الرئيس الشرفي لليوم الدراسي :أ /د بلقومان برزوق
المشرف العام لليوم الدراسي  :د /مح ـ ـ ـ ـ ـ ـام حممد

رئيس اليوم الدراسي :د /بن أمحد عبد ادلنـ ـ ـ ـ ـعم

شروط المشاركة في اليوم الدراسي
 ينبغي على ادلشارك تقدًن ملخص مداخلتو حمررا باللغة العربية  :خط
« »Arabic Simplifiedحجم  11بالنسبة للمنت وحجم
 10بالنسبة للهوامش ،على أال يتجاوز عدد األسطر عشرين
سطرا.

رئيس اللجنة العلمية :د /شتاحتة وفاء أحالم
أعضاء اللجنة العلمية:

أ.د /عبد السالم سادلي  ،أ .د /محيد بن علية  ،أ.د /طعيبة أمحد ،د/
عمران حممد  ،د/مسعود ىاليل ،د /دليوح مفتاح  ،د /درماش بن
عزوز  ،د /عديل حممد عبد الكرًن  ،د /بلقاسم خملط ،د/عبد ادلنعم
بن أمحد ،د /عبد الرمحن ىزرشي ،د /منصور داود ،د /عبد الكرًن
مجال ،د /علي موسى حسني ،د/عيسى طييب  ،د /ساعد العقون ،د/
زيان سبع  ،د/عمر ثامري ،د/عالن حرشاوي  ،د/أمحد بن مسعود،
د/كمال جعالب ،د/عبد القادر عباس ،د /حممد شريط ،د /أمال
بيدي ،د /مليكة حجاج ،د /حممد صدارة  ،د /فاطمة الزىراء فريم،
د /عيشة خلدون ،د/رحيمة لدغش ،د/سليمة لدغش ،د/مارية
عمراي ،د /فتيحة قريقر ،د /بورزق امحد  ،أ/رضا شاليل  ،أ/حليمة
بسعود ،أ/ذماة جدي ،أ /أمحد محزة ، ،أ /عيسى طعيبة ،أ /نعاس
ضيفي ،أ /عيسى بن مصطفى أ /أمحد بن الصادق ،أ /رشيد بشار،
أ/حممد حتحايت ،أ/بن عبد اهلل مسلمي ،أ /بزيز حممد ،أ/حفيظة
بشري،أ/صحراء داودي ،أ /خضرة فصيح.
رئيس اللجنة التنظيمية :د /مليكة حجاج

أعضاء اللجنة التنظيمية:

أ /سليمان لعروسي  ،أ /العيد محلة ،أ /نوري عبد الرمحان  ،أ /عمران
عطية  ،أ /بريكي حممد .أ /عباس محزة  ،أ /فضيل شريف حلرش  ،أ/
خلضر بلقاق

 تكتب ادلداخلة طبقا لألصول العلمية ادلتعارف عليها ،باللغة العربية
أو االذمليزية أو الفرنسية مع إرفاقها مبلخص ال يتجاوز نصف
صفحة باللغة الفرنسية.
 حترر ادلداخلة بربنامج «»Microsoft Word
 اللغة العربية  :خط « »Arabic Simplifiedحجم 11بالنسبة للمنت و حجم  10بالنسبة للهوامش.
 اللغة الفرنسية  :خط « »Times New Romanحجم 12بالنسبة للمنت و حجم  10بالنسبة للهوامش.

جامعة زيان عاشور الجلفة

كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق

ينظم يوم دراسي حول

 يرتاوح عدد الصفحات بني  12و  11صفحة.
 يرسل ادللخص وادلداخلة الكاملة على الربيد االلكرتوين لليوم
الدراسي.
 أن يكون ادلوضوع أصليا مل يتم نشره من قبل و مل يسبق أن قدم يف
مؤمترات أو ملتقيات علمية سابقة.
 ترفض ادلداخالت اليت ال يتطابق مضموهنا مع ادللخص ادلرسل.



ال تؤكد ادلشاركة إال بعد االستقبال النهائي للمداخلة كاملة على
الربيد االلكرتوين.

اآلجال :

 آخر أجل إلرسال ملخص ادلداخلة يوم .1622/21/60
 أجل للرد بقبول ادلداخلة يوم .1622/21/62

 آخر أجل إلرسال ادلداخلة ادلقبولة كاملة يوم .1622/21/60

الرأي و القرار في الممارسة الرق ابية
للمجلس الدستوري الجزائري
يوم  10 :ديسمبر 2012
قاعة المحاضرات ـ المدرج األرضي ـ
كلية الحقوق والعلوم السياسية

إشكالية اليوم الدراسي
إن مبدأ مسو الدستور يراد منو وجود الدستور على قمة ىرم النصوص
القانونية يف الدولة  ،دما يقتضي احرتام النصوص التشريعية األدىن
ألحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو ادلوضوعية  ،و بالنتيجة
فإن القوانني و التنظيمات اليت تصدر خمالفة للدستور تعترب باطلة و
عدمية األثر القانوين بعد صدور قرار اجمللس الدستوري و ال تكتسب
االثر القانوين للنفاذ بصدور رأي ىذا األخري  ،و على ىذا األساس
فعملية الرقابة على دستورية القوانني هتدف من خالل اذليئة ادلكلفة
بعملية الرقابة لضبط احرتام القوانني ألحكام الدستور  ،والفصل فيما
إذا كانت السلطة التشريعية أو السلطة التنظيمة قد التزمت حدود
اختصاصاهتا احملددة ضمن الدستور.
و بالرجوع إىل دستور اجلزائر لسنة  1991ادلعدل سنة  2011ذمد أن
اختصاص الرقابة للمجلس الدستوري ينعقد بعد إخطاره من اذليئات
ادلذكورة يف ادلادة  ،باإلضافة إىل رقابة الدفع ادلستحدثة مبوجب ادلادة
 111منو .
و كان ادلؤسس الدستوري مينح اجمللس الدستوري رقابة قبلية بإصدار
رأي قبل دخول النص حيز النفاذ و بقرار يف احلالة العكسية كرقابة
بعدية  ،طبقا للمادة  111اليت نصت على أنو " ي ِ
فصل اجمللس
َ
الدستوري ،باإلضافـة إىل االختصاصات اليت خولتها إياه صراحة أحكام
أخرى يف الدستور ،يف دستورية ادلعاىدات والقوانني ،والتنظيمات ،إما
برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ ،أو بقرار يف احلالة العكسية"  ،إال أن
ادلؤسس الدستوري ألغى ىذه العبارة األخرية مبوجب نص ادلادة 111
من الدستور اجلزائري بعد آخر تعديل .
غري أن ما يثري االنتباه أن النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري
الصادر يف  11ماي  ، 2011ميز يف الرقابة بني البعدية و القبلية
مبوجب ادلادتني  1و  9من ىذا النظام بطريقة و كيفية مغايرة حبصر
الرقابة البعدية طبقا للمادة  1يف رقابة الدفع ادلثارة من األفراد يف شأن
القوانني ادلاسة باحلقوق و احلريات  ،على أن يتم اإلخطار من أعلى
ىيئة قضائية و اعتبار الباقي رقابة قبلية طبقا لنص ادلادة  9منو  ،و ىو

ما يتعارض و لو شكليا مع نص ادلادة  191من الدستور و اليت تنص على أنو "
إذا ارتأى اجمللس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غري دستوري يفقد ىذا
النص أثره من يوم قرار اجمللس  ، "...و مؤدى ذلك أن الرقابة ادلنوه إليها هبذه ادلادة
رقابة بعدية .
و بناء على ما تقدم تقوم إشكالية اليوم الدراسي حول مضمون الرأي
والقرار يف عمل اجمللس الدستورى ومدى أمهية التمييز بينهما  ،وما عالقة ذلك
بفكرة الرقابة القبلية والبعدية بالنظر إىل أبعادمها  ،وآثارمها الدستورية على ضوء
الدستور اجلزائري والنظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري  ،واسرتشادا
بالتطبيقات الصادرة عنو .

محاور اليوم الدراسي
المحور األول :اإلخطار كآلية إلزامية لعقد اختصاص الرقابة
أوال :الطبيعة القانونية لإلخطار واجلهات ادلخولة إلبدائو وإجراءاتو .
ثانيا :النصوص القانونية حمل اإلخطار والرقابة .
المحور الثاني :أبعاد الرقابة القبلية و البعدية وعالقتهما بالرأي
والقرار .
أوال  :حتديد نطاق الرقابة القبلية والبعدية .
ثانيا :األثر ادلرتتب عن اجملال احملدد للرقابة القبلية والبعدية .
المحور الثالث :الرأي و القرار كنتاج لعملية الرقابة  :شكل أم
مضمون ؟.
أوال :اجلوانب الشكلية للتمييز بني الرأي والقرار.
ثانيا :اجلوانب ادلوضوعية للتمييز بني الرأي والقرار.
ثالثا :األثر ادلرتتب على التمييز بني الرأي والقرار.

إستم ارة المشارك ة
االسم..................:اللقب.......................:
الرتبة العلمية.........................................:

التخصص............................................:
الوظيفة..............................................:

المؤسسة.............................................:
رقم الهاتف .................................:
البريد االلكتروني ...........................:

المحور.........................................:
عنوان المداخلة ....................................:

ملخص المداخلة.

المراس الت :
توجـه المراسالت إلى البريد االلكتروني

mounaiimbenahmed@yahoo.fr

