
  المجلس الدستوريحول  نظاميالقانون البالمتعلق و  1958 /تشرين الثانينوفمبر 7الصادر بتاريخ  1067-58 عدد المرسوم

   
   
   

  عمل المجلس الدستوريسير الباب الثاني: 

   
   

  الفصل األول: أحكام مشتركة

     
(...)  

   
  

  المطابقة للدستور. التصاريحالفصل الثاني: 

     
(...)  

   
   

  ولويةاأل ذات دستوريةلا مسألة حول: اني مكررثالفصل ال

   
   

  مجلس الدولة أو محكمة النقضل قابلة للتطبيق أمام المحاكم التابعةحكام الاأل: 1القسم 

   

   
  1-23المادة 

   
  1 ادةامل - 2009  /كانون األولديسمرب 10املؤرخ يف  1523-2009 عدد النظامي القانون أهاأنش• 
  

حتت  ،لمحاكم التابعة لس الدولة أو حمكمة النقضل لحقوق واحلريات اليت يكفلها الدستورل قانون تشريعيانتهاك  يتم تقدمي األدلة على
متُ  أن األدلةميكن هلذا . معللةمنفصلة و  وثيقة ، يفطائلة عدم القبول ا من تلقاء . يف دواعي اإلستئنافوىل للمرة األ قدال جيوز للقاضي إثار

  نفسه
   
   

ن تمكن متحىت  األدلةتقدمي مبجرد  هذه األخرية احتال إليه، يف القضية طرفاً العامة النيابة  تكوننقض، عندما ال ال تابعة حملكمة أمام حمكمة
  .ارأيهإبداء 

   
   

  الدرجة الثانية.من تحقيق ال هيئة يقع إبالغ خالل التحقيق اجلنائي، األدلةُقدمت يف حال 
   



   
يف  األدلةتقدمي ، ميكن صادر من حمكمة اجلنايات ابتدائي حكم على االستئناف يف حالأمام حمكمة اجلنايات. األدلة  تقدميال ميكن 

  إىل حمكمة النقض. فوراً  وثيقةهذه ال إرساليتم االستئناف.  غلبال مرفقةوثيقة 
   

  2-23المادة 

   
  1 ادةامل - 2009 /كانون األولديسمرب 10املؤرخ يف  1523-2009 النظامي عددالقانون  أهاأنش• 
  

تتم جملس الدولة أو حمكمة النقض. إىل ية ولو األذات دستورية المسألة  بإحالة متعلق عللقرار مإصدار دون إبطاء ب جيوز للمحكمة أن تبتّ 
  إذا مت استيفاء الشروط التالية: حالةاإل هذه

   
   
  ؛للمالحقات اأساس ميثل ، أوالقانونية اإلجراءاتعلى على النزاع أو  قابل للتطبيقاحلكم املطعون °  1
   
   
  الس الدستوري، إال إذا تغريت الظروف؛نطوق حكم صادر عن يف مو  األدلةللدستور يف  عن تطابقه نعلً يُ مل °  2
   
   
  .أمهيةذات  لةاملسأأن تكون °  3
   
   

  األدلةعند استالم  -حال، يتعني على احملكمة  وعلى أي
ُ
 قوق واحلريات اليت يكفلها الدستورحلمع اي تشريعحكم  تطابق عرتضة علىامل

جملس الدولة أو حمكمة إىل دستورية ال مسألة إحالةبشأن  ذا أولوية اختاذ قرار -من جهة أخرى سافرنلاللتزامات الدولية مع ا، و من جهة
  النقض.

   
   

بالطلبات أو  باملذكرات القانونية مرفقاً  النطق بهإحالة املسألة إىل جملس الدولة أو حمكمة النقض خالل مثانية أيام من  يتم إرسال قرار
 بأكمله النزاعالطعن يف قرار حل  إذا متإال رفض إحالة املسألة  اإلعرتاض على لالستئناف. ال ميكنغري قابل  ذا القرارهلطرفني. ل اخلتامية
  .همن اً أو جزء

   
  3-23المادة 

   
  1املادة  - 2009ديسمرب/كانون األول  10املؤرخ يف  1523-2009 النظامي عددالقانون  أهاأنش• 
  

. ن مت إشعارهالس الدستوري إأو  جملس الدولة أو حمكمة النقضقرار استالم  النطق باحلكم إىل حنياحملكمة  تؤجل، عندما حتال املسألة
  .الالزمةالتحفظية  أو املؤقتة اإلجراءات تخذللمحكمة أن تكن جيوز تعليق التحقيق وميال 
   
   



 يقيد إيقاف إجراء عندما دف الدعوى إىل أو  بسبب الدعوى ن حريتهص ما مرم شخعندما حيُ  ال ميكن تأجيل البتومع ذلك، 
  .اتاحلري

   
   

 البتب احملكمة يلزمانالئحة الأو  لقانونإذا كان ا ذات األولوية دستوريةالسألة بامل املتعلققرار الدون انتظار  تبتللمحكمة أن كما ميكن 
كمة االستئناف وز حملجي ،هاضد قرار  مت االستئنافدون تأخري وإذا  االبتدائيةاحملكمة  بّتت. إذا عاجلبشكل ن فرتة حمددة أو يف غضو 

بشكل أو يف غضون فرتة حمددة  بالنطق يف احلكم لزمةً مُ  هي عينها تإذا كان فيها ها أال تؤجل النظركما ميكن. يف الدعوى تأجيل النظر
  .عاجل

   
   

قوق فيما يتعلق حببشكل واضح  ةمفرطإىل عواقب ال ميكن إصالحها أو  ؤديي قديف الدعوى  إذا كان تأجيل النظرباإلضافة إىل ذلك، 
  اليت يتعني تسويتها على الفور. قضاياال ن تُبت يفأإحالة املسألة  اليت تقرر لمحكمةل ميكن ،طرفإحدى األ

   
مت إذا  أو الس الدستوري كمة النقضدون انتظار قرار جملس الدولة أو حم باحلكمقضاة ال طقيف حني نَ  اعرتاض النقض مت تقدميإذا 

ما من  طرفرم األمر عندما حيُ وخيتلف . ذات األولوية دستوريةالمسألة  نظر يفيُ ا مل  طاملستئنايفا رأي قرا فإنه يتم تأجيل النظر يف، إشعاره
  يف غضون فرتة حمددة. بالبت حمكمة النقضالقانون  حني يلزمو  جراء القضيةته حري

   
  مجلس الدولة ومحكمة النقض أمام قابلة للتطبيقحكام ال: األ2 قسمال

   
  4-23المادة 

   
  1املادة  - 2009ديسمرب/كانون األول  10املؤرخ يف  1523-2009عدد  النظامي القانون أهاأنش• 
  

جملس يبّت ، 1-23الفقرة األخرية من املادة  مبوجب أو 2-23مبوجب املادة  وصول اإلحالةمن تاريخ  ابتداءً  ثالثة أشهر يف غضون
الشروط تقع هذه اإلحالة حاملا يتم استيفاء ولوية إىل الس الدستوري. األذات دستورية الالة مسألة حإ يفالدولة أو حمكمة النقض 

  .أمهيةسألة جديدة أو ذات امل عندما تكونو  2-23 للمادة 2و  1 لنقطةاملنصوص عليها يف ا
   

  5-23المادة 

   
  1املادة  - 2009ديسمرب/كانون األول  10املؤرخ يف  1523-2009عدد  النظامي القانون أهاأنش• 
  

أثناء ، لنقضا يف طلبألول مرة  ذلك ولو كانحىت اليت يكفلها الدستور،  لحقوق واحلرياتل تشريعيحكم  ميكن تقدمي األدلة على انتهاك
للقاضي  جيوز. ال معللةمنفصلة و  مذكرة، يف القبول ، حتت طائلة عدمتُقدم األدلةالنقض.  حمكمةأمام جملس الدولة أو مرفوعة  دعوى
   .من تلقاء نفسه إثارا

   
   



حلقوق واحلريات مع اعند استالم األدلة املعرتضة على تطابق حكم تشريعي -  النقض حمكمة جملس الدولة أو وعلى أي حال، يتعني على
اختاذ قرار ذا أولوية بشأن إحالة مسألة الدستورية إىل  -فرنسا من جهة أخرىلاللتزامات الدولية مع االيت يكفلها الدستور من جهة، و 

  .الس الدستوري
   
   

تُعرض مسألة الدستورية ذات . تاريخ تقدمي األدلةثالثة أشهر من يف أجل أقصاه  اختاذ قرار جملس الدولة أو حمكمة النقضيتعني على 
سألة جديدة أو امل وإذا كانت 2-23 للمادة 2و  1 نقطةلشروط املنصوص عليها يف الا ما إن يتم استيفاءعلى الس الدستوري  األولوية
  .أمهيةذات 

   
   

رم عندما حيُ األمر وخيتلف . نطق باحلكمحىت يُ يف الدعوى  النظرجملس الدولة أو حمكمة النقض يؤجل الدستوري، الس  بالغتم إيعندما 
ملزمان  نقضحمكمة ال وأا كان جملس الدولة إذو حمددة.  البّت يف فرتة بحمكمة النقض القانون  حينما يلزمو  جراء القضيةما من حريته طرف 

  .يف الدعوى ميكنهما تأجيل النظر الف، بصفة عاجلة بإصدار احلكم
   

  7-23المادة 

   
  1املادة  - 2009ديسمرب/كانون األول  10املؤرخ يف  1523-2009أنشأها القانون النظامي عدد • 
  

الس يتسلم . ات اخلتامية للطرفنيطلبأو بال ذكراتمب ،الس الدستوري القاضي بإشعار ،لس الدولة أو حمكمة النقض عللالقرار امل يُرفق
يف حال . ولويةاألذات  لدستوريةاسألة عدم إشعاره مب النقضحمكمة  وأجملس الدولة  مبقتضاه املعلل الذي قررقرار الالدستوري نسخة من 

  لة إىل الس الدستوري.، حتال املسأ5-23و  4-23يف املوعد احملدد يف املادتني  اً قرار  أو حمكمة النقضجملس الدولة  مل يصدر
   
   
يف غضون  األطراف إىل جانب إشعارأو حمكمة النقض  قرار جملس الدولةب ذات األولوية مسألة الدستوريةإشعار احملكمة اليت أحالت  تمي

  .إصدارهمثانية أيام من 
   

  المجلس الدستوري قابلة للتطبيق أمام: األحكام ال3القسم 

  

   8-23المادة 

  
   1املادة  - 2009سمرب/كانون األول دي 10املؤرخ يف  1523-2009أنشأها القانون النظامي عدد • 
  

اجلمعية  يرئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء ورئيس إبالغعلى الفور ب - ألحكام هذا الفصل وفقاً الذي مت إشعاره -  الس الدستوري يقوم
  إىل الس الدستوري. مسألة الدستورية ذات األولويةمالحظام حول  وارسليأن  الءهلؤ  . ميكنجملس الشيوخ الفرنسيو الوطنية الفرنسية 

   
   

 بإشعار كذلك  الس الدستورييقوم ، ولويةاأل ذات دستوريةالمسألة هو  كاليدونيا اجلديدةقانون  إذا كان موضوع حكم صادر مبقتضى 
  رؤساء مجعيات املقاطعة.و  الربملاين رئيس حكومة كاليدونيا اجلديدة ورئيس املؤمتر



   
  9-23المادة 

   
  1املادة  - 2009ديسمرب/كانون األول  10املؤرخ يف  1523-2009أنشأها القانون النظامي عدد • 
  

اليت طُرحت و  -ألي سبب كان- إسقاط الدعوىعملية  حتولال سألة الدستورية ذات األولوية مبالس الدستوري  يقع إشعارعندما 
  . املسألةالنظر يف هذه دون املسألة مبقتضاها 

   
  10-23المادة 

   
  1املادة  - 2009ديسمرب/كانون األول  10املؤرخ يف  1523-2009أنشأها القانون النظامي عدد • 
  
تكون جلسة االستماع  .بصفة وجاهيةتقدمي مالحظاما األطراف ، وعلى ون ثالثة أشهر من تاريخ اإلحالةالس الدستوري يف غض بتّ ي

  إال يف احلاالت االستثنائية اليت حيددها النظام الداخلي للمجلس الدستوري. علنية
   
  11-23 مادةال

   
  1املادة  - 2009ديسمرب/كانون األول  10املؤرخ يف  1523-2009أنشأها القانون النظامي عدد • 
  

 احملكمة اليتإىل  ، وإذا لزم األمرنقضحمكمة الإىل إىل جملس الدولة أو  إما رسليُ و  بلغ به الطرفانمعلال، ويُ  قرار الس الدستوري يكون
  .مسألة الدستورية ذات األولوية رُفعت إليها

   
   

السلطات  ي وورئيس الوزراء ورئيسي اجلمعية الوطنية الفرنسية وجملس الشيوخ الفرنسإىل رئيس اجلمهورية  قرارهالس الدستوري كما يرسل 
  .8-23لفقرة األخرية من املادة املشار إليها يف ا

   
   
  كاليدونيا اجلديدة.ليف اجلريدة الرمسية  اجلريدة الرمسية، وإذا لزم األمرنشر قرار الس الدستوري يف يُ 
   

  12-23المادة 

   
  1املادة  - 2009ديسمرب/كانون األول  10املؤرخ يف  1523-2009أنشأها القانون النظامي عدد • 
  

 شاركواالذين  ضائينيالق عاوننيامل أتعابمسامهة الدولة يف  قيمة ، يتم زيادةالس الدستوري إىل ولويةاألذات  لدستوريةامسألة  حتالعندما 
  .قانونجراءات املنصوص عليها يف الوفقا لإلوذلك يف إطار املساعدة القانونية 

  
(...)  

  


