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بسم هللا الرحمن الرحيم
قانون المحكمة الدستورية لسنة 2002

()1

()9/11/2002
الفصل األول

أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ

يسمي ىذا القانون  " ،قانون المحكمة الدستورية لسنو . " 2115

2ـ

الغاء و استثناء.

يمغي قانون المحكمة الدستورية لسنو  1998ومع ذلك تظل صحيحة وسارية جميع الموائح الصادرة بموجبو إلي أن
تمغي أو تعدل وفقاً ألحكام ىذا القانون .

3ـ

تفسير .

في ىذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :

يقصد بو دستور جميورية السودان االنتقالي لسنة ، 2115

"الدستور"

يقصــد بيــا الــدعوى طعن ـاً فــي دســتورية الق ـوانين أو مخالفــة الدســتور أو إىــدار

"الــدعوى"

الحقوق الدستورية أو تنازع االختصاص ،

يقصد بو رئيس المحكمة ،

"الرئيس"
"العضو"

يقصد بو أي من قضاة المحكمة ،

" القاضي"

يقصد بو الرئيس وأي من قضاة المحكمة ،

" المحكمة "

يقصد بيا المحكمة الدستورية المشار إلييا في المادة . 4

الفصل الثاني
المحكمة

4ـ

5ـ

6ـ

تتكون المحكمة من :

تكوين المحكمة.

( أ)

ـاء عم ــي توص ــية المفوض ــية القومي ــة لمخدم ــة
تس ــعة أعض ــاء يعي ــنيم رئ ــيس الجميوري ــة بن ـ ً
القضائية وموافقة ثمثي جميع الممثمين في مجمس الواليات ،

(ب)

يعينـو رئـيس الجميوريـة بموافقـة النائـب األول لـرئيس الجميوريـة مـن
يكون لممحكمة رئيس ّ
بين القضاة المعينين بموجب أحكام الفقرة (أ ) .
مساءلة رئيس المحكمة.

يكون رئيس المحكمة مساءالً لدى رئاسة الجميورية .

والية القاضي.

تكون والية القاضي سبع سنوات ويجوز تجديدىا .

مقر المحكمة.

7ـ

يكون مقر المحكمة بوالية الخرطوم ويجوز ليا أن تعقد جمساتيا عند االقتضاء في مكان آخر يقرره الرئيس بالتشاور مع
األعضاء .
جمسات المحكمة ونصابها.

8ـ

()1

9ـ

يشترط في القاضي:

()2

ينعقد النصاب القانوني لممحكمة بحضور سبعة من أعضائيا .

يترأس الرئيس جمسات المحكمة وفي حال غيابو يترأسيا أي من األعضاء حسب الترتيب الوارد في قرار
التعيين .
شـروط تعيين قضاة المحكمة.
( أ)

أن يك ــون ســودانياً كامــل األىميــة ال يقــل عمـ ـره عــن أربعــين عام ـاً ومشــيوداً لــو بالكفــاءة

(ب)

لم يصدر ضده حكم نيائي من محكمة مختصة في أمـر مخـل بالشـرف أو األمانـة حتـى

(ج )

أن يكون محمود السمعة وحسن السيرة والسموك ،

(د )

أن يكون حاصالً عمى درجة جامعية في القانون من جامعة معترف بيا في السودان ،

والنزاىة والمصداقية والتجرد ،
ولو صدر قرار بالعفوعنو،

(ىـ ) العمل في السابق بـيي مـن الميـن القانونيـة أو ممارسـة تـدريس القـانون فـي احـدى الجامعـات
المعترف بيا في السودان وذلك لمدة ال تقل عن عشرين عاماً .

11ـ

()1
()2

خمو المنصب.

يخمو منصب الرئيس فـي حالـة الوفـاة أو االسـتقالة أو العـزل عمـي انـو ال يعـزل إال بقـرار مـن رئـيس الجميوريـة
بموافقة ثمثي أعضاء مجمس الواليات في حالة فقدان األىمية أو السموك غير الالئق بمنصبو .

بناء عمي توصية رئيس المحكمة وموافقة مجمس الواليات بيغمبية
يعزل العضو بقرار من رئيس الجميورية ً
ثمثي أعضائو في حالة فقدان االىمية أو السموك غير الالئق بمنصبو .
( )3

يخمو منصب القاضي ألي من األسباب اآلتية)2(:

( أ)

قبول االستقالة لدى رئيس الجميورية ،

(ب)

اإلعف ــاء بوس ــاطة رئ ــيس الجميوري ــة لعم ــة ص ــحية مقع ــدة بقـ ـرار م ــن القمس ــيون الطب ــي أو
لإلدانة بجريمة من محكمة مختصة في أمر مخل بالشرف واألمانة ،

(ج )

العزل وفق أحكام البند (، )2

(د ) الوفاة .
مخصصات وامتيازات وحصـانات رئيس وأعضاء المحكمة.

11ـ

()1

تحدد مخصصات رئيس وأعضاء المحكمة بعقود خاصة توافق عمييا رئاسة الجميورية .

()2

تسري عمي قضاة المحكمة االمتيازات والحصانات المحددة لشاغمي المناصب الدستورية القيادية المنصوص
عمييا في قانون مخصصات شاغمي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتيم وحصاناتيم لسنة
. 2111

12ـ

أداء القسم.

يؤدي القاضـي قبل توليو ميام عممـو القسـم اآلتي أمـام رئيس الجميورية :
" أقســم بــاع العظــيم أن أحتــرم نصــوص الدســتور ودســاتير الــبالد وقوانينيــا  ،وأن أ ارعــي مـوازين العــدل  ،مؤديـاً ل مانــة

متجرداً  ،وأن أقوم بواجبي دون رغبة أو رىبة أو محاباة " .

13ـ

14ـ

حظر النشاط المخالف لواجبات الوظيفة.

يحظر عمي القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط اليتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستقالل المحكمة وذلك حسبما
تفصمو الموائح بما يضمن كفاءة ونزاىة وتجرد ومصداقية القضاة وفق ما جاء بالدستور )3(.
حصانة القضاة.

ال يجوز القبض عمى القاضي أو إتخاذ أي من اجراءات التحقيق معو أو رفع دعوى جنائية ضده  ،إال بإذن من رئيس
الجميورية فيما عدا حاالت التمبس .

الفصل الثالث

اختصاصات المحكمة الدستورية وسمطاتها
15ـ ـ

()1

اختصاصات المحكمة.

تكــون المحكمــة حارســة لمدســتور ودســتور جنــوب الس ــودان ودســاتير الواليــات وتعتبــر أحكاميــا نيائيــة وممزمــة
()4

وتتولي:

( أ)

بناء عمي طمب من رئيس الجميورية أو الحكومة القومية أو
تفسير النصوص الدستورية ً
حكومة جنوب السودان أو حكومة أي والية أو المجمس الوطني أو مجمس الواليات ،

(ب)

االختصاص عند الفصل فى المنازعات التي يحكميا الدسـتور ودسـاتير الواليـات الشـمالية

(ج )

بناء عمي طمب من الحكومة أو الشخصيات االعتبارية أو األفراد ،
ً
الفصل في االستئنافات ضد أحكام المحكمة العميـا لجنـوب السـودان فـي القضـايا المتعمقـة

(د )

بالدستور االنتقالي لجنوب السودان ودساتير واليات جنوب السودان ،
حماية حقوق اإلنسان وحرياتو األساسية ،

(ىـ)

الفصل في دسـتورية القـوانين والنصـوص وفقـاً لمدسـتور والدسـتور االنتقـالي لجنـوب السـودان

(و )

الفصـل فــي الن ازعـات الدســتورية فيمـا بــين مسـتويات الحكــم وأجيزتـو بشــين االختصاصــات

(ز )

االختصاص الجنائي في مواجيـة رئـيس الجميوريـة والنائـب األول لـرئيس الجميوريـة وفقـاً

أو دساتير الواليات المعنية ،

الحصرية أو المشتركة أو المتبقية ،

ألحكام المـادة  )2( 61مـن الدسـتور كمـا ليـا اختصـاص جنـائي فـي مواجيـة نائـب رئـيس
الجميوري ــة ورئيس ــي مجمس ــي الييئ ــة التشـ ـريعية القومي ــة وقض ــاة المحكم ــة القومي ــة العمي ــا

وقضاة المحكمة العميا لجنوب السودان .
(ح )
()2

أي اختصاصات أخرى يحددىا الدستور أو القانون أو دساتير أي من الواليات .

عمى الرغم من أحكام البند ( )1ال تخضع أعمال السمطة القضائية واألحكام والق اررات واإلجراءات واألوامر
التي تصدرىا محاكميا لمراجعة المحكمة الدستورية .

16ـ

()1

سمطات المحكمة.

يكون لممحكمة في سبيل القيام باالختصاصات المنصوص عمييا في المادة  15ممارسة السمطات اآلتية :
(أ )

النظ ــر والحك ــم أوالغ ــاء أي ق ــانون أو عم ــل مخ ــالف لمدس ــتور ورد الح ــق والحري ــة لمم ــتظمم

(ب)

إصدار أي أمر إلى أي جية في أي مسيلة أماميا،

(ج)

إص ــدار أي أم ــر ألي جي ــة أو ش ــخص إلحض ــار الش ــخص المعتق ــل أو المحب ــوس أم ــام

(د )

ممارسة السمطات اإلجرائية لممحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجميورية أو نائبيو

وتعويضو عن الضرر ،

المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو اإلعتقال ،

أو رئيس المجمس الوطني أو رئـيس مجمـس الواليـات أو قضـاة المحكمـة القوميـة العميـا أو
()2

قضاة المحكمة العميا لجنوب السودان )5(.

يجوز لممحكمة بناء عمى طمب المتضرر أن تيمر بوقف التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركيا أو
جبرىا بالتعويض المالي أو العيني وأن وقف التنفيذ ال يترتب عميو ضرر لمطرف اآلخر وأن تتخذ
اإلجراءات التي تراىا ضرورية كفالة لمحقوق والحريات.

الفصل الرابع

إجراءات المحكمة
17ـ

()1

إجراءات طمب تفسير النصوص الدستورية.

يقدم طمب تفسير النصوص الدستورية لممحكمة بعريضة من :

( أ)

رئيس الجميورية ،

(ب)

رئيس المجمس الوطني ،

(ج )

رئيس مجمس الواليات ،

(د)

(ىـ)

()3

18ـ

()1

19ـ

()1

الحكومة القومية بوساطة وزير العدل ،

رئيس حكومة جنوب السودان ،

(و)

حكومة أي والية .

(أ )

اسم الجية مقدمة الطمب ،

(ب)

بيان النص المراد تفسيره  ،واألسباب واألسانيد التي تستدعي التفسير ،

(ج)

أي معمومات أخرى أو مستندات تساعد في التفسير .

()2

يشتمل الطمب المنصوص عميو في البند ( )1عمى اآلتي :

تنظر المحكمة في الطمب وتفصل فيو إستناداً عمى المستندات المقدمة  ،ويجوز ليا أن تطمب المذكرات
التي تراىا ضرورية .

مشتمالت عريضة الدعوى.

يجب أن تشتمل عريضة الدعوى  ،بحسب الحال  ،عمى ما يمي :
(أ )

اسم مقدم الطمب وعنوانو ،

(ب)

القانون أو القرار أو موضوع الدعوى وأوجو مخالفتو لمدستور ،

(ج)

الحق الدستوري الذي أنتيك أو الحرية التي أىدرت ،

(د )

المصــمحة التــي أضــيرت إذا كانــت الــدعوى مقدمــة مــن األف ـراد أو الجماعــات أو الضــرر
الذي حاق بيم .

تفصل المحكمة في الدعوى من واقع المستندات المقدمة ويجوز ليا سماع األطراف وقبول مرافعاتيم متى

()2

رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة .
إجراءات الدعوى.

تقدم عريضة الدعوى لرئيس المحكمة وتنظـر أمام دائرة تتكون من ثالثة من أعضائيا .
()2

تنظر الدائرة في إستيفاء عريضة الدعوى لشروطيا الشكمية وليا أن تطمب من مقدميا تعديميا في ميعاد
تحدده أو إستكمال متطمباتيا

()3
()4

إذا لم تعدل العريضة في مواعيدىا أو تصحح فعمى الدائرة رفضيا وال يمنع ىذا الرفض من تقديميا ثانية
مستوفية لجميع متطمباتيا.

فيما عدا الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور إذا كان القرار أو العمل المطعون
فيو دستورياً مما يجيز القانون لجية أعمى سمطة مراجعتو فعمى مقدم الدعوى تقديم ما يثبت إستنفاده لطرق
التظمم أو إنقضاء ثالثون يوماً من تاريخ إستالم الجية األعمى لمتظمم.

إذا كانت الدعوى تتعمق بقرار رفضت الجية التي أصدرتو تسميمو لمقدم العريضة فعمى رئيس المحكمة أن

()5

ييمر الجية المذكورة بتسميمو القرار المطموب .
()6

21ـ

إذا استوفت العريضة أوصافيا الشكمية ومتطمباتيا تيمر الدائرة بتصريح الدعوى وسداد الرسوم إال إذا أعفى

مقدميا من دفعيا بقرار من المحكمة .

شطـب عريضة الدعوى إيجازياً.

إذا تم تصريح عريضة الدعوى يجوز لممحكمة بعد مناقشة مقدميا أو من يمثمو إذا لزم األمر أن تيمر بشطبيا إيجازياً
إذا تبين ليا أن :

21ـ ـ

(أ )

مقدم العريضة ليس لو حق أو مصمحة في إقامة الدعوى أو أن مصمحة أو حق المدعي

(ب)

العريضة ال تشتمل عمى مسيلة صالحة لمفصل فييا ،

(ج )

العريضة ال تشتمل عمى اضرار بحق ظاىر لحق من وثيقة الحقوق والحريات ،

(د )

مقدم العريضة لم يستنفد كافة طرق التظمم المتاحة لو .

قد مضى عميو أكثر من ستة أشير من تاريخ عممو بذلك ،

دعوى تنازع اإلختصاص.

تقــدم دعــوى تنــازع اإلختصــاص مــن الحكومــة القوميــة أوحكومــة جنــوب الســودان أو حكومــات الواليــات حســبما

()1

يكون الحال فيما يخص السمطات الحصرية أو المشتركة لتمك الجيات أو السمطات المتبقية .

تقدم دعوى تنازع اإلختصاص من المفوضيات القومية والمؤسسات المستقمة األخرى إذا كان ىناك إدعاء

()2

بالتعدي عمى االختصاص األصيل ألي منيا .
تحدد عريضة دعوى التنازع المسيلة المتنازع عمييا والجية المنازعة وأسباب األحقية باالختصاص وترفق

()3

معيا المستندات والمذكرات المقدمة ويجوز لممحكمة اإلستماع لطرفي النزاع .

إجراءات إتهام رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيسي الهيئة التشـريعية القومية وقضـاة المحكمـة القومية العميا وقضاة المحكمة
العميا لجنوب السودان.

22ـ ()1

مع مراعاة أحكام المادة  61مـن الدسـتور ال يجـوز اتخـاذ أي إجـراءات جنائيـة ضـد رئـيس الجميوريـة أو النائـب
األول إال بقرار من الييئة التشريعية القومية بيغمبية ثالثة أرباع جميع األعضاء .
اليجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد نائب رئيس الجميورية إال بقرار من ثمثي جميع أعضاء الييئة

()2

التشريعية القومية .
()3

ال يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس المجمس الوطني أو رئيس مجمس الواليات إال بإذن مكتوب
من رئيس الجميورية .

()4

ال يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس القضاء أو نوابو إال بإذن مكتوب من رئيس الجميورية .

()5

ال يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من قضاة المحكمة القومية العميا أو المحكمة العميا لجنوب السودان
إال بإذن مكتوب من رئيس الجميورية .
( أ)

( )6

إذا أخذت المحكمة عمماً بالقرار واإلذن المذكور تتخذ المحكمة اإلجراءات التالية :

يتولى رئيس المحكمة التحقيق مع رئـيس الجميوريـة ونائبيـو ويتـولى نائـب رئـيس المحكمـة

التحقيق مع رئيس القضاء ونوابو ورئيس المجمس الوطني ورئيس مجمس الواليات ،
(ب)
(ج)
()7

يتولى أحد أعضاء المحكمة التحقيق مـع أي مـن قضـاة المحكمـة القوميـة العميـا والمحكمـة
العميا لجنوب السودان ،

يرفع المحقق نتائج التحقيق لممحكمة .

يحدد قانون خاص طبيعة الجرائم واإلجراءات التي تتبعيا المحكمة في التحقيق والمحاكمة .
()8

ترفع المحكمة قرارىا باإلدانة أو البراءة لمجية التي قررت أو أذنت بالمحاكمة .

الفصل الخامس

األحكام والق اررات
23ـ

صدور األحكام والمراجعة.

تصدر المحكمة حكميا باإلجماع أو األغمبية موقعاً عميو نمن ّمن أصدروه .
في حالة صدور الحكم باألغمبية تدون اآلراء المخالفة في المحضر .
()2

()1

()3

()4
()5

()6

تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية .

تنشر أحكام المحكمة وق ارراتيا في الجريدة الرسمية الخاصة بيا .

بناء عمى
أحكام المحكمة وق ارراتيا نيائية غير قابمة لمطعن أمام أي جية إال أنو لممحكمة من تمقاء ذاتيا أو ً
طمب األطراف مراجعة أحكاميا إذا تبين ليا أن موضوع القرار أو الحكم ال يدخل في أي أمر ضمن
إختصاصاتيا بشكل مباشر .

عمى الرغم من أحكام البند ( )5يجوز لممحكمة أن ترفض طمب المراجعة إيجازياً إذا مضى من الزمن ما
يتعذر معو تدارك نتائج الحكم والقرار وفقاً لتقديرىا .

24ـ

إلزامية الحكم.

أحكام المحكمة وق ارراتيـا ممزمـة لجميـع مسـتويات الحكـم فـي السـودان وأجيـزة الحكومـة القوميـة وحكومـة جنـوب

()1

السودان وحكومات الواليات ولمكافة فور صدورىا ويحدد قانون خاص إجراءات تنفيذ المحكمة إلحكاميا .
()2

يترتب عمى الحكم بعدم دستورية أي نص في أي قانون أو عدم دستورية أي عمل أو أي تدابير تشريعية

فرعية عدم جواز تطبيقيا ،فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعمقاً بنص جنائي تعتبر األحكام التي صدرت

باإلدانة إستناداً إلى ذلك النص كين لم تكن ويقوم الرئيس بتبميغ الجيات المعنية بحسب الحال فور النطق
بو لإلجراء بمقتضاه .

()3

اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعمقاً بنص مدني فال يؤثر ذلك عمي الحقوق القانونية التي استقرت قبل
صدور الحكم.

25ـ

تنفيذ األحكام بالتعويض.

تنفذ المحكمة أحكاميا بالتعويض حسبما يقتضي قانونيا الخاص بإجراءاتيا المدنية .

الفصل السادس
الشئون المالية

الموازنة السنوية.

تكــون لممحكمــة موازنــة ســنوية مســتقمة تعــد وفق ـاً ل ســس التــي تعــد بيــا موازنــة الدولــة وتج ـاز بق ـرار مــن رئــيس

26ـ ـ

()1

27ـ

يكون لممحكمة أمين عام وعدد كاف من العاممين  ،يعينيم الرئيس .

الجميورية .

()2

يتولى الرئيس إعداد مشروع الموازنة لتقديمو إلى الجية المختصة بعد موافقة جميع األعضاء  ،ويكون
الرئيس مسئوالً عن جميع المسائل المتعمقة بتنفيذ الموازنة وفقاً لموائح الصادرة بموجب أحكام ىذا القانون .
()3

28ـ

تسري عمى موازنة المحكمة والحساب الختامي أحكام قوانين المال العام .

الشئون اإلدارية.

سريان قوانين الخدمة.

تسري عمى العاممين بالمحكمة  ،شروط الخدمة المطبقة عمى العاممين بالسمطة القضائية .

الفصل السابع
أحكام عامة

29ـ ـ

مباشـرة إجراءات الدعوى الدستورية.

ال يجــوز مباش ـرة الــدعوى الدســتورية أمــام المحكمــة إال بوســاطة مستشــار قــانوني أو محــام ال تقــل خبرتــو عــن

()1
()2

عشرة أعوام في ممارسة مينة القانون .

مع مراعاة أحكام البند ( )1إذا ثبت إعسار المدعي يعين وزير العدل مستشا اًر قانونياً أو محامياً لمباشرة
الدعوى .

31ـ

31ـ

اإلعفاء من الرسوم.

يجوز إعفاء المدعي من الرسوم إذا تبين إعساره .

()1

تطبيق.

تطبق أحكام قواعد اإلثبات وتفسـير القوانين والنصـوص العامة  ،وذلك فيما لم يرد فيو نص في ىذا القانون .
()2

32ـ

()1

()2

تطبق المحكمة قوانين اإلجراءات المدنية والجنائية الخاصة بيا في المحاكمة والتنفيذ .
سمطـة إصـدار الموائح والقواعد.

يجوز لممحكمة أن تصدر الموائح والقواعد الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون .

دون المساس بعموم أحكام البند ( )1يجوز لممحكمة بعد التشاور مع وزير المالية واالقتصاد الوطني إصدار
لوائح رسوم التقاضي .

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

قانون رقم ( )33لسنة . 2115
قانون رقم ( )41لسنة . 1974
قانون رقم ( )41لسنة . 1974
القانون نفسه .
قانون رقم ( )41لسنة , 1974

