
 1 منال اخلوالدة 

 اللجنــة القانونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 ـــــــــدورة االستثنائيــــــــــــــــــــــــــةالــــــــ
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 قـــــــــرار اللجنـــــــــة المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل  القانون األصليالمادة كما وردت في 

 -( :1المادة ) (:1) المادة 
يسمى هذا القانون ) قانون معدل لقانون المحكمة  

( 51( ويقرأ مع القانون رقم )2222الدستورية لسنة 
المشار إليه فيما يلي بالقانون األصلي،  2252لسنة 

قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
 الرسمية.

 
 
 

 موافقة .



 2 منال اخلوالدة 

 قـــــــــرار اللجنـــــــــة المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل  القانون األصليالمادة كما وردت في 

 -( :2المادة ) (:2) المادة (:5) المادة
يعين الملك الرئيس واألعضاء لمدة أ. 

ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة 
 : ما يلي

عند نفاذ احكام هذا القانون يعين في .5
 .الرئيسالمحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم 

يعين ثالثة أعضاء في المحكمة كل .2
سنتين من تاريخ تعيين األعضاء 

( من هذه 5المنصوص عليهم في البند )
  . الفقرة

ب. إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو 
األقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي 
في اقدمية الخدمة ينوب العضو األكبر 

  . سنا  

رته أو ج. ال يجوز انتداب العضو أو اعا

( مىىىىىن القىىىىىانون 1يلغىىىىىى نىىىىىأ الفقىىىىىرة )أ( مىىىىىن المىىىىىا ة )
   -األصلي ويستعاض عنه بالنأ التالي:

يكىىون عىىد  أعضىىاء المحكمىىة تسىىعة علىىى األقىىل  -5-أ
 بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك .

تكىىىىون مىىىىدة العضىىىىوية فىىىىي المحكمىىىىة سىىىىت سىىىىنوات  -2
 .  غير قابلة للتجديد

 المطلع: موافقة.
 
 موافقة .-5-أ
 
 موافقة.-2



 3 منال اخلوالدة 

 قـــــــــرار اللجنـــــــــة المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل  القانون األصليالمادة كما وردت في 

تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة 
 . عضويته في المحكمة

 (:3المادة ) (: 3المادة ) (:6المادة )

أ. يشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة 
 : ما يلي

أن يكون أر نيا  وال يحمل جنسية  ولة .5
 . أخرى 

 . أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .2

 : التاليةأن يكون من أي من الفئات  .3

: ممن خدموا قضاة في محكمتي اوال  
 . والعدل العلياالتمييز 

: من أساتذة القانون في الجامعات ثانيا   
 . الذين يحملون رتبة األستاذية

ثالثا : من المحامين الذين أمضوا مدة ال 

( من القانون األصلي على النحو 6تعدل الما ة )
 -التالي:
بإلغاء عبارة )والعدل العليا( الوار ة في )أوال(  -أوال:

( من الفقرة )أ( منها واالستعاضة عنها 3من البند )
 العليا(. ةواإل اريبعبارة )

 
 

بإلغاء عبارة )خمس عشرة( الوار ة في )ثالثا(  -ثانيا:
( من الفقرة )أ( منها واالستعاضة عنها 3من البند )

 بكلمة )عشرين(.
 

( من الفقرة )أ( 3بإضافة )رابعا( الى البند ) -ثالثا:
 -منها بالنأ التالي:

رابعا: من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط 

 
 

 أوال  : موافقة.
 
 
 
 

 ثانيا : موافقة.
 
 
 

 ثالثا  : موافقة.
 

 رابعا : موافقة.



 4 منال اخلوالدة 

 قـــــــــرار اللجنـــــــــة المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل  القانون األصليالمادة كما وردت في 

 . سنة في المحاماة خمس عشرةتقل عن 

يجب أن يكون أحد أعضاء المحكمة ب. 
الذين تنطبق عليهم شروط من المختصين 

العضوية في مجلس األعيان على أن 
 . يكون قد بلغ الخمسين من العمر

 االعيان. العضوية في مجلس
بإلغاء الفقرة )ب( والترقيم )أ( الوار ين فيها  -رابعا:

( منها لتصبح 3( و)2( و)5وإعا ة ترقيم البنو  )
 الفقرات )أ( و)ب( و)ج( .

 
 ا : موافقة.رابع

 

 -( :4) المادة (:4المادة ) (:9المادة )
للجهات التالية على سبيل الحصىر حىق  أ.

الطعىىن مباشىىرة لىىدى المحكمىىة فىىي  سىىتورية 
  :القوانين واألنظمة النافذة

 . مجلس االعيان.5

 . مجلس النواب.2

 . مجلس الوزراء.3

ب. اذا قررت احىدى الجهىات المحىد ة فىي 
الفقىىىىىىرة )أ( مىىىىىىن هىىىىىىذه المىىىىىىا ة الطعىىىىىىن فىىىىىىي 
 سىىتورية قىىانون او نظىىام يقىىدم الطعىىن لىىدى 
المحكمىىىىة بطلىىىىب موقىىىىع مىىىىن رئىىىىيس الجهىىىىة 

( مىىىىىىن القىىىىىىانون 9يلغىىىىىىى نىىىىىىأ الفقىىىىىىرة )أ( مىىىىىىن المىىىىىىا ة )
 -األصلي، ويستعاض عنه بالنأ التالي:

يقتصىىىر حىىىق الطعىىىن المباشىىىر فىىىي  سىىىتورية القىىىوانين -أ
 -مة على كل من:واألنظمة النافذة لدى المحك

مجلىىىس األعيىىىان أو مجلىىىس النىىىواب علىىىى ان يصىىىدر -5
أعضىىىىاء المجلىىىىس  ربىىىىع القىىىىرار بموافقىىىىة مىىىىا ال يقىىىىل عىىىىن

 المعني.
 مجلس الوزراء.-2

 المطلع: موافقة.
 
 المطلع: موافقة.-أ
 
بعىىد اضىىافة كلمىىة )عىىد ( بعىىد كلمىىة  موافقىىة-5

 . )ربع(
 
 

 موافقة.-2



 5 منال اخلوالدة 

 قـــــــــرار اللجنـــــــــة المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل  القانون األصليالمادة كما وردت في 

 : الطاعنة على ان يبين فيه ما يلي

اسىىىىم القىىىىانون أو النظىىىىام المطعىىىىون فيىىىىه .5
ورقمىىىىىىه ونطىىىىىىاة الطعىىىىىىن بصىىىىىىورة واضىىىىىىحة 

منصىبا علىى القىانون  ومحد ة فيمىا اذا كىان
أو النظىىىام بلكملىىىه أو علىىىى مىىىا ة واحىىىدة أو 

 . أكثر
  .وجه مخالفة القانون او النظام للدستور.2

 

 -( :5المادة ) (:5المادة ) (:11المادة )
أ. ألي من أطراف  عوى منظورة أمام 
المحاكم على اختالف أنواعها و رجاتها 
الدفع بعدم  ستورية أي قانون أو نظام 

 . واجب التطبيق على موضوع الدعوى 

ب. يقدم الدفع بعدم الدستورية امام 
المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة 
يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام 

اثير الدفع بعدم  ستوريته ورقمه الذي 

( مىىىىن 55يلغىىىىى نصىىىىا الفقىىىىرتين )ج( و) ( مىىىىن المىىىىا ة )
 -القانون األصلي، ويستعاض عنهما بالنأ التالي:

اذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى، أن القىانون أو  -ج
النظام الذي أثيىر الىدفع بعىدم  سىتوريته واجىب التطبيىق 

ع الىىدعوى وأن الىىدفع جىىدي، توقىى  النظىىر علىىى موضىىو 
المحكمىىىىة الدسىىىىتورية، ويكىىىىون  إلىىىىىفيهىىىىا وتحيىىىىل الىىىىدفع 

 القرار بعدم اإلحالة قابال للطعن مع موضوع الدعوى.

 موافقة.المطلع : 
 
 موافقة .-ج
 
 



 6 منال اخلوالدة 

 قـــــــــرار اللجنـــــــــة المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل  القانون األصليالمادة كما وردت في 

ونطاة الدفع بصورة واضحة ومحد ة وما 
يؤيد ا عاءه بان ذلك القانون او النظام 
واجب التطبيق على موضوع الدعوى 
ووجه مخالفته للدستور ، ويجوز ألي 
طرف آخر في الدعوى تقديم ر ه خالل 
المدة التي تحد ها تلك المحكمة على أن 

ر يوما  من تاريخ ال تزيد على خمسة عش
 . تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية

أحكام الفقرة )  ( من مع مراعاة . 5ج.
اذا وجدت المحكمة الناظرة  ،هذه الما ة

للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير 
الدفع بعدم  ستوريته واجب التطبيق على 
موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم 

توق  النظر في  جدي   الدستورية
الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز 
لغايات البت في أمر إحالته إلى 



 7 منال اخلوالدة 

 قـــــــــرار اللجنـــــــــة المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل  القانون األصليالمادة كما وردت في 

الناظرة ويكون قرار المحكمة   ،المحكمة
للدعوى بعدم االحالة قابال للطعن مع 

 . موضوع الدعوى 

لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة .2
إلى محكمة التمييز بشلن أمر اإلحالة الى 
المحكمة خالل خمسة عشر يوما من 
تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة 
 . للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز

الحالة ، تنعقد لغايات البت في أمر ا .3
محكمة التمييز بهيئة من ثالثة أعضاء 
على االقل ، وتصدر قرارها خالل ثالثين 
يوما  من تاريخ ورو  الدعوى اليها ، واذا 
وافقت على االحالة تقوم بتبليغ اطراف 

 . الدعوى بذلك

 . اذا اثير الدفع بعدم الدستورية امام 



 8 منال اخلوالدة 

 قـــــــــرار اللجنـــــــــة المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل  القانون األصليالمادة كما وردت في 

محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا 
فتتولى مباشرة أمر البت في االحالة وفق 

  .احكام هذه الما ة

 
                  

   


