة  النزاع،  عليها  املعروض 

 :التاليةبواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة الشروط 

تجويد الصياغة ببيان كون  

الدفع يقدم في مذكرة  

مستقلة عن الدعوى  
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أربع  

 تعديالت 

 ؛  مستقلةأن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة  -

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

هيئات من  هيئة  جدول  في  مسجل  املحامين    محام 

تستلزم   الصلية  الدعوى  كانت  إذا  أنه  غير  باملغرب. 

فإنه   العمل،  به  الجاري  للتشريع  طبقا  محام  تنصيب 

مراعاة   مع  الخير،  هذا  قبل  من  توقع  أن  يتعين 

 االتفاقيات الدولية النافذة؛ 

وفق   - مبلغه  تحديد  يتم  قضائي  رسم  عنها  يؤدى  أن 

متيع مثير الدفع  التشريع الجاري به العمل، ما لم يتم ت

 باملساعدة القضائية ؛ 

 ؛من املقتض ى التشريعي موضوع الدفعأن تتض -

أن يكون املقتض ى التشريعي موضوع الدفع هو الذي   -

تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن املحكمة في الدعوى  

 أو املسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة؛ 

بصفة  -  مقدمة  الدفع  مذكرة  تكون  عن    مستقلة أن 

 ؛الدعوى األصلية

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

هيئات   من  هيئة  جدول  في  مسجل  املحامين  محام 

تستلزم    ،باملغرب الصلية  الدعوى  كانت  إذا  أنه  غير 

فإنه   العمل،  به  الجاري  للتشريع  طبقا  محام  تنصيب 

الخير هذا  قبل  من  توقع  أن  مراعاة  يتعين  مع   ،

 االتفاقيات الدولية النافذة؛ 

موطن  - تتضمن  الدفع  أن  عبره  الذي    مثير  يتم 

 لتوصل بتبليغات املحكمة؛ا

يؤدى   - وفق  أن  مبلغه  تحديد  يتم  قضائي  رسم  عنها 

التشريع الجاري به العمل، ما لم يتم تمتيع مثير الدفع  

 ؛  باملساعدة القضائية

تتض-  الدفعأن  موضوع  التشريعي  املقتض ى  وأن    من 

بين أوجه مساس هذا املقتض ى بالحقوق والحريات  ت

 ؛ التي يضمنها الدستور 

الصلية وأن يتضمن موطن  

مثير الدفع لتسهيل عملية  

 التبليغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيان  ضرورة  على  التأكيد 

املقتض ى  مساس  أوجه 
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بمطابقة املقتض ى التشريعي أال يكون قد سبق البت   -

محل الدفع للدستور، مالم تتغير السس التي تم بناء 

 .عليها البت املذكور 

لعدد   مساوية  منها  بنسخ  املذكرة  ترفق  أن  يجب 

يرغب   أخرى  وثيقة  بأي  االقتضاء،  وعند  الطراف، 

 .الطرف املعني في اإلدالء بها أمام املحكمة

أن يكون املقتض ى التشريعي موضوع الدفع هو الذي   -

  في الدعوى تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن املحكمة  

 أو املسطرة أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة؛ 

أال يكون قد سبق البت بمطابقة املقتض ى التشريعي   -

محل الدفع للدستور، مالم تتغير السس التي تم بناء  

 .ر عليها البت املذكو 

بنسخ منها مساوية لعدد أن ترفق املذكرة  يمكن يجب

و يرغب    األطراف،  أخرى  وثيقة  بأي  االقتضاء،  عند 

 .الطرف املعني في اإلدالء بها أمام املحكمة

تطبيقه   املراد  التشريعي 

التي  والحريات  بالحقوق 

 يضمنها الدستور. 

 

 

 

 6املادة   .4

سبع  

 تعديالت 

يجب على املحكمة أن تتأكد من استيفاء الدفع بعدم 

املنصوص   للشروط  أمامها،  املثار  قانون،  دستورية 

(  12أعاله داخل أجل أقصاه اثنا عشر )  5عليها في املادة  

 .يوما من تاريخ إثارته أمامها

للمحكمة أن تنذر مثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع  

أر  يتجاوز  ال  أجل  داخل  )أمامها  تاريخ  4بعة  من  أيام   )

 .الدفع تقديم املذكرة الكتابية بشأن

دفع  ال  مذكرة يجب على املحكمة أن تتأكد من استيفاء  

للشروط   أمامها،  املثار  قانون،  دستورية  بعدم 

اثنا  أعاله داخل أجل أقصاه    5املنصوص عليها في املادة  

 .يوما من تاريخ إثارته أمامها( 12عشر )

الدفع    ملحكمةا  تنذر الدفع  مثير  مسطرة  بتصحيح 

يتجاوز   ال  أجل  داخل  تاريخ    (4)   أربعةأمامها  من  أيام 

 .الدفع الكتابية بشأنتقديم املذكرة 

تتعلق الشروط املنصوص   -

املادة   في  بمذكرة    5عليها 

 . الدفع كآليةب الدفع وليس  

جعل   - إلى  التعديل  يهدف 

الدفع   مثير  إنذار  إجراء 

لتصحيح املسطرة وجوبيا  

ال  أجال    ه منحمع   لذاك 

أيام يحتسب من    4يتجاوز  
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إذا تحققت املحكمة من استيفاء الشروط املنصوص  

أعاله، وجب عليها إحالة مذكرة الدفع    5عليها في املادة  

( ثمانية  الدستورية داخل أجل أقصاه  (  8إلى املحكمة 

 .أيام من تاريخ صدور مقررها بقبول مذكرة الدفع

م حالة  الدفع  في  استيفاء  عدم  للمحكمة  تبين  إذا  ا 

بعدم  القاض ي  مقررها  تبلغ  فإنها  املذكورة،  للشروط 

 .قبول الدفع فورا لألطراف

للطعن،  قابل  وغير  معلال  القبول  بعدم  مقررها  يكون 

ويجوز إثارة نفس الدفع من جديد أمام املحاكم العلى 

 .درجة

يمنح ملثير الدفع، تحت طائلة عدم قبول الدفع، أجل  

من  بليغه باإلنذار،  ( أيام من تاريخ ت4ال يتجاوز أربعة )

 أجل تصحيح مسطرة الدفع.

إذا تحققت املحكمة من استيفاء الشروط املنصوص  

أعاله، وجب عليها إحالة مذكرة الدفع    5عليها في املادة  

)إلى   (  8املحكمة الدستورية داخل أجل أقصاه ثمانية 

 .أيام من تاريخ صدور مقررها بقبول مذكرة الدفع

استيفاء   عدم  للمحكمة  تبين  إذا  ما  حالة    مذكرة في 

املذكورة  للشروط  اإلنذار ،  الدفع  توجيه  بعد 

،  ، عند االقتضاءأعاله  2املنصوص عليه في الفقرة  

بعدم   القاض ي  مقررها  تبلغ  فورا  فإنها  الدفع  قبول 

 .لألطراف

 ،يكون مقررها بعدم القبول معلال وغير قابل للطعن

من جديد أمام املحاكم  غير أنه يجوز إثارة نفس الدفع 

درجة في    العلى  الصادر  الحكم  يكون  أن  شريطة 

 الدعوى األصلية يقبل الطعن.

ووضع   بذلك  تبليغه  تاريخ 

عدم   حالة  في  جزاء 

عدم   في  يتمثل  االستجابة 

   قبول الدفع.

 

 

 

ن   - الدفع  إثارة  إمكانية 

جديد أمام محاكم أعلى  

بقبول   مشروط  درجة 

 الدعوى الصلية الطعن  

 

عدم   - على  جزاء  وضع 

ملقررها   املحكمة  إصدار 

قبول   عدم  أو  بقبول 

مذكرة الدفع وهو إحالة  

إلى   الدفع  مذكرة 

 املحكمة الدستورية. 
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قبول   عدم  أو  بقبول  مقررا  املحكمة  تصدر  لم  إذا 

اآلجال في  الدفع  هذه    مذكرة  في  عليها  املنصوص 

مذكرة    تحيل،املادة،   املحكمة  وجوبا،  إلى  الدفع 

، بناء على طلب من مثير الدعم يقدم قبل  الدستورية

 أن تصبح القضية جاهزة وتحجز للمداولة أو التأمل. 

 7املادة   .5

تعديل 

 واحد

أمامها   أثير  التي  املحكمة،  في  توقف  البت  الدفع، 

من   ابتداء  بها،  املرتبطة  اآلجال  توقف  كما  الدعوى 

االستثناءات الواردة في    تاريخ تقديم الدفع، مع مراعاة

 .بعده 8املادة 

بعد   فورا  الدعوى  في  البت  تواصل  املحكمة  أن  غير 

من   الخيرة  الفقرة  في  عليه  املنصوص  مقررها  صدور 

الحا  6املادة   حسب  بلغت،  إذا  أو  بقرار  أعاله  لة، 

املادة   في  عليه  املنصوص  الدستورية  أو    14املحكمة 

، من هذا القانون  25بقرارها املنصوص عليه في املادة  

 .التنظيمي

في  البت  الدفع،  أمامها  أثير  التي  املحكمة،  توقف 

اآلجا توقف  كما  من  الدعوى  ابتداء  بها،  املرتبطة  ل 

االستثناءات الواردة في    تاريخ تقديم الدفع، مع مراعاة

 .بعده 8املادة 

بعد   فورا  الدعوى  في  البت  تواصل  املحكمة  أن  غير 

من   الخيرة  الفقرة  في  عليه  املنصوص  مقررها  صدور 

بقرار    6املادة   الحالة،  حسب  بلغت،  إذا  أو  أعاله 

املنصوص   الدستورية  املادة  املحكمة  في  أو    14عليه 

، من هذا القانون  25بقرارها املنصوص عليه في املادة  

 .التنظيمي
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في  البت  مواصلة  عزمها  عند  املحكمة،  على  ويتعين 

 .الدعوى إشعار الطراف بذلك

في  البت  مواصلة  عزمها  عند  املحكمة،  على  ويتعين 

 .بذلك فوراالدعوى إشعار الطراف 

  ضرورة التنصيص على 

ألطراف  املحكمة ل إشعار 

عزمها مواصلة البت  ب فورا

 .عوى في الد

 8املادة   .6

ثالث  

 تعديالت 

املادة   مقتضيات  مراعاة  القانون    24مع  هذا  من 

التنظيمي، واستثناء من أحكام الفقرة الولى من املادة  

أعاله، ال توقف املحكمة البت في الدعوى في الحاالت    7

 :اآلتية

 إجراءات التحقيق في املجالين املدني والجنائي؛  .1

التحفظية   .2 أو  الوقتية  التدابير  اتخاذ 

 الضرورية؛ 

القانونية املناسبة متى تعلق   .3 اتخاذ اإلجراءات 

 للحرية؛ سالب   المر بتدبير

 

عندما ينص القانون على أجل محدد للبت في   .4

 الدعوى أو البت على سبيل االستعجال؛ 

املادة   مقتضيات  مراعاة  القانون    24مع  هذا  من 

التنظيمي، واستثناء من أحكام الفقرة الولى من املادة  

في  أعاله،    7 الدعوى  في  البت  املحكمة  توقف  ال 

يمكن للمحكمة في حالة وقف البت    :الحاالت اآلتية

 أن تستمر في:   في الدعوى 

 إجراءات التحقيق في املجالين املدني والجنائي؛ .1

التحفظية   .2 أو  الوقتية  التدابير  اتخاذ 

 الضرورية؛ 

اتخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة متى تعلق   .3

 للحرية؛ سالب   المر بتدبير

الحال   ال  في  الدعوى  في  البت  املحكمة  تين  توقف 

 :اآلتيتين

ال   الدعوى  في  البت  وقف 

من   عدد  يشمل  أن  ينبغي  

الضرورية   اإلجراءات 

ك  بها  في املرتبطة  التحقيق 

والجنائي  املدني    املجالين 

أو  و  الوقتية  التدابير  اتخاذ 

الضرورية    التحفظية 

القانونية  و  اإلجراءات 

المر   تعلق  متى  املناسبة 

 للحرية؛ سالب  بتدبير
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إلى إلحاق ضرر بحقوق    اإلجراءإذا كان   .5 يؤدي 

 .أحد الطراف يتعذر إصالحه 

عندما ينص القانون على أجل محدد للبت في   .1

 الدعوى أو البت على سبيل االستعجال؛ 

يؤدي إلى    وقف البت في الدعوى إجراء  إذا كان   .2

 .إلحاق ضرر بحقوق أحد الطراف يتعذر إصالحه

عنوان    .7

الباب  

 الثالث 

تعديل 

 واحد

أمام   قانون  دستورية  بعدم  الدفع  وإجراءات  شروط 

 الدستورية والبت فيهاملحكمة 

شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام 

 املحكمة الدستورية والبت فيه

و ال بجراءات  اإل شروط  بعدم و الدفاملتعلقة  ع 

أو  دستورية   الدستورية  إلى املحكمة  املحالة  قوانين 

 مباشرة والبت فيها املقدمة إليها 

تجويد صياغة عنوان الباب  

 الثالث 

 10املادة    .8

تعديل 

 واحد

املحكمة   أمام  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  يقدم 

بانتخاب   في منازعة متعلقة  البت  الدستورية بمناسبة 

أعضاء البرملان بواسطة مذكرة كتابية تتوفر فيها نفس  

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

 .أعاله 5املادة 

املحكمة   أمام  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  يقدم 

بانتخاب   في منازعة متعلقة  البت  الدستورية بمناسبة 

أعضاء البرملان بواسطة مذكرة كتابية تتوفر فيها نفس  

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

 .أعاله 5املادة 

إلزام مثير الدفع  ال ينبغي 

بتقديم عدة نسخ وهو  

إجراء متجاوز ال يليق  

بأهمية هذه اآللية  

 الدستورية الجديدة.
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  مساوية لعدد الطراف يجب إرفاق مذكرة الدفع بنسخ  

صاحب   يرغب  التي  واملستندات  الوثائق  بجميع  وكذا 

 الدفع في اإلدالء بها 

القضية   تصبح  أن  قبل  الدفع  هذا  يقدم  أن  يجب 

 .املعروضة على املحكمة الدستورية جاهزة للحكم

الدفع   مذكرة  إرفاق  لعدد  يجب  مساوية  بنسخ 

بجميع الوثائق واملستندات التي يرغب    األطراف وكذا

 . صاحب الدفع في اإلدالء بها

القضية  تصبح  أن  قبل  الدفع  هذا  يقدم  أن  يجب 

 .املعروضة على املحكمة الدستورية جاهزة للحكم

 12املادة    .9

تعديل 

 وحد

بتصحيح   الدفع  مثير  تنذر  أن  الدستورية  للمحكمة 

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

 .تاريخ تقديم مذكرة الدفع

بتصحيح   الدفع  مثير  تنذر  أن  الدستورية  للمحكمة 

( أربعة  يتجاوز  ال  أجل  داخل  الدفع  أيام  4مسطرة   )

 .من تاريخ تقديم مذكرة الدفع

 

  12حذف مقتضيات املادة 

التي  14وإدماجها في املادة 

تتناول اختصاص الهيئة  

بالتأكد من استيفاء الدفع  

 للشروط ملطلوبة.

 13املادة    .10

3 

 تعديالت 

ث املحكمة الدستورية، من بين أعضائها، هيئة أو  تحد  

ثالثة   عن  منها  الواحدة  أعضاء  عدد  يقل  ال  هيئات 

تختص بتصفية الدفوع بعدم   أعضاء من بينهم رئيس،

دستورية قوانين املحالة إليها، أو املقدمة إليها مباشرة  

بمناسبة البت في منازعة معروضة عليها تتعلق بانتخاب  

 .أعضاء البرملان

 
 
أعضائها،    داخلث  حد  ت بين  من  الدستورية،  املحكمة 

الواحدة منها عن   يقل عدد أعضاء  أو هيئات ال  هيئة 

تختص بتصفية الدفوع    ثالثة أعضاء من بينهم رئيس،

أو   إليها،  املحالة  قوانين  دستورية  إليها  بعدم  املقدمة 

مباشرة بمناسبة البت في منازعة معروضة عليها تتعلق  

 .بانتخاب أعضاء البرملان

تعيين رؤساء الهيئات ينبغي  

أن يتم بتشاور مع أعضاء  

 املحكمة الدستورية. 
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املذكورة   الهيئات  من  هيئة  كل  ورئيس  أعضاء  يعين 

 .أعاله من قبل رئيس املحكمة الدستورية

بالغلبية قراراتها  الهيئة  وفي    تتخذ  لعضائها،  املطلقة 

فيه   يكون  الذي  الجانب  يرجح  الصوات  تعادل  حالة 

 .الرئيس

املذكورة   الهيئات  من  هيئة  كل  ورئيس  أعضاء  يعين 

الدستورية املحكمة  رئيس  قبل  من  مع    أعاله  بتشاور 

 . األعضاءباقي 

وفي   لعضائها،  املطلقة  بالغلبية  قراراتها  الهيئة  تتخذ 

تعادل   فيه  حالة  يكون  الذي  الجانب  يرجح  الصوات 

 .الرئيس

املذكورة   الهيئات  وتنظيم  إحداث  كيفيات  تحدد 

 أعاله في النظام الداخلي للمحكمة الدستورية.

 

 

 

 

 

اإلحالة على النظام الداخلي 

للمحكمة الدستورية  

لتنظيم الهيئات املناط بها  

 تصفية الدفوع.

 

 14املادة    .11

 تعديالن

  13تتحقق الهيئة أو الهيئات املنصوص عليها في املادة  

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

تاريخ توصل املحكمة الدستورية بالدفع املحال إليها من  

طرف املحكمة أو املقدم أمامها بمناسبة منازعة تتعلق  

الدفع   مذكرة  استيفاء  من  البرملان،  أعضاء  بانتخاب 

  13تتحقق الهيئة أو الهيئات املنصوص عليها في املادة  

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

تاريخ توصل املحكمة الدستورية بالدفع املحال إليها من  

أو املقدم أمامها بمناسبة منازعة تتعلق  طرف املحكمة  

الدفع   مذكرة  استيفاء  من  البرملان،  أعضاء  بانتخاب 

املادة   املادة    12دمج   14في 

اإلنذار  بتوجيه  املتعلقة 

وجعل  املسطرة  لتصحيح 

مناط  االختصاص  هذا 
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 5وص عليها، حسب الحالة، في املادتين  للشروط املنص

 .أعاله، ومن جدية الدفع 10و

املذكورة،   للشروط  الدفع  استيفاء  للهيئة  تبين  إذا 

املحكمة   إلى  فورا  أحالته  الدفع،  جدية  من  وتأكدت 

 . الدستورية

وإذا تبين لها عدم استيفاء الدفع للشروط املذكورة أو  

ة قرارا  عدم جدية الدفع، أصدرت املحكمة الدستوري

تبلغه فورا للمحكمة التي أثير   معلال بعدم قبول الدفع،

 .أمامها الدفع قصد تبليغه إلى الطراف

  5للشروط املنصوص عليها، حسب الحالة، في املادتين 

 .أعاله، ومن جدية الدفع 10و

مثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع داخل  الهيئة  تنذر  

مذكرة  ( أيام من تاريخ تقديم  4أجل ال يتجاوز أربعة )

 .الدفع

عن  ال   التنازل  قانون  يمكن  دستورية  بعدم  الدفع 

أمام  به  التنازل    املتقدم  تم  إذا  الدستورية  املحكمة 

االنتخابيةعن   الدفع   املنازعة  بمناسبتها  أثير  التي 

 .املذكور 

املذكورة،  للشروط  الدفع  استيفاء  للهيئة  تبين  إذا 

إلى   فورا  أحالته  الدفع،  جدية  من  املحكمة  وتأكدت 

 . الدستورية

وإذا تبين لها عدم استيفاء الدفع للشروط املذكورة أو  

عدم جدية الدفع، أصدرت املحكمة الدستورية قرارا  

تبلغه فورا للمحكمة التي أثير   معلال بعدم قبول الدفع،

 .أمامها الدفع قصد تبليغه إلى الطراف

املحكمة  بدل  بالهيئة 

 الدستورية. 

 

 

 

إلى  التعديل  هذا  يهدف 

نفس  مع  االنسجام  ضمان 

عليه  املنصوص  املقتض ى 

التنظيم  ملحاكم  بالنسبة 

بعدم  القاض ي  القضائي 

الدفع  عن  التنازل  إمكانية 

املحكمة  أمام  املثار 

التنازل  حالة  في  الدستورية 

 املنازعة االنتخابية. عن 



جراءات ادلفع بعدم دس تورية قانون    86.15قانون تنظميي رمق    والترشيع وحقوق الإنسان حول مرشوع   تقرير جلنة العدل     - ترتيب الآاثر   – يتعلق بتحديد رشوط واإ
 

 
 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 تعديالت االتحاد الوطني للشغل بالمغرب 

 بمجلس المستشارين 

 

 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون  86.15على مشروع القانون رقم  

 )كما وافق عليه مجلس النواب( 
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1التعديل رقم   

 الباب األول 

 أحكام عامة 

 3المادة 

 التعليل التعديل  املادة األصلية 

يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم  

اململكة، وكذا أمام املحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت  

 .املتعلقة بانتخاب أعضاء البرملانفي الطعون 

كما يمكن، إثارة هذا الدفع لول مرة أمام محكمة ثاني درجة أو  

 .أمام محكمة النقض

قبل   الدستورية  بعدم  الدفع  يثار  أن  الحوال،  جميع  في  يجب 

 .اعتبار القضية املعروضة على املحكمة جاهزة للحكم

لدن من  تلقائيا  املذكور  الدفع  يثار  أن  يمكن  مع    ال  املحكمة، 

املادة   من  »ب«  البند  مقتض ى  القانون    2مراعاة  هذا  من 

 .التنظيمي

مختلف محاكم    أماميمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون  

أمام املحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة البت    وكذا،  اململكة

 .في الطعون املتعلقة بانتخاب أعضاء البرملان

ول مرة أمام محكمة ثاني درجة أو  ل كما يمكن، إثارة هذا الدفع  

النقض محكمة  ومحاكم    .أمام  األولى  الدرجة  محاكم  أمام 

 الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض. 

قبل   الدستورية  بعدم  الدفع  يثار  أن  الحوال،  جميع  في  يجب 

 .اعتبار القضية املعروضة على املحكمة جاهزة للحكم

محاكم    املحكمة  تلقائيا من لدنال يمكن أن يثار الدفع املذكور  

،  الدرجة األولى ومحاكم الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض

املادة   من  »ب«  البند  مقتض ى  مراعاة  القانون    2مع  هذا  من 

 .التنظيمي

عن  الدستورية  املحكمة  فصل 

محاكم التنظيم القضائي وتجويد 

 الصياغة. 

 

 

 

 

 

إمكانية   الدستورية  املحكمة  منح 

في  البث  عند  التلقائية  اإلثارة 

 القضايا املعروضة أمامها. 
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2التعديل رقم   

 الباب الثاني

 شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحاكم 

 5المادة 

 التعليل التعديل املادة األصلية 

يجب تحت طائلة عدم القبول من قبل املحكمة املعروض عليها  

النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع  

 :التاليةمراعاة الشروط 

 أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة؛  -

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

املحامين باملغرب. غير أنه إذا  مسجل في جدول هيئة من هيئات  

للتشريع   طبقا  محام  تنصيب  تستلزم  الصلية  الدعوى  كانت 

الجاري به العمل، فإنه يتعين أن توقع من قبل هذا الخير، مع  

 مراعاة االتفاقيات الدولية النافذة؛ 

التشريع   - وفق  مبلغه  تحديد  يتم  قضائي  رسم  عنها  يؤدى  أن 

يتم   لم  ما  العمل،  به  باملساعدة  الجاري  الدفع  مثير  تمتيع 

 القضائية ؛ 

 أن تتضمن املقتض ى التشريعي موضوع الدفع؛ -

عروض عليها  يجب تحت طائلة عدم القبول من قبل املحكمة امل

النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع  

 :التاليةمراعاة الشروط 

 أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة؛  -

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

مسجل في جدول هيئة من هيئات املحامين باملغرب. غير أنه إذا  

ا الدعوى  للتشريع  كانت  طبقا  محام  تنصيب  تستلزم  لصلية 

الجاري به العمل، فإنه يتعين أن توقع من قبل هذا الخير، مع  

 مراعاة االتفاقيات الدولية النافذة؛ 

أن يؤدى عنها رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع  - 

باملساعدة   الدفع  مثير  تمتيع  يتم  لم  ما  العمل،  به  الجاري 

 القضائية ؛ 

 تتضمن املقتض ى التشريعي موضوع الدفع؛أن  -

تشجيع املتقاضين على اللجوء إلى  

التنصيص   خالل  من  اآللية  هذه 

 على مجانيتها. 
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تم   - الذي  هو  الدفع  موضوع  التشريعي  املقتض ى  يكون  أن 

تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن املحكمة في الدعوى أو املسطرة  

 أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة؛ 

امل - بمطابقة  البت  سبق  قد  يكون  محل  أال  التشريعي  قتض ى 

ما للدستور،  البت    الدفع  عليها  بناء  تم  التي  السس  تتغير  لم 

 .املذكور 

يجب أن ترفق املذكرة بنسخ منها مساوية لعدد الطراف، وعند 

بها   في اإلدالء  االقتضاء، بأي وثيقة أخرى يرغب الطرف املعني 

 .أمام املحكمة

تم   - الذي  هو  الدفع  موضوع  التشريعي  املقتض ى  يكون  أن 

تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن املحكمة في الدعوى أو املسطرة  

 أو يشكل أساسا للمتابعة، حسب الحالة؛ 

محل   - التشريعي  املقتض ى  بمطابقة  البت  سبق  قد  يكون  أال 

ما  للدستور،  البت  لم    الدفع  عليها  بناء  تم  التي  السس  تتغير 

 .املذكور 

يجب أن ترفق املذكرة بنسخ منها مساوية لعدد الطراف، وعند  

بها   في اإلدالء  االقتضاء، بأي وثيقة أخرى يرغب الطرف املعني 

 .أمام املحكمة
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3عديل رقم الت  

 الباب الثاني

 شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية 

 قانون أمام المحاكم 

 9المادة 

 التعليل التعديل املادة األصلية 

عليه،  املدعى  الدفع هو  مثير  وكان  دعواه  املدعي عن  تنازل  إذا 

 121فإن املحكمة تشهد على التنازل، مع مراعاة أحكام الفصل 

 .املسطرة املدنيةمن قانون 

املحكمة  إلى  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  إحالة  يجوز  ال 

الدستورية إذا تم التنازل عن الدعوى التي أثير بمناسبتها الدفع  

 .املذكور 

بعد صدور  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  عن  التنازل  يمكن  ال 

 .مقرر املحكمة بقبول الدفع وإحالته إلى املحكمة الدستورية

تنازل  املدعى عليه،   إذا  الدفع هو  مثير  وكان  املدعي عن دعواه 

  121فإن املحكمة تشهد على التنازل، مع مراعاة أحكام الفصل  

 .من قانون املسطرة املدنية

املحكمة  إلى  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  إحالة  يجوز  ال 

الدستورية إذا تم التنازل عن الدعوى التي أثير بمناسبتها الدفع  

 .بقبول الدفع املحكمة   مقرر ما لم يصدر   املذكور 

بعد صدور  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  عن  التنازل  يمكن  ال 

 .مقرر املحكمة بقبول الدفع وإحالته إلى املحكمة الدستورية

مختلف   وإلزام  الصياغة  تجويد 

املحاكم بإحالة الدفع إلى املحكمة 

الدستورية بمجرد  صدور مقررها  

 الدفع فقط. بقبول 
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4التعديل رقم   

 الباب الثالث 

 شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام

 المحكمة الدستورية والبث فيه 

 11المادة 

 التعليل التعديل املادة األصلية 

بمناسبة   الدستورية  املحكمة  أمام  الدفع  تقديم  عن  يترتب 

البرملان، إيقاف البت في هذه  املنازعة املتعلقة بانتخاب أعضاء  

املقدم  الدفع  في  الدستورية  املحكمة  بت  حين  إلى  املنازعة، 

 .أمامها

املحكمة  طرف  من  تلقائيا  املذكور  الدفع  إثارة  يمكن  ال 

 .الدستورية

بمناسبة   الدستورية  املحكمة  أمام  الدفع  تقديم  عن  يترتب 

ت في هذه  املنازعة املتعلقة بانتخاب أعضاء البرملان، إيقاف الب

املقدم  الدفع  في  الدستورية  املحكمة  بت  حين  إلى  املنازعة، 

 .أمامها

املحكمة     ال طرف  من  تلقائيا  املذكور  الدفع  إثارة  يمكن 

 .الدستورية

منح املحكمة الدستورية صالحية 

بثها   بمناسبة  التلقائي  الدفع  إثارة 

في   سيساهم  انتخابية  منازعة  في 

الترسانة   القانونية تنقيح 

 ومالءمتها مع مقتضيات الدستور.
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5التعديل رقم   

 الباب الثالث 

 شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام

 المحكمة الدستورية والبث فيه 

 16المادة 

 التعليل التعديل املادة األصلية 

الشروط   لكافة  الدفع  استيفاء  بعد  الدستورية  املحكمة  تقوم 

املادة   في  الحكومة،    14املذكورة  رئيس  إلى  فورا  بتبليغه  أعاله، 

 .كل مجلس من مجلس ي البرملان وإلى الطراف ورئيس

مجلس   ورئيس  النواب  مجلس  ورئيس  الحكومة  لرئيس 

تتضمن   كتابية  بمذكرات  اإلدالء  والطراف،  املستشارين 

مالحظاتهم بخصوص موضوع الدفع، وذلك داخل أجل تحدده  

 .الدستوريةاملحكمة 

الشروط   لكافة  الدفع  استيفاء  بعد  الدستورية  املحكمة  تقوم 

املادة   في  الحكومة،    14املذكورة  رئيس  إلى  فورا  بتبليغه  أعاله، 

 .كل مجلس من مجلس ي البرملان وإلى الطراف ورئيس

مجلس   ورئيس  النواب  مجلس  ورئيس  الحكومة  لرئيس 

املجلسين  املستشارين  اإلدال   وأعضاء  بمذكرات  والطراف،  ء 

وذلك   الدفع،  موضوع  بخصوص  مالحظاتهم  تتضمن  كتابية 

 .داخل أجل تحدده املحكمة الدستورية

من القانون   25انسجاما مع املادة 

باملحكمة  املتعلق  التنظيمي 

 الدستورية. 

 



جراءات    86.15قانون تنظميي رمق    والترشيع وحقوق الإنسان حول مرشوع   تقرير جلنة العدل  يتعلق بتحديد رشوط واإ

   - ترتيب الآاثر   – ادلفع بعدم دس تورية قانون  
 

 
 

111 
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موقف   مقدم التعديل  المادة 
 الحكومة 

موقف أصحاب  
 التعديل  

 نتيجة التصويت على المادة  نتيجة التصويت على التعديل 
 الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون 

 الإجامع  مل يرد بشأأنه أأي تعديل العنوان 

1 
مجموعة الكونفدرالية   ورد بشأأهنا تعديل مقدم من 

 ادلميقراطية للشغل 
 السحب  غري مقبول 

 الإجامع 

2 

 تعديالت 6ورد بشأأهنا 

 تعديل مقدم من فرق الأغلبية
 مقبول بصيغة اللجنة

 

 

 

 الإجامع 

 

 

 

 

 

 الإجامع 

 كام عدلهتا اللجنة  

 السحب  غري مقبول   تعديالن مقدمان من الفريق احلريك

 تعديل مقدم من الفريق الاشرتايك

ادلميقراطية   مقبول بصيغة اللجنة الكونفدرالية  مجموعة  من  مقدم  تعديل 

 للشغل

 السحب  غري مقبول   تعديل مقدم من مجموعة العداةل الاجامتعية 

3 

 تعديالت 7ورد بشأأهنا 

 تعديل مقدم من فرق الأغلبية
 -  مقبول

 

 الإجامع 

 

 

 

 الإجامع 

 كام عدلهتا اللجنة  

 -  مقبول تعديالن مقدمان من الفريق احلريك

مجموعة من  مقدم  ادلميقراطي  تعديل  ادلس توري 

 الاجامتعي
 -  غري مقبول 

 ل أأحد  10 ل أأحد 

مجموعة   من  مقدم  ادلميقراطية  تعديل  الكونفدرالية 

 للشغل
 -  مقبول

 الإجامع 
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موقف   مقدم التعديل  المادة 
 الحكومة 

موقف أصحاب  
 التعديل  

 نتيجة التصويت على المادة  نتيجة التصويت على التعديل 
 الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون 

  -  -  -  السحب  غري مقبول  تعديل مقدم من مجموعة العداةل الاجامتعية 

 -  -  -  السحب  غري مقبول  تعديل مقدم من الاحتاد الوطين للشغل ابملغرب 

4 

 

 مل يرد بشأأهنا أأي تعديل 

 

 الإجامع 

5 

 تعديالت 7ورد بشأأهنا 

 تعديالت مقدمة من فرق الأغلبية  3
 مقبول 

 بصيغة اللجنة
 الإجامع 

 

 

 

 الإجامع 

 كام عدلهتا اللجنة 

 2 5 2 التشبث  غري مقبول  تعديل مقدم من الفريق احلريك

ادلميقراطية   الكونفدرالية  مجموعة  من  مقدم  تعديل 

 للشغل
 الإجامع  مقبول بصيغة اللجنة

 العداةل الاجامتعية تعديل مقدم من مجموعة 

 
 الإجامع  مقبول بصيغة اللجنة

 -  -  -  السحب  غري مقبول  تعديل مقدم من الاحتاد الوطين للشغل ابملغرب 

6 
 تعديالت 3ورد بشأأهنا  

 تعديل مقدم من الفريق احلريك
 السحب  غري مقبول 

 الإجامع  -  -  - 

 كام عدلهتا اللجنة 
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موقف   مقدم التعديل  المادة 
 الحكومة 

موقف أصحاب  
 التعديل  

 نتيجة التصويت على المادة  نتيجة التصويت على التعديل 
 الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون 

مجموعة   من  مقدم  ادلميقراطية  تعديل  الكونفدرالية 

 للشغل
 السحب  غري مقبول 

 -  -  - 

 

 تعديل مقدم من مجموعة العداةل الاجامتعية 

 

 مقبول بصيغة اللجنة

 

 الإجامع 

7 

 تعديالت 3ورد بشأأهنا 

ادلميقراطية   الكونفدرالية  مجموعة  من  مقدم  تعديل 

 للشغل

 مقبول بصيغة اللجنة

 

 الإجامع 

 

 الإجامع 

 عدلهتا اللجنة كام 

 -  -  -  السحب  غري مقبول  تعديل مقدم من الفريق الاشرتايك

 -  -  -  السحب  غري مقبول  تعديل مقدم من مجموعة العداةل الاجامتعية 

8 

 تعديالت 5ورد بشأأهنا 

 تعديل مقدم فرق الأغلبية  

 مقبول بصيغة اللجنة

 

 

 الإجامع 

 

 

 الإجامع 

 كام عدلهتا اللجنة 
 تعديالن مقدمان من الفريق احلريك

 تعديل مقدم من الفريق الاشرتايك

 تعديل مقدم من مجموعة العداةل الاجامتعية 
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موقف   مقدم التعديل  المادة 
 الحكومة 

موقف أصحاب  
 التعديل  

 نتيجة التصويت على المادة  نتيجة التصويت على التعديل 
 الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون 

  9 

 

 ورد بشأأهنا تعديالن

تعديل مقدم من مجموعة الكونفدرالية ادلميقراطية  

 للشغل

 السحب  غري مقبول 

 -  -  -  

 

 الإجامع 

 السحب  غري مقبول  الوطين للشغل ابملغرب تعديل مقدم من الاحتاد 
 -  -  - 

 الباب الثالث 

رشوط  

جراءات ادلفع  واإ

بعدم دس تورية 

قانون أأمام 

احملمكة  

ادلس تورية 

 والبت فيه 

 تعديالت 5ورد بشأأهنا 
 

 تعديل مقدم فرق الأغلبية

 مقبول بصيغة اللجنة

 

 

 

 

 

 

 الإجامع 

 

 

 

 

 

 الإجامع 

 كام عدلهتا اللجنة 

 

 مقدمان من الفريق احلريكتعديل 

 تعديل مقدم من الفريق الاشرتايك

ادلميقراطية   الكونفدرالية  مجموعة  من  مقدم  تعديل 

 للشغل

 تعديل مقدم من مجموعة العداةل الاجامتعية 
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موقف   مقدم التعديل  المادة 
 الحكومة 

موقف أصحاب  
 التعديل  

 نتيجة التصويت على المادة  نتيجة التصويت على التعديل 
 الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون 

10 
العداةل   مجموعة  من  مقدم  تعديل  بشأأهنا  ورد 

 الاجامتعية 

 

 السحب  غري مقبول 

 

 الإجامع 

 

 الإجامع 

11 

 تعديالت 3ورد بشأأهنا 
 

 تعديل مقدم فرق الأغلبية
 -  مقبول

  1 ل أأحد  9

 

9 

 

 

 - 

 

 

1 
 ل أأحد  9 1 التشبث  غري مقبول  تعديل مقدم من الفريق الاشرتايك

 دم من الاحتاد الوطين للشغل ابملغرب تعديل مق

 
 السحب  غري مقبول 

   

12 

 أأهنا تعديالنورد بش
 

ادلميقراطية   الكونفدرالية  مجموعة  من  مقدم  تعديل 

 للشغل

 السحب  غري مقبول 

 

 

 الإجامع 

 حول تعديل بصيغة اللجنة  

 

 

 

 الإجامع 

 تعديل مقدم من مجموعة العداةل الاجامتعية  كام عدلهتا اللجنة  

 
 السحب  غري مقبول 

13 
 الاجامتعية تعديل مقدم من مجموعة العداةل 

 

 

 السحب  غري مقبول 

 -  -  -  

 الإجامع 
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موقف   مقدم التعديل  المادة 
 الحكومة 

موقف أصحاب  
 التعديل  

 نتيجة التصويت على المادة  نتيجة التصويت على التعديل 
 الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون 

14 

 

 

 ورد بشأأهنا تعديالن

 مقبول بصيغة اللجنة تعديل مقدم فرق الأغلبية

 

 الإجامع 

 

 الإجامع 

 كام عدلهتا اللجنة 
 تعديل مقدم من مجموعة العداةل الاجامتعية 

15 
 ورد بشأأهنا تعديل مقدم من فرق الأغلبية 

 

 

 -  مقبول

 

 الإجامع 

 

 الإجامع 

 كام عدلهتا اللجنة 

16 

 ورد بشأأهنا تعديالن
 

 تعديل مقدم فرق الأغلبية
 -  مقبول

  الإجامع 

 الإجامع 

 تعديل مقدم من الاحتاد الوطين للشغل ابملغرب  كام عدلهتا اللجنة 

 
 السحب  غري مقبول 

 -  -  - 

17 
 ورد بشأأنه تعديل مقدم من فرق الأغلبية 

 
 -  مقبول

 

 الإجامع 
 الإجامع 

 كام عدلهتا اللجنة 

18 
مجموعة الكونفدرالية   ورد بشأأهنا تعديل مقدم من 

 ادلميقراطية للشغل 
 السحب  غري مقبول 

 الإجامع  -  -  - 

19 
الكونفدرالية   مجموعة  من  مقدم  تعديل  بشأأنه  ورد 

 ادلميقراطية للشغل 
 السحب  غري مقبول 

 الإجامع  -  -  - 
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موقف   مقدم التعديل  المادة 
 الحكومة 

موقف أصحاب  
 التعديل  

 نتيجة التصويت على المادة  نتيجة التصويت على التعديل 
 الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون 

  20املواد من  

ىل    23اإ
 يرد بشأأهنا تعديل مل 

 الإجامع 

24 
 ورد بشأأهنا تعديل مقدم من الفريق احلريك 

 
 السحب  غري مقبول 

 الإجامع  -  -  - 

  25املواد من  

ىل    27اإ
 مل يرد بشأأهنا تعديل 

 الإجامع 

28 
 ورد بشأأهنا تعديل مقدم من الفريق احلريك 

 
 السحب  غري مقبول 

 الإجامع  -  -  - 

 
 

جراءات ادلفع بعدم دس تورية قانون    86.15تنظميي رمق  التصويت عىل مرشوع قانون    يتعلق بتحديد رشوط واإ

 70.18بعد ترتيب الآاثر القانونية لقرار احملمكة ادلس تورية رمق  

 9  املوافقون: 

 ل أأحد   املعارضون: 

 1  املمتنعون: 
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وافقت مشروع قـانون تنظيمي كما 
 عليه اللجنة معدل
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 86.15مشروع قانون تنظيمي رقم 

 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات

 الدفع بعدم دستورية قانون 
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 86.15مشروع قانون تنظيمي رقم  

 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات 

 الدفع بعدم دستورية قانون 

 

 الباب الول 

 أحكام عامة 

 املادة األولى 

الثانية من الفصل  تطبيقا   الفقرة  الدفع بعدم   133لحكام  التنظيمي شروط وإجراءات  الدستور، يحدد هذا القانون  من 

دستورية قانون ساري املفعول، يراد تطبيقه بشأن دعوى معروضة على املحكمة، يدفع أحد أطرافها أنه يمس بالحقوق والحريات  

 التي يضمنها الدستور. 

 2املادة 

 لتالية في مدلول هذا القانون التنظيمي ما يلي: يراد بالعبارات ا

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

ان من حق يراد تطبيقه في دعوى معروضة على املحكمة، ويدفع طرف من أطرافها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرم

 من الحقوق أو حرية من الحريات التي يضمنها الدستور؛ 

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

العامة   النيابة  أو  العمومية  في  سواء مدني  في    الدعوى  فيها طرفا أصأو  تكون  التي  املدنية  بمقتض ى  القضايا  منضما  أو  ليا 

 بعده؛ 4مع مراعاة مقتض ى املادة  ،القوانين الجاري بها العمل

ج( دفع أحد الطراف بعدم دستورية قانون : الوسيلة القانونية التي يثير بواسطتها أحد أطراف الدعوى، أثناء النظر فيها،  

لتي يضمنها الدستور، وذلك طبقا للشروط والكيفيات  عدم دستورية قانون يعتبره ماسا بحق من الحقوق أو بحرية من الحريات ا

 املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. 

   3املادة 

أمام املحكمة الدستورية مباشرة بمناسبة   يمكن أن يثار الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف محاكم اململكة، وكذا 

 البت في الطعون املتعلقة بانتخاب أعضاء البرملان. 

 أو أمام محكمة النقض.  اكم الدرجة الثانيةمحرة هذا الدفع لول مرة أمام كما يمكن، إثا

 يجب في جميع الحوال، أن يثار الدفع بعدم الدستورية قبل اعتبار القضية املعروضة على املحكمة جاهزة للحكم. 
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   من هذا القانون التنظيمي.   2ال يمكن أن يثار الدفع املذكور تلقائيا من لدن املحكمة، مع مراعاة مقتض ى البند »ب« من املادة  

 لباب الثاني ا

 شروط وإجراءات إثارة الدفع بعدم دستورية 

 قانون أمام املحاكم 

 4املادة 

املثار أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، قواعد قانون املسطرة    مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي، تطبق أمام املحاكم 

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

 5املادة 

اسطة مذكرة كتابية،  يجب تحت طائلة عدم القبول من قبل املحكمة املعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بو 

 مع مراعاة الشروط التالية : 

 ؛الدعوى األصليةعن   أن تكون مذكرة الدفع مقدمة بصفة مستقلة  -

 أن تتضمن أسماء األطراف الشخصية والعائلية وموطنهم أو محل إقامتهم؛ -

مين باملغرب. غير أنه إذا  أن تكون موقعة من قبل الطرف املعني، أو من قبل محام مسجل في جدول هيئة من هيئات املحا  -

كانت الدعوى الصلية تستلزم تنصيب محام طبقا للتشريع الجاري به العمل، فإنه يتعين أن توقع من قبل هذا الخير، مع  

 مراعاة االتفاقيات الدولية النافذة ؛

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

 ؛أو يكون الطلب األصلي معفى من األداء بقوة القانون  القضائية

 أن تتضمن املقتض ى التشريعي موضوع الدفع ؛ -

أن يكون املقتض ى التشريعي موضوع الدفع هو الذي تم تطبيقه أو يراد تطبيقه من لدن املحكمة في الدعوى أو املسطرة أو   -

 .الحالةحسب عة، يشكل أساسا للمتاب

يجب أن ترفق املذكرة بنسخ منها مساوية لعدد الطراف، وعند االقتضاء، بأي وثيقة أخرى يرغب الطرف املعني في اإلدالء بها  

 أمام املحكمة. 

 6املادة 

ا في الدفع بعدم دستورية قانون، املثار أمامها، للشروط املنصوص عليه  مذكرة  يجب على  املحكمة أن تتأكد من استيفاء

 ( يوما من تاريخ إثارته أمامها. 12أعاله داخل أجل أقصاه اثنا عشر ) 5املادة 

( أيام من تاريخ تقديم املذكرة الكتابية  4ملحكمة مثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع أمامها داخل أجل ال يتجاوز أربعة )ا   تنذر 

 بشأن الدفع.     
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املادة   إلى املحكمة    5إذا تحققت املحكمة من استيفاء الشروط املنصوص عليها في  أعاله، وجب عليها إحالة مذكرة الدفع 

 ( أيام من تاريخ صدور مقررها بقبول مذكرة الدفع.8صاه ثمانية )الدستورية داخل أجل أق

الدفع للشروط املذكورة، فإنها تبلغ مقررها القاض ي بعدم قبول الدفع فورا    مذكرةفي حالة ما إذا تبين للمحكمة عدم استيفاء  

 لألطراف. 

 

شريطة أن    جديد أمام املحاكم العلى درجة  يكون مقررها بعدم القبول معلال وغير قابل للطعن، ويجوز إثارة نفس الدفع من 

 يكون الحكم الصادر في الدعوى األصلية يقبل الطعن. 

 7املادة 

توقف املحكمة، التي أثير أمامها الدفع، البت في الدعوى كما توقف اآلجال املرتبطة بها، ابتداء من تاريخ تقديم الدفع، مع  

 بعده. 8مراعاة االستثناءات الواردة في املادة 

أعاله أو إذا    6غير أن املحكمة تواصل البت في الدعوى فورا بعد صدور مقررها املنصوص عليه في الفقرة الخيرة من املادة  

، من هذا  25أو بقرارها املنصوص عليه في املادة    14بلغت، حسب الحالة،  بقرار املحكمة الدستورية املنصوص عليه في املادة  

 القانون التنظيمي.  

 بذلك.  فورا على املحكمة، عند عزمها مواصلة البت في الدعوى إشعار الطراف  يتعين  

 8املادة 

أعاله، ال توقف املحكمة    7من هذا القانون التنظيمي، واستثناء من أحكام الفقرة الولى من املادة    24املادة    أحكاممع مراعاة  

 البت في الدعوى في الحاالت اآلتية:

 املجالين املدني والجنائي ؛إجراءات التحقيق في   - 1

 اتخاذ التدابير الوقتية أو التحفظية الضرورية ؛  - 2

 اتخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة متى تعلق المر بتدبير سالب للحرية ؛   - 3

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

 يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوق أحد الطراف يتعذر إصالحه.  ي الدعوى ف إيقاف البتإذا كان   - 5

 9املادة 

 121إذا تنازل املدعي عن دعواه وكان مثير الدفع هو املدعى عليه، فإن املحكمة تشهد على التنازل، مع مراعاة أحكام الفصل  

 من قانون املسطرة املدنية. 

املح إلى  قانون  بعدم دستورية  الدفع  إحالة  يجوز  الدفع  ال  بمناسبتها  أثير  التي  الدعوى  التنازل عن  تم  إذا  الدستورية  كمة 

 املذكور. 

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

 ية شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام املحكمة الدستور  

 10املادة 

البرملان   أعضاء  بانتخاب  متعلقة  منازعة  في   البت  بمناسبة  الدستورية  املحكمة  أمام  قانون  دستورية  بعدم  الدفع  يقدم 

 أعاله.  5من املادة  6و 5و 4و  2و  1بواسطة مذكرة كتابية تتوفر فيها نفس الشروط املنصوص عليها في البنود 

مساوية لعدد الطراف وكذا بجميع الوثائق واملستندات التي يرغب صاحب الدفع في اإلدالء  يجب إرفاق مذكرة الدفع بنسخ 

 بها . 

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

 

 11املادة 

با املتعلقة  املنازعة  الدستورية بمناسبة  أمام املحكمة  البت في هذه  يترتب عن تقديم الدفع  نتخاب أعضاء البرملان، إيقاف 

 املنازعة، إلى حين بت املحكمة الدستورية في الدفع املقدم أمامها. 

في املنازعة االنتخابية بخصوص إجراءات   استثناء من أحكام الفقرة األولى أعاله، ال توقف املحكمة الدستورية البت 

 التحقيق املتعلقة بالعمليات االنتخابية. 

 إثارة الدفع املذكور تلقائيا من طرف املحكمة الدستورية.ال يمكن 

 12املادة 

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

 . اإلنذارب

 الباب الرابع: 

 الدستورية الدفع بعدم دستورية قانون أمام املحكمة البت في  إجراءات 

 13املادة 

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 املقدمة إليها مباشرة بمناسبة البت في منازعة معروضة  

 نتخاب أعضاء البرملان.عليها تتعلق با

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

 تتخذ الهيئة قراراتها بالغلبية املطلقة لعضائها، وفي حالة تعادل الصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. 
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 14املادة 

املنصوص عليه الهيئات  أو  الهيئة  املادة  تتحقق  في  )  13ا  تاريخ توصل  15أعاله، داخل أجل خمسة عشر  يبتدئ من  ( يوما 

املحكمة الدستورية بالدفع املحال إليها من طرف املحكمة أو املقدم أمامها بمناسبة منازعة تتعلق بانتخاب أعضاء البرملان، من  

 أعاله، ومن جدية الدفع.  10و 5استيفاء مذكرة الدفع للشروط املنصوص عليها، حسب الحالة، في املادتين 

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

ها وفق ما  قراراتصدر  لأحالته إلى املحكمة الدستورية    ،تهجدي دفع للشروط املذكورة أو عدم  عدم استيفاء ال  لهاوإذا تبين  

للمحكمة التي أثير أمامها الدفع    ، أوحسب الحالة، ألطراف املنازعة املتعلقة بانتخاب أعضاء البرملان  بلغه فوراوت،  مناسباتراه  

 قصد تبليغه إلى الطراف. 

 15املادة 

عليه في هذه  أعاله، وداخل الجل املنصوص    14املادة    ألحكامذكورة أعاله الدفع املثار طبقا  إذا لم تدرس الهيئة أو الهيئات امل 

 املادة، يعرض الدفع تلقائيا على املحكمة الدستورية للبت فيه. 

  16املادة 

أعاله، بتبليغه فورا إلى رئيس الحكومة،    14تقوم املحكمة الدستورية بعد استيفاء الدفع لكافة الشروط املذكورة في املادة  

بخصوص موضوع تهم  اولهم أن يدلوا  بمذكرات كتابية تتضمن مالحظ ،  من مجلس ي البرملان  وإلى الطرافورئيس كل مجلس  

 دستورية. الدفع، وذلك داخل أجل تحدده املحكمة ال

 

  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  

 أدناه، تمديد هذه اآلجال.  22املادة   أحكاماملحكمة الدستورية، استثناء ولسباب معقولة وبما ال يتعارض مع 

 18املادة 

بصفة  الدستورية،  للمحكمة  بنفس   يمكن  املتعلقة  الدستورية  بعدم  الدفوع  ضم  الطراف،  أحد  من  بطلب  أو  تلقائية 

 املقتض ى التشريعي أو بمقتض ى تشريعي مرتبط به.

  19املادة 

أعاله، يحدد رئيس املحكمة الدستورية تاريخ الجلسة، ويشعر رئيس الحكومة    17و    16بعد انقضاء اآلجال املحددة في املادتين  

 ( أيام على القل.  10برملان والطراف بذلك قبل انعقادها بعشرة ) ورئيس ي مجلس ي ال 
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 20املادة 

ملف   من نسخة من  تمكينها  قانون  بعدم دستورية  الدفع  أمامها  املثار  املحكمة  من  تطلب  أن  الدستورية  للمحكمة  يمكن 

 ( أيام من تاريخ التوصل بالطلب.  10الدعوى داخل أجل عشرة )

 21املادة 

حكمة الدستورية علنية، عند النظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية قانون، ماعدا إذا قررت املحكمة خالف  تكون جلسات امل

 ذلك العتبارات تتعلق بالنظام العام.

 22املادة 

( يوما ابتداء من تاريخ إحالة الدفع إليها أو من  60تبت املحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية قانون داخل أجل ستين )

 اريخ إثارته لول مرة أمامها.  ت

 خامس الباب ال

 آثار القرار الصادر عن املحكمة الدستورية 

 القاض ي بعدم دستورية مقتض ى تشريعي 

 23املادة 

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

 من الدستور. 134قرارها، طبقا لحكام الفصل الدستورية في 

 24املادة 

الحاالت   إحدى  في  الدعوى،  نفس  في  صدر،  قد  وكان  تشريعي،  مقتض ى  دستورية  بعدم  الدستورية  املحكمة  إذا صرحت 

املذكور،  املقتض ى التشريعي    إلىمن هذا القانون التنظيمي، مقرر قضائي غير قابل لي طعن استند    8املنصوص عليها في املادة  

يتعين ترتيب اآلثار القانونية على قرار املحكمة الدستورية، بما في ذلك إمكانية تقديم دعوى جديدة من قبل الطراف، طبقا  

 للتشريع الجاري به العمل. 

 

 25املادة 

، داخل أجل ثمانية  يبلغ قرار املحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية قانون إلى املحكمة املثار أمامها الدفع

 ( أيام من تاريخ صدوره وتبلغه هذه الخيرة لألطراف. 8)

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

 البرملان. 

الجريدة الرسمية وباملوقع اإللكتروني للمحكمة  تنشر القرارات الصادرة بشأن الدفع بعدم دستورية القوانين فور صدورها ب

 الدستورية. 
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 سادسالباب ال 

 أحكام ختامية 

 26املادة 

يمكن تطبيقا لحكام هذا القانون التنظيمي، أن يتم تبادل املذكرات والوثائق املدلى بها بمناسبة الدفع بعدم دستورية قانون،  

عدة على حامل ورقي أو إلكتروني، وذلك وفق املواصفات والنماذج التي توفرها  وإيداعها وتبليغها، بطريقة إلكترونية، سواء كانت م

 النظمة املعلوماتية املعدة لهذا الغرض.

إلكترونية واملستخرجة وفق النظمة املذكورة، محل اإلشعارات   املعدة بطريقة  كما يمكن أن تحل اإلشعارات والوصوالت 

 والوصوالت املعدة على حامل ورقي.

 27املادة 

جميع اآلجال املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي كاملة ال تشمل اليوم الول الذي يباشر فيه أي إجراء من اإلجراءات  

 املرتبطة بالدفع وال اليوم الخير الذي تنتهي فيه. 

 28املادة 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جراءات    86.15قانون تنظميي رمق    والترشيع وحقوق الإنسان حول مرشوع   تقرير جلنة العدل  يتعلق بتحديد رشوط واإ

   - ترتيب الآاثر   – ادلفع بعدم دس تورية قانون  
 

 
 

128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحق:
 أوراق إثبات الحضور 
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