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 النظام الداخلي

المجلس الدستوري فيما يتعلقب المتعلق باإلجراء المتبع   

الدستورية ذات األولوية بالمسائل 
1  

 المادة 1:

 لدى ،لة الدستورية ذات األولويةأحول مس ،إىل الس الدستوريالذي يتم فيه اللجوء  النقضل قرار جملس الدولة أو حمكمة سج يُ  :الفقرة األولى

  .األطراف املعنية أو من ميثلها بإشعاريقوم هذا األخري و  .الدستوري لمجلسالعامة ل األمانة

 -إن وجد –رئيس حكومة كاليدونيا اجلديدة و و رئيس جملس الشيوخ رئيس اجلمعية الوطنية الوزير األول و رئيس اجلمهورية و  إشعاريتم  :الفقرة الثانية

  رؤساء مجعيات املقاطعات.و املؤمتر الربملاين ورئيس 

قرائن لدعمها. وترسل هذه مالحظات كتابية و ألطراف أو السلطات املذكورة آنفا اتقدمي لجل أخر آ لىعاإلشعار هذا  حيتويجيب أن  :الفقرة الثالثة

غري  ،بعد هذا التاريخ تُرسلاملالحظات و القرائن اليت ما أ .3العامة للمجلس الدستوري وفق الشروط احملددة يف املادة األمانة املالحظات والقرائن إىل 

  ال تأخذ بعني االعتبار.ف القابل للتأجيل،

نفس ظل يف  – ا، و بإمكايتم متكني األطراف و السلطات املذكورة آنفا من نسخة من هذه املالحظات و القرائن الداعمة هلا :الفقرة الرابعة

و يتم متكني  .األوىل املالحظات سوى اإلجابة عنالثانية املالحظات ال ميكن أن يكون موضوع  .هلا تقدمي مالحظات قبل التاريخ احملدد –الظروف 

 األطراف و السلطات املذكورة من نسخ منها أيضا.

 المادة 2:

.الدستوريالعامة للمجلس  األمانةإن إمتام أي عمل إجرائي و استالم أي وثيقة و أي قرينة جيب التنصيص عليه يف سجل    

 المادة 3:

د ن متُ األطراف مدعوة أل كافةن  إهلذا ف .لكرتونياً إاالستدعاءات التنبيهات و الوثائق اإلجرائية و ل التطورات و رسَ ، تُ التحقيق األويلخالل  :الفقرة األولى

لكرتوين املناسب لتلقي هذه البالغات.العامة للمجلس الدستوري بربيدها اإل األمانة  

اتصال أخرى .العامة للمجلس الدستوري اللجوء إىل أي وسيلة  األمانةبإمكان  ،إلجراءاتل وجاهيال الطابعلضمان و  ،عند احلاجة :الفقرة الثانية  
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ن هذه البالغات توجه إىل ممثله.إما بتمثيله ف شخصاً  إذا ما كلف طرفٌ  الفقرة الثالثة:  

 المادة 4:

الرئيس.إعالم على كل عضو من أعضاء الس الدستوري يود االمتناع عن حضور اجللسات  :الفقرة األولى  

عضو من أعضاء الس الدستوري من خالل رسالة توضح  تنحيأن يطلب  ،أو من ميثله بإمكان كل طرف يتمتع بسلطة خاصة، :الفقرة الثانية

العامة للمجلس الدستوري قبل التاريخ احملدد الستالم  األمانةبالوثائق الالزمة لتعليل ذلك. وال يقبل الطلب إال إذا مت تسجيله لدى  األسباب مرفقةً 

 املالحظات األولية.

درس الطلب دون حضور العضو يُ  ،علن هذا األخري موافقته على التنحيإن مل يُ  باألمر. املعين يتم توجيه الطلب إىل عضو الس :الثالثةالفقرة 

 /األعضاء الذين صدر يف حقهم الطلب.

إن مشاركة عضو من أعضاء الس الدستوري يف صياغة احلكم التشريعي الذي ينظر يف مدى دستوريته، ال ميكن أن ميثل لوحده سببا  :الفقرة الرابعة

.للتنحي  

 المادة 5:

املذكورة يف املادة  ،يقوم بإبالغ األطراف و السلطاتكما . سةاجلل تاريخو حيدد الس  أعمالجدول  بتسجيل القضية يفيقوم الرئيس  الفقرة األولى:

1.  

من بني أعضاء الس الدستوري. ُمقرريتم تعيني  :الفقرة الثانية  

 المادة 62:

و حيدد  للحضور. 1يف املادة  اللجوء إىل جلسة استماع، تدعى األطراف و السلطات املذكورة -  لغرض التحقيق –إذا ما قرر الس  :الفقرة األولى

لتقدمي مالحظاا. هلا من مثة أجلٌ   

 مجلسلل إحالتهاأسابيع من تاريخ  3يف ظرف  ةدستوري أولويةإذا ما قدم شخص ذو صلة مالحظات حول مداخلة تتعلق مبسألة ذات  :الفقرة الثانية

شار إليه  ،الدستوري
ُ
إىل األطراف  ذه القضيةاملتعلقة اليت حصل عليها  املالحظاتو جممل الوثائق الس  يرسل ،شبكة االنرتنتعلى موقعه على امل

  .ذه اإلحالة الدستوري ، يأمر رئيس السطارئاً إذا كان األمر للرد . حيدد هلا أجالً و   .1السلطات املذكورة يف املادة و 
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أو جلس الدولة أو حمكمة النقض أو أمام جملس الدولة مب لزمة ألي طرف أثار أمام هيئة قضائية متخصصة أسابيع غري مُ  3إن فرتة  :الفقرة الثالثة

إن كان هذا سبب عدم استالم املسألة أو  ،لمجلس الدستوريسبق ومتت إحالته لحكم تشريعي ،تطعن يف  دستورية  ذات أولوية مسألةً  ،حمكمة النقض

.األخرى إرساهلا إىل األطراف  

من هذا النظام . 7للمادة  وفقاً  يتم إرساهلاف ،جديدة مظاملإن كانت هذه املالحظات تتضمن  :الفقرة الرابعة  

  .بإعالم الطرف املعين خري، يقوم هذا األهذه املالحظاتالس الدستوري  إذا ما رفض :الفقرة الخامسة

 المادة 7:

حىت يتسىن هلا تقدمي مالحظاا  ،1السلطات املذكورة يف املادة ألطراف و ل جح إثارا من القاضي نفسهير اليت  املظاملرسال يقوم الس الدستوري بإ 

 يف اآلجال احملددة.

 المادة 8:

  يدير النقاشات.يسهر على حسن سريها و و  .شرف الرئيس على تنظيم اجللساتيُ : الفقرة األولى

.اجللسات تلفزيا بصفة مباشرة يف قاعة مفتوحة للعموم يف رحاب الس الدستوري تُبثّ  :الفقرة الثانية  

 و أ ينصر االق مصاحلكانت    أو إذا ماللمصلحة العامة العلنية اجللسات تقييد  ،و من تلقاء نفسهأبطلب من طرف ما  ،بإمكان الرئيس :الفقرة الثالثة

احلياة اخلاصة لألشخاص تستدعي ذلك.محاية   

 المادة 9:

و الصورة، ما عدى تلك الالزمة للبث أو نقل الصوت أو تثبيت أي جهاز ميّكن من تسجيل أاجللسات، مينع استعمال  تفتتحما إن  :ولىالفقرة األ

 املنصوص عليه يف املادة السابقة، يف قاعة اجللسات كما هو احلال بالنسبة للقاعة املفتوحة للعموم .

نرتنت .بث اجللسة على موقع الس الدستوري على اإلن يطلب أ، طراف احلاضرةراء األآخذ أبعد ، بإمكان الرئيس :الفقرة الثانية  

ن كانت اجللسات مهمة لتكوين أرشيف تارخيي للمجلس الدستوري .إ يأمر بتخزينهان أيضا أبإمكانه و  :الفقرة الثالثة  

 المادة 10:

جراءات.مبراحل اإل يتم التذكريو ذات األولوية الدستورية املسألة تتم قراءة  اجللسة، أثناء :ولىالفقرة األ  
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حمكمة ن كانوا حمامني لدى جملس الدولة و إ ،ثناء التدخلأبلت مالحظام شخاص الذين قُ طراف و األاألكل من دعى ممثلو  و من مثة يُ  :الفقرة الثانية

.3شفوياً لتقدمي مالحظام ، 1كالء السلطات املذكورة يف املادة إن وجدوا، و و حمامني، و أ النقض  

 المادة 11:

بإمكام حضور املداوالت. ،وحدهم أعضاء الس الدستوري الذين حضروا اجللسة :ولىالفقرةاأل  

املذكور آنفا. ،1958 تشرين الثاين/نوفمرب 7مر الصادر يف من األ 58املادة ب اإلخاللدون هذه املداوالت مغلقة، تكون  الفقرة الثانية:  

 المادة 12:

الدوافع اليت املالحظات املبداة و طراف و ممثليهم و مراجع النصوص املطبقة و مساء األأن تنص قرارات الس الدستوري على أجيب  :ولىالفقرة األ

.ذه القراراتعضاء الذين حضروا جلسة النطق مساء األأن تذكر أجيب احلكم. و ارتكزت عليها و   

من  11-23ملقتضيات املادة  وفقاً نشرها عالم ا و اإلشهارها و إهذه القرارات اليت يتم على  راملقر العام و  األمنييوقع رئيس الس و  :الفقرة الثانية

املذكور آنفا. ،1958 /تشرين الثايننوفمرب 7مر الصادر يف األ  

 المادة 13:

السلطات املذكورة يف طراف و ن يراجع األأن يتداركه من تلقاء نفسه بعد أخطأ مادي، ميكنه  اقراراته يشو ىحدإن أإن الحظ الس الدستوري 

، بطلب باجلريدة الرمسيةخالل فرتة العشرين يوما الالزمة لنشر القرار  ،ن تتقدم اىل الس الدستوريأالسلطات طراف و بإمكان هذه األ. و 1املادة

قراراته . ىحدإلتصحيح خطأ مادي يف   

 المادة 14: يتم نشر هذا القرار باجلريدة الرمسية للجمهورية الفرنسية.
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