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 إهداء

.. الذي عّلمني أّن الكرامَة أقدُ  ِمَن الحياة، إلى روح ألي الغالي .
 وغر  في ِوجداني قيَم اإليماِن والوفاء والصلر.

 إلى أمي الحليبة ... التي عّلمتني أّن السماحَة أجمُل ما في الحياة.

 إلى موجتي العم مة ... رفيقُة دربي، أمُل حياتي وسنُد طر قي.

 ا، بالل، مسلمة ودانة.إلى ألنائي ُمهجِة فؤادي ... إسالم، ديم

إلى أخَويَّ الحليَلْين ... عالء الدين "ألوأحمد"، وبهاء الدين "ألوبلر"، 
 َمن لانا لي عونًا وسَندًا في حياتي.

 إلى أخواتي العم مات ... مسُك حياتي.

إلى ممالئي قداُة فلسطين ... الذين سهروا وأفنوا حياَتهم من أجل 
رساِء سيادِة القان  ون.العدالِة وا 
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 شكر وتقدير

يا رل لك الحمد لما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سااااااااااالطانك، حمدًا لثيرًا طيبًا 
مبارلًا فيه، ملء الساااموات وملء األرم وما لينهما، وملء ما شااائت من شااايء  بعد، 

الصالحات، وبأمرَك صُلح أمر حمدًا يوافي نعمك ويلافئ مم دك، فبفدلك يا ربنا تتمُّ 
الدنيا، أتممَت عليَّ نعَمك، وبفدااااااااااااالَك عليَّ أتممُت عملي هذا، ولوطَك ربَّنا ما طرفت 

 لي عين، وط تحرك فّي طرف، وط خفق لين أدلعي قلل.

وُأصااااااااالي وُاسااااااااالم على الحليل المصاااااااااطفى، النعمة المساااااااااداة، والمنَّة الُمهداة، 
راِج الُمنير، المعلِّم   األَول، والقائِد األعَظم، وعلى  له وصحبه وسلم، وبعد: والسِّ

وأنا أداااع اللَّمساااات األخيرة على رساااالتي المتواداااعة هذه، فرنَّ واجل العرفان 
يشدني أن أقدم خالص شلري وتقديري وثنائي ألخي الكر م، واألستاذ الفادل ُمشرف 

ين الفرصاااااة أُلعلن له رساااااالتي الدلتور نافذ ياساااااين المدهون، الذي لنُت منذ ممن أتح
عن ذلك، فهو َمن أرشااااااااادني لدراساااااااااة الحقول في لداية حياتي الدراساااااااااية، فلان عونًا 
وسااااااندًا لي في مشااااااواري القانوني، إلى أن لتَل هللا لي أن أتقدم لهذه الرسااااااالة ويلوَن 
ه ومعين. أساااااااأل هللا العلَي القدير أن يحفظه و رعاه  مشااااااارفًا لرساااااااالتي فلان خيَر ُموجِّ

 د خطاه و جم ه عني خير الجماء.ويسد

لما وأتقدُم بالشاااالر الجم ل ألسااااتاذنا الفاداااال األسااااتاذ الدلتور فتحي الوحيدي 
وألخي الفادااااااال الدلتور محمد النَّحال، لقلولهما اطشاااااااتراك في مناقشاااااااة هذه الرساااااااالة 

نني أعتلر ذلك م ادًة في إغنائها بمالحظاتهما.  وتقييمها والحلم عليها، وا 
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موصاااااااااااااول  لكل َمن وقد لجانلي وسااااااااااااااندني في إنجام هذا العمل والشااااااااااااالر 
المتواداااااع، وأخص بالذلر موجتي العم مة التي لانت لجانلي دومًا خير عون وساااااند، 
وط أنساااى األخت الكر مة أ. سااامية داوود وألنائي األعماء إساااالم و ديما الذين سااااعدوا 

ل وأساااهموا في طباعة هذا الرساااالة، لما أشااالر األ  الكر م  م. هشاااام مطر الذي تفداااَّ
لتقديم المسااااااعدة في إنجام بعم األعمال باللغة اإلنجليم ة، واأل  الفادااااال األساااااتاذ 

مالئيًا.  سهيل ألو مهير الذي قام لتدقيق هذه الرسالة لغويًا وا 

ولن أنساااى أن أتقدم بالشااالر واطمتنان إلى العاملين في ملتبة المجل  األعلى 
توى والتشااااار ع، وملتبة الجامعة اإلساااااالمية، وملتبة جامعة للقدااااااء، وملتبة ديوان الف

األمهر، وملتبة نقابة المحامين، وملتبة الهيئة المساااااااااااااتقلة لحقول اإلنساااااااااااااان، وملتبة 
مرلم الميمان لحقول اإلنساااااان  لما قدموه لي من تساااااهيالت لليرة في اساااااتعارة الكتل 

 خالل فترة إعداد البحس.
 

 َخرَي اجَلَزاِء َفجَزى الّلُه اجَلميَع َعّني

 الباحث
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 ُملّخص الدراسة

تمثل الرقابة القداااائية على دساااتور ة القوانين أحد الدااامانات األسااااساااية والمهمة لتطليق 
الدسااااتور،  وتداااامن تحقيق ملدأ الشاااارعية والمشااااروعية لتكامل يتفق وملدأ ساااامو الدساااااتير وتدرج 

مقراطية إلجبار السااااااااالطة التشااااااااار عية التشااااااااار ع، وهي في الواقع ليسااااااااات إط جماء تتبعه الدول الدي
جراءات، وما  والتنفيذية على احترام القواعد الدسااااااااااتور ة في لل ما تتخذه الساااااااااالطتان من قرارات وا 

 ُتسّنه من قوانين، مما يدمن حماية دستور ة لاملة لحقول وحر ات المواطنين في الدولة.

القوانين في فلساااااااااااطين وقد تناولت في هذه الدراساااااااااااة الرقابة القداااااااااااائية على دساااااااااااتور ة 
طسااااتكشاااااف الظروف التي نشااااأت فيها والعوامل التي أدت إلى تطورها، وطرل الرقابة القدااااائية، 
والجهة التي ترفع أمامها الدعوى الدساااااااااااااتور ة، والعيول التي تشاااااااااااااول القانون غير الدساااااااااااااتوري، 

لساااااااالطات العامة والدااااااااوابل التي تلتمم لها المحلمة عند نظر الدعوى الدسااااااااتور ة، ومدى التمام ا
والكافة لتنفيذ األحلام الدساااااااااااااتور ة، وذلك لله من خالل ما اتبعناه في هذه الدراساااااااااااااة من منهجية 
قائمة على النهج الوصفي مستخدمًة األسلول التحليلي الُمقارن مع النظام والقداء الدستوري في 

ائية على دسااااااااااااااتور ة باعتبارها الوطن األم للرقابة القدااااااااااااااا–لل من الوطيات المتحدة األمر لية 
وجمهور ة مصاار العربية، لدولة من دول الجوار، الذي يعد نظامها وقداااؤها الدسااتوري  -القوانين

األعرل في المنطقة، وذلك من خالل تساااليل الداااوء على موقد التشااار ع والفقه والقدااااء في لل 
 منهما.

ي القانون وقد حرصت أن ألدأ دراستي بفصل تمهيدي تعردت من خالله لمبادئ عامة ف
الدسااتوري والرقابة الدسااتور ة، فقمت لتعر د الدسااتور وفقًا للشاار عة اإلسااالمية و راء فقهاء القانون 
الدسااتوري، وماهية ملدأ ساامو الدسااتور، والتعرف على نظم الرقابة الدسااتور ة السااياسااية والقدااائية 

 ومفهوم لل منها وتقديرها.

خي للرقابة القدائية طستجالء الظروف ثم خصصت الفصل األول لدراسة التطور التار 
التي نشاااااااااأت وتطورت فيها الرقابة القداااااااااائية في الللد األم لها، وهي الوطيات المتحدة األمر لية، 
والظروف التي أساااهمت وسااااعدت في ذلك، ولذلك نشاااأتها في جمهور ة مصااار العربية وتطورها، 

ابة على دساااتور ة القوانين. وعردااات إلى أن تّم إنشااااء محلمة دساااتور ة ُعليا متخصاااصاااة في الرق
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لتطور الرقابة القدااااااااااااائية على دسااااااااااااتور ة القوانين في فلسااااااااااااطين علر الِحَقل التار خية والقانونية 
المختلفة، لدءًا من حقبة اطنتدال اللر طاني وحتى يومنا هذا، وقد تلين أن القدااااء الفلساااطيني قد 

دون أن يلون هناك نص دسااااااااااتوري أو قانوني أّكد على حقه في بحس دسااااااااااتور ة القوانين التداًء، 
منحه ذلك الحق، وذلك حرصااًا منه على ممارسااة دوره القدااائي بالتحقق من سااالمة القوانين التي 

 يعمل على تطليقها، ودمان احترام الدستور بصفته القانون األسمى في فلسطين.

ر ة القوانين أما الفصااال الثاني فخصاااصاااته للحديس عن طرل الرقابة القداااائية على دساااتو 
والجهاة التي تحرك الدعوى الدسااااااااااااااتور ة أمامهاا، سااااااااااااااواء في الوطيات المتحادة األمر لياة أو في 
جمهور ة مصاار العربية أو في فلسااطين، وتلين مدى اطتفال لين ما ذهل إليه المشاارس الفلسااطيني 

، على خالف والمشاارس المصااري، وخاصااة في اسااتقرارهما أخيرًا على ملدأ مرلم ة الرقابة القدااائية
ما ذهل إليه النظام الدسااااااتوري األمر لي، الذي اعتمد على طمرلم ة الرقابة القدااااااائية، لما تلين 
أن المشااارس الفلساااطيني خطا خطوًة متقدمة عن المشااارس المصاااري عندما اعتمد الدعوى الدساااتور ة 

هذا الفصااااال  األصااااالية المباشااااارة لرحدى طرل الرقابة القداااااائية على دساااااتور ة القوانين، واختتمت
بالحديس عن شاااااارو  قلول الدعوى الدسااااااتور ة والتي تنفرد المحلمة الدسااااااتور ة وحدها دون غيرها 

 بالتحقق منها طنعقاد الخصومة أمامها.

وساالطت الدااوء في الفصاال الثالس على أوجه عدم الدسااتور ة، وهي جوهر عملية الرقابة 
القداائية على دساتور ة القوانين، التي تتمثل بالعيول التي تشاول تشار عًا ما وتجعله محاًل للرقابة 
القداااااااائية، التي تلذل المحلمة جهدها في اساااااااتجالء حقيقة وجود هذا العيل من عدمه إلصااااااادار 

القيود الذاتية والدااااااااوابل التي ألممت المحلمة  -أيداااااااااً –دسااااااااتوري، وقد تناولنا بالحديس حلمها ال
نفسها لها عند نظر الدعوى الدستور ة  لتتجنل تعدي حدودها وتدخلها في وطية سلطة أخرى من 

 سلطات الدولة.

جراءات إصاااااااداره  وأخيرًا فقد خصاااااااصااااااات الفصااااااال الرابع للحديس عن الحلم الدساااااااتوري وا 
التي تترتل عليه وحجّية هذا الحلم في مواجهة الساااااااااااااالطات العامة وفي مواجهة الكافة  واآلثار

 والطرل الواجل اتباعها لتنفيذه والجهة المشرفة على ذلك.
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واختتمت هذه الدراساااااااااااااااة بفصااااااااااااااال ختامي تناولت فيه تقدير لل من التجربة األمر لية 
لساااااطين، وذلك من خالل تناول النتائج والمصااااار ة في الرقابة على دساااااتور ة القوانين وقيمتها في ف

التي خلصاااااااااااااات إليها الدراسااااااااااااااة، التي لان من أهمها: إجماس األنظمة القانونية على أهمية إعالء 
المبادئ الدستور ة، والحفاظ على سمو الدستور لقانون أعلى في الدولة، والتأكيد على التمام جميع 

مخالفتها، وأن تفعيل الرقابة القداااااااااائية يعّد سااااااااالطات الدولة بما ورد في الوثيقة الدساااااااااتور ة وعدم 
الوساااايلة األمثل لداااامان ذلك، من خالل الحلم بعدم دسااااتور ة اإلجراء أو القانون المشااااول بعيل 

 دستوري.

لما تناولت التوصيات التي تودح قيمة تلك التجارل في فلسطين، التي لان من أهمها: 
ل أن تعتمد مرلم ة الرقابة القدااائية أااااااااااااااااان فلسااطين، وهي تعي  مرحلة تحرر وطني، من الصااع

على دساااتور ة القوانين من خالل محلمة دساااتور ة مختصاااة  لما في ذلك من صاااعوبة في تشاااليل 
المحلمة وممارسة دورها الرقالي في ظل الودع السياسي واألمني الراهن  لذا أعتقد أن تقنين حق 

بة على دسااااااااااااااتور ة القوانين لوظيفة المحاكم بمختلد أنواعها ودرجاتها لممارسااااااااااااااة دورها في الرقا
أساااسااية من وظائفها القدااائية في التحقق من سااالمة القانون واجل التطليق، هي الطر قة األمثل 

 للحفاظ على سمو الدستور وحماية الحقول والحر ات الفردية من عدوان السلطات العامة.
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Abstract 

The judicial control over the constitutionality of laws represent one 

basic and important guarantees to the implementation of the Constitution, 

and ensure the fulfillment of the principle of legality and legitimacy with 

integration that coincide with the principle of supremacy of the constitutions 

and gradual legislation, which is nothing more than what is practiced by 

democratic countries to compel the legislative and executive authorities to 

respect the constitutional principles in everything decisions and procedures 

they take,  and laws enacted, which guarantees complete constitutional 

protection of citizens rights and freedoms. 

This study has tackled the judicial control over the constitutionality of 

laws in Palestine to explore the circumstances which were available, and the 

factors that led to its development, and the means of movement for the 

judicial control, and the party that sees the constitutional lawsuit, and short 

coming to a unconstitutional law, and standards the court should observe 

when consider hearing a constitutional lawsuit, and the extent of compliance 

by the public authorities  in implementing the constitutional verdicts, all what 

has been done was through a descriptive methodology   using comparative 

analytical approach with the systems and the constitutional judiciary in both 

the United States – being the motherland of judicial control over the 

constitutionality of laws- and the Arab Republic of Egypt as a neighboring 

country  -which its system and constitutional judiciary is the finest in the 

region- through highlighting the position of legislation , intellectuality and 

judiciary in all of them. 

We have been eager to start our study with an introductory chapter 

showing  through it the general principles of constitutional law and 
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constitutional control, so we defined the Constitution in law and in Islam and 

the nature of  supremacy of the Constitution, and glanced  to recognize the 

political and judicial constitutional control systems and the concept and 

appreciation of each of them. 

Then we have designated the first chapter to study the historical 

development of judicial control to expose the circumstances that judicial 

control was developed during in the motherland the United States and the 

circumstances that have contributed and helped in this, as well as its evolution 

and development in the Arab Republic of Egypt until the establishment of a 

specialized Supreme Constitutional Court  overseeing the constitutionality of 

laws. Also, we presented the development of judicial control over the 

constitutionality of laws in Palestine through the historical and legal various 

eras, from the time of the British Mandate, up to date, it has been clear to us 

that the Palestinian judiciary has emphasized its right to see the 

constitutionality of laws from the beginning without having a constitutional 

or legal written text designate that right, that was a caution     to exercise the 

judicial role to verify the integrity of the laws seek to implement the work, 

and to ensure the honor for the Constitution as the supreme law in Palestine. 

The second chapter was designated to tackle the means to move the 

judicial control over the constitutionality of laws and the party that present 

the constitutional case before it, weather in the United States or in the Arab 

Republic of Egypt and in Palestine, it showed us the extent of 

compliance  between the Palestinian and Egyptian legislator, especially in 

their final stability as central principle of judicial oversight, unlike the 

American constitutional system, which relied on decentralized control, also it 

shows us that the Palestinian legislator has taken a step forward over the 

Egyptian legislature when relied on the original constitutional lawsuit as one 

of the direct means to move the judicial control over the constitutionality of 

laws. 

And we highlighted in the third chapter on aspects of 

unconstitutionality, which is the core of judicial control over the 

constitutionality of laws process, which is exemplified in faults in some 

legislations and makes it subject to judicial control, the court makes the 

utmost effort to verify whether this fault exists or not to issue its 

constitutional verdict,  We also tackled self constraints and regulators the 
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court committed itself to when seeing the constitutional case to avoid 

intrusion over its limits and to interfere in another jurisdiction of State. 

Finally, we designated the fourth chapter to talk about constitutional 

rulings  and the issue procedures and its repercussions and persuasion in the 

face of public authorities and the public, and the ways to be followed for its 

implementation and the authority overseeing that. 

In conclusion, this study in its final chapter we addressed the 

appreciation of both the American and Egyptian experience in the control of 

the constitutionality of laws and their value in Palestine and that through 

addressing the findings this study has concluded, the most important was the 

consensus all legal systems on the importance of upholding constitutional 

principles, and maintain the supremacy of the Constitution as a higher law in 

the state, and to emphasize the commitment of all state authorities to the 

declared in the constitutional document and not to violated, the activation of 

judicial control is considered the best way to ensure that  through the ruling 

of the unconstitutionality of the law or procedure has fault. 

Also, we addressed the recommendations which showed the value of 

those experiences in Palestine, one which was the most important is that 

Palestine while living a national liberation era, it is difficult to rely on a 

centralized judicial control over the constitutionality of laws through a 

competent constitutional court; that is due the difficulty in the establishment 

of the Court and to exercise its control role in light of the political and security 

status quo, so we believe that rationalizing the right of the courts of various 

kinds and degrees to play a role in the control of the constitutionality of laws 

as an essential role of its judicial functions in guaranteeing the integrity of laws 

imperative to apply, is the optimal way to secure the supremacy of the 

Constitution and the protection of individual rights and freedoms from public 

authorities aggression.  
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 :مقدمةال

ه مجموعة القواعد التي تنظم نشااااااااااااااا  األفراد في المجتمع تنظيمًا يحقق بانالقانون يعرف 
للفرد ويحفظ حقوقه، ويداااامن حماية مصااااالحه المشااااروعة من جهة، ويسااااعى إلى اسااااتقرار الخير 

من حيس الموداااوس والشااالل  ،لذلك فرن تطور القوانين  الجماعة ويحقق لها التقدم من جهة أخرى 
وذلك لما يتمتع به القانون من قوة   ألقى بظالله على تطور الدااامانات الدساااتور ة ،و لية التشااار ع
لذا فرن توفير أفدااال   ل أحيانًا إلى حد فرم قيود تتعلق بسااالل الحر ات الشاااخصااايةإلمامية تصااا

وسااااايلة آللية التشااااار ع وسااااان القوانين ساااااارت لخطوات مهمة تجاه توسااااايع المشاااااارلة الشاااااعلية في 
، ولكن قد يصااادر قانون والمجال  التشااار عية الممثلة للشاااعل اللرلماناتعلر إصااادار التشااار عات، 
الدساااااااااااتور ة، الوثيقة ويلون هذا القانون فيه خرل لمبادئ  األغللية اللرلمانيةمعلر عن وجهة نظر 

لقوانين ل عند إصااااادارهاللرلمان أعمال مراقبة  من خاللها يملن ن الوسااااايلة والطر قة التيإذ فما هي
 والتثلت من عدم مخالفتها للدستور؟

باعتباره اإلطار العام للشاااارعية والمشااااروعية وأسااااا  ساااايادة القانون والدولة  ،إن الدسااااتور
ومالذًا من جميع صااااااور وأساااااااليل ممارسااااااة الدولة اطسااااااتلدادية والدلتاتور ة واطنحراف بالساااااالطة 

ساءة استعمالها والخروج على الشرعية وجلروت الحاكم اقتدى أن يلون قانونًا ذا ملانة رفيعة  ،وا 
ن موداااااااوس الرقابة على دساااااااتور ة القوانين موداااااااوس شاااااااديد يعلو فول الق وانين ويسااااااامو عليها، وا 

األهمية بحسااااااااال أنه الوسااااااااايلة الالممة لتحقيق السااااااااامو للدساااااااااتور من خالل رد طغيان السااااااااالطة 
رجاعها إلى حدودها الدساااتور ة، ومن ثم فهي الوسااايلة  ، أو أي سااالطة من السااالطات،التشااار عية وا 

ن الدول الديمقراطية ما فتئت 1999دة الدساااتور ة )علد الفتاح، األسااااساااية لدااامان نفاذ القاع (، وا 
 تهتم لهذا المودوس صونًا لدستورها ومحافظة على سموه.

التي  المتصاااورة إن الرقابة على دساااتور ة القوانين ليسااات في الواقع إط جماء من الجماءات
على احترام القواعد الدستور ة في لل تتبعها الدول الديمقراطية إلجبار السلطة التشر عية والتنفيذية 

جراءات وما تسااانه من قوانين وتشااار عات، وتمثل أحد الدااامانات  ما تتخذه السااالطتان من قرارات وا 
همة لتطليق الدسااتور وتداامن تحقيق ملدأ الشاارعية والمشااروعية لتكامل يتفق وملدأ ماألساااسااية وال

 )شيتور، ل ت(. .سمو الدساتير وتدرج التشر ع
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ما صورة ًا عديدةرقابة على دستور ة القوانين صور وتأخذ ال ، إما صورة الرقابة القدائية وا 
صااورة الرقابة الشااعلية على الدسااتور ة اسااتنادًا إلى فلرة أن الشااعل  تالرقابة السااياسااية، لما ظهر 

 الدراساااة هالتي تمثل عنوان هذ ،( وتعد الرقابة القداااائية2011)المسااالري،  ،هو أصااال السااالطات
س الرقابة التي تستهدف تأكيد احترام ما يصدر عن السلطة التشر عية من تشر عات ألحلام أهم أنوا 

لل إن أغلل الدساااتير المعاصاارة  ،الوثيقة الدسااتور ة وعدم مخالفتها لتلك األحلام في لافة المراحل
ق تميل إلى الرقابة القدااااااااااائية على دسااااااااااتور ة القوانين لما لها من قوة إلمامية في داااااااااامان التطلي

األمين لنصوص الدستور، والمحافظة على استقالل لل سلطة من السلطات الثالس، ومنع اعتداء 
ساالطة على أخرى، ط ساايما أن القداااء يعد دومًا أحد أهم الداامانات للحفاظ على حقول وحر ات 

 المواطنين.

انين الوطن األم للرقابة القداااااااااائية على دساااااااااتور ة القو هي الوطيات المتحدة األمر لية إن 
على الرغم من عدم  (470: 1983باعتبارها أول دولة في العالم أخذت لهذه الفلرة )الشاااااااااااااااعر، 

)علد .وقد نقلت هذه الفلرة منها إلى لثير من دول العالم ،وجود نص دسااااااااااااااتوري يقرها و نظمها
 (19: 1990الحميد، 

القوانين وما من شااااك أن التجربة المصاااار ة في مودااااوس الرقابة القدااااائية على دسااااتور ة 
عرفت مصاار الرقابة القدااائية على دسااتور ة القوانين منذ ممن بعيد نتيجًة  حيسهي تجربة غنية، 

على حقه لهذه الرقابة دون وجود نص خاص  م1946إلصاااارار مجل  الدولة المصااااري في ساااانة 
ر والتي عهد إليها دسااتو  ،( إلى أن تم إنشاااء المحلمة الدسااتور ة2012يساامح له لذلك )الكيالني، 

 دون غيرها لتولي الرقابة القدااائية على دسااتور ة القوانين واللوائح ،(175)لنص المادة  م،1971
(، وبناء على هذا التفويم أصااااااااااااادر المشااااااااااااارس المصاااااااااااااري قانون المحلمة 2001)علد المجيد، 

 .ملينًا اختصاصاتها ومحددًا ما يدخل في وطيتها حصراً  العليا الدستور ة

الفلسااااااطيني فقد مار  دوره في الرقابة على دسااااااتور ة القوانين منذ أكثر من  قداااااااؤناأما 
(  وذلك علر المحلمة 2012)الكيالني،  ،خمسااااااااين عامًا، في عهد اإلدارة المصاااااااار ة لقطاس غمة

الرقابة القداااائية  (103)لنص المادة  ،العليا، إلى أن أساااند القانون األسااااساااي الفلساااطيني المعدل
التي لم يتم تشاااااليلها بعد  ،نين واللوائح أو النظم إلى المحلمة الدساااااتور ة العلياعلى دساااااتور ة القوا

 تناوتتولى محلم م،2006( لساااانة 3على الرغم من صاااادور قانون المحلمة الدسااااتور ة العليا رقم )
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العليا المهام واطختصاصات المنو  بالمحلمة الدستور ة العليا القيام لها بشلل مؤقت طبقًا لنص 
 من القانون األساسي. (104) المادة

المصاااار ة في هذا األمر لية و التجربة  تناولسااااعى إلى أمن خالل هذه الدراسااااة  نيلذا فرن 
في  أنظمة قانونية مقارنة في سااليل تقييم وتطو ر الرقابة القدااائية على دسااتور ة القوانينلالمجال 
 .فلسطين

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

رلائم الحلم في الدولة الحديثة، أن  ىحدرلسااااااالطات لمن مقتدااااااايات ملدأ الفصااااااال لين ا
تتومس السااااالطات لين ثالس هيئات، فتتولى إحداها سااااالطة التشااااار ع وتنا  باألخرى سااااالطة التنفيذ، 

إذا لان ملدأ المشااااااااااروعية يفرم على الساااااااااالطات  الفصاااااااااال في المنامعات.ب ختصوأما الثالثة فت
في إطار من التمامها لنصااااااااوص الدسااااااااتور، فرنه قد يطرأ في  -دوماً  –الثالس أن تعمل لل منها 

بعم األحيان إشاااالالية أو تناقم لين التشاااار ع األساااااسااااي " الدسااااتور" والتشاااار ع العادي" القانون" 
شروعية ملدًأ نظر ًا مجردًا ما لم يقترن لجماء الذي تصدره السلطة التشر عية، وبذلك يظل ملدأ الم

تساااهر على إيقاعه و فعال وتنظيم يلفل التمام هذه السااالطات بمدااامون الدساااتور، ويقيدها بحدوده، 
 سلطة خاصة مستقلة.

في هذه الساالطة المسااتقلة واقع على ما تقدم تتمثل إشاالالية الدراسااة في الكشااد عن  وبناءً 
دسااااااااااااااتور ة الالطعن في  من حيس طرل المنو  لها الرقابة على دسااااااااااااااتور ة القوانين، فلسااااااااااااااطين 

، ومما سااااالق تتلخص مشاااااللة الدراساااااة في اإلجابة واإلجراءات الالممة لمتابعة الدعوى الدساااااتور ة
 :عن السؤال الرئيس التالي

انونية ما واقع الرقابة القضائية على دستورية القوانين في فلسطين مقارنة باألنظمة الق
 المقارنة ؟ 

 هي: ،ومن ذلك هناك أسئلة عدة فرعية

ما الجهة التي تمار  الرقابة القداااائية على دساااتور ة القوانين في فلساااطين وفي األنظمة  -1
 القانونية المقارنة؟
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 ما اختصاصات المحلمة الدستور ة العليا في فلسطين واألنظمة القانونية المقارنة ؟ -2

في فلسااطين وفي األنظمة  ما شاارو  قلول الدعوى الدسااتور ةو الدسااتور ة  الرقابة طرل ما  -3
 ؟ القانونية المقارنة

من أصااااااااحال الحق في تحر ك الدعوى الدسااااااااتور ة في فلسااااااااطين وفي األنظمة القانونية  -4
 المقارنة؟ 

الواجل على المحلمة اطلتمام لها عند نظر  ما أوجه عدم الدسااااااااااااااتور ة، وما الدااااااااااااااوابل -5
 ؟ الدعوى الدستور ة

حجية األحلام الصاااااااااااادرة في الدعاوى الدساااااااااااتور ة وأثرها القانوني في فلساااااااااااطين وفي  ما -6
 األنظمة القانونية المقارنة ؟ 

 أهمية الدراسة

تتمثل في سااااااااااااد ثغرة في ميدان البحس العلمي،  أهمية علميةهذه الدراسااااااااااااة على  حتوي ت
لذا تعد هذه   طينإلى هذا المودااوس في فلساا -في حدود علم الباحس–حيس لم تتطرل أي دراسااة 

إثراء في هذا المجال لندرة تلك الدراسات في  ،ة القدائية على دستور ة القوانينفي الرقاب ،الدراسة
الملتبة الفلسااااااااااااااطينية. لما أنها تفتح بابًا للدارسااااااااااااااين للولوج إلى هذا الميدان مما يؤدي إلى نتائج 

 . إيجالية تعود بالنفع على المواطنين حلامًا ومحلومين

تتمثل في بحس وتعميم تجربة الرقابة القداااااااااائية  أهمية نظريةالدراساااااااااة على  حتوي ت لما
على دسااااااااااااتور ة القوانين في فلسااااااااااااطين، وذلك مقارنة بالتجارل في األنظمة القانونية المقارنة وما 
حققه هذا النظام الرقالي من إيجاليات وانتصارات لصالح حقول المواطن الفلسطيني وحر اته، وما 

بصاااااافتها تتولى مؤقتًا مهام المحلمة الدسااااااتور ة  ،ألحلام التي صاااااادرت عن المحلمة العلياأكدته ا
من احترام للقانون األساااسااي الفلسااطيني، وللمشااروعية وساايادة القانون، ولذلك  ،العليا في فلسااطين

 ،خذ العلر منهأل  ما أخفقت في تحقيقه حتى اآلن، متلمساااااااين خطى القدااااااااء الدساااااااتوري المقارن 
أن التجربة الفلسااااطينية دااااحلة في هذا المجال، إدااااافة لندرة األحلام المتعلقة بالطعون خاصااااًة و 

 الدستور ة الصادرة عن المحلمة العليا.
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في أنها تتحقق من فاعلية  -من جهة أخرى -لهذه الدراساااااااااااااة  األهمية العمليةلما تكمن  
إيجالي في تفعيل الحراك لل بشساهم التي تالرقابة القدائية في فلسطين على دستور ة القوانين، و 

 السياسي والديمقراطي للمجتمع الفلسطيني، وليفية العمل على تفعيلها ومساهمتها في ذلك. 

 أهداف الدراسة

لى واقع الرقابة القدااااائية على دسااااتور ة إتهدف هذه الدراسااااة بشاااالل أساااااسااااي التعرف تساااا
ع النظام القانوني م المصاااااري  لي و األمر القوانين في فلساااااطين لدراساااااة مقارنة لين النظام القانوني 

 : التاليةهمة مفي هذا الدراسة للوصول إلى عدد من األهداف ال أسعىالفلسطيني، لما 

لى موقد القداء الفلسطيني من مودوس الرقابة القدائية على دستور ة إالتعرف  :الهدف األول
جراء المقارنة  لينها وبين األحلام القداااااائية القوانين، من خالل تتبع أحلام القدااااااء الفلساااااطيني وا 

 في األنظمة القانونية المقارنة.

لى الجهة التي تمار  عملية الرقابة القداااائية على دساااتور ة القوانين في إالتعرف  :الهدف الثاني
 فلسطين واختصاصاتها.

لى أصاااااااحال الحق في تحر ك الدعوى الدساااااااتور ة في فلساااااااطين ومعرفة إالتعرف  :الهدف الثالث
جراءات سيرها. شرو  قلول  الدعاوى الدستور ة وا 

لى حجية األحلام الصادرة في الدعاوى الدستور ة واألثر القانوني المترتل إالتعرف  :الهدف الرابع
 على الحلم بعدم الدستور ة في فلسطين.

 مسلمات الدراسة

والمنظم ير مؤساااسااااتها، يإن الدساااتور باعتباره تجسااايدًا إلرادة األمة في ليفية تنظيمها وتسااا
للوفال لين الحر ة والساااااااالطة داخل المجتمع من جهة، وبصاااااااافة القانون األسااااااااا  للدولة من جهة 

اطلتمام والتقيد  -لجميع ساااااااالطاتها–أخرى، فهو يحتل المرتبة األولى في قوانين الدولة والتي عليها 
 بما ورد فيه من أحلام وقواعد، وبذلك يتحقق تطليق ملدأ الشرعية.
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، وهذا يعني التقيد روعية يعني خدااااوس الحلام والمحلومين لقواعد الدسااااتو إن ملدأ المشاااار 
بملدأ تدرج القوانين، حيس يخدع التشر ع األدنى للتشر ع األعلى منه درجة، وبالتالي يجل أن ط 
يتعارم قانون عادي مع أحلام الدسااااتور، بمعنى أن تكون القوانين الصااااادرة في الدولة منسااااجمة 

وقواعده، وبالتالي فرن الدسااااااتور يساااااامو على جميع القوانين والتنظيمات داخل مع أحلام الدسااااااتور 
ن المعاهدات واطتفاقيات التي تصادل عليها الدولة يجل أن تنسجم مع أحلام إإذ   الدولة الواحدة

الدساااااااااتور، والقوانين واللوائح والتنظيمات التي تسااااااااانها مختلد أجهمة الدولة يجل أّط تتعارم مع 
 ستور، وهذا ما يصطلح عليه ملدأ المشروعية ودستور ة القوانين.أحلام الد

ومن هذه المسااااااااالمات تنطلق الرقابة القداااااااااائية على دساااااااااتور ة القوانين، باعتبارها إحدى 
الداااامانات األساااااسااااية لحماية الدسااااتور وسااااموه، واحترام ملدأ المشااااروعية، وداااامان احترام حقول 

 المواطن وحر اته الدستور ة.

 ةحدود الدراس

تمتد الحدود الممنية لهذه الدراسااة لتشاامل بحس وتحليل نظم الرقابة على دسااتور ة القوانين 
في فلسااااااطين والنظم القانونية المقارنة في دااااااوء أحلام الوثيقة الدسااااااتور ة السااااااار ة، ودراسااااااة هذا 

نة، والقوانين المقار  2006لسااانة  3الموداااوس في قانون المحلمة الدساااتور ة العليا الفلساااطيني رقم 
وقانون السلطة القدائية  2001لسنة  5ولاًل من قانون تشليل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم 

 وعدد من األنظمة القانونية المقارنة ذات العالقة بمودوس الدراسة. 2002لسنة  1رقم 

عرم للرقابة القدااائية على دسااتور ة القوانين، وط يمتد ذلك ليشاامل أتومن خالل الدراسااة 
 مة واللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية. األنظ

 أما عن الحدود الملانية فتقتصر الدراسة على فلسطين .

ي في هذه الدراساااااة المقارنة على الدساااااتور المصاااااري ادوط يفوتني هنا أن أشاااااير إلى اعتم
يناير  25م، واللذين ُأقرا بعد ثورة 2014م أو لدساااتور 2012م ولم أتعرم لدساااتور 1971لسااانة 
م، وذلك لالختالف السياسي الحاصل عليهما في الداخل المصري، فآثرت أن أنأى لنفسي 2011



 ع

 

 

م ألغرام الدراسة 1971عن هذا الخالف السياسي واطلتعاد عن لال الدستور ن، واعتماد دستور 
 والمقارنة. 

 معوقات الدراسة

اك قدر لاف تستلمم أن يلون هن ،في أي مودوس ،غني عن الليان أن أية رسالة جامعية
من الدراساااااات الساااااابقة التي يساااااتطيع الباحس اطعتماد عليها واطنطالل منها نحو إتمام دراساااااته،  

، والتي تمثلت في قلة الكتابات والدراساااات الدساااتور ة تنيمن هنا تلرم أكلر الصاااعوبات التي واجه
إلى عدم فاعلية  الفلسطينية بصفة عامة، وفي مجال الرقابة على الدستور ة بصفة خاصة، إدافة

القدااااااء الدساااااتوري الفلساااااطيني على مساااااتوى الممارساااااة العملية  حيس من النادر الحصاااااول على 
 أحلام دستور ة.

 منهجية وأسلوب الدراسة

المقارن في المنهج و  ،تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي مستخدمة األسلول التحليلي
الدساااااااااااتور ة والقانونية للرقابة القداااااااااااائية على الوقت ذاته، حيس تعتمد على وصاااااااااااد واقع النظم 

دسااتور ة القوانين في فلسااطين واألنظمة القانونية المقارنة، من خالل دراسااة الوقائع الخاصااة لذلك 
جراء مقارنة وبيان ما لينها من أوجه تشاااااابه واختالف، ولذلك تحليل القواعد القانونية  ،وتحليلها، وا 
في الوثيقة الدسااااااتور ة أو في تشاااااار عات ململة تحدد معالم سااااااواء وردت  ،الودااااااعية المعمول لها

 وحيثيات إنشاء وتشليل الجهات القدائية المنو  لها الرقابة على دستور ة القوانين.

 طرق جمع المعلومات

التي تتمثال باالقوانين  ،ساااااااااااااايعتماد البااحاس في جمع المعلوماات على المصاااااااااااااااادر األولياة
واألبحاس والدراساااااات القانونية والرساااااائل الجامعية والدور ات واألحلام القداااااائية والكتل والتقار ر 

إلى المصادر الثانوية والتي تتمثل  -للما اقتدى األمر-والمجالت القانونية، لما سيرجع الباحس 
 بالموسوعات والمعاجم اللغوية والقوامي  ومعاجم التراجم.
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 الدراسات السابقة

 ة القوانين من أهمية فقد تم تناول هذا لما لموداااااااااااااوس الرقابة القداااااااااااااائية على دساااااااااااااتور و 
على ساااااااااااليل -ومن هذه الدراساااااااااااات  ،الموداااااااااااوس من باحثين في مختلد الدول العربية واألجنلية

 :-المثال

 أواًل: الدراسات الفلسطينية والعربية

نظم الرقابة على دســـــــتورية القوانين في دول مجلس  : "(2011دراســـــــة يالمســـــــكر ،  -1
 "التعاون الخليجي

هذه الدراساااة بحس وتقييم تجربة الرقابة القداااائية على دساااتور ة القوانين في دول  وتناولت
حديثة العهد لهذا النظام، وما حققه هذا النظام من إيجاليات، وما أكدته  ،مجل  التعاون الخليجي

األحلام والقرارات التي صااادرت عن المحاكم الدساااتور ة من احترام للوثيقة الدساااتور ة وللمشاااروعية 
 :وخلصت الدراسة إلى ،ادة القانون وسي

مراجعة الدساااااااااااتير واألنظمة األساااااااااااسااااااااااية الخليجية وتعديلها بما يحقق المطالل الشااااااااااعلية  -
والطموحات المسااااتقللية، والتفعيل الحقيقي للرقابة القدااااائية على دسااااتور ة القوانين في دول 

 .مجل  التعاون الخليجي لتأكيد الشفافية والمصداقية

ترسي  دولة القانون والمؤسسات وحماية الحقول والحر ات العامة للمواطنين والمقيمين على  -
  .أرم دول الخليج

م ادة وعي المواطن العربي وتبصاااااااااااااايره بأهمية الوعي القانوني وبالحقول والواجبات وبدور  -
 المحاكم الدستور ة في الحياة العامة.

  في فلســـــطين وفقا لقانون المحكمة القضـــــاس الدســـــتور ": (2010دراســـــة يالتركماني،  -2
 "دراسة تحليلية مقارنة 2006لسنة  3الدستورية العليا رقم 
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وتناولت هذه الدراسااااة تسااااليل الدااااوء على ملامن القصااااور والغموم التي اعترت أحلام 
من خالل البحس بأسااااااااااااالول تحليلي مقارن للتجربة الساااااااااااااور ة  ،قانون المحلمة الدساااااااااااااتور ة العليا

 صت الدراسة إلى:وخلوالمصر ة، 

من اختصاااااااص محلمة هو إصاااااادار قانون خاص يجعل الفصاااااال في المسااااااائل الدسااااااتور ة  -
 كم األخرى المحددة لنصوص القانون.امعينة لذاتها، ط يعني سلل صالحيات المح

ينتهج المشاارس السااوري ما سااار عليه لل من المشاارس المصااري والفلسااطيني بشااأن طرل  لم -
 اتصال الدعوى الدستور ة بالمحلمة.

من الثغرات التي يملن للساااااااااااااالطة  ،دقيقاً  تحديداً  ،عدم تحديد عدد أعدااااااااااااااااء المحلمة يعد -
 السياسية أن تتدخل في م ادة أو نقصان عدد األعداء وفقا لمصلحتها.

ألحلام  لها وفقاً  ةشاااليل المحلمة الدساااتور ة العليا لتقوم بممارساااة مهامها المنوطاإلساااراس لت -
 القانون األساسي الفلسطيني، وقانون المحلمة الدستور ة العليا.

تحديد مدة ممنية معينة للمحلمة الدستور ة للفصل في طلبات اإلعفاء من الرسوم القدائية  -
 تقادي.إلطالة أمد ال أو الكفالة المالية منعاً 

مدى شــــرعية رقابة المجلس العالي على دســــتورية القوانين : "(2009دراســــة يالهند ،  -3
 "في األردن

 ،وتناولت هذه الدراسااااااة دور المجل  العالي األردني لتفسااااااير الدسااااااتور، بالبحس والتحليل
وهل لهذا المجل  اختصاااااصااااات الرقابة على دسااااتور ة القوانين في المملكة األردنية الهاشاااامية أم 

 وخلصت الدراسة إلى:ط، 

المجل  العالي بسل رقالته على دستور ة القوانين بصورة مجردة مباشرة، ويقد على يمتنع  -
ون أن يمتد د ،في قراراته التفسااير ة عند توداايح ما اكتشااد النص الدسااتوري من غمودااه

األمر إلى الخوم في تطليق تلك القاعدة المساااااااتخرجة من التفساااااااير على ما يصااااااادر عن 
 السلطة التشر عية والتنفيذية .
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يتفحص المجل  الوجه الخفي لطلبات التفسااااااااااااااير المقدمة إليه، بحيس يعمل على ردها إذا  -
د األعمال لانت تنصااااال في حقيقتها على طلل الحلم منه لدساااااتور ة أو عدم دساااااتور ة أح

 القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية والتشر عية.

تكد الجهات المقدمة لطلبات التفسااااااااير عن اسااااااااتخدام األساااااااالول الصاااااااار ح الخفي للطعن  -
 مستخدمة وسيلة طلبات التفسير لتحقيق ذلك. ،لدستور ة أعمال السلطات األخرى 

ا لواجلها في بساااااااااااااال رقالتها على اختالف درجاتها وجهاته ،تنهم جميع المحاكم األردنية -
على دستور ة القوانين في إطار الدفع الفرعي وعلى درجة عالية من فهم المشللة الدستور ة 

 وأبعادها ونتائج تلك الرقابة ودوابطها.

اإلرادة السياسية إلى إنشاء قداء مرلمي دستوري متخصص في األردن، يعمل على  تتجه -
همة بعد أن تلين عدم شااااااااارعية رقابة المجل  متوحيد للمة الدساااااااااتور تجاه هذه المساااااااااألة ال

 العالي على دستور ة القوانين.

 "(العراق نموذجاً يالرقابة على دستورية القوانين ": (2008دراسة يالمحنة،  -4

الرقابة على دسااااااتور ة القوانين في العرال من تأسااااااي   -بالبحس–وتناولت هذه الدراسااااااة  
مدى مالءمة نظام الرقابة الدساااااتور ة العراقي  إلى تطرقتو الدولة العراقية وحتى الوقت الحادااااار، 

 : وخلصت الدراسة إلى ،ومدى استقالله

 مسألة تتوقد على ظروف لل للد.  ،في للد ما ،الرقابة السياسية أو الرقابة القدائية يتلن -

 اختيار نظام الرقابة الدستور ة المالئم لكل للد مؤشر نجاح أو فشل ذلك النظام. -

ترجيح الرقابة القدااااااااااائية على الرقابة السااااااااااياسااااااااااية، لون األولى تجيم ل فراد الطعن بعدم  -
 دستور ة قانون ما، على خالف الثانية.

الل لغرم ممارساااااة مهامها على رقابة دساااااتور ة دااااارورة تمتع السااااالطة القداااااائية باطساااااتق -
 القوانين.
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الرقابة الدســــتورية بين المحكمة العليا والمحكمة الدســــتورية : "(2008دراســــة يزيدات،  -5
 "في القانون الفلسطيني والمقارن 

الرقابة الدساااااااتور ة التي تقوم لها المحلمة العليا  ،بالبحس والتحليل ،ولت هذه الدراساااااااةوتنا
الفلسطينية بصفتها محلمة دستور ة، ومدى سالمة توليها اختصاصات المحلمة الدستور ة العليا، 

وخلصــــت  م،2006لساااااانة  3للقانون رقم  اسااااااتناداً  ،ومدى الحاجة لتشااااااليل محلمة دسااااااتور ة عليا
 الدراسة إلى:

المقارنة أثلتت أنه ط يملن دااامان ساااالمة التشااار عات من التجارل في األنظمة الدساااتور ة  -
واحترام هذه التشاااااااار عات لحقول األفراد وحر اتهم إط  ،حيس موافقتها للدسااااااااتور في أي دولة

 .لوجود هيئة قدائية عليا تقوم على حراسة الدستور

 الوداااع الفلساااطيني له خصاااوصااايته التي تختلد عن باقي األنظمة المقارنة بحلم اطحتالل -
ن التجربة الفلساااطينية على المساااتوى التشااار عي إوما يتولد عنه على الصاااعيد الداخلي، لما 

 وقد يلون من المبلر الحديس عن محلمة دستور ة في هذه المرحلة. ،ط مالت حديثة

التي أوطها القانون األسااااااااساااااااي للمحلمة العليا لحين  ،اختصااااااااصاااااااات المحلمة الدساااااااتور ة -
 وادحة وقد حددها القانون دون لب .  ،تشليلها

الرقابة القضـــــائية على دســـــتورية القوانين كضـــــمان للحقوق : "(2005دراســـــة يعبود،  -6
 م"2005والحريات العامة في ظل دستور العراق الدائم لعام 

وتناولت هذه الدراسااااااااااااة بالبحس والتحليل مدى اعتبار الرقابة القدااااااااااااائية على دسااااااااااااتور ة 
 ،م2005قول والحر ات العامة التي جاء لها الدسااااااااااااااتور العراقي الدائم لعام للح اً القوانين داااااااااااااامان

 وخلصت الدراسة إلى:

الحقول والحر ات العامة تتمتع بدااااااااااامانات حقيقية وأكيدة في ظل الدساااااااااااتور الدائم لسااااااااااانة  -
من خالل استخدام محلمة اتحادية عليا يلون من لين اختصاصاتها مراقبة مدى  م،2005

 توافق القوانين مع الدستور.
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ساااامح الدسااااتور ل فراد بالطعن المباشاااار أمام المحلمة بأي قانون أو نظام يصاااادره اللرلمان  -
 في حالة اعتقادهم بأنه يم  من حقوقهم وحر اتهم الدستور ة.

ل والحر ات في الدسااااااااااتور تتجسااااااااااد باعتبار الدسااااااااااتور للمحلمة الداااااااااامانات المقررة للحقو  -
 .ومالياً  اطتحادية العليا هيئة مستقلة إدار اً 

تشااليل المحلمة اطتحادية العليا من أعداااء أصااحال اختصاااصااات مختلفة يحقق داامانة  -
 مهمة نحو اتخاذ قرارات مودوعية.

 "رقابة دستورية القوانين دراسة مقارنة بين أمريكا ومصر: "(1999عبد الفتاح، (دراسة  -7

الرقابة الدسااااااتور ة في  ،حس وبأساااااالول تحليلي قدااااااائي مقارن بالب ،وتناولت هذه الدراسااااااة
أمر لا وفي مصر من خالل دراسة وتحليل األحلام القدائية الصادرة عن المحلمة الدستور ة في 

 وخلصت الدراسة إلى: ،لال الللدين

خذ بأساااااااااااااالول المحلمة العليا األمر لية في إصااااااااااااااادار األحلام "األساااااااااااااالول داااااااااااااارورة األ -
األمر الذي   الذي يسااامح للقدااااة المعترداااين على الحلم لنشااار  رائهم ،اإلنجلوسااالساااوني"

لما يحس على اجتهاد القداااة في تسااليل  ،يتسااق مع لرامة القداااة واسااتقاللهم الشااخصااي
  .يقة اتجاهات المحلمةويعطي الرأي العام فلرة صادقة عن حق ،األحلام

 جعل سن الخدمة بالمحلمة الدستور ة العليا مفتوحًا تشليهًا بالمحلمة العليا األمر لية  -

 يوصى لتعيين امرأة لقادية بالمحلمة الدستور ة العليا. -

مصــر واامارات  -الرقابة القضــائية على دســتورية القوانين : "دراســة يالهاشــمي، ب ت( -8
 " مثاالً 

هذه الدراساااااة الرقابة القداااااائية في اإلمارات بالبحس والتحليل مساااااترشااااادة بالنظام  وتناولت
 ،القانوني المصااااااااااري من خالل التطليقات الرقالية على دسااااااااااتور ة القوانين في مصاااااااااار واإلمارات

 وخلصت الدراسة إلى: 
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فرنه يجل عدم إغفال الدور الذي  ،في حماية الدسااااتور ،رغم ثلوت فاعلية الرقابة القدااااائية -
 يملن أن تلعبه الرقابة السياسية.

من حيس الملدأ لسااااابًا يساااااتحق  يعدإنشااااااء محلمة دساااااتور ة للرقابة على دساااااتور ة القوانين  -
 دمانًا للحقول والحر ات العامة التي نص عليها الدستور.  يعدالتقدير لونها 

ور ة أفداال من النظام الالمرلمي لما ل خير األخذ بمرلم ة الرقابة بالفصاال بالطعون الدساات -
 من عيول في تدارل األحلام.

من األفدل م ادة عدد أعداء المحلمة الدستور ة حتى تصدر األحلام الخاصة لدستور ة  -
 القوانين بأغللية تتفق مع أهمية الحلم بعدم دستور ة القوانين.

 ثانيًا: الدراسات األجنبية

1- Richard Primus, (2013),Unbundling Constitutionality, The University 

of Chicago Law Review.   

خلصاات الدراسااة إلى أن شاارح النص الدسااتوري وفهمه للرقابة على الدساااتير يتطلل قراءة 
الدسااااتور لرممة واحدة واألخذ بفهم النص والسااااياسااااة التشاااار عية وط يؤخذ بحرفية النص لما جرت 

 أحلام المحاكم الدستور ة.عليه العادة في لثير من 

2- Erika K. Lunder, Carol A. Pittit ,( 2013), Amazon Law and taxation of 

Internet Sales: Constitutional Analysis. Congressional Research Service. 

فيه نوس من  (نترنتاإل)خلصااااااااات الدراساااااااااة إلى اعتبار أن قانون الدااااااااار بة على مليعات 
 فهو بالتالي من القوانين المخالفة ألحلام الدستور األمر لي. ،م المساواةم وعديالتمي

3- Pamela Samuelson,(2012), The constitutional law of Intellectual 

Property After Eldred V.Asheroft. 
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لين الفقهاء القانونيين حول دساااااتور ة قوانين  واساااااعاً  خلصااااات الدراساااااة إلى أن هناك جدطً 
ية الفلر ة في ظل الدسااااااتور األمر لي، لذلك هناك جدل دسااااااتوري واسااااااع حول قانون حماية الملك

 قواعد الليانات.

4- Muddather Abu Karaki,(2011) Democracy and Judicial controlling in 

Jordan" A constitutional study", Journal of Politics and law Vol.4, No2. 

الدراسة إلى أن استقالل القداء وسيادة القانون أهم المبادئ التي تميم الدساتير  خلصت
لل دولة بحاجة إلى محلمة دسااااااااااااااتور ة للرقابة على القوانين لداااااااااااااامان حلم   الديمقراطية، وأن

بالقوانين الخاصااااااااااة بالحقول والحر ات  ةديمقراطي وممارسااااااااااة الرقابة على القواعد القانونية المتعلق
 العامة.

5- Robert F. Williams,( 1983) State Constitutional Law processes, Williams 

and Mary Law Review. v.24 Issue2, Article2. 

في شاااااللها ومدااااامونها  -إلى حد ما-خلصااااات الدراساااااة إلى أن دسااااااتير العالم متشاااااالهة 
الحقول والحر ات  وما يميم بعم الدساااااااااااتير عن األخرى هو داااااااااامانات حماية ،ولغتها القانونية

 والرقابة على تطليقها.

 تقسيم الدراسة

فصاااااول يسااااابقها فصااااال تمهيدي، تم عرداااااها في مباحس  أربعةُقسااااامت هذه الدراساااااة إلى 
تتناسااااااال مع موداااااااوعات لل فصااااااال  حيس تمت مراعاة التسااااااالسااااااال التار خي والفلري والقانوني 

وتم اختتامها بفصاال ختامي تم فيه  لمودااوس الرقابة القدااائية على دسااتور ة القوانين في فلسااطين،
 وذلك لما يلي:واستخالص التوصيات  رصد النتائج

 .الدستور ونظم الرقابة الدستوريةمفهوم فصل تمهيد : 

 .الدستورمفهوم :  المبحث األول

 .: نظم الرقابة على دستور ة القوانينالمبحث الثاني



 ه

 

 

 .دستورية القوانينالتطور التاريخي للرقابة القضائية على الفصل األول : 

  .الرقابة القدائية على دستور ة القوانين في األنظمة المقارنةتطور :  المبحث األول

 .الرقابة القدائية على دستور ة القوانين في فلسطين تطور:  المبحث الثاني

 طرق الرقابة على دستورية القوانين وشروط قبول الدعوى الدستورية.الفصل الثاني: 

 ة.نفي األنظمة المقار  القوانين دستور ةالقدائية على  طرل الرقابة األول: المبحث

 .في فلسطين القوانين دستور ةالقدائية على طرل الرقابة  المبحث الثاني:

 الدستور ة. شرو  قلول الدعوى  المبحث الثالث:

 أوجه عدم الدستورية وضوابط الرقابة القضائية في الدعوى الدستورية. الفصل الثالث: 

 .: أوجه عدم الدستور ةالمبحث األول

 .لرقابة القدائية على دستور ة القوانينالذاتية لدوابل ال: المبحث الثاني

 .الحكم الصادر في الدعوى الدستورية: الفصل الرابع

 .: مراحل الحلم الدستوري األول المبحث

  .تهحجيو الحلم الصادر في الدعوى الدستور ة : أثر الثاني المبحث

  .تنفيذ الحلم بعدم دستور ة القانون : الثالث المبحث

تقدير التجربة األمريكية والمصرية في الرقابة على دستورية القوانين  :فصل ختامي
 وقيمتها في فلسطين.

 .نتائج الدراسة:  المبحث األول

 .المستخلصة من الدراسة: التوصيات  المبحث الثاني
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 فصل تمهيد 

 مفهوم الدستور ونظم الرقابة الدستورية

 تقسيم:

القانون عامًا بالدساتور و  اً يقتداي البحس في الرقابة القداائية على دساتور ة القوانين تعر ف
دسااااتور ة القوانين المتبعة والتعر ج بشاااالل عام على نظم الرقابة على  ،ريتاوساااامو الدساااا الدسااااتوري 

في هذا الفصااااال مفهوم  -بمشااااايئة هللا تعالى-في األنظمة القانونية المختلفة. وعليه ساااااوف نتناول 
 الدستور ونظم الرقابة على دستور ة القوانين لمدخل لهذه الدراسة، وذلك في مبحثين: 

 : مفهوم الدستور.  لالمبحث األو

 : نظم الرقابة على دستور ة القوانين.  المبحث الثاني
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 المبحث األول

 مفهـــــــــوم الدســــــــــــــــتور

 تمهيد وتقسيم:

يعد الدسااااااتور نلما ساااااانرى خالل هذا البحسن المرجع الرئي  في الرقابة على دسااااااتور ة 
القوانين  ةأو عدم دسااااااااتور  لدسااااااااتور ةالقوانين، فهو ما تسااااااااتند إليه المحلمة للتوصاااااااال إلى قرارها 

يلون  هلنصااااوصاااا موافقاً  مودااااوس الدعوى الدسااااتور ة فرذا لان القانون  تها،المطعون بعدم دسااااتور 
ط أصدرت المحلمة قرارها بعدم دستور ته.ما طعن عليهم اً ءلرّ مُ  وسوف نخصص هذا المبحس  ، وا 

، ونتطرل إلى ملدأ ساامو الدسااتور وسااوف نورد ياإلسااالمالفقه للتعر د بالدسااتور في القانون وفي 
 ذلك في مطللين : 

 . ياإلسالمالفقه : تعر د الدستور في القانون وفي  المطلب األول

 ملدأ سمو الدستور.  : المطلب الثاني
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 المطلب األول

 يااسالم الفقه وفي تعريف الدستور في القانون 

يعتلر الدسااااااتور أسااااااا  الشاااااارعية في الدولة وقمتها، فهو أصاااااال لل نشااااااا ، وهو القاعدة 
ن أي عمل يصاااادر عن أي  من الساااالطات العامة  األساااااسااااية التي يرتكم عليها النظام القانوني، وا 

قانونية إذا لان خارجًا عن اإلطار الدستوري المنظم لهذه السلطة )سالمان، ل ليست له أية قيمة 
(، وعليه فرننا في هذا المطلل ساااانعمل على تعر د الدسااااتور طبقًا لما أورده فقهاء القانون 9ت : 

 الدستوري بعد أن نتطرل إلى المعنى اللغوي له ومن ثم سنعمد إلى تعر د الدستور في اإلسالم .

 التعريف اللغو  أواًل: 

 الاادسااااااااااااااتور للمااة فااارساااااااااااااايااة األصاااااااااااااااال تعني الاادفتر الااذي تكتاال فيااه أسااااااااااااااماااء الجنااد،
ُدساات" الحلم، وهي للمة مرلبة من للمة "( أو الساافر الذي تجمع فيه قوانين 63:  1970)شااير، 

بمعنى قاعدة "ور" أي صااااحل، و راد به قاعدة أسااااساااية يرجع إليها لمجلد يحوي مجموعة قوانين 
وقااد يعني بااه الوم ر الكلير المفترم فيااه حفظ هااذه القوانين والحفاااظ عليهااا. )دروي ،  الاادولااة،
ذن( ثم تطور اسااااااااااااااتعمالها حتى 16:  2004 ( وانتقلت إلى العربية من الترلية بمعنى )قانون، وا 

 (25أصبحت تطلق اآلن على القانون األساسي في الدولة. )السديري، ل ت : 

 التعريف االصطالحيثانيًا: 

لي  من السهولة التوصل إلى تعر د شامل ودقيق للقانون الدستوري، ومصدر الصعوبة 
هو عدم تحديد ملونات ومودوعات القانون الدستوري  حيس يتدمن، باتفال الفقهاء، مودوعين 
أسااااسااايين، هما: الدولة ونظامها الساااياساااي، ويدااااف إلى ذلك موداااوس مرتبل بالحقول والحر ات 

افة لذلك فرن وثيقة الدساااااااااااااتور تختلد من دولة إلى أخرى تبعًا لالتجاهات العامة للمواطن، إدااااااااااااا
الساااااياساااااية واطقتصاااااادية واطجتماعية الساااااائدة في المجتمع المعين موطن هذه الوثيقة، وعليه فرن 

 ،يؤدي إلى وجود تعر فاااااااات متعاااااااددة -لنااااااااء على ذلاااااااك-تعر د القاااااااانون الااااااادساااااااااااااااتوري 
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تور على الوجه السااااليم من الناحية اطصااااطالحية ط ( ولتعر د الدساااا24، 10:  2004)دروي ، 
 لد أن نعمد إلى ما أورده فقهاء القانون الدستوري في تعر د القانون الدستوري.

يعرف الفقيه الدسااااااااااااااتوري الكلير علد الحميد متولي القانون الدسااااااااااااااتوري بأنه عبارة عن 
لسااااااااالطتين التشااااااااار عية والتنفيذية مجموعة من القواعد القانونية التي تتعلق، في نظام حر، لتنظيم ا

 ( 19:  1952وبحقول األفراد األساسية، أي الحر ات العامة. )متولي، 

و ذهل األسااااااااااااااتاذ الدلتور عثمان خليل عثمان، في لتابه المبادئ الدسااااااااااااااتور ة العامة 
 ( إلى تعر د القانون الدستوري بأنه المنظم لقواعد الحلم وسلطاته. 1943)

محمد فؤاد مهنا بأن القانون الدسااتوري يلين ليفية الساالطات العامة  و رى األسااتاذ الدلتور
األساااااسااااية في الدولة وعالقة هذه الساااالطات بعدااااها لبعم وحقول األفراد األساااااسااااية إماء الدولة 

 ( 13:  2004والسلطات العامة فيها. )دروي ، 

لجوهر ة التي وعرفه أسااااااااااااااتاذنا الدلتور فتحي الوحيدي بأنه القانون الذي يدر  القواعد ا
تنظم الدولة في أسااسااها العامة، وهذه القواعد غالبًا ما تدون وتتخذ شاالل وثيقة يطلق عليها دسااتور 

 (17: 1996الدولة. )الوحيدي، 

ويظهر مما ساااالق أن القانون الدسااااتوري هو القواعد القانونية األساااااسااااية التي يرتكم عليها 
ولة وعالقة ساااااالطاتها بعدااااااها لبعم، وعالقتها النظام القانوني، وتحدد النظام السااااااياسااااااي في الد

 بالفرد فيما يخص الحقول والحر ات العامة.

وتطلق للمة الدساااااااتور أحيانًا فتنصااااااارف إلى الوثيقة التي تحمل هذه التسااااااامية، أو ما يرد 
داااامنها مثل القانون األساااااسااااي للدولة، وهذا ما يطلق عليه المعنى الشااااللي للدسااااتور ... وظهور 

للدسااااااتور لان نتيجة طنتشااااااار حرلة تدو ن الدساااااااتير في العصاااااار الحديس، تلك  المعنى الشااااااللي
الحرلة التي لدأت في الوطيات المتحدة األمر لية ومنها إلى فرنساااا، ثم إلى بقية دول العالم، حيس 

م أول الدساااااتير الملتوبة في التار   الحديس، 1778لان دسااااتور الوطيات المتحدة األمر لية ساااانة 
م، وانتشاارت بعد ذلك حرلة تدو ن الدساااتير فعمت بالد 1791سااتور األول للثورة الفرنسااية تاله الد

 (14-13:  1975العالم )علد العال، 
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  يااسالم الفقه تعريف الدستور فيثالثًا: 

 يقول الشي  محمد ألو مهرة )رحمه هللا( : 

قامة العالقات لين  حاده على "... إن ما اشاااتمل عليه القر ن من أحلام تتعلق لتنظيم المجتمع،  وا 
ذا وامّنا ما جاء  دعائم من المودة والرحمة والعدالة، لم يسااالق في شااار عة من الشااارائع األرداااية، وا 
في القر ن بما جاءت به قوانين اليونان والرومان، وما قام به اإلصااااااااااااااالحيون للقانون والنظم، بما 

التقااادير المنطقي ل مور، مع أن قاااانون  جااااء باااه في القر ن، وجااادناااا الموامناااة فيهاااا خروجاااًا عن
الرومان أنشااااأته الدولة الرومانية في تجارل ثالثمائة ساااانة وألد، من وقت إنشاااااء مدينة روما إلى 
، 1ما بعد خمسااااااامائة من الميالد، ومع أنه قانون تعهده علماء قيل إنهم ممتامون، منهم )ساااااااولون(

ساااالرطة فجاء، محمد )صاااالى هللا ع نظام إوداااا ، الذي2الذي ودااااع قانون )أثينا(، ومنهم )ليلور (
من غير در  درسه. )ألو  -سبحانه وتعالى-عليه وسلم( ومعه القر ن الذي ينطق بالحق عن هللا 

 (455مهرة : ل ت : 

ن تقييد السااالطة الحاكمة، نظر ة إساااالمية سااالق إليها هذا الدين القوانين األرداااية للها،  وا 
ون اعترف بساااااااااااااالطان األمة على الحاكم، ولان هذا في القرن فرن القانون اإلنلليمي هو أول قان

الساااااابع عشااااار الميالدي، أي بعدما قررت الشااااار عة اإلساااااالمية أمر الحاكم بأحد عشااااار قرنًا، وتم 

                                                 
عليه إصالحات  قلل الميالد ، وقد أعاد النظر في الدستور، إذ أدخل 635-640سولون : مشرس ومصلح أثيني، تولى الحلم حوالي سنة  1

وشجع التجارة والصناعة في أثينا، وأنشأ محاكم شعلية  - نذاك-دستور ة، وخفد من وطأة األممة اطقتصادية التي لان يعاني منها النا  
وظلت أنظمة )سولون( األسا  الذي قامت عليه الدولة حتى بعد ترك الحلم. ينظر: الموسوعة  -للها-يختار قداتها من طبقات األمة 

 .1936لعربية الميسرة: ص ا

قلل الميالد تارلًا موجته حللى، طللت إليه أن يتموج لها  884رطة، فلما توفي هذا األخير سنة ور  : هو أخو لوليديلتو  ملك إسلليل 2
ترلها حتى ودعت غالمًا فأخذه واهتم به ودعاه ملك إسلرطة ولان  ويستلد بالملك بعد أخيه على أن تهلك جنينها فألى أن يفعل ذلك. لل

ا يدلر مهام الدولة بالنيابة عنه. ثم حدس لينه وبين امرأة أخيه نفور فلره أن يقيم على تلك الحال فسافر إلى جم رة لر ت ومنها إلى  سي
ة في بالده، وجاهر لثيرون بالخروج على الملك الصغرى فمصر لكي يدر  علوم تلك البالد وشرائعها فحصلت وهو غائل فتن لثير 

ذ وشر عته، وبعثوا إلى )ليلور ( أن يوافيهم على عجل ليدع حدًا لهذا اطختالل وألحوا عليه، فأجالهم وعاد إلى وطنه فسلموه قادتهم، فأخ
تذرعًا إلى محو امتيامات الشرفاء في إصالح األمور ورأل الصدوس، وأول شيء عمله تغيير شلل الحلومة من الملكية إلى الجمهور ة 

شخصًا، وجعل للشعل الحر ة في انتخالهم، وقصرهم على سن الشرائع للبالد  28والتسوية لين النا  في الحقول فأقام مجلسًا ملونًا من 
 8،7لقرن إسلرطة في امع ترك الحق للشعل في قلول أو رفم ما يقدم إليه من تلك الشرائع. ويعتلره القدماء أنه أسهم في تعديل دستور 

 ، الموسوعة. لوم. 2935رطة لانت وليدة تطور طو ل تم على يديه.  راجع: الموسوعة العربية الميسرة: ص قلل الميالد وأن نظم إسل
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م ، وجاءت الثورة الفرنسااااااااية بعد ذلك في نهاية القرن الثامن 1778لتابة الدسااااااااتور األمر لي عام 
 ( 14،15:  2009نين األردية. )النعمة، ملدأ في القواعشر، وعلى إثرها ذاس وانتشر هذا ال

 لتعر فين أحدهما عام واآلخر خاص :  ياإلسالمالفقه ويملن أن يعرف الدستور في 

 : هو مجموعة القواعد واألحلام العامة الواردة في القر ن الكر م والساااااااانة النلوية التعريف العام –أ 
، التي تنظم المبااادئ الرئيساااااااااااااايااة التي يقوم عليهااا الحلم في علماااء المساااااااااااااالمين عليهااا جمعأومااا 

اإلسااااااااااااااالم، وهو لهذا التعر د العام ثالت على مدى الممن، ط يملن تعديله، أو تغييره أو إلغاؤه 
 بحال  ألنه وحي من هللا ولي  لبشر أن يغير في الوحي أو يلدل. 

في الدولة المساااااالمة، التي تلين  : هو مجموعة القواعد واألحلام األساااااااسااااااية التعريف الخاص -ب
نظام الحلم وشاالل الدولة والساالطات العامة فيها واألشااخاص والهيئات التي تتولى هذه الساالطات، 
وارتباطها لبعداااااها، وبيان حقول األفراد وواجباتهم، صاااااادرة في ذلك عن مبادئ اإلساااااالم العامة، 

 ( 56ت :  وتنظيماته في الشئون الدستور ة. )السديري، ل

عر د الدسااتور لهذا المعنى يملن أن يساامى التعر د القانوني، وهو الذي ُتعنى به هذه وت
الدراساة، وهو لذلك ط يعني األحلام الشارعية الثالتة والمبادئ األسااساية لنظام الحلم في اإلساالم، 

الذي يلين  -مهما اختلد ممان وجودها وملانها-إنما يعني الدسااااااااااااااتور في الدولة اإلسااااااااااااااالمية 
يمات األساسية في تلك الدولة حسل ظروفها وأحوالها، وقد يختلد دستور دولة إسالمية عن التنظ

 أخرى باختالف ممانها وملانها.

ومن خالل هذين التعر فين يظهر لنا اللب  الذي يقع فيه لثير من المنتمين إلى التيارات 
لتوبًا للدولة، بالمعنى اإلساااااااااااااالمية، والذي يتمثل فيما يرونه من تناقم، في أن يلون دساااااااااااااتورًا م

القانوني، وبين هتافهم المشااااهور "القر ن دسااااتورنا"، ولمم د من إيداااااح هذه المسااااألة نورد ما ذلره 
الفقيه الدستوري د. علد الحميد متولي في لتابه "القانون الدستوري واألنظمة السياسية مع المقارنة 

حلام والقواعد الدسااااااااااتور ة في النظام بالمبادئ الدسااااااااااتور ة في الشاااااااااار عة اإلسااااااااااالمية"، من أن األ
اإلسالمي تنقسم إلى قسمين : ثالتة ، وغير ثالتة، فالثالتة هي ما ورد صر حًا من قواعد عامة في 
نصااااااااوص القر ن والساااااااانة وما لان محل إجماس علماء المساااااااالمين منها في الشاااااااائون الدسااااااااتور ة، 

األحلام المساااااتنبطة عن طر ق اطجتهاد لالشاااااورى والعدالة والمسااااااواة والتعاون، وغير الثالتة وهي 
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والرأي، مما يتعلق باألساااااااااليل واألنظمة والتفصاااااااايالت التي تختلد تبعًا طختالف ظروف الممان 
 (24، 22والملان. )متولي، ل ت : 

مما ساااااااااااااالق يظهر جليا أن وجود دسااااااااااااااتور ملتول للدولة، تجتهد من خالله األمة لتنظم 
لبعدها وعالقتها باألفراد فيما يتعلق بحقوقهم وحر اتهم، ط  سلطات الدولة، وعالقة هذه السلطات

يتناقم اللتة مع الهتاف الخالد "القر ن دساااتورنا"، الذي منه نساااتمد القواعد العامة والمبادئ الثالتة 
 لالعدالة والمساواة، والشورى والتعاون. 



8 

 

 

 المطلب الثاني

 مبــدأ ســــــــمو الدســـــــــــتور

سااااااامو الدساااااااتور تمتع لافة األحلام التي تنطوي عليها نصاااااااوص الدساااااااتور يقصاااااااد بملدأ 
ماء لل ما يصاااااااادر  وقواعده بأعلى درجات اإللمام القانوني في مواجهة الساااااااالطات العامة للدولة، وا 
عنها من قواعد قانونية عادية أو طئحية أو فردية، وبحيس ط يملن أن ينطوي أي من تلك األخيرة 

(، 12بالنصااااااااااااااوص الدسااااااااااااااتور ة العلياا من أحلاام. )عفيفي، ل ت :  على حلم يخاالد ما ورد
يعد أسا  الشرعية في الدولة وقمتها، فهو أصل لل نشا  قانوني يمار  داخل الدولة   فالدستور

لذلك فهو يعلو على هذه األنشاااااااااااااطة جميعًا، وهو القاعدة األسااااااااااااااساااااااااااااية التي يرتكم عليها النظام 
 (9القانوني. )سالمان، ل ت : 

ن  ملدأ سااامو الدساااتور يتحقق بقيام الدساااتور الجامد الذي يشاااتر  إلصاااداره أو تعديله أو وا 
إلغائه إجراءات خاصاااااااة مشاااااااددة غير تلك التي يتطللها القانون العادي، إلعطائه نوعًا من الثبات 
واطساتقرار ... فالقواعد الدساتور ة هي أساا  ومصادر لل القواعد األدنى منها، ساواء لانت قانونًا 

يًا أو طئحة، فهذه القواعد األدنى تصاااااااااادر في إطار القواعد الدسااااااااااتور ة األعلى ذات الساااااااااامو عاد
المطلق، وأنه ط يجوم لهذه القواعد األدنى مرتبة أن تتداااامن خرقًا لنصااااوص الدسااااتور أو مخالفة 

 ( 64:  2001له. )علد المجيد، 

الدسااااتور ة في فلسااااطين" أن وقد لين أسااااتاذنا الدلتور فتحي الوحيدي في لتابه "التطورات 
الدساااتور يسااامو شااالاًل وموداااوعًا، فساااموه الشاااللي يساااتند إلى الشااالل واإلجراءات التي يوداااع لها 
الدسااااااتور أو الالممة لتعديله، وط يتحقق هذا الساااااامو الشااااااللي إط إذا لان تعديل الدسااااااتور يتطلل 

جراءات خاصااااااة تخالد تلك األشاااااالال واإلجراءات التي يتم له ا ودااااااع وتعديل القوانين أشاااااالاًط وا 
العادية، بمعنى أن الدستور ط يتحقق به السمو الشللي إط إذا لان دستورًا جامدًا، فجمود الدستور 

 هو الذي يدفي عليه صفة السمو الشللي.

أما السااامو الموداااوعي للدساااتور فيتحقق من طليعة قواعد الدساااتور ومدااامونها، فالقواعد 
الدساااتور ة هي تلك التي تتعلق بأساااا  الدولة وبنيانها، وتلين نظام الحلم فيها، أي أنها من حيس 
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المودااااوس تمثل القواعد األساااااسااااية التي تحلم الدولة، فالدسااااتور من حيس المودااااوس هو األسااااا  
عليه لنيان الدولة ونظامها القانوني، وهو األصااال أو المنبع بالنسااابة لكل نشاااا  قانوني  الذي يقوم

في الدولة، وط لد أن يلون أسااااااامى من جميع صاااااااور هذا النشاااااااا  القانوني، وأن يلون ملممًا لكل 
الهيئات العامة التي أنشااأها واألفداالية المودااوعية للقواعد الدسااتور ة وسااموها على ما عداها من 

 واعد القانونية.الق

يعد ملدأ سااامو الدساااتور على جميع القواعد القانونية في الدولة من أهم األسااا  التي تقوم 
عليها الدولة القانونية، وط يملن أن تنعت الدولة بالقانونية ما لم تكن لقواعد الدسااااااااااااااتور الساااااااااااااامو 

ذا لان ملدأ المشاااااااروعية يعني دااااااارورًة أن تكو  ن جميع تصااااااارفات والسااااااايادة على باقي القواعد، وا 
الساااااااااااااالطات العامة في الدولة متفقة مع أحلام القانون، فرن ملدأ علو الدسااااااااااااااتور يعد أهم النتائج 
الحتمية والمالممة لملدأ المشااااااااروعية، وهذا الساااااااامو لقواعد الدسااااااااتور يؤدي إلى تدعيم وتأكيد ملدأ 

الصادرة عن السلطة  المشروعية واتساس نطاقه، بحيس تشمل، إلى جانل احترام القواعد التشر عية
التشر عية احترام القواعد الدستور ة، فيصبح التصرف المخالد للدستور تصرفًا غير شرعي، حتى 
ولو صادر عن سالطات الدولة المختصاة، فال تملك هذه السالطات أن تخرج على أحلام الدساتور، 

لقانونية. ألنها، إن فعلت ذلك، فقدت شاااااااااااااارعيتها في التصاااااااااااااارف، وتجردت أفعالها من قيمتها ا
 (17)سالمان، ل ت : 

إن سااااامو الدساااااتور على الوجه الموداااااح ساااااابقًا يقتداااااي حمايته من خالل مجموعة من 
الوسااائل القانونية الموجهة لداامان تطالق أحلام القانون العادي مع الدسااتور وحماية الدسااتور من 

ا، و نتج عن التغول على أحلامه من قلل الساااالطات التي تحتكر الساااالطة وتتعسااااد في اسااااتعماله
ذلك إما عدم تطليق الدساااتور أو وجود تشااار عات مخالفة لهذا الدساااتور نتيجة لغيال اآلليات التي 
تساامح بمراقبة مدى دسااتور تها. فال يلفي في أي دولة صااياغة دسااتور جديد وقوي، إنما المهم هو 

ط فهذه  أن تنسااااجم جميع التشاااار عات مع أحلام الدسااااتور وتأتي مطبقة ألحلامه مجساااادة لروحه وا 
التشاار عات واألعمال ليساات ذات قيمة قانونية، وقد أكد ذلك الدلتور علد العم م سااالمان في لتابه 

ط لد أن نقرر أن أي عمل يصاااااادر عن أي  من  نظم الرقابة على دسااااااتور ة القوانين عندما قال: "
ري المنظم لهذه الساااااااالطات العامة ليساااااااات له أية قيمة قانونية إذا لان خارجًا عن اإلطار الدسااااااااتو 

السااالطة ". وط لد من وجود جماء على انتهاك الدساااتور من جانل أجهمة الدولة وبخاصاااة السااالطة 
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التشر عية، وفي ذلك يقرر الفقيه الفرنسي" جورج ليردو" أن علو الدستور يغدو للمة عديمة القيمة 
الااذي يملن أن يحقق إذا أملن مخااالفتهااا من جاااناال أجهمة الاادولااة بال جماء " ، والجماء الوحيااد 

للدسااااتور احترامه ويداااامن لملدأ الشاااارعية أن يسااااود هو عدم نفاذ التصاااارف المخالد أو بطالنه. 
 (10)سالمان، ل ت : 

والرقابة على دستور ة القوانين إحدى اآلليات التي تحافظ على سمو الدستور وترس  ملدأ 
رقابة المشاااااااااروعية وتتحقق به  المشاااااااااروعية، ومن هنا تلدو الحاجة ماساااااااااة إلى إيجاد تنظيم يحقق

الشاااااااارعية القانونية والدسااااااااتور ة على حد سااااااااواء، و نا  به توقيع الجماء المناساااااااال تجاه التشاااااااار ع 
 المخالد، ومن هنا لانت الرقابة على دستور ة القوانين. 
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 المبحث الثاني

 نظم الرقابة على دستورية القوانين 

 تمهيد وتقسيم:

ور ة ط توجد إط في ظل دساااااااااتور ملتول وجامد، فرن ذات لما لانت الرقابة على الدسااااااااات
الدسااااااااااتير العرفية ط تعرف ملدأ الرقابة على دساااااااااتور ة القوانين، ومن هنا لانت الوطيات المتحدة 
األمر لية هي رائدة الدول التي أخذت لنظام الرقابة القدائية على دستور ة القوانين، ولانت فرنسا 

لنظام الرقابة الساااااااياساااااااية على دساااااااتور ة القوانين، على عل  النظام  هي رائدة الدول التي أخذت
اإلنجليمي الذي ط يعرف أي لون من ألوان الرقابة على دسااااااتور ة القوانين  إذ إن هناك ملدأ  خر 

 (45:  1994يحلمه هو ملدأ سيادة اللرلمان. )الجرف، 

قوانين، والمعمول لها سوف نخصص هذا المبحس لدراسة نظم الرقابة على دستور ة ال لذا
في األنظمة المقارنة، وهي الرقابة السااياسااية على دسااتور ة القوانين، ولذلك الرقابة القدااائية على 
دستور ة القوانين، ونخصص لكل منهما مطلبًا مستقاًل، ونخصص مطلل ثالس نتناول فيه الرقابة 

 .ياإلسالمالفقه على دستور ة القوانين في 

 الرقابة السياسية على دستور ة القوانين.: المطلب األول

 : الرقابة القدائية على دستور ة القوانين. المطلب الثاني

 ي.اإلسالمالفقه الرقابة على دستور ة القوانين في  :المطلب الثالث
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 المطلب األول

 الرقابة السياسية على دستورية القوانين

 تمهيد وتقسيم:

الرقابة السااااياسااااية على دسااااتور ة القوانين، وهي الرقابة التي تفداااال بعم الدول ممارسااااة 
تمار  لواسااطة هيئة سااياسااية تحول دون صاادور تشاار ع مخالد للدسااتور، لما أنها تتطلل نصااًا 
صااااااااااار حًا في الدساااااااااااتور على إنشاااااااااااائها، ويقوم الدساااااااااااتور لتحديد أسااااااااااالول تشاااااااااااليلها، لما يحدد 

سااااية ط يتوطها قداااااة، لل هيئة سااااياسااااية ولو اختصاااااصاااااتها، ومن ناحية أخرى فرن الرقابة الساااايا
 دخلها بعم رجال القانون.

وتعرف الرقابة السااااياسااااية بأنها رقابة سااااابقة على إصاااادار القانون من رئي  الدولة، فهي 
 رقااااباااة وقاااائياااة تتالفى مساااااااااااااابقاااًا إملاااانياااة إصااااااااااااااااادار ونشاااااااااااااار قاااانون يلون مخاااالفاااًا للااادسااااااااااااااتور،

ثال النموذجي لهذه الرقابة. وساااانقوم لدراسااااة الرقابة ( وتعد فرنسااااا الم207:  2011)علد الوهال، 
 السياسية ومميماتها وعيوبها في فرعين:

 : نشأة ومفهوم وأساليل الرقابة السياسية على دستور ة القوانين. الفرع األول

 : تقدير الرقابة السياسية على دستور ة القوانين. الفرع الثاني
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 الفرع األول 

 الرقابة السياسية على دستورية القوانين  وأساليب مفهومنشأة و 

 لرقابة السياسية أواًل: نشأة ا

لدأت فلرة الرقابة الساااااياساااااية على دساااااتور ة القوانين تأخذ مجالها في التطليق العملي في 
فرنسااااا على يد الفقيه الفرنسااااي ساااايي ، ألنه لان أول من نادى لهذه الفلرة في فرنسااااا غداة نجاح 

(، وتعد فرنسااا من لين أولى الدول التي تلنت في العالم ملدأ 31:  1999فر، الثورة الفرنسااية )جع
التدو ن الدسااااااااااااااتوري، وبالرغم من ذلك فرنها لم تعرف، طوال حقبة لليرة من الممن، ملدأ الرقابة 
على دساااااتور ة القوانين، ذلك الذي اساااااتقر فيها في الوقت الحالي بعد انصااااارام هذه الفترة اطنتقالية 

 (47اقه وتطليقه. )عفيفي، ل ت : على اعتن

لان الفقيه الفرنسااي ساايي  أول من فلر في إنشاااء  1799ديسااملر  13وفي ظل دسااتور 
هيئة تختص بالرقابة على دساااااااااتور ة القوانين، وتمثلت فلرته في إنشااااااااااء هيئة محلفين دساااااااااتور ة، 

بة على رأ  جميع ولكن هذه الفلرة لم تلق قلوًط من المعاردااااااة خوفًا من أن تصاااااابح ساااااالطة الرقا
السااااالطات، وأخذت الجمعية التأسااااايساااااية بالرأي اآلخر المتمثل في تقسااااايم السااااالطة التشااااار عية إلى 
مجلسين يلون لل منهما رقيبًا على اآلخر لدمان عدم مخالفة أحدهما للدستور، غير أن سيي  

لهذا المجل  نجح في إقامة أول هيئة رقابة سياسية سميت باسم المجل  الحامي للدستور، ولان 
داااامانات اسااااتقالل ولانت مهمته أن يحافظ على دسااااتور فرنسااااا، وقد قام نالليون لرلغاء المجل  

، 29:  2000م. )حساانين، 1807أغسااط   1في  –بعد أن مار  دااغوطًا لثيفة عليه  –نهائيًا 
30) 

ومرت فرنساااااا في تجارل متعددة لتكر   ملدأ الرقابة الساااااياساااااية على دساااااتور ة القوانين، 
م أنشااااأ هيئة 1852وذلك خالل إقرارها للدساااااتير التي مرت لها الجمهور ة الفرنسااااية، ففي دسااااتور 

م أنشأت لجنة دستور ة للقيام 1946سياسية رقالية هي المجل  المحافظ الجديد، وفي ظل دستور 
م رجح دور السااااااالطة التنفيذية على 1958بالرقابة على دساااااااتور ة القوانين الفرنساااااااية، أما دساااااااتور 

السلطة التشر عية وظهر ذلك لودوح في تقوية دور رئي  الجمهور ة وتقوية دور الرقابة السياسية 
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 الااتااي ياابااااااااشاااااااااااااااارهاااااااا الاامااجاالاا  الااااااادسااااااااااااااااتااوري عاالااى الااقااوانااياان الااتااي يساااااااااااااااانااهاااااااا الاالاارلااماااااااان.
 ( 38-31:  2000)حسنين 

 الرقابة السياسية  ثانيًا: مفهوم

تساالق صاادور القانون، ومن ثم تحول الرقابة السااياسااية يعرفها البعم بأنها " رقابة وقائية 
دون صااادوره إذا خالد نصاااًا في الدساااتور، وتقوم لهذه الرقابة لجنة ساااياساااية يتم اختيار أعداااائها 
ن المتتبع ألسااااااااليل الرقابة  لواساااااااطة السااااااالطة التشااااااار عية أو باطشاااااااتراك مع السااااااالطة التنفيذية. وا 

ن لان صاااحيحًا في الغالل األعم-الساااياساااية على دساااتور ة القوانين يجد أن التعر د الساااالق   -وا 
من حاطت الرقابة السااااااااياسااااااااية، إط أنه تعومه الدقة  ألن الرقابة السااااااااياسااااااااية قد تكون طحقة على 

سااااااابقة على صاااااادوره. )العطار،  -في بعم األنظمة-صاااااادور القانون تمامًا لما يملن أن تكون 
  ساليل الرقابة السياسية.( ولتوديح ذلك نتطرل خالل هذا المطلل إلى دراسة أ197:  1974

 أساليب ممارسة الرقابة السياسيةثالثًا: 

بعم األنظمة الرقابة السااااااياسااااااية على دسااااااتور ة القوانين لرئي  وأعداااااااء المجل   تترك
التشااااااار عي أنفساااااااهم، وفي بعم األنظمة قد تجعل الوثيقة الدساااااااتور ة حق الرقابة على دساااااااتور ة 
القوانين مولوًط إلى هيئة ذات صااافة ساااياساااية يختلد تشاااليلها تبعًا للكيفية التي ينظمها الدساااتور. 

 ك أسلوبين رئيسيين لممارسة الرقابة السياسية، هما: وعليه فرن هنا

  أسلوب السؤال األوّلي -1

ومفاد هذه الطر قة أنه أثناء المداوطت التي تجري في اللرلمان حول مشااااااااااااااروس قانون ما، 
يلون من حق رئي  اللرلمان أن يقرر عدم فتح بال المناقشة حول مشروس القانون المذلور، ألنه 

ون من حق أي عدااو من أعداااء اللرلمان أن يطرح على اللرلمان السااؤال غير دسااتوري، لما يل
األولي، بمعنى أن يداااع العداااو، بصااادد مشاااروس القانون، ساااؤاًط مفاده:  هل مشاااروس القانون أو 
اطقتراح بالقانون المطروح للمناقشااااااااة دسااااااااتوري؟ ومن ثم يتعين على اللرلمان أن يقرر ما إذا لان 

( و تدااااح من هذا 26، 25ور ًا أم غير دسااااتوري. )سااااالمان ، ل ت : المشااااروس أو اطقتراح دساااات
 األسلول أن الرقابة السياسية جاءت لرجراء وقائي قلل مناقشة القانون فداًل عن صدوره.
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 هيئة سياسية تمارس الرقابة  -2

في هذه الصورة يعهد إلى هيئة مشللة سياسيًا بمهمة التحقق من أن نص القانون مطالق 
ا يأتي به الدساااااتور من تنظيم تلد الدسااااااتير في تشاااااليل هذه الهيئة وذلك حسااااال موتخ للدساااااتور،

ما ي، فقد يتم تشاااليل هذه الهيئة بالتعيلذلك ن من جانل اللرلمان أو من جانل السااالطة التنفيذية، وا 
( وهذا النظام يجعل اختصااااااااااااااااص مثل هذه الهيئة 69:  1995)ساااااااااااااااالمان،  بطر ق اطنتخال.

ا أنه ط يوفر ألعداااء الهيئة داامانات جيدة طسااتقالل أعدااائها، وط يخفي السااياسااية محدودًا، لم
 (150:  1994الفقهاء خوفهم من أن تتحول هذه الهيئة السياسية إلى جهام مهيمن.)الشرقاوي، 

غير أنه من الثالت أن طليعة تلك الهيئة المللفة بالرقابة، تختلد من دولة إلى أخرى من 
بصورة لاملة مطلقة أو جمئية فيها، وعلى سليل المثال، فرن الطابع  حيس تحقق الصفة السياسية

السااااياسااااي هو السااااائد والمتفول في الهيئة المللفة في فرنسااااا بالقيام لتلك الرقابة والمعروفة باساااام: 
 ( 27:  1990"المجل  الدستوري". )عفيفي، 

ائية في بعم وفي هذا األسااااااااالول من أسااااااااااليل الرقابة يملن أن تكون الرقابة ساااااااااابقة وق
األنظمة، ويملن أن تكون رقابة طحقة في أنظمة أخرى، ولعل مما يودااااااااااح ذلك ما ذلره الباحس 
صالح لن هاشل لن راشد المسلري في دراسته "نظم الرقابة على دستور ة القوانين في دول مجل  

القوانين في التعاون الخليجي" من أن الفقه الفرنسااااااي ذهل إلى تعديل نظام الرقابة على دسااااااتور ة 
 (2011م يودح ذلك.)المسلري، 2008فرنسا من رقابة سابقة إلى رقابة طحقة في عام 

 الفرع الثاني 

 تقدير الرقابة السياسية على دستورية القوانين

رغم ما يسااال من أن الرقابة السااياسااية على دسااتور ة القوانين تتميم بأنها تسااتمد أساااسااها 
من ملدأ الفصاااال لين الساااالطات، باعتبار أن هذا الملدأ يقوم على أنه ط يجوم للساااالطة القدااااائية 
التدخل في أعمال السااااااالطة التشااااااار عية، وبهذه الرقابة يتملن اللرلمان من تفادي سااااااايطرة القدااااااااء 

(، وعلى الرغم مما يساااااال من أن الرقابة الساااااياساااااية على دساااااتور ة 164:  2002له )عليد، وتدخ
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القوانين تتميم بأن من يتوطها هيئة سااااااااااااياسااااااااااااية، ولي  هيئة قدااااااااااااائية لما هو الحال في الرقابة 
القداااائية، يلون اختيار أعداااائها لواساااطة السااالطة التشااار عية وحدها، أو باطشاااتراك مع السااالطة 

(، على الرغم من ذلك إط أن الرقابة الساااااااااياساااااااااية 516:  1988)علد الوهال والشاااااااااي ، التنفيذية 
 تعردت لسهام النقد من قلل فقهاء القانون، وأهم تلك اطنتقادات: 

: أن الهيئة السااااااياسااااااية التي تقوم بمهمة الرقابة السااااااياسااااااية يغلل عليها الطابع السااااااياسااااااي في أوالً 
لطتين التشر عية والتنفيذية، مما يؤدي في النهاية إلى عدم أسلول اختيار األعداء عن طر ق الس

تحقيق اطساااتقالل التام لين أعدااااء المجل  وهاتين السااالطتين، وبالتالي تكون الرقابة على أعمال 
ن لان تشاااااااااليل الهيئة بطر ق 158: 1990هاتين السااااااااالطتين غير فّعالة. )علد الحميد،  ( حتى وا 

يؤدي إلى ساااايطرة اطتجاهات السااااياسااااية ذاتها، التي تساااايطر  اطنتخال من قلل الشااااعل، فرن ذلك
 ( 97: 2004على اللرلمان، وبالتالي تنعدم القيمة من إنشائها. )الشاعر، 

: أن الهيئة الساااااياساااااية التي تقوم بمهمة الرقابة الساااااياساااااية يفتقر أعدااااااؤها للقدرة الفنية على ثانياً 
الرقابة بطليعة قانونية خاصاااااااااة، تفترم في  بحس ودراساااااااااة المشااااااااااكل القانونية، حيس تتميم هذه

 (18القائمين لها درورة توافر الكفاءة القانونية. )الهاشمي، ل ت : 

مما سلق يتدح أن خطر الرقابة السياسية يلمن في أن تدخل الهيئة السياسية التي تقوم 
عنى أن بمهمة الرقابة الساااااااياساااااااية، وبما لها من توجهات ساااااااياساااااااية معينة، هو تدخل منهجي، بم

الرقابة تمار  على جميع مشار ع القوانين لتوجه مباشر من هذه الهيئة بشلل ط يملن أن يدمن 
ساااامو الدسااااتور  لما لهذه الهيئة من ساااالطة احتكار تحر ك الرقابة، التي سااااوف تقوم لتحر لها في 

التي  الوقت الذي تر د وتعمف عن ذلك في حاطت أخرى، وذلك على العل  من الرقابة القدائية
يلون فيها تدخل القدااااااااااة في العمل التشااااااااار عي تدخاًل اساااااااااتثنائيًا عند إثارة عدم الدساااااااااتور ة أمام 

 . -لما سنالحظ طحقاً -القداء من الغير 

دساااااتور ة القوانين، يمنع إداااااافة إلى ما سااااالق فرن احتكار الهيئة الساااااياساااااية للرقابة على 
داااااررًا من األعمال غير ترتها رغم أنهم األكثر مباشااااارة هذه الرقابة، وط يسااااامح لهم بمباشااااااألفراد 

 الدستور ة .
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 المطلب الثاني

 الرقابة القضائية على دستورية القوانين

 تمهيد وتقسيم:

في وقت طحق  تقوم الرقابة القداااائية على دساااتور ة القوانين على أساااا  تدخل القاداااي
وتحتاج إلى نصااوص دسااتور ة في حال تحديد الدسااتور لمحلمة عليا  ،على صاادور القانون ونشااره

تختص دون غيرها لرقابة الدستور ة، وقد ط تحتاج الرقابة القدائية لنصوص دستور ة تقررها في 
حال ممارساااااة المحاكم رقابة اطمتناس عن تطليق القانون المخالد للدساااااتور دون إلغائه لون ذلك 

القادااااي ولل محلمة في تطليق وتفسااااير القانون، وا عالء الدسااااتور ط يتعارم مع طليعة وظيفة 
 (205:  2011وحمايته لقانون أعلى وأسمى من باقي القوانين. )علد الوهال، 

وتعد الوطيات المتحدة األمر لية الوطن األم لنظام لرقابة القدائية على دستور ة القوانين  
 (18 :ت  الحميد، ل)علد  .العالم أخذت بهباعتبارها أول دولة في 

طلل لدراسااااة مفهوم الرقابة القدااااائية على دسااااتور ة القوانين وأنواعها موساااانقوم في هذا ال
 .ونترك التفاصيل للحديس عنها في باقي فصول هذه الدراسة ،وذلك في فرعين ،ومميماتها وعيوبها

 .: مفهوم الرقابة القدائية وأنواعهاالفرع األول

 .ة على دستور ة القوانينابة القدائي: تقدير الرقالفرع الثاني
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 الفرع األول

 مفهوم الرقابة القضائية وأنواعها

 مفهوم الرقابة القضائيةأواًل: 

يقصااااااد بالرقابة القدااااااائية على دسااااااتور ة القوانين: أن يعهد بعملية الرقابة على دسااااااتور ة 
، وتصدر في هذا الصدد حلمًا ر في مدى مطابقة التشر ع للدستورالقوانين إلى هيئة قدائية تنظ

الرقابة القدائية على دستور ة القوانين رقابة طحقة على  دتع(، و 74:  1998قدائيًا. )سالمان، 
تمار  هذه الرقابة هيئة ذات صااافة قداااائية تشااالل حسااال  أنويساااتوي في ذلك  ،إصااادار القانون 

 (10 : 999، )جعفر .عة المحاكم في داخل الدولةمجمو  أو ،القانون 

وتمتام الرقابة القدائية بأنها تأخذ من القادي حياده وبعده عن التيارات السياسية وأهواء 
 مع ما يحو  المنامعات القدااااااااائية من ،األحمال، لما تأخذ من القادااااااااي تخصااااااااصااااااااه الوظيفي

المختلفة في النماس  بما يحمي المصاااالح ، وتحدد طرل اإلثباتإجراءات للتقاداااي تكفل حق الدفاس
فدااااااًل عما يؤلده ملدأ الفصااااال لين السااااالطات في شاااااأن اساااااتقالل القدااااااء، وحصاااااانة المنظور، 

القداة، وما هو مقرر لهم من دمانات تبعد عنهم تدخل السلطات األخرى ومحاولة تأثيرها على 
وتخرج على  ،أحلامهم، وعدم إلمامهم بقلول ما تصااااااااااااااادره من قوانين وقرارات تخالد الدسااااااااااااااتور

 (62-61:  1994)الجرف،  .مقتداه

تمتع بالمقدرة القانونية يتداااااااح مما سااااااالق أن الهيئة المللفة بالرقابة الدساااااااتور ة يجل أن ت
لة قانونية تتطلل تمحيصاااااااااًا وتحلياًل وتفسااااااااايرًا لمبادئ الدساااااااااتور وروحه أألن الرقابة مسااااااااا  العالية

التشااار عية ومقارنة القوانين الصاااادرة عن السااالطة  ،الساااياساااية واطجتماعية واطقتصاااادية هومنطلقات
لهذه المبادئ لمعرفة مدى مطابقتها أو مخالفتها لها، ومدى تقيد السااااالطة التشااااار عية بصاااااالحياتها 

 المحددة بالدستور من النواحي الشللية والمودوعية.
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 أنواع الرقابة القضائيةثانيًا: 

  االمتناعرقابة  -1

ألنه غير   المثارةويقصاااااااااااااااد لها امتناس المحلمة عن تطليق أحد القوانين على الدعاوى 
ويلون له  ،ويقتدااي ذلك أن أحد األفراد قد يرى أن قانونًا معينًا به شاالهة عدم دسااتور ة، دسااتوري 

عدم تطليق ، وهنا يلجأ للمحلمة طالبًا طلق عليه القانون يأن ظر ت، فينعدم تطليقهمصااااااااااااالحة في 
تطليق القانون على عن  -إذا اقتنع لوجهة النظر -، فيمتنع القاداااااااااااااايالقانون لعدم دسااااااااااااااتور ته

فقل عن تطليق القانون المشلوك  يمتنعلل  القانون، الدعوى المطروحة أمامه، فال يتعرم إللغاء
أن يصااااادر أمرًا قداااااائيًا إلى الموظفين الذين يدخل في  -أيدااااااً –في دساااااتور ته، ويملك القاداااااي 

الااذي صااااااااااااااادر إليااه  ،مهااامهم تنفيااذ القااانون لالمتناااس عن تطليق القااانون، فاارذا لم يمتثاال الموظد
 (21 : 1999)جعفر،  .تعرم للمساءلة الجنائية ،األمر

اسااتعملت هذه الصااورة لرحدى صااور الرقابة على دسااتور ة القوانين في الوطيات المتحدة و 
ولانت أولى الدعاوى التي استخدمت فيها هذه الوسيلة دعوى  م،1924األمر لية اعتبارًا من سنة 

ثم أخذت المحلمة العليا لها في دعوى مسيسلي دد الرئي   ،أوسلورن دد لنك الوطيات المتحدة
جونساااون، ولانت هذه الدعوى لرصااادار أمر منع للرئي  جونساااون لمنعه من تنفيذ قوانين التعمير 

 ( 20:  1999جعفر، ) التي أصدرها بعد الحرل األهلية.

، 3أخذ قداؤنا الفلسطيني لهذا النوس من أنواس الرقابة القدائية على دستور ة القوانين وقد
عمال ملدأ الرقابة على دستور ة القوانين من خالل اطمتناس عن تطليق القانون غير إ لى استقر عف

                                                 
ت من خالله ملدأ اطمتناس عن تطليق القانون ر قر والذي  م،7619 69الصاااااااادر في الطلل رقم  ،محلمتنا العليا ويظهر ذلك في حلم 3

لل من واجلها البحس في دسااااااتور ة  ،" إن من المقرر فقهًا وقداااااااًء أن من حق المحاكم المدنية ها:حيس جاء في حلم ،الدسااااااتوري  غير
وذلك لتتملن من أداء واجباتها في  ،أو إذا تعددت التشاار عات أو تناقداات ،القوانين خصااوصااًا إذا تعارداات مع قوانين أعلى منها مرتبة

  ".أن تتحقق من سالمة القانون الذي تطبقه من ناحية الشلل والمودوس ،لل عليها ،ن منامعات، لما أن لهاالفصل فيما يعرم عليها م
 أن" لما : حيس جاء فيه 1959 50هذا الملدأ في حلمها الصااادر في اطسااتئناف رقم  في فلسااطين وقد أكدت محلمة اطسااتئناف العليا

ط يحرم المحاكم من التصااادي لبحس  -(6)عول في هذه المنطقة بمقتداااى األمر رقم وهو القانون األسااااساااي نافذ المف-دساااتور فلساااطين 
فرن لها لل عليها في  ،دسااااااتور ة القوانين، ولان األصاااااال أن تتولى المحاكم تفسااااااير القوانين وتطليقها على ما يطرح عليها من خصااااااومة

 .سليل أداء مهمتها أن تتحقق من سالمة القانون الذي تطبقه سواء من ناحية الشلل أو المودوس" 
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وعليه فرن  ،لذي تطبقهلل أوجل على المحاكم التحقق من دساااتور ة وساااالمة القانون ا ،الدساااتوري 
، على اختالف أنواعها ودرجاتها ،الرقابة يجعل من شااااااااأن جميع المحاكم القدااااااااائية النوس منهذا 
القوانين من خالل امتناعها عن تطليق القانون الذي تقتنع أنه  دسااااااااااااتور ةمهمة الرقابة على تقوم ب

 مخالفا ألحلام الدستور.  

 رقابة االغاس -2

تقوم المحلمة المختصااة بالرقابة على دسااتور ة القوانين لرلغاء أو أن   وتعني هذه الطر قة
جود دعوى منظورة التعديل القانون الذي يثلت لديها مخالفته للدساااااتور، ويملن أن ُيتصاااااور ذلك لو 

دسااااااتور ة القانون الذي ساااااايطلق على  مأمام القداااااااء، وأثناء نظرها يدفع صاااااااحل المصاااااالحة بعد
المحلمة المنظور أمامها الدعوى لرحالة الدفع بعدم الدسااااااتور ة إلى وفي هذه الحالة تقوم  ،الدعوى 

بمعنى  ،أن يتم ذلك التداءً  أيداً  وهي المحلمة التي يحددها الدستور، ويملن ،المحلمة المختصة
في -قانون  مباشاارًة  للطعن في عدم دسااتور ة إلى المحلمة المختصااة صاااحل المصاالحة يلجأأن 
إذا اتداااااح للمحلمة الدساااااتور ة  ين،الحالتللتا وفي  ،نه غير دساااااتوري إبمقولة  -عليه هتطليق حالة

 2001، الحميد )علد .قرارًا لرلغائه أو تعديله هذه المحلمة المختصة عدم دستور ة القانون تصدر
 ،28-40) 

 الفرع الثاني

 تقدير الرقابة القضائية على دستورية القوانين

بعدما تلين لها األخطار الناجمة  ،الرقابة القدااائيةلى اتباس أساالول اتجهت أغلل الدول إ
تتصاااااد لهما الرقابة  ذينعن اتباس أسااااالول الرقابة الساااااياساااااية، جراء عدم الحياد والموداااااوعية الل

فالتخصص واإلعداد الفني  ،عدةفالرقابة القدائية تتميم عن الرقابة السياسية من وجوه  ،السياسية
و ذهل ، (21: 2012)الكيالني،  .على دساااااااااتور ة القوانين لرجال القدااااااااااء يجعلهم أحق بالرقابة

غاللية الفقه إلى تأييد فلرة الرقابة القدائية على دستور ة القوانين مهما تنوعت األساليل والصور 
الرقابة القدااااااائية على دسااااااتور ة القوانين تقوم على  أنلون  ،التي تمار  بمقتداااااااها هذه الرقابة
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 : 1999)جعفر ،  .رورة طممة لدمان حماية القواعد الدستور ةوأصبحت د ،قانون سليم أسا 
27) 

 ،بما يتمتع به من حيدة واستقالل ،لجانل ذلك فرن الرقابة القدائية التي يمارسها القداء
 .وترسااي ملدأ المشااروعية وساايادة القانون من جانل  خر ،تؤدي إلى تدعيم الديمقراطية من جانل

قداااااااااائية فرنها لم ى الرغم من هذه الممايا التي تحيل بالرقابة الولكن عل، (30 : 1999)جعفر ، 
 :ن البعم ترلمت فيمنتقادات تسلم من توجيه ا

أن الرقابة القدااائية على دسااتور ة القوانين تؤدي إلى إهدار ملدأ الفصاال لين الساالطات فهي : أوالً 
األمر الذي يجعل سلطة القادي أعلى  ،تعطي للقادي الحق لرلغاء القانون الذي شرعه اللرلمان

 .من السلطات األخرى 

وهو صاااااادر عن السااااالطة الممثلة لهذه اإلرادة التي ط  ،القانون يعد تعليرًا عن اإلرادة العامة: ثانياً 
 يجوم مراقلتها.

ختارها ية إلى يد هيئة أو محلمة لم يتؤدي الرقابة القدااااائية إلى نقل ساااالطة التشاااار ع الحقيق: ثالثاً 
 (27: 2012)الكيالني، . بما ط يتفق مع أبسل قواعد الديمقراطية ،الشعل

ممارساااااااااة الرقابة القداااااااااائية ط فإط أن هذه اطنتقادات ظاهر ة ومبالغ فيها إلى حد للير، 
ن هذه أل  عد خروجًا على ملدأ الفصاال لين الساالطات، لل هو تأكيد له، وتأكيد أيدااًا للديمقراطيةت

لما أن الرقابة عمل قانوني بحت يتمثل  ،حفظ التوامن لين السااالطات المختلفةالرقابة تسااااعد على 
وعليه ط يملن أن  ،أحدهما ورد في الدستور واآلخر في التشر ع ،نيفي المقارنة لين نصين قانوني

 -في ذلك-ن مهمة القادااي إلل  ،مجال السااياسااةى لإنها تنقل القادااي من مجال القانون إقول ن
مساااااتخدمًا في ذلك  ؟ هل ما ورد في التشااااار ع يتفق مع الدساااااتور أم ط :ؤل مفادهاإلجابة عن تساااااا

 األدوات القانونية الالممة .

عمل يدخل في  يلل ه ،لما ط تعد الرقابة القداااائية تدخاًل  في عمل السااالطة التشااار عية
 (29:  1999)جعفر،  .صميم وظيفة السلطة القدائية التي تلتمم لتطليق القانون تطليقًا سليماً 
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أن الرقابة القدائية على دستور ة القوانين أثلتت فاعليتها  ،من التجارل العملية ،ويظهر مما سلق
ملدأ سااامو الدساااتور وحماية الحر ات العامة للمواطنين، لما أن الرأي العام وا عمال وأهميتها لتأكيد 

فال أهمية  ،تين التشااااااار عية والتنفيذيةيجد فيها ساااااااندًا لليرًا لمواجهة أي تجاومات من جانل السااااااالط
م أحلامه، وط معنى لدستور تنتهك قواعده دون وجود جماء على ذلك، األمر الذي حتر ط ت لدستور

غير ألن حلمها لرلغاء النص   ة حتميةيجعل من الرقابة القداااائية على دساااتور ة القوانين دااارور 
 الدستوري يعد جماًء على الخروج على أحلام الدستور.
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 المطلب الثالث

 يااسالمالفقه الرقابة على دستورية القوانين في 

 تمهيد وتقسيم:

للتشاار ع  األساامىهدف الرقابة الدسااتور ة في اإلسااالم حماية القانون األساااسااي والمصاادر 
الدسااااتور ة التي ولذلك حماية تلك المبادئ ، قطعية الدطلة والثلوتشاااارعية  أحلامما ورد فيه من و 

  مصالح األمة.تحمي 

لما لذلك من  ياإلسااااالمالفقه ساااانتحدس في هذا المطلل عن الرقابة على الدسااااتور ة في و 
لما لهذه الرقابة من مصاااااداقية و  ،أهمية توداااااح أقدمية وأسااااابقية هذه الرقابة على األنظمة المقارنة

إلظهار هذا ن إغفال الباحثين ا  و وملان، مساااااااتمدة من الشااااااار عة اإلساااااااالمية الصاااااااالحة لكل ممان 
  :الجانل من جوانل الرقابة على الدستور ة دفعنا لتناوله في هذا المطلل وذلك في فرعين

  .اإلسالمي الفقهفي  دستور ة: مفهوم الرقابة على الالفرع األول

سالم الفقه : الدفع بعدم الدستور ة فيالفرع الثاني  .ياإل 
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 الفرع األول

 ااسالمي الفقهمفهوم الرقابة على الدستورية في 

تتمثل في لتال  ،معلومة يحتكم المسلمون في نظام الحلم اإلسالمي إلى دستور  مصادره
، ففي لال المصااادر ن إرشاااادات واداااحة المعالم، وسااانة رساااوله صااالى هللا عليه وسااالم سااابحانه، هللا
لى لي  هناك ما يمنع في الشاااار عة اإلسااااالمية من وجود قوانين أساااااسااااية من شااااأنها أن تعمل عو 

ولقد لانت المبادئ  ،(205 )علد السااااااااااااالم، ل ت : تنظيم ساااااااااااالطات الدولة وتحفظ حقول األفراد
ولم تتعرم للمسائل الجمئية التفصيلية التي تتغير  ،الدستور ة التي جاء لها اإلسالم مبادئ عامة

، دةا لدسااااتير عديلتغير األحوال اطجتماعية والساااياساااية، ويساااتطيع المشااارعون في داااوئها أن يأتو 
ولل دستور إذا لان يصلح لممن فلربما ط يصلح لممن  خر، ويصلح في ملان وقد ط يصلح في 

ساااااالمية ما دامت ط تخرج اإل تتفق مع الشااااار عة تعد دسااااااتير -للها -وهذه الدسااااااتير ،ملان  خر
 دساااااااااااتور ة، وعليه فرن مفهوم الرقابة على (39:  2009، . )النعمةعن المبادئ العامة لإلساااااااااااالم

  :اثنين نيستمد من ملدأي الشر عة اإلسالميةفي  قوانينال

فتتقيد الدولة  المي يجل أن تكون هلل )تعالى( وحده.ن السااااايادة في الدساااااتور اإلسااااا: إالمبدأ األول
، وعليه فرن المبادئ اإلسااااالمية التي ينص عليها الدسااااتور، يجل بأحلام اإلسااااالم داخليًا وخارجياً 

  .ية الدطلة في جمء منهاأن تكون ملنية على نصوص قطع

 ،وهو نتيجة من نتائج الشاااااورى التي دعا إليها اإلساااااالم : إن سااااايادة الدساااااتور ل مة.المبدأ الثاني
، يرجع والتنفيذ ،وطرل الرقابة ،أجهمة الحلمالمتعلقة بوعليه فرن باقي المبادئ الدسااااااااتور ة األخرى 

عند  – مة ل، فرن ملمم شاااااااااااااارعاً  يطعنص ق لذلكإذا لم يرد بمعنى أنه ، فيها إلى ما تر ده األمة
ما يختاره النا ، ما دام ذلك يحقق فالشااااارس ط يخالد  ،أن تختار ما يصااااالح لها في حياتها -ذاك

 فثم شرس هللا.وحيثما تكون المصلحة  ،العدل لينهم
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حماية القانون األسااااااساااااي والمصااااادر  هو وعليه فرن هدف الرقابة الدساااااتور ة في اإلساااااالم
ولذلك حماية تلك ، 4ما ورد فيه من مبادئ إساااااااااالمية قطعية الدطلة والثلوتو شااااااااار ع للت األسااااااااامى
، فال يجوم في ظل الشاار عة اإلسااالمية لمجتهد واحد الدسااتور ة التي تحمي مصااالح األمةالمبادئ 

)صاااالى  أو ساااانة رسااااوله الكر م (،عم وجل)أو لكل المجتهدين أن يخالفوا حلمًا ورد في لتال هللا 
ومن ناحية أخرى فال يجوم أيداااًا لمجتهد أن  ،إذا لان هذا الحلم قطعي الدطلة وسااالم(،هللا عليه 

ا ط يتم مك انطالقًا من القاعدة األصااااااااااااااولية "وذل، 5يخالد ما اختارته األمة لتحقيق مصاااااااااااااالحتها
 (197:  1984، الواجل إط به فهو واجل". )ألو فار 

د باطاًل مردودًا على صااااحبه، وعلى فرذا وقعت المخالفة لنصاااوص الدساااتور لان اطجتها
القداااء أن يهدره وط يعمل به، لذلك ط يجوم للقادااي أن يخالد النصااوص القر نية أو نصااوص 
ذا خالد في حلمه نصًا قطعي الدطلة والثلوت لان حلمه  السنة النلوية قطعية الدطلة والثلوت، وا 

 (127:  1988باطاًل، وهذا ما استقر عليه الفقه اإلسالمي. )شر د، 

ورسااااالة عمر لن الخطال أللي موسااااى األشااااعري في القداااااء، مشااااهورة ومعروفة، حيس 
يأمره فيها باطلتمام بما جاء في الكتال والساااااااانة وعدم الخروج عليها إط في أمور حددها له، حيس 

 يعد ذلك مراقبة ومتابعة للقادي في أجلى صورها ومعانيها، حيس يقول: 

قدااااااااايته اليوم فراجعت فيه عقلك وُهديت فيه لرشااااااااادك أن تراجع  " ... ط يمنعك قدااااااااااء  
الحق، فارن الحق قاديم، ومراجعاة الحق خير من التماادي في البااطال، الفهم الفهم فيماا تلجلج في 
صادرك مما لي  في لتال  وط سانة، ثم اعرف األمثال واألشاباه، فق  األمور عند ذلك واعمد إلى 

( وهذا النص صااار ح وواداااح في مراقبة 20:  1997..." )الملّرد،  أقربها إلى هللا وأشااالهها بالحق
 دستور ة القوانين واطحتكام إليها. 

                                                 
يقصاااااد بالنصاااااوص قطعية الثلوت: هي النصاااااوص التي نقلت بطر ق التواتر، وهي التي نقلها جمع عن جمع يمنع معه تواطؤهم على  4

ة ، ويقصاااد بالنصاااوص قطعية الدطلة هي النصاااوص التي ط تحتمل إط نصاااُا واحدًا للفظ النصاااد الكذل لالقر ن الكر م والسااانة المتواتر 
 والربع في الموار س ولفظ المائة في  ية الجلد ولفظ األربعة في  ية الشهود على القذف.

 (.79:  2005( )ألو أحمد، 25:  2011( ، )المسلري، 42:  2009راجع: )النعمة،   5
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مما سلق يظهر لنا أن الشر عة اإلسالمية أوللت الرقابة على الدستور ة للقادي وجعلت 
وت، له صااالحية إعمال رقابة اطمتناس عن تطليق القوانين المخالفة للنصااوص قطعية الدطلة والثل

ولذلك اطمتناس عن تطليق النصوص المخالفة لما جاء في الدستور من مبادئ دستور ة اختارتها 
األمة لما يصاااااالح لحياتها، لل أوجلت الشاااااار عة اإلسااااااالمية على القادااااااي أن يتحقق من سااااااالمة 

 النصوص ودستور تها وعدم مخالفتها للنصوص الشرعية.

 الفرع الثاني

 يااسالمالفقه الدفع بعدم الدستورية في 

إن الفقه اإلساااااااااالمي قد عرف فلرة الرقابة على الدساااااااااتور ة جيدّا وطبقها بطرقها المختلفة 
وفي  (130:  1995عرفها بطر قة الرقابة الساياساية، وعرفها بطر ق الرقابة القداائية، )ساالمان، 

شاااار عي، أو رئي  لثير من األحيان لان ُيدفع بعدم الدسااااتور ة لتوهم المخالفة من قلل المجل  الت
الدولة، ولان يشاااااارك القدااااااء في هذا اطختصااااااص المحتسااااال، وناظر المظالم، وأحيانًا ُمصااااادر 
التشاار ع ذاته، فرذا أصاادر الحاكم أو المجتهدون تشاار عًا أو قرارًا بقانون، لان أول لواممه أط يلون 

حالة المخالفة فرن هذا مخالفًا لنص ورد في القر ن الكر م أو الساااااااااااااانة المطهرة أو اإلجماس، وفي 
القااانون ط يلون ملممااًا ألي فرد من أفراد الاادولااة و جاال رده والطعن عليااه بعاادم الاادسااااااااااااااتور ااة. 

 (27:  2011)المسلري، 

وقد أورد سااعادة المسااتشااار الدلتور علد العم م سااالمان في لتابه "رقابة دسااتور ة القوانين" 
ني أعتقد أن األخير قد اقتب  ما يساااااند ما ذهل إليه الباحس صاااااالح لن هاشااااال المسااااال ري، لل وا 

منه، ولم أجد في المراجع التي بحثت فيها أوفى مما جاء بلتال ساااااعادة المساااااتشاااااار الدلتور علد 
العم م سااالمان في بال )رقابة دسااتور ة القوانين في اإلسااالم(  لذا سااأنقل ما أورد حرفيًا في لتابه 

 ( حيس قال: 128 -127في الصفحة )

م الدسااتور ة في اإلسااالم يجوم إثارته أمام القداااء بطر ق الدعوى األصاالية، الطعن بعد "
وبطر ق الدفع، لما يجوم إثارته أمام السلطة التي أصدرت التشر ع أو القرار ذاته، ولي  في ذلك 
أية غدااادااة  ألن الجميع حاكمًا ومحلومًا يبغي الوصااول إلى شاارس هللا والخدااوس إليه، والطعن 
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يملن أن يثاار بطر ق الدفع أثنااء نظر أي دعوى، لماا يملن أن يثاأر بطر ق  بعادم الدسااااااااااااااتور ة
الدعوى الملتدئة، لما يملن للقادااااااااااي التصاااااااااادي من تلقاء نفسااااااااااه إذا ما رأى أن القانون الواجل 
التطليق أمامه مخالد لنص قطعي الثلوت والدطلة في القر ن الكر م أو الساااااااااااانة، وط يلمم في هذه 

ما في النظم الحديثة، لما أنه ط يشتر  في دعوى الدستور ة في اإلسالم أية الدعوة شلل معين ل
شارو ، من مصالحة أو صافة أو غير ذلك من الشارو ، فهي من قليل دعاوى الحسابة  ألنها في 
حقيقتها نهي عن منلر، وط شك أن إنلار المنلر يتمثل في الخروج على ما ورد بلتال هللا وبسنة 

 يه المجتهدون، وبالتالي فيجل على لل مسلم إنلاره.رسوله، وما أجمع عل

أما من حيس المحاكم المختصة لنظر الدستور ة، فرن جميع المحاكم في الدولة اإلسالمية 
من وجهة النظر -لانت مختصاااااااااااااة لنظر هذه الدعاوى والفصااااااااااااال فيها، لكن لي  هناك ما يمنع 

تها الفصاااااااال في مودااااااااوس في لل قطر تكون للم دسااااااااتور ةمن تخصااااااااص محلمة  -اإلسااااااااالمية
 الدستور ة.

أمااا من حيااس األثر المترتاال على حلم المحلمااة الاادسااااااااااااااتور ااة، فهو البطالن المطلق أو 
اطنعدام لذلك التشااااااااااار ع الذي تثلت مخالفته لشااااااااااارس هللا  ألن مثل هذا القانون يعد منلرًا، والمنلر 

درك ليقين عظمة الحلم يجل إمالته في الشااااااار عة اإلساااااااالمية، ومن يتصااااااافح التار   اإلساااااااالمي ي
 اإلسالمي، وحفاظه على الدستور ة والشرعية حتى في أدل المواقد.

فهذا هو الخليفة األول ألو بلر الصااااديق )ردااااي هللا عنه( يصاااادر تشاااار عًا "قرارًا" لرعالن 
الحرل على المرتدين ومانعي الملاة، وأعلنه للصحابة )ردوان هللا عليهم جميعًا(، فبادر عمر لن 
الخطال إلى الطعن في دساااااتور ة هذا التشااااار ع، والقرار الصاااااادر عن الصاااااديق لمخالفته للحديس 

ِ َصلَّى َّللاَُّ  َأِلي ُهَرْ َرةَ  َعنِ لت عن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( الثا  َعَلْيِه َوَسلََّم ، َعِن َرُسوِل َّللاَّ
ال َل  " : ، قااَ اتااِ د ُأِمْرُت َأْن ُأقااَ َه ِإطَّ َّللاَُّ ، َفقااْ اُلوا: َط ِإلااَ ِرَذا قااَ َه ِإطَّ َّللاَُّ ، فااَ اَ  َحتَّى َيُقوُلوا: َط ِإلااَ النااَّ

 ".َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُهْم، ِإطَّ ِبَحقَِّها، َوِحَساُلُهْم َعَلى َّللاَّ 

ات الحلم قوله: وبعد بحس الطعن أصااااادر الصاااااديق الحلم لرفم الطعن، وجاء في حيثي
ِ َلْو َمَنعُ " َلاَة َحقُّ اْلَماِل، َوَّللاَّ َلاِة، َفِرنَّ المَّ اَلِة َوالمَّ ِ أَلَُقاِتَلنَّ َمْن َفرََّل َلْيَن الصااااااااااااااَّ وِني َعَناًقا َلاُنوا َوَّللاَّ

 ِ وَنَها ِإَلى َرُسوِل َّللاَّ  ".ْيَها، َلَقاَتْلُتُهْم َعلَ (َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ )ُيَؤدُّ
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ولقد لقَي هذا الحلم اقتناعًا من المساااااالمين، وبخاصااااااة من عمر لن الخطال )ردااااااي هللا 
عنه(، وشرح هللا صدره للقتال، وعرف أن الحق هو ما قرره ألو بلر، وأن ما دار في ذهنه ما هو 

 ، ولان ما لان من النصااااار على المرتدين، وحمى هللا اإلساااااالم من شااااارور فتن6إط توهم المخالفة
 .7" -ردي هللا عنه–لانت ستحدس، لوط هذا القرار من ألي بلر 

                                                 
َثَنا 239قم: أنظر الحديس ر  6 مَّالِ  في مسااند اإلمام أحمد لن حنلل والذي جاء فيه: َحدَّ َثَنا َعْلُد الرَّ ِ  ، َعنْ المُّْهِريّ  ، َعنِ َمْعَمر ، َحدَّ ُعَلْيِد َّللاَّ

ِ ْلِن ُعْتَبة ، َقالَ ْلِن َعْلِد َّللاَّ ِة ِفي َمَماِن َأِلي َبْلر  لَّى َّللاَُّ   :ُعَمرُ  ، َقاَل : َلمَّا اْرَتدَّ أَْهُل الرِّدَّ وُل َّللاَِّ صاَ َلْيَد ُتَقاِتُل النَّاَ  َيا َأَبا َبْلر  َوَقْد َقاَل َرساُ
لَّمَ  ُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواَلُهْم ، ِإطَّ ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَ  َحتَّى َيُقوُلوا: َط ِإَلَه ِإطَّ َّللاَُّ ، َفِرَذا َقاُلوا: طَ  :  "َعَلْيِه َوساااااااااااَ  ِإَلَه ِإطَّ َّللاَُّ ، َفْقد َعصاااااااااااَ

اُلُهْم َعَلى َّللاَِّ  َلاَة َحقُّ اْلَما "ِبَحقَِّها ، َوِحسااااااااااَ َلاِة، َفِرنَّ المَّ اَلِة َوالمَّ ِ أَلَُقاِتَلنَّ َمْن َفرََّل َلْيَن الصااااااااااَّ : َوَّللاَّ ِ َلْو َمَنُعوِني َعَناًقا ِل، ؟ َفَقاَل َأُلو َبْلر  َوَّللاَّ
لََّم ، َلَقاَتْلُتُهْم َعَلْيَها، َقاَل ُعَمُر: َفوَ  ُ َعَلْيِه َوساااَ لَّى َّللاَّ وِل َّللاَِّ صاااَ وَنَها ِإَلى َرساااُ ْدَر َأِلي َبْلر  َلاُنوا ُيَؤدُّ َرَح صاااَ ِ َما ُهَو ِإطَّ َأْن َرَأْيُت َأنَّ َّللاََّ َقْد شاااَ َّللاَّ

 (269:  1995)حنلل،  .، َفَعَرْفُت َأنَُّه اْلَحقُّ ِلْلِقَتاِل 

 –والتار   اإلساااااالمي حافل بالوقائع التي أكدت رقابة دساااااتور ة القوانين، ففي عهد عمر لن الخطال )رداااااي هللا عنه( عندما أصااااادر  7
ة من المواطنين بعدم دسااااتور ة هذا تشاااار عًا يقدااااي بأط يمداد في مهور النساااااء عن اثنتي عشاااارة أوقية ، فطعنت امرأ  -وهو رئي  الدولة

ْن َأَرْدُتُم اْسِتلْ  َداَل َمْوج  التشر ع أمام عمر )ردي هللا عنه(، وأكدت في طعنها مخالفة التشر ع لقاعدة دستور ة ورد لها نص قر ني وهو " َواِ 
ْثًما ُلْهَتاًنا َأَتْأُخُذوَنهُ  ۚ  َمَلاَن َمْوج  َو َتْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنَطاًرا َفاَل َتْأُخُذوا ِمْنُه َشْيًئا  ، وأودحت الطاعنة لعمر )ردي هللا عنه( أن هذه  7"ُمِليًنا َواِ 

 الم ادة ليست له وط يملك أخذها لليت المال وط لغيره، لمخالفة ذلك للدستور الذي يجل أن يخدع إليه الحاكم قلل المحلوم، وعلى الفور
ع، لل وندم على ما شّرعه وقال قولته المأثورة : " امرأة أصالت وأمير  أخطأ ". )الن العربي، بالتراج -عمر ردي هللا عنه -سارس الحاكم
 ( 469ل.ت : 

وفي عهد عمر لن علد العم م دخل قتيبة لن مساااااالم الباهلي مدينة ساااااامرقند على رأ  جي  من المساااااالمين، ولان دخوله غدرًا لدون أن 
التي قررت قاعدة دسااتور ة ورد لها حديس ت التي يجل اتخاذها قلل القتال،  لذلك اإلجراءاأهلها بالحرل، وأساالن لها الجي  مخالفاً  ميعل

ن َأَلوا إّط البقاء على ل"إذا لقيت عدوك فادُعه أوًط إلحدى خصاااال ثالس، ادعه  (صااالى هللا عليه وسااالم)رساااول هللا  إلساااالم فيلون منا، وا 
ن َأَلوا الجم ة فاسااااتعن باهلل وقاتلهم" فلما دينهم وساااالطانهم فاسااااألهم الجم ة، فرن ردااااوا فاجعل  لهم ذمة هللا وذمة نليه ولد عن قتالهم، وا 

)ردااي دخل قائد الجي  لدون اتخاذ هذه اإلجراءات طعن أهل ساامرقند بعدم دسااتور ة دخول قتيبة إلى بالدهم أمام عمر لن علد العم م 
حلمًا بعدم دساااااااتور ة الدخول إلى المدينة، وأمر لرخراج المسااااااالمين  ، فأحال الطعن إلى القدااااااااء الذي فحص الطعن وأصااااااادر هللا عنه(

 (334:  1984منها.)يوسد، 

لل وحرص القداء على رقابة دستور ة القوانين، حتى عندما انقللت الخالفة إلى ملك عدود، ومن أللغ الدططت على ذلك ما وقع لين 
لخليفة المأمون تشااار عًا يقداااي لتحليل مواج المتعة، فتلرم بعم النا  منه الخليفة العباساااي المأمون والقاداااي يحيى لن أكثم، أصااادر ا

 :دار لينهما النقا  حول الدستور ةوعلم به القادي يحيى لن أكثم، فقرر التصدي لفحص دستور ة هذا التشر ع وجل  بمجل  الخليفة و 
 قال الخليفة ليحيى: مالي أراَك متغيرًا .

 لما حدس في اإلسالم .قال: هو َغم يا أمير المؤمنين 
 قال الخليفة: وما حدس ؟
 قال: النداء لتحليل المنا.

 قال: المنا.
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ومما سااالق نخلص إلى أن الشااار عة اإلساااالمية عرفت ملدأ الرقابة على دساااتور ة القوانين 
للقانون األساامى والدسااتور األعلى، وهو القر ن الكر م والساانة النلوية الشاار فة، وما ورد فيها  حمايةً 

من أحلام ساااااااياساااااااية واقتصاااااااادية واجتماعية قطعية الدطلة والثلوت، وهي بمثابة مبادئ دساااااااتور ة 
 راساااااااخة بالمعنى الحديس، لل إن طليعة النظام الدساااااااتوري اإلساااااااالمي أنه جاء راساااااااخًا عادًط  إذ

طة والحاكم، أما في يستمد أحلامه من القر ن والسنة، فهو جاء لحماية المواطنين من استيالء السل
، فاألصااااااااااااااال أنها وجدت لحماية المواطنين إط أنه حدس غير ذلك، إذ بعم الدسااااااااااااااااتير األخرى 
هي التي تتحلم في الدساتير وودعها وتعديلها  -في لثير من األحيان –صارت السلطة الحاكمة 

لغائها، وبهذا انقلل ما يهدف إليه الدسااااااتور فصااااااار أداة لحماية الساااااالطة وا عطائها الشاااااارعية في وا  
تصاااااااااارفاتها، فتنتفع الساااااااااالطة به أكثر مما ينتفع المواطنون، وبذلك ط يصاااااااااابح معنى للرقابة على 
الدستور ة في هذه األنظمة، بعل  الرقابة الدستور ة في النظام اإلسالمي الذي يحافظ على سمو 
دساتوره من الناحية الموداوعية لرساو  مصاادره التي تتمثل بالقر ن والسانة والتي ط يساتطيع حاكم 

 أن يعلس لنصوصها ويقللها لصالحه.

                                                 

 قال: نعم المتعة منا.
 قال: من أين قلت هذا ؟

اَلِتِهْم {  قال تعالى:  -صاااالى هللا عليه وساااالم–قال: من لتال هللا وحديس رسااااول هللا  ُعوَن * َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن * الَِّذيَن ُهْم ِفي صااااَ َخاشااااِ
َلاِة َفاِعُلوَن * َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُ  وَن * َوالَِّذيَن ُهْم ِللمَّ *  وَن * ِإطَّ َعَلى َأْمَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهمْ َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرداااااااااااُ

 }َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ  اَء َذِلَك *َفِرنَُّهْم َغْيُر َمُلوِميَن * َفَمِن اْلَتَغى َورَ 
 يا أمير المؤمنين: موجة المتعة، ِملُك اليمين ؟

 قال: ط.
 هللا أن َتِرَس، وُتوَرس، وتلحَق الولد، ولها شرائطها ؟ ىقال: هي الموجة التي عن

 قال: ط.
عن علد هللا والحسااان لن محمد لن الحنفية عن أليه علي قال: فقد صاااار متجاوم هذين من العادين، وهذا المهري يا أمير المؤمنين روى 

أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحر مها، بعد أن لان أمر لها، فالتفت  (صااااااااااالى هللا عليه وسااااااااااالم)لن ألي طالل قال: أمرني رساااااااااااول هللا 
الخليفة على الفور: اسااتغفر هللا نادوا  المأمون إلى الحاداار ن فقال: أمحفوظ هذا من حديس المهري ؟ فقالوا: نعم يا أمير المؤمنين، فقال

فهذه دعوى دسااتور ة تصاادى فيها القادااي للدسااتور ة من تلقاء نفسااه، وفور علمه بصاادور التشاار ع المخالد، . لتحر م المتعة  فنادوا لها
 ة إباحة مواج المتعة، أحدر الخليفة مجل  القداء وناقشه في التشر ع المذلور وأنهى القادي المناقشة بأن أصدر حلمًا بعدم دستور 

لغاء التشاااااار ع المداااااامن لذلك واعتباره لأن لم يلن، وعلى الفور وفي ذات المجل  سااااااارس رئي  الدولة إلى تنفيذ حلم القداااااااء لرلغاء  وا 
 (130:  1995تشر عه وأمر المنادي بأن ينادي لتحر م المتعة.)سالمان، 
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الدساااااتوري في بعم الدول عندما جعل من الشااااار عة  المشاااااّرس وبهذا الصااااادد فقد أحسااااان
أحلام الشار عة اإلساالمية    ألن في ذلك دعوة للمشارس بالتمام8اإلساالمية المصادر الرئي  للتشار ع

تطليق أحلام الشاار عة اإلسااالمية منو  يصاابح وجعلها أساااسااًا ومصاادرًا لما يساانه من تشاار عات، و 
فرا  أحلام الشر عة اإلسالمية ،لدعوة الدستورالسلطة التشر عية  باستجابة في نصوص تشر عية  وا 

ن يصاادر تشاار عًا مخالفًا لمبادئ محددة منداابطة تنقلها إلى مجال التنفيذ، وأنه ط يجوم للمشاارس أ
 (159:  2001الشر عة اإلسالمية. )علد المجيد، 

  

                                                 
المشاااارس الدسااااتوري في مواد الدسااااتور لهذا الخصااااوص، وساااانعلر عنه في ملان   على الرغم من ذلك فرن لنا رأيًا في صااااياغة ما أورده 8

 طحق من هذه الدراسة
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 الفصل األول

 لرقابة القضائية على دستورية القوانينالتطور التاريخي ل

 :يمــــــــتقستمهيد و 

 وتطورها لرقابة القداائية على دساتور ة القوانينل المراحل التار  سانتناول في هذا الفصال 
 محل الدراسة. في فلسطين وفي األنظمة المقارنة

فسااااااااااانعرم لعوامل نشاااااااااااأت الرقابة القداااااااااااائية في الللد اطم لها، وهي الوطيات المتحدة  
اطمر لية، لما ساااانعرم لمراحل تطور الرقابة القدااااائية في جمهور ة مصاااار العربية في مراحلها 

ساانخصااص لذلك المبحس األول، أما المبحس ، و المحلمة الدسااتور ة العليا وصااوًط إلنشاااء المختلفة
الثاني فساانخصااصااه لدراسااة التطور التار خي للرقابة القدااائية في فلسااطين علر الِحقل السااياسااية 

 والتار خية المختلفة خالل القرن المادي وبدايات القرن الحالي، وذلك على الوجه التالي:

 .القوانين في األنظمة المقارنة ة الرقابة القدائية على دستور تطور :  المبحث األول

  .الرقابة القدائية على دستور ة القوانين في فلسطين تطور:  المبحث الثاني
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 المبحث األول

 الرقابة القضائية على دستورية القوانينتطور 

 في األنظمة المقارنة 

 تقســـــــيم:تمهيد و 

اعتمدنا في دراسااااااااااااااتنا هذه تناول التجربة األمر لية والتجربة المصاااااااااااااار ة في الرقابة على 
نشأت  الرقابة القدائية في الوطيات دستور ة القوانين لالستفادة منها في التجربة الفلسطينية، وقد 

ية المتحدة األمر لية بفداااااال جهود القداااااااء األمر لي وتأييد الفقه األمر لي له، وذلك بقصااااااد حما
مرت التجربة المصااااااااار ة في مجال الرقابة على دساااااااااتور ة القوانين لما  ،وتكملة ملدأ المشاااااااااروعية

 .المحلمة الدستور ة العليا متعددة وصوًط إلنشاءمراحل ب

الرقابة القدااااائية على  تطورسااااوف نخصااااص هذا المبحس للتعر د على وعلى ما ساااالق 
 الرقابة القدااااائية على دسااااتور ة القوانين وتطور ،ةدسااااتور ة القوانين في الوطيات المتحدة األمر لي

  :في جمهور ة مصر العربية وسنورد ذلك في مطللين

الرقابة القدائية على دستور ة القوانين في الوطيات المتحدة  عوامل نشأت: المطلب األول
 .األمر لية

  .مصر : تطور الرقابة القدائية على دستور ة القوانين فيالمطلب الثاني
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 المطلب األول

 الرقابة القضائية على دستورية القوانين عوامل نشأت

 في الواليات المتحدة األمريكية

 تمهيد وتقسيم:

 ،تعد الوطيات المتحدة األمر لية الوطن األم للرقابة القدااااااااااااااائية على دسااااااااااااااتور ة القوانين
على الرغم من عدم  (470: 1983، )الشااااااااااااعر ،العالم أخذت لهذه الفلرةباعتبارها أول دولة في 

 ،لرة منهاااا إلى لثير من دول العاااالموقاااد نقلااات هاااذه الف ،وجود نص دسااااااااااااااتوري يقرهاااا و نظمهاااا
نشاااااااااأة سااااااااالطة  -خارج الوطيات المتحدة- الشاااااااااّراح( و رجع الكثير من 19: 1990، )علد الحميد

ع وتوم  ،القدااااااااااااااااااء األمر لي في الرقااااباااة على دسااااااااااااااتور اااة القوانين إلى وجود النظاااام اطتحاااادي
ديد بعدهم ياطختصاصات الدستور ة المختلفة لين الحلومة المرلم ة وحلومات الوطيات، وقد 

 (17 : 1960)ألو المجد،  .نظام الدستور الملتول الجامد تباسلاأخرى  اً إلى ذلك أسباب

إلى أن الرقابة القداااااااااائية في الوطيات المتحدة األمر لية نشاااااااااأت   شاااااااااّراحو ذهل بعم ال
وتأييد الفقه األمر لي له،  -ممثاًل في المحلمة العليا اطتحادية –بفدااال جهود القدااااء األمر لي 

راه من المبادئ األساااااااسااااااية التي سااااااجلها لالذي اعت ،وذلك بقصااااااد حماية وتكملة ملدأ المشااااااروعية
.. وذلك بقصد إخداس نظام الدولة من حلام ومحلومين قه الدستور ة .األمر لي في وثائ الشعل

 .سااااااااااااااواء لاااااانااااات قوانين دسااااااااااااااتور اااااة أو عاااااادياااااة ،ألحلاااااام القوانين المعمول لهاااااا في الااااادولاااااة
ل العوامل التي أدت إلى نشأة الرقابة القدائية و ومما سلق يملن تنا (20:  1990، )علد الحميد

 المتحدة األمر لية في الفروس التالية:على دستور ة القوانين في الوطيات 

 .وسيادته على القوانين العادية : جمود الدستور األمر لي الفرع األول

 .النظام اطتحادي والرقابة على دستور ة القوانين:  الفرع الثاني

 اطتحادية. ود المحلمة العلياه: ج الفرع الثالث
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 الفرع األول

 الدستور األمريكي وسيادته على القوانين العادية جمود

أقدم دساااااااتور ملتول وجامد في العصااااااار  م1787د الدساااااااتور األمر لي الصاااااااادر عام عي
نااه جاااء في وثيقااة ملتوبااة، و تطلاال لتعاادياال أ، و رجع ذلااك إلى ومعمول بااه حتى اآلن حااديااسال

 ،عديل القوانين العاديةتباس إجراءات أشااااااااااااااد تعقيدًا من اإلجراءات التي تتبع في تانصااااااااااااااوصااااااااااااااه 
التي تنص على  ،( وذلك وفقًا لما جاء لنص المادة الخامسااااااااااااااة منه 21 : م1990)علد الحميد، 

تعديل هذا الدساااتور  -للما رأى ثلثا أعدااااء المجلساااين دااارورة لذلك –أن " للكونجر  أن يقترح 
إلى عقد مؤتمر طقتراح  -لناء على رغبة ثلثي المجال  التشر عية للوطيات المختلفة-أو أن يدعو 

 ."قانونيًا من هذا الدستور اً ديالت تصبح في للتا الحالتين جمءتع

أن النظام القانوني للوطيات المتحدة  -من خالل هذا النص الدساااااااااااتوري -ومن الواداااااااااااح 
إذ جعل تعديل هذه األخيرة أمرًا   األمر لية قد اعتمد ملدأ التمييم لين القوانين العادية والدساااااااااتور ة

خارجًا عن اطختصاااااااااااااص العادي للمجال  التشاااااااااااار عية، فتشااااااااااااترك معها في ذلك هيئات أخرى، 
وتشاااااتر  طقتراح التعديل وللموافقة عليه إجراءات وأغلليات ط يشاااااتر  شااااايء منها طقتراح القوانين 

 العادية أو الموافقة عليها.

فلرة القانون  تتبع الدقيق للحياة الساااااااااااااياساااااااااااااية األمر لية منذ فجرها عن أنمويلتشاااااااااااااد ال
قد تمت نتيجة الممج لين  ،واعتبار الدسااااااااتور الملتول تعليرًا عن مبادئ هذا القانون  ،األساااااااااسااااااااي

أولهما  ،فلرتين لان لهما الدور األكلر في توجيه النظم السااااااياسااااااية الدسااااااتور ة في القارة األمر لية
أن تتجاه القوانين والنظم  التي يجال ،فلرة القاانون الطليعي الذي يعاد التعلير المطلق عن العادالة

اطتفال لأسا  للنظام السياسي  أوواألخرى فلرة العقد  ،األردية إلى تجسيمها وتحقيق مدمونها
 ( 45: م 1990، المجد )ألو .للدولة

نذلر حقيقة الصاااااالة التي تربل الرقابة على دسااااااتور ة  أنومن الدااااااروري  في هذا المقام 
مشللة الرقابة ط تثور  أنوذلك  ،ين الدستور ة والقوانين العاديةالقوانين بمودوس التمييم لين القوان

بحيس يلونان في مرتبة قانونية  ،أصاااااااااااًل حيس ينعدم التمييم لين الدسااااااااااتور والتشاااااااااار عات العادية
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 حد الجماءات المتصورأ ة القوانين ليست في الواقع إط واحدة. لل إن الرقابة القدائية على دستور 
 (41: 1960المجد، )ألو  .التمييم لها

وعليه يتداااااح لنا بعد ذلك لله في أن الطر قة التي نظمتها المادة الخامساااااة من الدساااااتور 
، وتمهد الساااليل أمام هذه النصاااوص على القوانين العاديةاألمر لي لتعديل نصاااوصاااه تقرر سااايادة 

دة الدساااتور على ن ساااياإ قلناالفقه والقدااااء لتقر ر ملدأ الرقابة على دساااتور ة القوانين، خاصاااة إذا 
 :القوانين العادية تتحقق لوسائل ثالس

 اختالف طر قة إنشاء الدستور عن الطر قة التي تسن لها القوانين العادية. -1
جمود الدسااااتور، أي اسااااتحالة تعديله بالوسااااائل واإلجراءات نفسااااها التي تعدل لها القوانين  -2

 العادية .
بأن أعمال الساالطة التشاار عية ط تكتساال قيمتها القانونية إط إذا صاادرت في حدود  التسااليم -3

 الدستور.

ن النظام األمر لي يقوم على تمييم حاسم لين القوانين العادية والقوانين الدستور ة وهو  ،وا 
وصه نصلو جعل التمام السلطة التشر عية  ،القانوني تمييم يجعل للدستور المقام األعلى في النظام
وسااااايادة الدساااااتور على هذا النحو هي في الواقع  ،شااااارطًا دااااارور ًا لصاااااحة ما تصااااادره من قوانين

  هذه الرقابة ما يمهد لقيام الرقابة على دسااااااااااااااتور ة القوانين، لل هي على التحقيق شاااااااااااااار  أخص
 (77 : م1990، المجد )ألو .ومقدمتها الدرور ة

 الفرع الثاني

 االتحاد  والرقابة على دستورية القوانين النظام

 ،ف الفقه اطتحاد الفيدرالي بأنه عمل قانوني داخلي يسااااااااااااتند إلى دسااااااااااااتور الدولة ذاتهعرِّ يُ 
يااات األمر ليااة بموجاال الااذي تم لين الوط ،الفقااه اطتحاااد األمر لي د( ويعاا80 : 1971)خلياال، 
 من ألرم صور اطتحاد الفيدرالي. ،م1787دستور 
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أحد  ،الذي يقوم عليه اللناء الدساااااااتوري للوطيات المتحدة األمر لية ،النظام اطتحاديويعد 
العوامل الرئيسية التي ساعدت على قيام الرقابة على دستور ة القوانين، التي ساهمت بعد ذلك في 

 -أيااًا لااان نوعااه –( فااالاادولااة التي تاادخاال في اتحاااد 78 : م1960نموهااا وتطورهااا، )ألو المجااد، 
م بصااااااااااااااورة يقينية ليفية توم ع الساااااااااااااالطات لينها وبين الدولة اطتحادية، ولهذا نظَّ ج إلى أن تُ تحتا

ويأتي في  ،تحرص هذه الدول على إيجاد الدمانات الكافية والكفيلة لتحقيق هذا التنظيم المقصود
مقدمة هذه الدمانات وجود هيئة قدائية عليا يلون من اختصاصها الفصل فيما يملن أن يثور 

 .ن منامعات لين الوطيات األعدااااااااااء ودولة اطتحاد، على داااااااااوء التفساااااااااير الساااااااااليم للدساااااااااتورم
 ( 132 : م1954)عصفور، 

ولقد جاء النظام اطتحادي الذي قام لين الوطيات األمر لية في بادئ األمر خاليًا من لل 
من لل سااالطان نه حرم هذه األخيرة أ، لما ل من الوطيات والحلومة المرلم ةتحديد طختصااااص ل
رغم ما قدم في هذا  ،وبقيت مشللة توم ع اطختصاصات لينهما غير وادحة ،مباشر على األفراد

  9ولم تحااااال تلاااااك المشااااااااااااااللاااااة إط حينماااااا قااااادم لوثر ماااااارتن. الشااااااااااااااااااأن من اقتراحاااااات عاااااديااااادة 
ther Martin Lu  مقترحًا مؤداه أن تعتلر القوانين اطتحادية قانونًا أعلى  10في مؤتمر فيالدلفيا

( وقد 81 : م1960)ألو المجاد،  ،كم المختلفاة فيهاا بلفاالاة احتراماهتلتمم باه الوطياات وتقوم المحاا
 .حام هذا المقترح على إجماس الحادر ن في المؤتمر

                                                 
لوطية نيو  م في ليسااااااالاتواي1748فلراير  20لوثر مارتن هو ساااااااياساااااااي وأحد اآلباء المؤساااااااساااااااين للوطيات المتحدة األمر لية ولد في  9

جيرسي، وقد رفم التوقيع على الدستور األمر لي ألنه شعر أنه ينتهك حقول الوطيات. ولان رائد ملافحة الفيدرالية، جنبًا إلى جنل مع 
لان لوثر مارتن من أوائل من نادوا باطساااااتقالل  .باتر ك هنري وجورج ماساااااون، اللذين سااااااعدا في إجراءات إقرار مشاااااروس قانون الحقول 

 ن لر طانيا العظمى. )ويليليديا، الموسوعة الحرة على الشبلة العنللوتية(ع
الوطيات المتحدة  هو التجمع الذي التقى فيه ممثلون عن ثالس عشاارة مسااتعمرة، الذين أصاابحوا فيما بعد أعداااء إدارة مؤتمر فيالدلفيا 10

في فيالدلفيا في العام  وقد عقد اطجتماس األول .1789و  1774خالل حرل اطسااااتقالل. وقد اجتمع هذا الكونجر  لين عام  األمر لية
التشر عات المجحفة التي  ممثاًل من اثنتي عشرة مستعمرة من أصل ثالس عشرة. ولان هذا اطجتماس لالحتجاج مع 56وحدره  1774

انطلقت حرل اطسااااااااااااااتقالل والثورة  .فردااااااااااااااتها اإلملراطور ة اللر طانية حينها، وعمم الممثلون على تنظيم مقاطعة اقتصااااااااااااااادية للر طانيا
. ولان من لين 1775ألمر لية دااااااااد النظام اللر طاني أثناء اجتماس الممثلين في فيالدلفيا للمرة الثانية في العاشاااااااار من إلر ل من عام ا

الممثلين من لان يفدل البقاء تحت إدارة الحلومة اللر طانية، إط أن التيار الذي لان يفدل اطستقالل فرم صوته على الجميع، فنشأ 
 )ويليليديا، الموسوعة الحرة على الشبلة العنللوتية(. .ماس تأسي  جي  للدفاس عن اطستقالل لتنسيق الجهود في الميدانعن هذا اطجت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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الوطيات المتحدة  ومن هنا تظهر الصاااااااااااااالة لين النظام اطتحادي والرقابة على القوانين في
ة التي أدت إلى نشاااأة الرقابة وجعلت ممارساااة القدااااء لها فهو يعد أحد العوامل الرئيسااا ،األمر لية

أمرًا طممًا لالحتفاظ بالتوامن الذي أقيمت عليه الصاااااااااااالة لين الحلومة المرلم ة وحلومات الوطيات 
 وتتميم هذه الصورة من صور الرقابة بأمر ن أساسيين :

وذلك أنه ط يتصاااور  ،أن صااالتها بالنظام اطتحادي أوثق من صااالتها بفلرة سااايادة القانون : أولهما
أن تكون لتوم ع اطختصاااااااااصااااااااات الدسااااااااتور ة لين الحلومة المرلم ة وحلومات الوطيات أية قيمة 

ها عن تلك دّ عملية إذا لان في وسااااااااااااااع تلك الحلومات أن تخالد حدود هذا التوم ع دون أن ترُ 
 ة أخرى من سلطات الدولة.المخالفة سلط

 ،ر الذي تثيره صاااورها األخرى ن هذه الصاااورة من صاااور الرقابة ط تثير اطعترام الكليأ:  الثاني
، )ألو المجد .مساااوية أو ملافئة له يناق  هنا تصاارفات هيئة عامةط ن القداااء اطتحادي أوذلك 
 (102:  م1960

ونعني  ،الرقابة سااندًا دسااتور ًا يدعهماإدااافة إلى ما تقدم نجد أن لهذه الصااورة من صااور 
وطيات التي تقرر أن " هذا الدساااتور وقوانين ال ،لذلك نص المادة الساااادساااة من الدساااتور األمر لي

، وسائر المعاهدات الملرمة أو التي تلرم وفقًا لسلطة الوطيات المتحدة في المتحدة الصادرة وفقًا له
القداااة في سااائر الوطيات تطليقها داااربين صاافحًا عن لل ذلك تعد القانون األعلى للبالد، وعلى 

 .ما قد يخالفها في دساتير الوطيات أو قوانينها"

 م1787وتأساااايسااااًا على ما ساااالق يملننا القول بأن اطتحاد الفدرالي الذي جاء به دسااااتور 
انين نشاااااااأة الرقابة القداااااااائية على دساااااااتور ة القو في من أهم العوامل التي سااااااااهمت  داألمر لي يع

 Burdeanلدااااامان احترام توم ع اطختصااااااص لين الحلومة المرلم ة وحلومات الوطيات. ويقول 
ن الشلل إلهذا الصدد " في الواقع  108، 107ص  "القانون الدستوري والنظم السياسية" هلتابفي 

األعداء  الفيدرالي للنظام األمر لي وافتراده توم ع اطختصاصات لين الدولة الفيدرالية والوطيات
 ويقول "،قااد اسااااااااااااااتاادعى وحاادد رقااابااة تداااااااااااااامن حمااايااة واحترام هااذا التوم ع لالختصاااااااااااااااااصااااااااااااااااات

إن الصااااااعوبات التي أثارها النظام "  :427ص  ،في لتابه المطول في علم السااااااياسااااااة -أيداااااااً -
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الفيدرالي األمر لي هي التي سااااااعدت على توفير المنا  المناسااااال للرقابة على دساااااتور ة القوانين 
 ."ات المتحدة األمر ليةفي الوطي

 الفرع الثالث

 االتحاديةجهود المحكمة العليا 

تنص الفقرة األولى من المادة الثالثة من الدستور األمر لي على: " تنا  السلطة القدائية 
في الوطيااات المتحاادة األمر ليااة بمحلمااة عليااا واحاادة، وبمحاااكم أدنى درجااة لمااا يرتئي الكونجر  

 .11آلخر"لرنشائها من وقت 

فالمحلمة العليا اطتحادية هي أعلى محلمة في الوطيات المتحدة األمر لية وأرفعها شااااأنًا، 
وهي المحلمة الوحيدة الُمنشاااأة لنص الدساااتور، وُتعتَلر أحلامها المبادئ النهائية التي تساااير عليها 

ير في توليد (، ولها فول ذلك دور دساااتوري خط161:  1995وتتقيد لها باقي المحاكم )ساااالمان،
ملدأ الشاارعية، والحلومة المقيدة بحماية الحقول والحر ات الفردية، وتحقيق التوامن لين الساالطات، 
لمامهما  وذلك بما تقرر لها، أو قررته هي لنفسااااااها، من حق مراقبة الهيئتين التشاااااار عية والتنفيذية وا 

ساامه، لل صااارت لما يقول حدودهما الدسااتور ة، حتى صااارت لذلك قيَّمة على الدسااتور وناطقة با
 (192:  1960)ألو المجد،  12أحد قداتها "هي الدستور نفسه".

وتتكون المحلمة العليا من رئي  وثمانية أعداااء، و بقى قداااتها يشااغلون مناصاالهم مدة 
، ويقوم الرئي  باختيار أعدااااااااء المحلمة على أن يوافق 13تمتعهم بصاااااااحة طيبة وسااااااالوك حسااااااان

                                                 
جامعة منيسوتا على الشبلة  –راجع في ذلك الترجمة العربية لدستور الوطيات المتحدة األمر لية، والمنشور في ملتبة حقول اإلنسان  11

 العنللوتية. 

. ويقول فرانلفورتر: “we are under a constitution but the constitution is what we say it is ”يقول القادي هيوم:  12
“the court is the constitution”. 

ة في الوطيات انظر: الفقرة األولى من المادة الثالثة من دساااتور الوطيات المتحدة األمر لية، التي تنص على: " تنا  السااالطة القداااائي 13
المتحدة بمحلمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة لما يرتئي الكونغر  و نشااااااااااااائه من حين آلخر. و بقى قدااااااااااااااة لل من المحلمة العليا 
والمحاكم األدنى درجة شاااااغلين مناصاااالهم ما داموا حسااااني الساااالوك، و تقادااااون، في أوقات محددة، لقاء خدماتهم، تعويدااااات ط يجوم 

 استمرارهم في مناصلهم." إنقاصها أثناء
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، و تمتع رئي  الجمهور ة بسلطة تقدير ة واسطة في 14يار باألغلليةمجل  الشيو  على هذا اطخت
 ( 12:  2003اختيار أعداء المحلمة. )حسنين، 

لما يتدخل في عملية التعيين أكثر من جهة بصااااااافة غير رسااااااامية، ومن أهم المشاااااااترلين 
عامة،  غير الرساااميين في عملية اطختيار جمعية المحامين األمر ليين، والمجتمع القانوني بصااافة

 (30:  1996وجماعات المصالح، ورئي  وأعداء المحلمة العليا. )علد الفتاح، 

لااان لجهود المحلمااة العليااا اطتحاااديااة في الوطيااات المتحاادة األمر ليااة أثر للير في ولقااد 
نشاااااأة الرقابة القداااااائية على دساااااتور ة القوانين في الوطيات المتحدة األمر لية، حيس سااااالمت هذه 

( فهناك ساااااااااااااوالق عدة 31 : 1990لدأ الرقابة على دساااااااااااااتور ة القوانين )علد الحميد، المحلمة بم
ة مغت محلمة فيرجينيا بأن قانون الدقداا م1766ففي ساانة   مهدت لتقدير حق الرقابة الدسااتور ة

غير دستوري، وعشية اطستقالل وجه قام  من وطية ماساشوست هيئة المحلفين لتقر ر أن قوانين 
 م1796( وفي سنة 19 : م1999، ) علد الفتاح ،و جل تجنلها األساسياللرلمان تنتهك القانون 

في حلمها  وأيداااااااااااً ، ور ة القانون اطتحادي محل الطعنقداااااااااات المحلمة العليا اطتحادية لدساااااااااات
 (31 :م 1990، ) علد الحميد .قدية لالدر دد لول في م1798صادر عام ال

 اربور  ضد ماديسون م ةقضي

غير أن على الرغم من أن القداااااااااء األمر لي أخذ بملدأ الرقابة على دسااااااااتور ة القوانين، 
القداة قادي الفقه يربل نشأة الرقابة على دستور ة القوانين في الوطيات المتحدة األمر لية بحلم 

، و رجع ذلك إلى إقرار هذا الحلم 1803اربوري دااااد ماديسااااون عام مرشااااال في قداااايته اجون م
، وعدم تطليق القانون المخالد للدساااااتور، متى القدااااااء في بحس دساااااتور ة القوانين صاااااراحة حق

حدد أساااا  هذا الحق ومداه ، فدااااًل عن  هذا الحلم لما أن. (33:  ل ترأى ذلك )جونساااون، 
، وذلك على الرغم من عدم لعليا بعدم دسااااتور ة قانون اتحاديول حلم تصاااادره المحلمة اأنه يعد أ

                                                 
من الفقرة الثانية  من المادة الثانية من دسااااااااااااتور الوطيات المتحدة األمر لية، التي تنص على: " تكون له  أي الرئي    2انظر: اللند  14

له أن يرشاح، السالطة، بمشاورة مجل  الشايو  وموافقته، لعقد معاهدات، شار  أن يوافق عليها ثلثا عدد أعدااء المجل  الحادار ن، لما 
وبمشااااورة مجل  الشاااايو  وموافقته، أن يعين، ساااافراء وومراء مفودااااين  خر ن وقناصاااال وقداااااة للمحلمة العليا وسااااائر موظفي الوطيات 
المتحدة اآلخر ن، الذين ط ينص هنا على أحلام تعييناتهم التي سااااااااايتم إحداثها بقانون. ولكن يملن للكونغر  أن ينيل لواساااااااااطة قانون، 

 ئي، تعيين مثل هؤطء الموظفين األدنى رتبة، بالرئي  وحده، أو بالمحاكم، أو بالومارات."حسبما يرت
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( وجاء في 32:  1990)علد الحميد، ،هذه الرقابة أو ينظمها وجود نص دسااااااااتوري يقر صااااااااراحة
 :حيثيات هذا الحلم

" إن وظيفة القاداااااااااااااي هي تطليق القانون، وعند تعارم القوانين يتعين على القاداااااااااااااي 
ذا تعااارم القااانون العااادي مع أحلااام الاادسااااااااااااااتور وجاال عليااه تحااديااد القاا انون الواجاال التطليق، وا 

الدسااتور هو األساااسااي المنظم للساالطات الثالس في  أنتفداايل النصااوص الدسااتور ة على أسااا  
الدولة، وط يملن القول بأن القادااااااااي في هذه الحالة قد خرج عن اختصاااااااااصااااااااه، أو اعتدى على 

رن القاداااااااااااي بعمله هذا إنما يقوم لوظيفته فالعل  على لل  اختصااااااااااااص السااااااااااالطة التشااااااااااار عية،
 .القانونية، وهي معرفته أي قانون يجل تطليقه في النماس المطروح أمامه" 

 : وجاء في ملان  خر من حيثيات الحلم قوله

" إن الدساااااااتور إما أن يلون قانونًا أعلى مساااااااتعصااااااايًا على التعديل بالوساااااااائل التشااااااار عية 
ما  ،العادية بحيس يعدل بالوساااائل التي تعدل  ،يلون في مساااتوى واحد مع التشااار عات العادية أنوا 

تشااار عية من أعمال ن ما تصااادره الهيئة الأفرن لانت األولى فقد تعين القول ب ،لها تلك التشااار عات
ن لانت األخرى فرن فلرة الدساااااااااااتير  ،يلون قانونًا على اإلطالل أنط يملن  مخالفة للدسااااااااااتور وا 

عن طر قه أن تقيد سلطة تستعصي  ، محاولةً ًا تديع به الشعول أوقاتهاثئذ علكون حينالملتوبة ت
 (31:  م1960، )ألو المجد. ليعتها على التقييد "بط

الرقابة على دساااااتور ة القوانين "الدلتور أحمد لمال ألو المجد في لتابه  ساااااعادةوقد ناق  
إليها مارشاااااااال في حجج المختلفة التي اساااااااتند ال "في الوطيات المتحدة األمر لية واإلقليم المصاااااااري 

القدااااااااااااااء في بحس  حقعلى  دليلهقام أوقد خلص إلى أن مارشاااااااااااااال  ،وري بمعالجة قداااااااااااااية مار 
 على مبادئ أربعة :  دستور ة القوانين

، وط يملن أن تكون لهذه التفرقة قيمة مر لي هو القانون األسااااااااساااااااي للبالد: إن الدساااااااتور األ أوالً 
، لانت السالطة التشار عية مقيدة في نشااطها بحدود ذلك القانون األسااساي الملتولمفهومة إط إذا 

 نصوص الدستور. ةباطاًل إذا خالف ذلك أن يعتلر التشر ع ىومؤد
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: إن القانون الذي تتجاوم به السااااااالطة التشااااااار عية حدودها الدساااااااتور ة ط يملن اعتباره قانونًا  ثانياً 
 على القداء عدم تطليقه فيما يعرم عليه من خصومات. و تعين ،بالمفهوم الدستوري السليم

أن يقساااااااااموا يمينًا على احترام  ،عند تولي مناصااااااااالهم ،: إن الدساااااااااتور يوجل على القدااااااااااة ثالثاً 
الدساااااتور، وأن إقفال "المجال الدساااااتوري" في وجه القدااااااة يهدر لل قيمة لهذا القسااااام و جعل منه 

 سخر ة لليرة.

فالمادة الثالثة منه   ألمر لي تدعم حق القدااااة في ممارساااة الرقابة: إن نصاااوص الدساااتور ا رابعاً 
 السلطة القدائية تمتد إلى لافة المنامعات التي تنشأ في ظل الدستور. أنتنص على 

 -ومعها سااائر المحاكم األمر لية –وعملت المحلمة العليا بعد الحلم في قدااية ماربوري 
لما أنها  ،انين متى طعن فيها بعدم الدستور ة أمامهعلى تأكيد حق القداء في بحس دستور ة القو 

وقد شاااجع جمود  (472 : م1983)الشااااعر،  ،اختصااااصااااتها في هذا الصاااددعملت على توسااايع 
تقديرها لمداااااااامون النصااااااااوص  إحاللالدسااااااااتور األمر لي وصااااااااعوبة تعديله المحلمة العليا على 

لمحاكم األخرى على ، وتشجيع ارى وفرم  رائها على السلطات األخ الدستور ة، وتوسيع سلطانها
 .انتهاج منهجها
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 المطلب الثاني

 تطور الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر

 تمهيد وتقسيم:

مرت التجربة المصر ة في مجال الرقابة على دستور ة القوانين لثالس مراحل أولها سابقة 
وثالثها مرحلة المحلمة الدسااااااااااااااتور ة  ،وثانيها مرحلة المحلمة العليا ،على إنشاااااااااااااااء المحلمة العليا

أن هذا التقسيم جاء تبعًا لتناول الدساتير والقوانين ذات العالقة بالرقابة  -هنا–وأود اإلشارة  العليا،
الدسااتور ة لمسااألة الرقابة على دسااتور ة القوانين، وعلى ذلك فرن هذا المطلل ساايتناول البحس في 

 قابة الدستور ة في مصر، في ظل الدساتير التي صدرت فيها، وهي:تطور ر 

م، 1969وفي ظل قانون المحلمة العليا لسااااااااااانة  م،1956ودساااااااااااتور  م،1923دساااااااااااتور 
م، سااااااااواء 2011يناير  25م، ولن نتطرل للدساااااااااتير التي تم إنشاااااااااؤها بعد ثورة 1971ودسااااااااتور 
الخوم في الشااااااااأن المصااااااااري م وذلك لننأى بأنفساااااااانا عن 2014م، أو دسااااااااتور 2012دسااااااااتور 

من ص فرس مستقل لكل مرحلة يرأينا تخص لذا الداخلي، وما اكتنفه من متغيرات خالل تلك الفترة 
 المراحل التي ذلرناها.

وفي الفرس األول رأينا أن نبحس في موقد الفقه والقداااااء المصااااري من الرقابة القدااااائية 
درة عنه خالل هذه الفترة، أما الفرس الثاني على دسااااااااتور ة القوانين، ط ساااااااايما علر األحلام الصااااااااا

فساااااندر  فيه المحلمة العليا المصااااار ة من حيس تشاااااليلها واختصااااااصاااااها بالرقابة على دساااااتور ة 
القوانين، أما المبحس الثالس فهو متعلق بالرقابة على دستور ة القوانين في ظل المحلمة الدستور ة 

 ا.العليا وسندر  فيه تكو ن المحلمة واختصاصاته

 وعلى ذلك ستكون دراستنا في هذا المطلل على النحو التالي:
 .: رقابة دستور ة القوانين قلل إنشاء المحلمة العليا الفرع األول
 .: رقابة دستور ة القوانين في ظل المحلمة العليا الفرع الثاني
 : رقابة دستور ة القوانين في ظل المحلمة الدستور ة العليا. الفرع الثالث
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 الفرع األول

 رقابة دستورية القوانين قبل إنشاس المحكمة العليا

أغسااااط   31قلل صاااادور قانون المحلمة العليا في  ،مرت الرقابة على دسااااتور ة القوانين
بمرحلااة من الفرا  الاادسااااااااااااااتوري والتشاااااااااااااار عي من حيااس تقر ر تلااك الرقااابااة بااالنص  م،1969عااام 

الصاااادر المصااار ة التداء بأول الدسااااتير  ،من نصاااوص الدسااااتير المصااار ة لالً  أنالصااار ح، ذلك 
إلى ما قلل صاادور دسااتور  م1964و م1956وعامي  م1931دسااتور عام لومرورًا  م1923عام 
خالية من اإلشااارة إيجابًا أو ساالبًا إلى ليفية حساام مشااللة الرقابة جميعها قد جاءت   م،1971عام 

 ( 231:  م1990)عفيفي،  .على الدستور ة

ن ألرقابة دسااتور ة القوانين  –في تلك الفترة -وترتل على عدم تعرم الدساااتير المصاار ة
  .اختلد الفقه والقداء في مصر حول هذه المسألة

 رأ  الفقه المصر  

وهم -، فذهل البعم ابة القدااااااء على دساااااتور ة القوانيناختلد الفقه المصاااااري حول رق
، واتجه غاللية الفقه إلى إقرار حق الرقابة على دساااتور ة القوانينفي إلى رفم حق القدااااء  -قلة

)متولي،  .القدااااااااااء في رقابة دساااااااااتور ة القوانين واطمتناس عن تطليق القوانين المخالفة للدساااااااااتور
1956 : 578 ) 

رقابة دساااااتور ة القوانين دراساااااة "وقد لين الدلتور هشاااااام محمد فومي علد الفتاح في لتابه 
الرقابة على دسااااااااااااااتور ة "والدلتور علد العظيم علد الحميد في لتابه  "ر لا ومصاااااااااااااارمقارنة لين أم

 :التي تتلخص في ،في تأييد رقابة القداء على دستور ة القوانين الشّراحما استند إليه  "القوانين

 أواًل : احترام مبدأ المشروعية

ادة القانون، أي الذي يعني سي ،فرن أي حلومة شرعية ط لد وأن تخدع لملدأ المشروعية
وأنه ط لد من احترام القااعدة الدنياا  ،احترام أحلاام القاانون وساااااااااااااار انهاا على الحلاام والمحلومين
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ط فرنها تعد  للقاعدة العليا، فالحلومة ط تكون شااااارعية إط إذا لانت تصااااارفاتها في حدود القانون وا 
ن ذ لك يؤسااا  للقول بأنه يجل حلومة اساااتلدادية في حال خروج تصااارفاتها عن حدود القانون، وا 

 .على القداء إعمال الرقابة على دستور ة القوانين للمحافظة على ملدأ المشروعية وسيادة القانون 

 : احترام مبدأ الشرعية الدستوريةثانياً 

، فرذا خالفت السلطة التشر عية ة تخدع للدستور في لافة تصرفاتهافجميع سلطات الدول
إجبار القداااااااااااااء على السااااااااااااير في هذه المخالفة، لل يتعين عليه عند أحلام الدسااااااااااااتور فال يملن 

على أسااااا  أن الدسااااتور هو القانون األساااااسااااي  ،تعارم القوانين تفداااايل النصااااوص الدسااااتور ة
ن تطليق القانون المنظم للسااااااالطات الثالس في الدولة، وفي هذه الحالة يحق للقاداااااااي اطمتناس ع

 .ى الدستور ة من صميم عمل القادي، ومن ثم فالرقابة علالمخالد للدستور

الرقابة على "ما ساااااااااالق فقد ذهل الدلتور علد العظيم علد الحميد في لتابه إلى إدااااااااااافة 
في رقابة دسااتور ة القوانين يفساارون عدم  ،ن لحق القداااءيالمؤ د شااّراحدسااتور ة القوانين إلى أن ال

، باإلداااااافة إلى أن الرقابة واجل يقلول لها لواساااااطة الدفع الفرع هتنظيم الدساااااتور للرقابة على أن
 (174 : 1990)علد الحميد،  .عاتللقادي بحلم وظيفته في الفصل في المنام  وحق

 المصر   القضاسرأ  

أما القداااااااء المصااااااري فقد انتصاااااار لالتجاه المؤ د لفرم تلك الرقابة في حلم شااااااهير له 
بشااأن مباشاارة رقابة اطمتناس عن  م،1948صااادر عن محلمة القداااء اإلداري لتار   فلراير عام 

لعام  148عن أمامها بعدم دسااااتور ة المرسااااوم بقانون رقم تطليق القوانين غير الدسااااتور ة عندما طُ 
الشااااااهير لمحلمة ولان مما جاء في هذا الحلم  ،الذي لان قد صاااااادر في غيبة اللرلمان م،1944

 :القداء اإلداري 

ي لبحس دساااااااااتور ة القوانين من ناحية " لي  في القانون المصاااااااااري ما يمنع من التصاااااااااد
ن الدستور المصري الصادر سنة  ،الشلل أو المودوس منه أن  30إذ قرر في المادة  م،1923وا 

قد نا  لها تفساااااااااير القوانين  ،السااااااااالطة القداااااااااائية تتوطها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها
عند -لك أنها تمار  الفصااااااااااااال و تفرس عن ذ ،وتطليقها فيما يعرم عليها من شاااااااااااااتى المنامعات



45 

 

 

إذ ط يعاادو أن يلون هااذا التعااارم صااااااااااااااعوبااة  ،في أيهااا هو الواجاال التطليق -تعااارم القوانين
قاداااااااي ألن   عة فتشااااااااملها ساااااااالطة المحلمة في التقدير وفي الفصاااااااالم قانونية مما يتولد من المنا

، ولكنه تطليقها ين التي يجل على المحاكمهو قاداااي الفرس، وان الدساااتور هو أحد القوان األصااال
وتساامه بالساايادة بحساابانه  ،يتميم عن سااائرها بما له من طليعة خاصااة تداافي عليه صاافة الساامو

نه إذا تعارم قانون عادي مع الدساااااااااتور تعين على المحلمة أن تطرح أ، و ر ات وموئلهالفيل الح
  15." تباسل عليه الدستور وتطبقه بحسبانه القانون األجدر باطاألول وتغلّ 

أن انتصااااار القداااااء المصااااري لالتجاه المؤ د لفردااااه رقالته على دسااااتور ة القوانين غير 
 م1924أول مرة عام  أثيرتحيس إن مسألة الرقابة على دستور ة القوانين في مصر   جاء متأخراً 
المعدل  1923لعام  37بعدم دسااااااااتور ة القانون رقم  اإلساااااااالندر ةفع أمام محلمة جنايات عندما دُ 
فور ة يجند فيها تغيير النظم األسااااااساااااية  اً والخاص بمعاقبة من ينشااااار أفلار  ،عقوبات (31)للمادة 

، من الدساااااااااااتور التي تكفل حر ة الرأي (14)للدولة، مساااااااااااتندًا إلى تعارم هذا القانون مع المادة 
وقالت بأن هذا  ،وانتهت هذه المحلمة إلى رفم الطعن بعدم دسااااااااااااااتور ة القانون سااااااااااااااالد الذلر

الجهة التي تملك وطية التشر ع وقت صدوره وط يملن تعديل أحلامه إط بقانون  القانون صدر من
 ( 1990)علد الحميد،  . خر

ت محلمة اساااااتئناف مصااااار األهلية الحلم الصاااااادر عن محلمة مصااااار اطلتدائية غلما أل
صااااااااااااااراحااة حق محلمااة أول درجااة الااذي أعلناات من خاللااه  م،1941األهليااة في األول من مااايو 

ي بحس دساااااااااتور ة القوانين وجاء في حيثيات هذا الحلم أن " ... للمحاكم مطلق الحر ة المحاكم ف
ذا اقتنعت بمخالفر ة القانون المطلول منها تطليقهفي بحس دسااتو  ألحلام الدسااتور شاالاًل أو  ته، وا 

( 232 : م1990، ) عفيفي "مودااااوعًا فلها أن تمتنع عن تطليقه على النماس المطروح أمامها ...
هذا الحلم باإللغاء ليتم  1943مايو عام  30اجل حلم محلمة اطساااااااااااتئناف الصاااااااااااادر في وقد ع

نلار رقابة القداء المصري على دستور ة القوانين.  األخذ بما يخالفه من رفم وا 

ويظهر مما سااااااالق ذلره بأن القدااااااااء المصاااااااري قد انتهى بعد تردد طو ل وبعد محاوطت 
وتم ذلك صاااااااااراحة بحلم مجل  الدولة  ،دساااااااااتور ة القوانين متعددة إلى تقر ر حقه في الرقابة على

                                                 
 (.1948م،  منشور في )صلري، 1948فلراير  10قدائية، جلسة  3لسنة  65انظر: حلم محلمة القداء اإلداري في القدية رقم  15
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، واستند الحلم ن لما أوردنا سابقًا ن إلى الحجج نفسها التي  1948فلراير عام  10الصادر في 
هذا  الذي رساااااّ  من خاللها ،اساااااتند إليها مارشاااااال في حلمه في قداااااية ماربوري داااااد ماديساااااون 

 .م1803 النظام في الوطيات المتحدة األمر لية عام

 الفرع الثاني

 رقابة دستورية القوانين في ظل المحكمة العليا

وأصاااااااااااادر رئي   ،16م1969أغسااااااااااااط   31ا المصاااااااااااار ة لتار   نشاااااااااااائت المحلمة العليأُ 
 3وعقدت المحلمة العليا أولى جلسااااااااتها في  ،قرارًا لتشاااااااليلها م1970فلراير  7الجمهور ة لتار   

 ( 150:  1971 ،)لدوي  م.1970مار  

حيس تؤلد  ،المادة الثالثة من قانون إنشااااااااء المحلمة العليا على طر قة تكو نهانصااااااات و 
من رئي  ومن نائل أو أكثر للرئي ، وعدد لاف من المسااااتشااااار ن على أن تصاااادر أحلامها من 

التي  ،وقد حددت المادة الرابعة من القانون نفساااه اختصااااصاااات هذه المحلمة ،سااابعة مساااتشاااار ن
، وبموجل هذا 17الذي نصاات عليه الفقرة األولى منها ،دسااتور ة القوانينأهمها اطختصاااص لرقابة 

ة حق التصاااادي لمسااااأل -على اختالف أنواعها ودرجاتها-اطختصاااااص فقدت المحاكم في مصاااار 
وقد اقتصاار اختصاااص المحلمة العليا لنظر الطعون في دسااتور ة   ،الرقابة على دسااتور ة القوانين

ك أمام المحلمة وذل ،تور ة القوانين ولي  لرفع دعوى أصاااااااااليةالقوانين عن طر ق الدفع بعدم دسااااااااا
نه يجل أن يلون هناك نماس معروم أمام محلمة عادية أو إدار ة أيًا أبمعنى  ،التي تنظر النماس

ًا بعدم دسااااااااااااااتور ة عفدلانت درجتها، و راد تطليق قانون معين عليه، ثم يثير أحد أطراف الدعوى 

                                                 
 81القرار بقانون رقم  -م1967لسنة  15استنادًا إلى قانون التفويم رقم  –م 1969أغسط   31أصدر رئي  الجمهور ة في  16

 م الخاص لرنشاء المحلمة العليا.1969لسنة 

انون أمام نصت هذه الفقرة على أن " تختص المحلمة العليا بالفصل دون غيرها في دستور ة القوانين إذا ما دفع بعدم دستور ة ق 17
إحدى المحاكم، وتحدد المحلمة التي أثير أمامها الدفع ميعادًا للخصوم لرفع الدعوى لذلك أمام المحلمة العليا ، و وقد الفصل في 

 الدعوى األصلية حتى تفصل المحلمة العليا في الدفع ، فرذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتلر الدفع لأن لم يلن".
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 .ور ااة أمااام المحلمااة العليااايعااادًا لرفع الاادعوى بعاادم الاادسااااااااااااااتهااذا القااانون، وتحاادد للخصااااااااااااااوم م
 (252:  م2004، )دروي 

( وقد 198:  1990)علد الحميد،  ،وأصااااااابحت هذه الرقابة مرلم ة في يد المحلمة العليا
 3قدائية جلسة  1لسنة  4أكدت المحلمة العليا هذا المعنى في حلمها الصادر في القدية رقم 

س قد حسااااااااااام لذلك الخالف المترتل على تعدد جهات قررت أن المشااااااااااار  إذم، 1971يوليو سااااااااااانة 
ولفل وحدة النظام  ،مودااااااوس دسااااااتور ة القوانين -على الشاااااايوس لينها-القداااااااء التي لانت تنظر 

 (1973:69.)العشماوي و خر، النظام القدائي والقانوني في عميقةوسد ثغره  ،القانوني واستقراره

في مجال  اً محدد اً إلى أن للمحاكم جميعًا اختصاااصاا لرأيه ذهل الشااّراحمن  فر قاً غير أن 
فالمحلمة العليا هي وحدها  ،الرقابة على دساااتور ة القوانين يختلد عن اختصااااص المحلمة العليا

دساااتور ة قانون أو لدساااتور ته، ويلون حلمها ملممًا لجميع جهات القدااااء،  مالتي تملك الحلم بعد
شاااااار طة أط يثار  ،فم تطليق قانون يظهر لها أنه غير دسااااااتوري لينما المحاكم األخرى إما أن تر 

ما أن  ،دفع أمامها بعدم الدساااااتور ة وأط تكون المحلمة العليا قد قررت في نماس  خر دساااااتور ته، وا 
مع تأكيد من ذهل إلى هذا  ،تسااااتمر في نظر الدعوى متجاهلة الدفع بعدم الدسااااتور ة لعدم الجدية

. ألطراف والمحل والسااللصااورة على اقهذا الشااأن له حجية نساالية مالرأي أن الحلم الصااادر في 
 (776:  1971، )ألو الخير

سااتور ة القوانين هذا الرأي هشااام محمد فومي علد الفتاح في لتابه رقابة د الدلتوروقد أيد 
ألنه لم ينص على حالة عدم الدفع رغم عدم دستور ة   في قانون المحلمة أن هناك نقًص  بحسل
إذ  ،نه غير دساااااااااتوري أ، ومن ناحية أخرى ط يملن إجبار المحاكم على تطليق قانون ترى القانون 

 .من النظام العام هو أن عدم الدستور ة

من دااااارورة  ،هشاااااام محمد فومي علد الفتاحالدلتور ونحن لدورنا نميل إلى ما ذهل إليه 
ساااتور ة القوانين وبالداااوابل بحقها في الرقابة على د ،بلافة أنواعها ودرجاتها ،أن تتمساااك المحاكم

أن يتصاااااادى لها من تلقاء  وللقادااااااي ،من النظام العامهو المذلورة  نفًا، ذلك أن عدم الدسااااااتور ة 
م الذي أداه باحترام الدستور، لما أن واجبات وظيفته تحتم عليه سَ وفي إغفاله لذلك إهدار للقَ  ،نفسه

واحترام تدرج  أمامه وا عمال ملدأ المشاااااااااااااروعيةمعرفة أي قانون واجل التطليق في النماس المطروح 
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، خاصاااااااااااااااًة أن نص الفقرة األولى من المادة الرابعة من قانون المحلمة العليا قيد القواعد القانونية
دفع بعدم دسااااتور ة ال لرثارة ،المحلمة العليا بالفصاااال دون غيرها في دسااااتور ة القوانين اصختصااااا

 .قانون أمام إحدى المحاكم

 الفرع الثالث

 رقابة دستورية القوانين في ظل المحكمة الدستورية العليا

وقد نص على إنشااااء المحلمة  م،1971سااالتملر عام  11صااادر الدساااتور المصاااري في 
 -174ونصت المواد  ( 61: م1999، )علد الفتاح ،مستقلة لذاتها الدستور ة العليا لهيئة قدائية

ر ة الرقابة القدااائية على دسااتو  -دون غيرها-منه على أن تتولى المحلمة الدسااتور ة العليا  178
لليد اللرلمان لوداااع القانون الذي يحدد ليفية تشاااليلها، والشااارو  يالقوانين واللوائح في مصااار، و 

 (211: م 1990)علد الحميد،  ... ال  دائها وحقوقهم وحصاناتهمالواجل توافرها في أع

 تكوين المحكمة الدستورية العليا 

 م1979أغسط  عام  29أصدر مجل  الشعل في م 1971تور دسواستنادًا لنصوص 
قانون إنشااااااء المحلمة الدساااااتور ة  -م1971أي بعد ثماني سااااانوات تقر بًا من صااااادور دساااااتور  –

ن ، وتداامنت المادة الثالثة منه النص على ليفية تشااليلها، حيس تكوّ  م1979لعام  48العليا رقم 
 ،وعدد من المسااااتشااااار ن ،ونائل رئي  أو أكثر رئي من  -وفقًا لذلك-تور ة العليا المحلمة الدساااا

على أن تصدر أحلامها من سبعة مستشار ن، وأوردت المادة الرابعة الشرو  التي يجل أن تتوفر 
 (267: م 2004وهي : )دروي ،  ،في عدو المحلمة

 : الشرو  العامة الالممة لتولي القداء طبقًا ألحلام قانون السلطة القدائية أوالً 

 عن خم  وأربعين سنة ميالدية ه: أن ط يقل سنثانياً 

 : أن يلون من لين الفئات التالية : ثالثاً 

 .أعداء المحلمة العليا الحاليين )وقت صدور قانون المحلمة الدستور ة العليا( -1
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أعداااااااء الهيئات القدااااااائية الحاليين والسااااااابقين ممن أمدااااااوا في وظيفة مسااااااتشااااااار أو ما  -2
 .متصلة على األقلدلها خم  سنوات يعا

تاذ مدااااااوا في وظيفة أسااااااأأساااااااتذة القانون الحاليين والسااااااابقين بالجامعات المصاااااار ة ممن  -3
 .ثماني سنوات متصلة على األقل

المحامون الذين اشتغلوا أمام محلمة النقم والمحلمة اإلدار ة العليا عشر سنوات متصلة  -4
 على األقل .

ئة من لين أعداء الهي -على األقل-محلمة ويشتر  القانون أن يلون ثلثا عدد أعداء ال
وقد نصااااات المادة الخامساااااة من مواد اإلصااااادار أنه " ...  (249 : م2003، القداااااائية )حسااااانين

يصااااادر أول تشاااااليل للمحلمة الدساااااتور ة العليا بقرار من رئي  الجمهور ة و تدااااامن تعيين رئي  
القانون بعد أخذ رأي المجل  المحلمة وأعداائها ممن تتوافر فيهم الشارو  المنصاوص عليها في 

 (63:  م1999)علد الفتاح،  ." .األعلى للهيئات القدائية بالنسبة ل عداء ..

و نتقد األسااتاذ الدلتور رممي الشاااعر هذه التفرقة في تعيين الرئي  واألعداااء فيقول في 
لان من األفدااااال أن  وط نجد ملررًا لهذه التفرقة إذ" :النظر ة العامة في القانون الدساااااتوري""لتابه 

، ونرى ... لل نذهل إلى أكثر من ذلك يتم تعيين الرئي  لنف  الطر قة التي يعين لها األعدااااااء
وهم  -أن الطر قة المثلى طختيار رئي  المحلمة هي أن يقوم أعدااااااااء المحلمة الدساااااااتور ة العليا

باختيار رئي   -ةالجمهور ، وثقة رئي  للهيئات القداااااااااااااااائية الحائمون على ثقة المجل  األعلى
 .، ولقد أخذ الدستور اإليطالي لهذا اطتجاه ..."المحلمة

"من العيول الموجهة  ابه النظام الدستوري المصري أنهورأى الدلتور سعد عصفور في لت
لقانون المحلمة الدساااااتور ة اطساااااتثناء الذي أوجدته المادة الخامساااااة  أ من مواد اإلصااااادار، إذا لم 
يلن هناك داس  طستثناء هذا التشليل األول، إذ المفروم أن يلون التشليل األول مرسيًا للمبادئ 

ة التنفيذية أر د لها أن تكون لها واألس  واألصول ... وط يفهم من هذا اطستثناء سوى أن السلط
 .سلطة وسلطان أوسع في حدود هذا التشليل"

الرقابة على دسااااااااتور ة "لما ذهل الدلتور علد العظيم علد السااااااااالم علد الحميد في لتابه 
، لل يين رئي  المحلمة وباقي أعداااااااااائهاإلى تأييد الرأي الذي ينادي بعدم التمييم في تع "القوانين
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، وأن يلون تكو ن أعداء المحلمة الدستور ة العليا السلطات الثالس في تعيين وذهل إلى اشتراك
 .السياسية حتى يتحقق لها اطكتمالالمحلمة جامعًا لين العناصر الفنية و 

 حماية المحلمة الدسااااااااااااااتور ة العلياأن اطتجاهات جميعها تذهل إلى  مما ساااااااااااااالق و لدو
ي الدولة وخاصااااة الساااالطة لساااالطات الثالس فمن التبعية ألي ساااالطة من ا -هاءرئيسااااها وأعدااااا-

، حفاظًا على اسااااااتقاللها وداااااامانًا لقيامها لواجباتها دون أن يؤثر في قرارها شاااااايء سااااااوى التنفيذية
 المصلحة العليا للدولة، وهذا ما نذهل إليه.

وقد ودع القانون دمانات متعددة ألعداء المحلمة الدستور ة العليا فقرر أن أعداءها 
 والجمعياااة العااااماااة للمحلماااة هي ،للعمل وط ينقلون إلى وظاااائد أخرى إط بموافقتهمغير قااااللين 

، ولهم جميع الحقول المقررة بالنسااااااابة لمساااااااتشااااااااري محلمة الهيئة المختصاااااااة بمحاكمة األعدااااااااء
 ( 64 : 1999، علد الفتاح) . النقم

لو أعطيت " النظر ة العامة للقانون الدساااااااااااتوري "الدلتور رممي الشااااااااااااعر في لتابه  ويحلذ
تساااتطيع لها أن تكمل النقص الموجود في التشااار عات المنظمة  طئحيةالمحلمة الدساااتور ة سااالطة 

 وذلك هو الحال في بعم النظم الدستور ة ومنها النظام اإليطالي. ،لها

 اختصاصات المحكمة الدستورية العليا

اختصااااصااااتها في من قانون إنشااااء المحلمة الدساااتور ة العليا  26،  25حددت المادتان 
سااااواء من حيس الشاااالل أو الموداااوس  ،دسااااتور ة القوانين واللوائحالرقابة على انفرادها دون غيرها ب

 (216 : 1990الحميد،  علد) ،ونية والفصاااااااال في تنامس اطختصاااااااااصوتفسااااااااير النصااااااااوص القان
ادية التي ساااااااااواء تلك الع ،وتختص المحلمة الدساااااااااتور ة العليا لرقابة دساااااااااتور ة لافة أنواس القوانين

 .ستور أو غيرهامن الد 113إلى  109تصدر تطليقًا لنص المواد 

التي تمارساااااها المحلمة الدساااااتور ة العليا  ،الرقابة على دساااااتور ة القوانين في مصااااار وتعد
، وأنها بالتالي ط تقتصااار على الموجهة إليها أيًا لانت طليعتهارقابة شااااملة تتناول لافة المطاعن 

التي تقوم على مخالفة نص تشاار عي للمداامون المودااوعي لقاعدة واردة في العيول المودااوعية 
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نما تمتد هذه الرقابة على المطاعن الشاااللية ،ردساااتو ال التي تقوم في معناها على مخالفة نص  18وا 
تشااااار عي ل ودااااااس اإلجرائية التي تطللها الدساااااتور، ساااااواء في ذلك ما لان منها متصااااااًل باقتراح 

، أو ما لان منها متعلقًا رها حال انعقاد السلطة التشر عيةإقرارها أو إصداالنصوص التشر عية أو 
بالشاارو  التي يفردااها الدسااتور لمباشاارة اطختصاااص لرصاادارهما في غيبة الساالطة التشاار عية أو 

 (218:  1990) علد الحميد،  .لتفويم منها

لدستور ة وقانون إنشاء المحلمة ا م،1971ومن خالل نصوص دستور  ،يتدح مما سلق
سااند مهمة الرقابة على دسااتور ة أس الدسااتوري المصااري قد أن المشاارِّ  م،1979لعام  48العليا رقم 
ن جهات القداااااااااااء للمحلمة الدسااااااااااتور ة العليا دون غيرها م -بصااااااااااورة مرلم ة ومنفردة-القوانين 

مشااااااااارلة  -غير قدااااااااائية وقدااااااااائية أ-خرى أُ  ، بمعنى أنه ط يجوم ألي جهة  العادي أو اإلداري 
 المحلمة الدستور ة العليا في التصدي لبحس المسألة الدستور ة والفصل فيها. 

ن تحر ك إجراءات الرقابة على دساااااتور ة القوانين، أمام  المحلمة الدساااااتور ة العليا يلون وا 
، أسااالول اإلحالة من محلمة الموداااوسواآلخر  ،أحدها أسااالول الدفع الفرعي ،حد أسااااليل ثالثةأب

 .وهلاااااذا فااااارناااااه ط يجوم اللتاااااة قلول الااااادعوى األصاااااااااااااالياااااة ،ساااااااااااااالول التصاااااااااااااااااااديوالثاااااالاااااس أ
 (93:  1999، علد الفتاح)

 "الرقابة على الدسااااتور ة الشاااارعية في المواد الجنائية"وانتقد الدلتور رؤوف عليد في بحثه 
جل اقتصااار المحلمة الدسااتور ة وحدها لرقابة دسااتور ة القوانين بقوله: "... أما القول بأن الهيئة ي

أن تختص وحدها بالرقابة على ملدأ المشروعية والدستور وما يتفرس عنه، دون سائر المحاكم فهو 
قول يتدمن بلل صراحة وودوح قداًء لاماًل من الناحيتين العملية والنظر ة على ملدأ الشرعية 

ن حتى وهو مقام الدعوى الجنائية التي قد تهدد أي مواط ،أو الدساااااااااااااتور ة في أخطر مقام لتطليقه
ويقترح سااااااااااااااعادته أن ، "... في لل مقومات وجوده لرنساااااااااااااااانو  أمنه، وفي حر ته وفي حياتهفي 

يتدمن الدستور الجديد نصًا يتدمن أن ط تخل وظيفة المحلمة الدستور ة بأي حال باختصاص 

                                                 
م، والمنشور في  1991ديسملر  7قدائية دستور ة،  جلسة  15لسنة  31مثال الحلم الصادر في الدعوى رقم انظر: على سليل ال 18

 م.1991 12 26في  52الجر دة الرسمية العدد 
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ساااااااائر جهات التقاداااااااي بالفصااااااال في الدفع لبطالن النص المطلول تطليقه أو بانعدامه إذا لان 
 .و اطنعدام وادحًا الودوح الكافيأالبطالن 

الرقابة على "ولم يتفق مع هذا الرأي األسااااااااااااااتاذ الدلتور علد العظيم علد الحميد في لتابة 
الذي لان  ،وعلل ذلك بأن هذا الرأي سيؤدي بالعودة إلى نظام ط مرلم ة الرقابة "دستور ة القوانين

مطبقًا في مصااااااار قلل األخذ لنظام مرلم ة الرقابة ... وما يترتل عليه من عيول عديدة خاصاااااااة 
 .عدم استقرار المعامالت القانونيةتدارل األحلام لين المحاكم القدائية المختلفة، و 

أن اقتصااار البحس في مسااألة دسااتور ة القوانين على إلى  -بعد دراسااة ما ساالق- ونخلص
ته القانونية وهي معرفة أي لدساااااااااتور ة العليا يحرم القاداااااااااي العادي من ممارساااااااااة وظيفالمحلمة ا

خاصة إذا لم يتم إثارة الدفع من أحد الخصوم بعدم  ،يجل تطليقه في النماس المطروح أمامه قانون 
أ من قانون المحلمة  29طبقًا لنص المادة - القاداااااااااااااي سااااااااااااايقومالتي الحالة  وهي ،الدساااااااااااااتور ة
حالة األورال إلى المحلمة الدساااتور ة العليا -علياالدساااتور ة ال األمر  ،لوقد الفصااال في الدعوى وا 

الذي ساااايم د من أمد التقادااااي ويمنع قادااااي المودااااوس من ممارسااااة وظيفته القانونية في تطليق 
 ملدأ المشروعية والشرعية الدستور ة .

مساحة يتحرك و  لمودوس،أن يترك مجاًط لقادي ا المصري  ولان على المشرس الدستوري 
وفي الوقت نفساااااااه لان عليه أن يقر الوسااااااايلة األساااااااا  التي  ،عمال المبادئ ساااااااالفة الذلرفيها إل

والتي من شاااأنها أن تحد من إثارة هذه  ،تساااتخدم لتحرك الدعوى الدساااتور ة وهي الدعوى األصااالية
 الدفوس واإلشلاليات الدستور ة أمام القداء.

ارل األحلام لين المحاكم القدااائية المختلفة وعدم أما عن القول بأن من عيول ذلك تداا
أن من لديهيات القول أن التقادااااااااي  ، خاصاااااااااةً ت القانونية فرنه قول مغالى فيهاساااااااااتقرار المعامال

دورها في اللت في المساااااااااااائل التي ل ساااااااااااتقوميلون على درجتين، وأن المحلمة الدساااااااااااتور ة العليا 
صاااحل المصاالحة لرفع الدعوى األصاالية أمامها  وساايلجأ ،اختلفت أحلام القداااء على دسااتور تها

ة لنص القانون لر التي سااااااتكون مج ،إلثارة الدفع التداء بعدم الدسااااااتور ة أمام محلمة المودااااااوس أو
 على وقد الفصل في الدعوى فيها لحين فصل المحلمة الدستور ة العليا في دعوى الدستور ة .
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 المبحث الثاني

 دستورية القوانين في فلسطينعلى القضائية تطور الرقابة 

 تمهيد وتقسيم:

تقتدااااي دراسااااة الرقابة القدااااائية على دسااااتور ة القوانين في فلسااااطين الرجوس إلى دراسااااة 
الدساااااااتير التي صاااااادرت خالل الحقل السااااااياسااااااية المختلفة التي لانت تنظم الحياة الدسااااااتور ة في 

اطنتدال اللر طاني على  الصااااادر خالل م،1922فلسااااطين، التداء من مرسااااوم دسااااتور فلسااااطين 
به في الدااااااافة الغربية منذ  الذي لان معموطً  م1952فلساااااااطين، مرورًا بالدساااااااتور األردني لسااااااانة 

م،  1948انتهاء اطنتدال اللر طاني ودااااام الدااااافة الغربية إلى الدااااافة الشااااارقية لنهر األردن عام 
ن ياللذ م1962مة لسااانة والنظام الدساااتوري لقطاس غ م1955والقانون األسااااساااي لقطاس غمة لسااانة 

لهما في قطاس غمة بعد أن خدااااااااااااااع قطاس غمة إلدارة الحلومة المصاااااااااااااار ة منذ عام  لان معموطً 
 م،2002م لتكليد من جامعة الدول العربية، ومن ثم القانون األسااااااساااااي الفلساااااطيني لعام 1948

من إنشاااء الساالطة الوطنية الفلسااطينية  ثمانية الذي أقره المجل  التشاار عي الفلسااطيني بعد ساانوات
 13على أرادااي قطاس غمة وجمء من أرادااي الداافة الغربية، بموجل اتفاقية أوساالو الموقعة في 

م لين منظمة التحر ر الفلسااااطينية وساااالطات اطحتالل اإلساااارائيلي، ومن ثم مرحلة 1993ساااالتملر 
 م،2006( لسااانة 3الدساااتور ة رقم )إنشااااء المحلمة الدساااتور ة الفلساااطينية بموجل قانون المحلمة 

 :مطللينوعليه سنقسم هذا المبحس إلى  ،في هذا المبحس مستقالً  التي سنفرد لها مطلباً 

 قلل إقرار قانون المحلمة الدستور ة العليا.: تطور الرقابة القدائية  المطلب األول

 العليا.  ةالمحلمة الدستور رقابة دستور ة القوانين في ظل قانون :  المطلب الثاني
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 األولالمطلب 

 قبل إقرار قانون المحكمة الدستورية العلياتطور الرقابة القضائية 

 تمهيد وتقسيم:

العثمانية  باإلملراطور ةنظرًا للتطورات الدساااااااااااتور ة التي مرت لها فلساااااااااااطين منذ التحاقها 
في الجمء األكلر من فلساااااااااااطين  اإلسااااااااااارائيلياللر طاني، ومن ثم اطحتالل  لالنتدالوخداااااااااااوعها 

التار خية، والجمء الباقي منها في الداااااااااااافة الغربية وقطاس غمة خدااااااااااااع لإلدارة العربية في أعقال 
األمور على هذا النحو، اإللمام بالتطورات التي جرت في صااااااااااااعل أ، فرنه من م1948حرل عام 

 (31: 2004) الوحيدي،  .مجال الرقابة على دستور ة القوانين

سنقوم لدراسة تطورات رقابة دستور ة القوانين في فلسطين التداء من حقبة اطنتدال لذلك 
 تبعتها العربية،مرورًا بحقبة خداااااوس الدااااافة الغربية وقطاس غمة لإلدارة  م،1922اللر طاني سااااانة 

حقبة خداااوعها لالحتالل اإلسااارائيلي، وأخيرًا حقبة تولي السااالطة الوطنية الفلساااطينية ممام األمور 
  .الدفة الغربية وقطاس غمة بعد اتفال أوسلوفي 

لناء على تناول الدسااااااااتير  ،ومن ثم سااااااانقسااااااام دراساااااااتنا في هذا المطلل إلى مراحل ثالس
والقوانين الدستور ة في تلك الحقل السياسية لمسألة رقابة دستور ة القوانين، وعليه ستكون المرحلة 

دستوري قلل صدور القانون األساسي الفلسطيني األولى رقابة  دستور ة القوانين في ظل النظام ال
، والمرحلة الثانية رقابة  دسااااااتور ة القوانين في ظل م في الحقل السااااااياسااااااية المختلفة2002لساااااانة 

، والمرحلة الثالثة  رقابة  دسااتور ة القوانين بعد صاادور م2002 لساانة القانون األساااسااي الفلسااطيني
 .م2006لسنة  3قانون المحلمة الدستور ة رقم 
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لهذا المطلل، على أن  مساااااااااااااتقالً  اً فرع وسااااااااااااانخصاااااااااااااص لكل من المرحلة األولى والثانية
تناول المحلمة الدساااااتور ة بشااااايء نيتبع هذا المطلل  وذلك ل ياً ثان اً خصاااااص للمرحلة الثالثة مطلبن

وعليه قمنا لتقسيم هذا ومحل ومرجعية الرقابة فيها، من التفصيل من حيس تشليلها واختصاصها 
 ل إلى فرعين:المطل

 م.2002: رقابة دستور ة القوانين قلل صدور القانون األساسي لسنة  الفرع األول

 م وتعديالته.2002: رقابة دستور ة القوانين في ظل القانون األساسي لسنة  الفرع الثاني
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 األولالفرع 

 2002رقابة دستورية القوانين قبل صدور القانون األساسي لسنة 

قلل إصدار القانون األساسي لسنة -في الحقل المختلفة لم تتعرم الدساتير الفلسطينية 
 م1952م، مرورًا بالدساااااتور األردني لسااااانة 1922التداء من مرساااااوم دساااااتور فلساااااطين م، 2002

والنظام  م1955به في الدااااافة الغربية أو القانون األسااااااساااااي لقطاس غمة لسااااانة  الذي لان معموطً 
لمسااألة الرقابة على  -لهما في قطاس غمة ن لان معموطً يذالل م،1962غمة لساانة  الدسااتوري لقطاس

وساااانعرم إن شاااااء هللا لموقد الدساااااتير  ،التنظيم أودسااااتور ة القوانين سااااواء بالتحر م أو اإلباحة 
تور ة القوانين على الصاااااادرة في الحقل الساااااياساااااية المختلفة في هذه المرحلة من الرقابة على دسااااا

 : التاليالنحو 

 : حقبة االنتداب البريطاني أوالً 

هذا  دعيم و 1922تموم عام  24صك اطنتدال على فلسطين في  األممأصدرت عصبة 
دت ن لر طانيا قللت هذا اطنتدال وتعهأطنتدال لر طانيا على فلسااااااااااطين، و  الصااااااااااك سااااااااااندًا دولياً 

، تدالهاوبعد شاااهر من ان ،ساااهوقد أصااادرت لر طانيا في العام نف ،19لتنفيذه نيابة عن عصااابة األمم
التطورات "الدلتور فتحي الوحيدي في لتابه  أستاذناوقد اعتلر  ،20م1922مرسوم دستور فلسطين 
نه ط يلتعد عن لونه أ -ورغم إطالل اسااااام دساااااتور عليه-هذا المرساااااوم  "الدساااااتور ة في فلساااااطين

 ،لسااالطة اطنتدال في فلساااطينخطة ساااياساااية تحمل في ثناياها وبين لنودها التوجهات المساااتقللية 
 .باطاًل من النواحي القانونية سعادتهالذي يعتلره  ،التي تستند إلى صك اطنتدال

                                                 
-164راجع النص الكامل لهذا الصك والمنشور في لتال أستاذنا الدلتور فتحي الوحيدي التطورات الدستور ة في فلسطين من ص  19

172. 

ن المفارقات الغر بة أن لر طانيا التي أصدرت دستورًا ملتوبًا إلدارة بالد اطنتدال في فلسطين ط مالت حتى هذا التار   تعتمد في م 20
 قواعدها القانونية والدستور ة على العرف، أي على نظام الدساتير غير الملتوبة.
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صدر مرسوم دستور فلسطين عن البال  الملكي في قصر بلنجهام في اليوم العاشر من 
وتعدل  ،ايتون(ر دلرابع من مجموعة قوانين فلساااااااااطين )ونشااااااااار بالمجلد ا م،1922شاااااااااهر  ل لعام 

 (1985)الدحدوح و خرون، .م1939-م1935-م1933-م1923بالمراسيم الصادرة في األعوام 

وقد خصاااااص مرساااااوم دساااااتور فلساااااطين الفصااااال الخام  منه لتنظيم السااااالطة القداااااائية 
والتي جاءت تودح تشليل  (67)وحتى المادة  (38)من المادة  :واشتمل هذا الفصل على المواد

وترك  ،منه على تشليل المحلمة العليا 38المحاكم في فلسطين واختصاصاتها وقد نصت المادة 
لناء  1940( لساااااانة 31وقد تم إصاااااادار قانون المحاكم رقم ) ،21طر قة تأليفها لقانون خاص لذلك
لعليا والتي لم يلن منه اختصااااااااص المحلمة ا( 7)وبينت المادة  ،على ما جاء في المادة الساااااااابقة

  .22ا الرقابة على دستور ة القوانينمن لينه

 ثانيًا : حقبة اادارة العربية في الضفة الغربية وقطاع غزة 

لواسااااااااااااااطاة ممثلهاا في مجل  األمن في األمم  م1947 11 13بعاد إعالن لر طاانياا في 
تحدة لتار   أصاااااادرت األمم الم م،1948 5 15المتحدة أنها قررت اطنسااااااحال من فلسااااااطين في 

الذي يتدااااامن تقسااااايم فلساااااطين إلى دولتين  ،181قرار التقسااااايم المشاااااهور لرقم  م1947 11 29
وقد وقع قرار  ،ا عربية واألخرى يهودية على أن تبقى القد  تحت ودااااااااااااااع دولي خاصمإحداه

                                                 
على : " تشااالل محلمة تعرف بالمحلمة العليا تقرر طر قة والتي نصااات  1922من مرساااوم دساااتوري فلساااطين  38راجع نص المادة  21

تأليفها بقانون ومع مراعاة أحلام أي قانون يلون لهذه المحلمة بصاااافتها محلمة اسااااتئناف صااااالحية القداااااء في لافة اسااااتئناف األحلام 
لمة الجنايات أو محاكم األراداااااي الصاااااادرة من أية محلمة من المحاكم المرلم ة بصااااافتها محلمة التدائية أو األحلام الصاااااادرة عن مح

ويلون لهذه المحلمة لدى انعقادها بصاافة محلمة عدل عليا، صااالحية سااماس وفصاال المسااائل التي هي ليساات قدااايا أو محاكمات لل 
 مجرد عرائم أو استدعاءات خارجة عن صالحية أية محلمة أخرى مما يستدعي الدرورة فصله إلقامة قسطا  العدل"

 م والتي نصت على : 1940لسنة  31( من قانون المحاكم رقم 7راجع نص المادة ) 22
 " يلون لمحلمة العدل العليا دون سواها صالحية النظر في األمور التالية: 

الطلبات )التي من نوس المعاردااااااة في الحب ( التي يطلل فيها إصاااااادار أوامر اإلفراج عن األشااااااخاص الموقوفين لوجه غير  -أ
 مشروس.

وامر التي تصاااااااااااااادر إلى الموظفين أو الهيئات العمومية بشااااااااااااااأن القيام لواجباتهم العمومية وتكليفهم بالقيام بأفعال معينة أو األ -ب
 اطمتناس عن القيام لها 

 المسائل المتعلقة لتغيير مرجع الدعوى لدى سماس الدعاوى الحقوقية في المحاكم المرلم ة ومحاكم األرادي. -ج
ة لرصااااادار أوامر إلى حلام الصااااالح بشاااااأن ليفية تسااااايير التحقيقات األولية التي تجري بمقتداااااى أحلام قانون الطلبات المتعلق -د

 أصول المحاكمات الجمائية"
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ولان مؤثرًا فلم يصااادل الفلساااطينيون أن األمم المتحدة ساااتقد مع الظلم  ،التقسااايم موقع الصااااعقة
لعدوان، ورفداااااات الهيئة العربية العليا في فلسااااااطين قرار التقساااااايم،  ودعت الشااااااعل العربي إلى وا

ثم لدأت اطشتباكات لين العرل واليهود وعاردت جامعة الدول  ،أياماإلدرال الذي استمر ثالثة 
وذلك للتخطيل  ،عدة اسية للجامعة العربية اجتماعاتيوقد عقدت اللجنة الس ،العربية قرار التقسيم

أي  م،1948مايو  15التي دخلتها فعاًل يوم  ،إليجاد عمل لدخول الجيو  العربية إلى فلساااااااااطين
واستطاعت هذه الجيو  العربية السيطرة على معظم المناطق في  ،يوم انتهاء اطنتدال اللر طاني

جل  األمن إط أن اليهود أسااااااااااااارعوا إلى الوطيات المتحدة األمر لية للداااااااااااااغل على م ،فلساااااااااااااطين
، األمر الذي أفشاااال حاربة، وقد تم لهم ما أرادوالرصاااادار قرار ينص على الهدنة لين األطراف المت

مت ساااااااااِّ في النهاية لل العمليات العسااااااااالر ة للجيو  العربية على السااااااااااحة الفلساااااااااطينية، وهلذا قُ 
 م1948 سااااانة أصااااابحت بعد حرل (إسااااارائيل)لل إن  ،فلساااااطين العربية لما حددتها األمم المتحدة

فقد دااام الفلساااطينية تم تقسااايمها،  وباقي األراداااي ،23% من فلساااطين التار خية77تسااايطر على 
وخداااااااااعت للنظام  ،التي أطلق عليها اسااااااااام الدااااااااافة الغربية ،األردن المنطقة الواقعة غربي النهر

داري لين حيس تم فك الوحدة واطرتبا  القانوني واإل م،1988يوليو  31الدسااااااااتوري األردني حتى 
واحتفظت له بشااااااخصاااااايته  ،وساااااايطرت اإلدارة المصاااااار ة على قطاس غمة، األردن والداااااافة الغربية

حتى تار   احتالله من قلل قوات اطحتالل اإلسااااااارائيلي في حرل  القانونية والدساااااااتور ة المساااااااتقلة
 (353 : 1996)الوحيدي، م. 1967حم ران 7األيام الستة في 

 الغربيةالضفة رقابة دستورية القوانين في  -1

 م1948نادى أعدااااااااااااااء مؤتمر أر حا الذي عقد في األول من شاااااااااااااهر لانون األول عام 
ورحلت الحلومة األردنية  ،والملك علد هللا ملكًا على الدولة الجديدة ،بالوحدة لين فلسااطين واألردن

 م1948ديساااملر  7لتار    853وأصااادر مجل  الومراء األردني القرار رقم  ،بقرارات هذا المؤتمر
)علد  ،لترحيبه لتوحيد الللدين الشااااقيقين وأنه ساااايسااااعى للوصااااول إليه بالوسااااائل الدسااااتور ة والدولية

الااااذي داااااااااااااام ممثلين عن -وحااااد ( وقااااد أقر مجل  النوال األردني الم186:  1975الهااااادي، 

                                                 
، 21راجع  في بالسااااالوف، الدولة الفلساااااطينية فحص الخيارات، ترجمة أحمد العلمي، إصااااادار جمعية الدراساااااات العربية بالقد ، ص 23
 م".1995- 1917نا الدلتور فتحي الوحيدي في لتابه "التطورات الدستور ة في فلسطين ، الذي أشار إليه أستاذ22
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نيساااااان عام  24الوحدة األردنية الفلساااااطينية وعملية الدااااام تحت التاج الهاشااااامي في  -الدااااافتين
وقعااات تحااات اطحتالل  نبعاااد أ ،( وظلااات الداااااااااااااافاااة الغربياااة171:  1986، رة)جباااا م،1950

تموم  31إلى أن أصاادر الملك حسااين لن طالل في  ،داامن إطار الوحدة مع األردن ،اإلساارائيلي
وعليه فقد خدااااااعت الداااااافة الغربية خالل هذه  ،قرار فك اطرتبا  القانوني واإلداري  م1988عام 
 م.1952 لسنةفي الدستور األردني  تمثلالذي  ،لنظام الدستوري األردنيلالفترة 

الفصااااااال السااااااااد  منه لتنظيم السااااااالطة  24م1952وقد خصاااااااص الدساااااااتور األردني لعام 
وقد أحال  (110)وحتى المادة  (97)من المادة  :واشااااااااااتمل هذا الفصاااااااااال على المواد ،القدااااااااااائية

منه تعين أنواس المحاكم ودرجاتها وأقساااااااامها واختصااااااااصااااااااتها وليفية  (100)الدساااااااتور في المادة 
ت ئوقد أنش ،25قانون على إنشاء محلمة عدل علياعلى أن ينص هذا ال ،إدارتها إلى قانون خاص

نص اساااتنادًا ل م1951لسااانة  71محلمة العدل العليا بموجل قانون تشاااليل المحاكم النظامية رقم 
على اختصااااااااصاااااااات محلمة العدل منه  (أ 11)د نصااااااات المادة من الدساااااااتور، وق (100)لمادة ا

. لكن الفقرة من لين اختصاااااااااصااااااااات تلك المحلمة نتك، غير أن رقابة دسااااااااتور ة القوانين لم العليا
للمحلمة صاااااااااالحية إبطال أي "( من ذلك القانون لانت قد نصااااااااات على أن 11)ل( من المادة )

ورغم ، و القانون لناء على شلوى المتدرر" إجراء أو رأي صادر بموجل نظام يخالد الدستور أ
إط  ،الذي يملن أن يعتلر مدخاًل لمحلمة العدل العليا لرقابة دساااااااااااتور ة القوانين ،وجود هذا النص

أن هذه المحلمة وعندما عرداااااااات عليها مسااااااااألة من هذا النوس أنلرت على نفسااااااااها أن من حقها 
 (143:  2003)مدانات،  26.القانون  التحقق من دستور ة

لم يتعرم لمودوس الرقابة على دستور ة  م1952ويظهر مما سلق أن الدستور األردني 
وذهل غاللية الفقه  ،وقد خلت نصاااااااااااوصاااااااااااه من منح أو منع القدااااااااااااء من هذه الوظيفة ،القوانين

األردني إلى المناداة بدرورة قيام المحاكم على اختالف درجاتها وأنواعها لهذه المهمة وأداء دورها 
                                                 

 8من الجر دة الرسااامية األردنية الصاااادرة لتار    1093من العدد  3انظر: دساااتور المملكة العربية الهاشااامية المنشاااور في الصااافحة  24
 م.1952يناير 

م، التي تنص على " تعين أنواس المحاكم ودرجاتها وأقسااامها واختصاااصاااتها 2195من الدسااتور األردني لعام  100راجع نص المادة  25
 وليفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محلمة عدل عليا.

 .335ص  7(، عدد 1المنشور في مجلة نقابة المحامين األردنيين سنة ) 51 69راجع قرار محلمة العدل العليا األردنية رقم  26
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القانون الدستوري "فقد ذهل إلى ذلك الدلتور عادل الحياري في لتابه   الرقابة على الدستور ةفي 
 ")الطهراوي، ل ت(.األردني

الوجيم في التنظيم الساااااااااااياساااااااااااي والدساااااااااااتوري "وأكد على ذلك د. محمد الغموي في لتابه 
مشاااااااااااروعية دساااااااااااتور ة " ط تتردد بالمناداة بحق الطعن في  :إذ يقول "للمملكة األردنية الهاشااااااااااامية

 القداء ... " أمامالقوانين 

عردت محلمة عارم لملدأ الرقابة الدستور ة فوقد تعاردت أحلام القداء لين مؤ د وم
يتعلق ، 27م1952 123في القدااااااية رقم  أمامهابمناساااااابة دفع أثير  ،لداية القد  لهذا المودااااااوس

لتجاومه  ،ألحلام الدساااااتور م1949لسااااانة  4بمخالفة نص تشااااار عي، في المنشاااااور العسااااالري رقم 
الغايات المخصصة له، فقدت بأنه " لي  من صالحية المحلمة النظر في دستور ة التشر عات 

 .أو القوانين"

وعندما اساااااااتؤند الحلم لدى محلمة اساااااااتئناف القد  أكدت لوداااااااوح على النتيجة التي 
لقداااااااااااااية أن المادة توصااااااااااااالت إليها محلمة اللداية وقد جاء في حلمها " الذي نراه بصااااااااااااادد هذه ا

قد تدمنت اإلقرار بشرعية جميع القوانين واألنظمة  49 48السادسة من قانون اإلدارة العامة رقم 
، واعتبارها نافذة لحاكم العساااااااااااااالري أو الحاكم اإلداري واألوامر التي أصااااااااااااااادرها جاللة الملك أو ا

لقوانين واألنظمة واألوامر ولهذا ط يجوم التعرم لشاارعية هذه ا ،المفعول إطالقًا دون أي اسااتثناء
ولي  من حق محلمتنا مناقشااااااااااااة دسااااااااااااتور ة  ،وصاااااااااااادقها جاللة الملك ،طالما أقرها مجل  األمة

 .القوانين"

خرجاات عن هااذا اطتجاااه وأقرت بحقهااا في رقااابااة  المقااالاال فاارن محلمااة لاادايااة عمااان وفي
" في البالد ذات الدساااااتور  :ومما جاء في حيثيات حلمها 1953 37الدساااااتور ة في القداااااية رقم 

فرذا أخل  ،م على المشاارس أن يحترم القانون الدسااتوري تّ حيت (أي الدسااتور الجامد)المثلوت بالكتابة 

                                                 
م والمنشاااااور في مجلة نقابة المحامين 1953يونيو  25الصاااااادر لتار    1952 12راجع حلم محلمة لداية القد  في القداااااية رقم  27

 .106( ص2، العدد )1954األردنيين لسنة الثانية، 
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نص تشااااااااار عي لنص دساااااااااتوري فرن المحاكم المللفة لتطليق القانون مداااااااااطرة إلى اطختيار لين 
  . 28النصين، ومن واجلها أن تراعي النص الدستوري وأن تهمل ما عداه"

فقاد  األردني، وهي أعلى محلماة تقد على رأ  القدااااااااااااااااء العاادي ،ميأماا محلماة التمي
 ،58 74مها الصاااادر في القداااية رقم أقرت بحق القدااااء في رقابة دساااتور ة التشااار عات في حل

بأنه " يجل على لل ساالطة من الساالطتين التشاار عية والتنفيذية أن  وخلصاات في حلمها إلى القول
، افتئات على اختصاااااص الساااالطة األخرى في الحدود المعينة لها من غير تمار  اختصاااااصاااااتها 

فرذا خرجت إحدى السلطتين عن هذا الملدأ وتناولت بالتشر ع مودوعات يعود الحق فيها للسلطة 
  .29األخرى فرن تشر عها يلون مخالفًا للدستور"

قانون م قدمًا في ترسااااااااااااي  حق القداااااااااااااء باطمتناس عن تطليق اليومداااااااااااات محلمة التمي
ويساااااااتلين ذلك من حلمها  ،المخالد للدساااااااتور وعدم العمل بأي قاعدة عامة تتعارم مع إحلامه

  .7530 100الصادر في القدية رقم 

ممااا يعني أن تقتفي المحاااكم األخرى  ،محلمااة نظاااميااة أعلىورغم أن هااذه المحلمااة هي 
إط أنه من المؤسااااااااااااااد أن محاكم اللداية واطسااااااااااااااتئناف عادت للتأكيد على موقفها الرافم  ،أثرها

 .قناة الغور الشرقيةوالمنلر لحقها في رقابة دستور ة القوانين في قدية شهيرة عرفت باسم قدية 
 (12 :ت  )الطهراوي، ل

 ،مة التمييمباستثناء محل ،القداء العادي للدفتين الغربية والشرقية أنخلص مما سلق ن
لينما  ،وأنلر على نفساااااااه القيام لدوره ومهمته في رقابة دساااااااتور ة القوانين ،قد تردد لرهة من الممن

واطمتناس عن  ،اطرد قدااااااااااااء محلمة التمييم على اإلقرار بحقها في التعرم لدساااااااااااتور ة القوانين
يم األردنية مع ما وقد اتفق ما اتجهت إليه محلمة التمي ،تطليق المخالد منها ألحلام الدسااااااااااااااتور

ية مار  األمر ليةأقرته المحلمة اطتحادية العليا في الوطيات المتحدة   هوما أقرت ،وري بفي قداااااااااااااا

                                                 
 .150-147( ص 2م، العدد )1953راجع مجلة نقابة المحامين األردنيين، السنة األولى،  28

 .609-607( ص 8م ، العدد )1958المحامين األردنيين"، السنة السادسة  راجع مجلة "نقابة 29

 .521( ص 11م ، العدد )1975راجع مجلة "نقابة المحامين األردنيين" السنة الثالثة والعشر ن  30
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وذلك لرقرار حق القداااااااااء في بحس  -لما ذلرنا سااااااااابقاً -المحلمة العليا المصاااااااار ة في قدااااااااائها 
 دستور ة القوانين وامتناعه عن تطليق القانون المخالد .

الصااااااااادرة عن محاكم  األحلام أن ،ي الطهراوي في بحثه سااااااااالد الذلرو رى الدلتور هان
حسااال -الذي صااادر فيه  م،1977الدساااتور ة توقفت منذ عام على القدااااء العادي بشاااأن الرقابة 

غير أنه عاد  ، خر حلم لمحلمة التمييم في مودااااااااوس الرقابة على الدسااااااااتور ة -سااااااااعادتهاعتقاد 
قدية ال فيم، 1999ديسملر  26صادر لتار    ،انعمّ  حلمًا لمحلمة صلح جماءفي بحثه وأورد 
تداااااااااااااامن اطمتناااااس عن تطليق نص في قااااانون العقوبااااات األردني لعاااادم ، م1999 7658رقم 

 اساااااااتنتاجًا وتساااااااليبًا في غاية األهمية عندما قرر في حيثياتههذا الحلم ومما تدااااااامن  ،دساااااااتور ته
وذلك   ك المحاكم إثارته من تلقاء نفساااااااااهاتمل ،البحس في دساااااااااتور ة القوانين هو من النظام العام"
يدخل داااااامن  ،عند تعاردااااااها مع قاعدة أخرى تدنوها مرتبة ،ن تطليق القاعدة القانونية األعلىأل

( من الدسااااااااااااتور قد أوجلت على المحاكم أن 103) اختصاااااااااااااص المحلمة، على اعتبار أن المادة
نافذة المفعول، في دااااوء وانين جمائي وفق أحلام القتمار  اختصاااااصااااها في القداااااء الحقوقي وال

 أعلىألن الدساااااااااااااتور  ،معهاعادي ذلك فرنه ينبغي تطليق قواعد الدساااااااااااااتور عند تعارم القانون ال
نه يتوجل عليها اطمتناس عن تطليق أوأساااااااااااااامى القوانين، األمر الذي وجدت المحلمة من خالله 

 .لام الدستور"( من قانون العقوبات لمخالفتها ألح389الفقرة الخامسة من المادة )

 رقابة دستورية القوانين في قطاع غزة -2

القاداااااي لوقد  ،الحلومة المصااااار ة والحلومة اإلسااااارائيلية إلى قرار مجل  األمن أذعنت
لوقد إطالل  اً موعد م1949يناير 8الجمعة الموافق  وحدد الساااااااااااااعة الثانية بعد ظهر يوم ،القتال
التي وافق بمقتداااااها الطرفان  م،1949فلراير 24لك إلى توقيع اتفاقية رود  في وانتهى ذ ،النار

قامة خل ه وأصاااابحت  ،( 619 : 1990نة لينهما ) التل، دبعدم القيام بأي عدوان دااااد اآلخر وا 
 منفصااااااااااًل تمامًا من النواحي الساااااااااياساااااااااية واطقتصاااااااااادية اً المنطقة المعروفة اليوم بقطاس غمة جمء

ساااااواء الواقع منها تحت السااااايطرة اإلسااااارائيلية أو  ،فلساااااطين أجماءواطجتماعية والقانونية عن بقية 
الداخل في الوحدة مع الدااااااااافة الشااااااااارقية ل ردن، ودخل هذا الجمء من فلساااااااااطين تحت السااااااااايطرة 

تولت الحلومة المصااااااااااااار ة  -بعد اتفاقية رود  –وبتكليد من جامعة الدول العربية  ،المصااااااااااااار ة
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، وهي بقطاس غمة بعد تعرف فيما حتأصاااااااابالتي ة المناطق الخادااااااااعة لرقابة قواتها، رسااااااااميًا إدار 
الممر السااحلي الممتد من رفح على الحدود المصار ة الفلساطينية إلى نقطة تبعد ثمانية أميال إلى 

 ات.متر ليلو  10-5ليلومتر وعرداااااااااااااااه مااا لين  48غمة والااذي يللغ طولااه قطاااس الشاااااااااااااامااال من 
 (75 : 1986) جبارة ، 

 ،مساائولة عن لل ما يتعلق بشاائون قطاس غمة أصاابحتالتي  ،الحلومة المصاار ة أصاادرت
ولذلك النظام الدسااااااااااتوري  م،1955مايو عام  11في  255غمة رقم القانون األساااااااااااسااااااااااي لقطاس 

 من الناااااحيااااة الاااادسااااااااااااااتور ااااة والقااااانونيااااةلتنظيم أوداااااااااااااااااااس غمة  م 1962لقطاااااس غمة في مااااار 
والنظام  م1955وقد أغفل لل من القانون األسااااااااساااااااي لقطاس  غمة  ،(406:  1996، ) الوحيدي

   .أهميتهاتنظيم الرقابة على دستور ة القوانين رغم  م1962الدستوري لقطاس غمة 

من القانون األساااسااي لقطاس  (36، 35)نصااوص لال القانونين نجد أن المادة  ءوباسااتقرا
التي لم يلن من لينها تنظيم الرقابة  ،أودحت تشليل المحلمة العليا واختصاصاتها م1955غمة 

 م1962من النظام الدساااتوري لقطاس غمة  58، 57ساااتور ة القوانين لذلك جاء نص المادة على د
 خاليًا من أي إشارة لتنظيم رقابة دستور ة القوانين عندما تناولت اختصاصات المحلمة العليا.

من  وعلى الرغم من عدم تعرم هذه الدساااااااتير لمسااااااألة رقابة دسااااااتور ة القوانين فرن لالً 
من النظام الدساااااااااتوري  (69)والمادة  31م1955القانون األسااااااااااساااااااااي لقطاس غمة  من (45)المادة 

تبقى جميع القوانين واللوائح واألوامر والمنشاااورات ساااار ة  أنعلى  اقد نصااات 32م1962لقطاس غمة 
لال الدسااتور ن منح نفسااه  أنومن هنا يتدااح  ،امأحلامه معالمفعول فيما ط يخالد وط يتعارم 

                                                 
م 1922نة م، التي نصت على : " النصوص الواردة بمرسوم فلسطين لس1955( من القانون األساسي لقطاس غمة 45راجع المادة ) 31

أو أن  وجميع القوانين واألوامر والمنشورات والتعليمات التي أصدرها وم ر الحربية أو الحاكم اإلداري العام أو القائد العام للقوات المسلحة
 ولذلك القوانين الفلسااااطينية النائمة في هذا 1998مايو ساااانة  15ساااالطة مختصااااة في تلك المنطقة منذ دخول القوات المصاااار ة فيها في 

التار  ، يظل معموًط لها فيما ط يخالد أحلام هذا القانون، وذلك مع عدم اإلخالل بما للساااااالطة التشاااااار عية من حق إلغائها وتعديلها في 
 حدود سلطتها ... ".

واألوامر  م، التي نصت على : " لل ما قررته األنظمة والتشر عات واللوائح1962( من النظام الدستوري لقطاس غمة 69راجع المادة ) 32
الفلسااااطينية تبقى سااااار ة المفعول فيما ط يتعارم مع أحلام هذا النظام الدسااااتوري ولذلك القوانين واألوامر والمنشااااورات والتعليمات التي 

 15أصاااادرها وم ر الحربية أو القائد العام للقوات المساااالحة أو أية ساااالطة مختصااااة في تلك المنطقة منذ دخول القوات المصاااار ة فيها في 
 م ويظل معموًط لها فيما ط يخالد أحلام هذا النظام الدستوري ..."1948يو ما
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يؤساااااااا  لملدأ  األمر الذي ،القوانين والتشاااااااار عات نافذة المفعول في قطاس غمةالساااااااامو على باقي 
 ا.عمالها  الرقابة الدستور ة و 

لمسااااااااألة الرقابة على  ،وترتل على عدم تعرم لال القانونين الدسااااااااتور ين سااااااااابقي الذلر
سااااطيني فتوحًا أمام القداااااء الفلعل المداااامار مأن جُ  ،دسااااتور ة القوانين سااااواء بالتحر م أو اإلباحة

نه من الصاعل اإللمام بموقد الفقه الفلساطيني في هذا الشاأن، حيس لانت ألقول للمته، خاصاة و 
 .ت الموجات اطساااااااااتعمار ة المتتاليةتح حترم  -لى مدى سااااااااانوات ماداااااااااية وطحقةفلساااااااااطين وع-

 (31 : 2004) الوحيدي ، 

ن القداااااء الفلسااااطيني انتهى إلى تقر ر حقه في الرقابة على دسااااتور ة الو  قوانين في هذه ا 
، دون أن يقتصاااااااااااار هذا الحق على جهة قدااااااااااااائية معينة، لل لان أمامهفع لذلك متى دُ  33الحقبة

يقتصااار حق المحاكم في  أنعلى  ،شاااائعًا لين جميع أنواس المحاكم على اختالف درجاتها وأنواعها
بحس دستور ة القوانين على اطمتناس عن تطليق القانون المخالد للدستور على القدية التي أثير 
بشاااااااااأنها الدفع بعدم الدساااااااااتور ة، دون أن يتعدى ذلك إلى الحلم بعدم دساااااااااتور ة القانون المخالد 

تتقيد المحلمة التي  أندون  أيدااااااااااااااً للدساااااااااااااتور ودون أن تتقيد محلمة أخرى لهذا القدااااااااااااااء، لل 
وهذا ما أكدته محلمتنا العليا في حلمها  ،أصاااااااااااااادرت هذا الحلم به مسااااااااااااااتقباًل فيما يعرم عليها

 :فيه أعلنتالذي  ،استئناف عليا م،1953 50الصادر في اطستئناف رقم 

نافذ المفعول في هذه المنطقة  وهو القانون األساااااااسااااااي-" ... لما لان دسااااااتور فلسااااااطين 
 أنولان األصاال  ،ط يحرم المحاكم من التصاادي لبحس دسااتور ة القوانين -6قم بمقتدااى األمر ر 

لل عليها في  ،فرن لها ،تتولى المحاكم تفسااير القوانين وتطليقها على ما يطرح عليها من خصااومة
سااليل أداء مهمتها أن تتحقق من سااالمة القانون الذي تطبقه سااواًء من ناحية الشاالل أو الموداوس 

القدااااااء "الدلتور فتحي الوحيدي في لتابه  أساااااتاذنالما أشاااااار إلى ذلك  -لحلم واساااااتشاااااهد ا "...
إذ  ،للعالمة دي جي 454صااااافحة  "مطول الحقول الدساااااتور ة"بلتال  -"الدساااااتوري في فلساااااطين

 أنيجل  ،" إنه لكي يلون للدساااااتور معنى، ويلون ألحلامه مفعول وسااااالطات على القانون  :يقول

                                                 
م أو النظام الدستوري لقطاس غمة 1955ونقصد لهذه الحقبة الفترة الممنية التي لانت تسري لها أحلام القانون األساسي لقطاس غمة  33

 م2002صدار القانون األساسي الفلسطيني م والتي امتدت منذ تولي الحلومة المصر ة إدارة قطاس غمة وحتى إ1962
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بعدم اعتبار التشااااااااار ع الذي  ن احترامه هذا مؤ د عمليوا   ،التشااااااااار عيةيلون محترمًا من السااااااااالطة 
 ،وط يتحقق ذلك إط إذا أعطى القداااااااااء، وهو الساااااااالطة الثالثة القائمة على تطليق القانون  ،يخالفه
"فرذا خالفت السااااااااالطة  :يقول أنإلى  .".. رفم تطليقه أوالقانون المخالد للدساااااااااتور  إبطالحق 

تندااام  إليها في هذه  أنفلي  لها أو من حقها أن تلمم السااالطة القداااائية  التشااار عية هذه األحلام
ذا قلنا لهذا الوجو  ،المخالفة ولذا وجل أن تبقى   نلون قد قدينا على ذلك التفر ق واطستقالل لوا 

وط تجلر من قلل الساالطة التشاار عية  ،الساالطة القدااائية مسااتقلة، ساايدة في اختصاااصاااتها وميدانها
لي في لتابه تعدنان القو  األسااااتاذوقد أيد هذا الرأي "" ويداااايد الحلم : لدسااااتور ...فة اعلى مخال

لما أخذ به لثير من الدساااااااتير المدنية  ،165، الجمء األول صاااااافحة "الوجيم في الحقول المدنية"
من تعليمات األمن لهذا القطاس )  35المادة  إنومن لينها دستور الوطيات المتحدة األمر لية، لل 

يترتل على المحلمة العسلر ة  )نه أس غمة( الصادرة عن القائد العسلري نصت صراحة على قطا
لخصااوص حماية المدنيين أثناء الحرل  م1949أغسااط   12تطليق معاهدة جنيد المؤرخة في 

ذا وقع تناقم لين هذه األوامر العسااااااااااالر ة وبين  بصااااااااااادد لل ما يتعلق باإلجراءات القداااااااااااائية وا 
ومعنى هذا أن للمحلمة العساااااااااااااالر ة حق مراقبة  (،فداااااااااااااالية ألحلام المعاهدةالمعاهدة فتكون األ

فرذا  ،األوامر واإلجراءات والتحقق من سااااااااالمتها وعدم مخالفتها لتشاااااااار ع أعلى منها وهو المعاهدة
 -من بال أولى-فرنه يلون ساااااائغًا  ،صاااااح هذا األمر للمحلمة العسااااالر ة وهي محلمة اساااااتثنائية

 "احتالل بالد العدو"تأيد هذا الرأي باإلدااافة إلى ما تقدم بما جاء في لتال وقد  ،للمحاكم المدنية
على مااا تقاادم أن حق هااذه المحلمااة في  ىو لن  ،110-109لمؤلفااه جيرهااارد فون جالهون ص 

 34".بحس دستور ة القوانين هو أمر مسلم ط جدال فيه
القداء الفلسطيني عمل على تأكيد حق  أنالذلر يتلين  سالد حلمالومن خالل استقراء 

وساااااااال لذلك حجج  ،القدااااااااء في بحس دساااااااتور ة القوانين متى طعن فيها بعدم الدساااااااتور ة أمامه
  :منهايدة عد

 .حرم المحاكم من التصدي لبحس دستور ة القوانيندستور فلسطين ط يُ  إن -1

                                                 
 (485:  1994، استئناف عليا. )الحايك، 1953 50انظر: حيثيات الحلم في اطستئناف رقم  34
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من ناحية الشاااالل سااااواء  ،تتحقق من سااااالمة القانون الذي تطبقه أنمن واجل المحاكم  إن -2
يقها على ما يطرح وذلك في ساااااااااليل أداء مهمتها في تفساااااااااير القوانين وتطل ،الموداااااااااوس أو

 .عليها من خصومة

عمليًا بعدم  اً يلون مؤ د أنيجل  ،في فلسااطين األساامىبصاافته القانون  ،احترام الدسااتور إن -3
القدااااااااااء حق إبطال أو رفم  يعطوط يتحقق ذلك إط إذا أُ  ،اعتبار التشااااااااار ع الذي يخالفه

 .تطليق القانون المخالد للدستور

قتداااي أط تجلر السااالطة ت ،اساااتقالل السااالطة القداااائية والمحافظة على هذا اطساااتقالل إن -4
تنداااااام إليها في هذه  أن -عند مخالفتها للدسااااااتور-القدااااااائية من قلل الساااااالطة التشاااااار عية 

 .لون قد قدينا على ذلك اطستقاللنط ا  المخالفة، و 

الذي سااارت  ،انتهج النهج نفسااهفي هذه المرحلة مما ساالق يتدااح أن القداااء الفلسااطيني 
تقر ر حقااه في الرقااابااة على من  األمر ليااةعليااه المحلمااة العليااا اطتحاااديااة في الوطيااات المتحاادة 

وقد اسااتند في تلر ر الرقابة القدااائية على دسااتور ة القوانين إلى حجج مشااالهة  ،دسااتور ة القوانين
الرقابة القداااااااائية على دساااااااتور ة القوانين في  م1803لتلك التي لرر لها القاداااااااي مارشاااااااال عام 

 قدية ماربوري دد ماديسون.

 ااسرائيلي لالحتالل غزة طاعوق الغربية الضفة خضوع قبةح  :  ثالثاً 

 العربية الجيو  منيت أن بعد اإلسرائيلي اطحتالل لسيطرة الغربية والدفة غمة قطاس خدع
 تغييرات أي الحقبة تلك في اإلسرائيلي اطحتالل سلطات تحدس ولم م،1967 يونيو  في بالهم مة
 غمة قطاس في القداء مرفق واستمر المحاكم، وتشليل القدائي بالنظام المتعلقة القوانين على

 اإلسرائيلي اطحتالل جي  نإ القول يملن أنه إط انقطاس، أو توقد دون  بالعمل الغربية والدفة
 نحو على أصدرها التي العسلر ة األوامر من العديد بموجل وتنظيمه القدائي الجهام تشليل أعاد
 عليه هو ما على الحال بقي وعليه ،(72 : 2003 الر  ،) 35وتطلعاته اطحتالل احتياجات يخدم

                                                 
م التي لجأت قوات اطحتالل بموجبه إلى وقد 1970أكتوبر  5( الصااااااااادر لتار   418ومن ذلك نشااااااااير إلى األمر العساااااااالري رقم ) 35

جوام الطعن أمام محلمة التمييم، مما أفقد ساااالان الداااافة الغربية دور هذه المحلمة لمحلمة قانون ومحلمة عدل عليا إدار ة، في حين 
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وانتهج القداء الفلسطيني النهج نفسه من تقر ر  القوانين، دستور ة على الرقابة بمسألة يتعلق فيما
 ،م1967لقطاس غمة بعد حرل  اإلسرائيليحق الرقابة على دستور ة القوانين لنفسه في ظل اطحتالل 

بما فيها النظام  ،وبقيت القوانين سار ة المفعول ،حيس بقي النظام القدائي على ما هو عليه
 لل المدنية، المحاكم حق من أن على مؤلداً  جاء سطينيالفل القداء إن لل ،الدستوري لقطاس غمة

وقد أكدت ذلك محلمتنا العليا في حلمها الصادر في القوانين،  دستور ة في البحس واجلها من
 أعلنت فيه: الذي  م،1977 يونيو 25 لجلسةعدل عليا  1976 69الطلل رقم 

 في البحس واجلها من لل المدنية، المحاكم حق من أن وقداءً  فقهاً  المقرر من إن" 
 التشر عات تعددت إذا أو مرتبة، منها أعلى قوانين مع تعاردت إذا خصوصاً  القوانين، دستور ة

 أن لما نماعات، من عليها يعرم فيما الفصل في واجباتها أداء من لتتملن وذلك تناقدت، أو
 ما وهذا المودوس، أو الشلل ناحية من تطبقه الذي القانون  سالمة من تتحقق أن ،عليها لل ،لها

 1953 50 رقم القرار في جاء ما ومنها ،أحلامها من العديد في العليا المحلمة قداء عليه استقر
  ." عليا استئناف

وبناء على ما أثاره ممثل  ،ما تقدمبعد إنه حيس ... ومن"ولان مما جاء في هذا الحلم 
لعدم  395من األمر  26اساااااااااتنادًا إلى المادة  ،المساااااااااتدعى داااااااااده من وجول رد الطلل شااااااااالالً 

فقد أصااابح لمامًا التعرم بالبحس  ،حصاااول المساااتدعي على إذن من القائد العام قلل رفع الدعوى 
وذلك على دااااااااااااوء القوانين المحلية  ،لهذا الدفع والفصاااااااااااال فيه قلل الدخول في مودااااااااااااوس الطلل
القانون، وحيس إن  شااااااااّراحلمحاكم ورأي واطتفاقات والمعاهدات الدولية وما اسااااااااتقر عليه قداااااااااء ا

النظر  -دون سواها-جعلت لمحلمة العدل العليا  م1940المادة السابعة من قانون المحاكم لسنة 
في األوامر التي تصاادر إلى الموظفين أو الهيئات العمومية بشااأن القيام لواجباتهم وتكليفهم بالقيام 

ا أن قانون دعاوى الحلومة لم يشاااتر  الحصاااول على لم ،بأفعال معينة أو اطمتناس عن القيام لها
على  -في المادة الثالثة منه-ألنه نص صااااااااراحة   إذن إلقامة الدعوى في مثل هذه الحالة الراهنة

لما أن القداااااء قد اسااااتقر  ،األمور التي يلمم فيها الحصااااول على اإلذن ولي  لينها الحالة الراهنة
ل األرادااااي دون الحصااااول على إذن وأن القدااااايا في جميع الظروف على مقاداااااة الساااايد مسااااج

                                                 

بمحلمة اطسااااتئناف، التي أجلرت على اطنتقال من مدينة  -لمحلمة عدل عليا-اصااااات محلمة التمييم أنا  األمر المشااااار إليه اختصاااا
 (72:  2010، قنديلالقد  إلى مدينة رام هللا. )
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وذلك للصااااالة  ،التي اختصااااام فيها ط تقع تحت حصااااار شاااااأنه في ذلك شاااااأن السااااايد رئي  اإلجراء
جراء وتنفيذ ورهن  الوثيقة لين عمله وبين الجمهور من ناحية وبين أعمال المحاكم من تساااااااااااجيل وا 

 وحجم إلى  خر ذلك من األعمال .

عارم لين ما لان يسااااير عليه العمل تطليقًا للقوانين المحلية وبين وحيس إنه أمام هذا الت
وحيااس إنااه  ،فال مناااص من التصاااااااااااااااادي لهااذا األمر لليااان القااانون الواجاال التطليق 395األمر 
 : ط لد من اإلجابة على أمر ن ل إلى ذلكو للوص

هل للمحاكم المدنية الحق في بحس دساااااااتور ة القوانين وبعبارة أخرى هل للمحاكم الوطنية  :أولهما
الحق في مناقشة شرعية األوامر واألنظمة التي تصدرها السلطات المحتلة خصوصًا إذا تعاردت 
مع القوانين المرعية في البالد المحتلة أو إذا تعاردااااااااااااااات مع المعاهدات والمواثيق الدولية أو مع 

 لحة السلان.مص

: هل لسااالطة التشااار ع في األرم المسااايطر عليها اليد المطلقة في إصااادار ما تشااااء من وثانيهما
 ؟.ل واعتبارات ط لد من توافرهاأم هناك دواب ،التشر عات

وحيس إنه بالنساااااااااابة ل مر األول وهو حق المحلمة في بحس دسااااااااااتور ة القوانين فرن من 
لل من واجلها البحس في دساااااااااااااتور ة القوانين  ،حاكم المدنيةالمقرر فقهًا وقدااااااااااااااًء أن من حق الم

وذلك  ،خصااوصااًا إذا تعارداات مع قوانين أعلى منها مرتبة أو إذا تعددت التشاار عات أو تناقداات
لل عليها أن  ،لما أن لها ،لتتملن من أداء واجباتها في الفصاااااااااااااال فيما يعرم عليها من نماعات

وهذا ما استقر عليه قداء  ،ناحية الشلل أو المودوس تتحقق من سالمة القانون الذي تطبقه من
،  42 8،  42 7عدل عليا و  42 31المحلمة العليا في العديد من أحلامها نورد منها القرارات 

 36."غيرها اً ولثير  46 64،  45 11،  46 20،  46 7،  56 6،  43 2و7،  43 25

إلى هذه النتيجة،  71 337 لما توصااالت محلمة العدل العليا في القد  في القداااية رقم
وذلك عندما اسااتقر رأي أغللية المحلمة على أن الساالطات العساالر ة ط تملك ودااع قوانين جديدة 

                                                 
م عن محلمة العدل العليا في غمة، )الحايك، 1977 6 25،  الصاااااااااادر لجلساااااااااة يوم 1976 69انظر: الحلم الصاااااااااادر في الطلل  36

1994 :479). 
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إط في حالة التعذر التام، وقد جاء في حيثيات هذا الحلم: "... وعندما يراد تمحيص ما ساااااااااااااانته 
لرم أهمية للرى للسؤال الباعس من المعاهدة ت 43الدولة المسيطرة من تشر ع يتفق وأحلام المادة 

الذي استهدفه المشرس: هل سن هذا التشر ع ألغراده هو أم حرصًا على سالمة السلان المدنيين 
...؟ إذ يجمع الكل على أن العمل التشااااااااااااار عي الذي ط عالقة له بالحرص على السااااااااااااالان يعتلر 

 37فاسدًا يتجاوم الصالحية المخولة للدولة المسيطرة".

 غمة مرلم ة محلمة عن م1987 225 رقم القدااااية في الصااااادر الحلم إلى نشااااير لذلك
 المحاكم حق من أن على العليا المحلمة قداء استقرار فيه أكدت الذي م،1988 11 22 لجلسة
 منها أعلى قوانين مع تعارداات إذا خصااوصاااً  القوانين دسااتور ة في البحس واجلها من لل ،المدنية
 في تبحس لانت ،الذلر ساااااااااااااااالد حلمها وفيغمة،  لم ةمر  محلمة أن ذلره الجدير ومن مرتبة،
 مع تعاردااااااات ما إذا خصاااااااوصااااااااً  ،المختلفة السااااااالطات تصااااااادرها التي واألوامر األنظمة شااااااارعية

 38.الدولية والمواثيق المعاهدات

 ظلت اإلسااااااااارائيلي اطحتالل فترة وخالل الفلساااااااااطينية المحاكم أن لنا يتداااااااااح سااااااااالق مما
 هذه خالل الفلساااااطيني للقدااااااء يحسااااال ومما ،القوانين دساااااتور ة على الرقابة في بحقها متمسااااالة

 الرغم وعلى ،اإلساارائيلي اطحتالل ساالطات وجود ذلك عن يردعه ولم ،الحق لهذا تمسااك نهأ الفترة
 سااااااالطات يثير أن شاااااااأنه من لان القوانين دساااااااتور ة رقابة مساااااااألة بحس في بحقه تمساااااااله أنمن 

، وذلك خالفا تشاار عات من تصاادره وما العساالر ة األوامر لدسااتور ة يتصاادى عندما عليه اطحتالل
دراسااااااااااة  -، الذي رأى في لتابه "الرقابة على دسااااااااااتور ة القوانين قنديلصااااااااااالح  دئرالرأي الدلتور 

مقارنة"، أن مسألة دستور ة القوانين لم تثر خالل حقبة اطحتالل اإلسرائيلي للدفة الغربية وقطاس 
 .يملن خالل هذه الفترة الممنية الحديس عن وجود رقابة على دستور ة القوانينغمة، وأنه ط 

                                                 
المحلمة العليا في القد  والواردة في حيثيات الحلم الصاادر في الطلل  1971 337ظر: حيثيات الحلم الصاادر في القداية رقم ان 37
محلمة العدل العليا في غمة، والمنشاااااااااور بالمجموعة المختارة من أحلام محلمة اطساااااااااتئناف العليا ومحلمة العدل العليا  1976 69رقم 

 .488م. ص1994ي إعداد وتجميع القادي  وليد الحايك، مايو م الجمء الثان1993 –م 1973

م جنايات خطيرة، والصااااااااااااااادر لجلسااااااااااااااة يوم 1987 225انظر: مقتطفات من حيثيات حلم محلمة مرلم ة غمة في القدااااااااااااااية رقم  38
لتال أسااتاذنا  م أمام السااادة القداااة القادااي محمد صاابح والقادااي خليل الشااياح والقادااي يون  األغا، والمنشااورة في1988 11 22

 .35الدلتور فتحي الوحيدي "القداء الدستوري في فلسطين" ص 
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 حقبة تولي السلطة الوطنية الفلسطينية الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة رابعًا:

في واشااااانطن  (إسااااارائيل)وقعت منظمة التحر ر الفلساااااطينية مع  م1993سااااالتملر  13في 
وقد نص  ،عالن المبادئ حول ترتيل الحلم الذاتي اطنتقاليرسااااميًا لر ةوالمعروف، 39اتفاقية أوساااالو

والخاص بانساااحال القوات اإلسااارائيلية من قطاس غمة ومنطقة أر حا على  ،الملحق الثاني لالتفاقية
دارتها المدنية إلى  ،ترتيبات طنتقال هادئ وسااااالمي للسااااالطة من الحلومة العسااااالر ة اإلسااااارائيلية وا 

وتولت  ،41وقد أنشاائت لناًء على هذا اطتفال الساالطة الوطنية الفلسااطينية ،40الممثلين الفلسااطينيين
 الحلم في الداااااااافة الغربية وقطاس غمة بعد أن أعادت قوات اطحتالل اإلساااااااارائيلي انتشااااااااارها طبقاً 

وقد اقتصاااااارت هذه الوطية في لداية األمر على لل من قطاس غمة ومدينة أر حا وانتقلت  ية،لالتفاق
 .لدفة الغربيةى اإل تدر جياً 

وعلى دوء ذلك أصدر رئي  السلطة الوطنية الفلسطينية  نذاك ياسر عرفات القرار رقم 
الشاارعية على اختالف درجاتها في و الذي يقدااي باسااتمرار المحاكم النظامية  م،1994( لساانة 1)

انت سار ة لما نص القرار على استمرار العمل بالقوانين واألنظمة واألوامر التي ل ،مماولة أعمالها

                                                 
التي أفرمت  م،1991 التي تمت فيها المحادثات السااااااّر ة في عام النرو جية أوساااااالو ساااااامي اطتفال باتفاقية أوساااااالو نساااااابة إلى مدينة 39

م، أول اتفااااااقياااااة رساااااااااااااامياااااة مبااااااشاااااااااااااارة 1993 أيلول  ملرساااااااااااااالت 13 ، التي تم توقيعهاااااا فيأوساااااااااااااالو ، وتعتلر اتفااااااقياااااةاطتفاااااال هاااااذا
محمود  نذاك  ممثلة بأمين سااار اللجنة التنفيذية التحر ر الفلساااطينيةومنظمة  ،شااامعون لير م خارجيتها  نذاك لوم ر ممثلة (إسااارائيل) لين

 و)إسرائيل(. منظمة التحر ر الفلسطينية عالقة لين. وشلل إعالن المبادئ والرسائل المتبادلة لين الطرفين نقطة فارقة في شلل العبا 

لروتولول حول  : ، الذي يشتمل على الملحق الثانيhttp://news.bbc.co.ukالمنشور على موقع  انظر نص اتفاقية أوسلو 40
هر ن من سيعمل الجانبان على إلرام وتوقيع، خالل ش -1انسحال القوات اإلسرائيلية من قطاس غمة ومنطقة أر حا، الذي ينص على: "

وسوف تشمل  .تار   لدء نفاذ إعالن المبادئ هذا، إلى اتفال بشأن انسحال القوات العسلر ة اإلسرائيلية من قطاس غمة ومنطقة أر حا
)إسرائيل( تنفيذ انسحال  على -2 .هذه اطتفاقية ترتيبات شاملة تطلق في قطاس غمة ومنطقة أر حا عطفًا على اطنسحال اإلسرائيلي

لى أن سر ع والم قرر للقوات العسلر ة اإلسرائيلية من قطاس غمة ومنطقة أر حا، لدءا فورا مع توقيع اتفال حول منطقة قطاس غمة وأر حا وا 
أ(   :وتشمل اطتفاقية المشار إليها أعاله، من لين أمور أخرى  -3 .تكتمل في غدون فترة ط تتجاوم أربعة أشهر بعد توقيع هذا اطتفال

دارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين. ل( ترليبة وصالحيات  ترتيبات طنتقال هادئ وسلمي للسلطة من الحلومة العسلر ة اإلسرائيلية وا 
ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المناطق ما عدا األمن الخارجي، والمستوطنات، واإلسرائيليين، العالقات الخارجية ومسائل أخرى 

 ". يتفق عليها الطرفان

، ومن المفترم أن تون  في 1993 أكتوبر 10 في دورته المنعقدة في سطينيالمجل  المرلمي الفل هي سلطة أنشئت بقرار من 41
حل  في إطار (و)إسرائيل منظمة التحر ر الفلسطينية الموقع لين اتفال أوسلو لان نتاج فلسطيني حلم ذاتي تكون هذه السلطة ذات

. )ويليليديا، وقطاس غمة الدفة الغربية وهي: فلسطين المقللة على جمء من أرم الدولة الفلسطينية اة. ويعول عليها أن تكون نو الدولتين
 الموسوعة الحرة(
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 لما أصاااااااااااادر رئي  الساااااااااااالطة الوطنية ،42في الداااااااااااافة الغربية وقطاس غمة م1967يونيو  5قلل 
الذي يقدي بمد وطية المحلمة العليا بغمة لتشمل الدفة  م،1994لسنة  2الفلسطينية القانون رقم 

( من 8على أن تؤول لها صااااااااالحية محلمة اطسااااااااتئناف المنصااااااااوص عليها في المادة ) ،الغربية
ساااااااار ة المفعول في الدااااااافة وعلى أن تقوم لتطليق التشااااااار عات  ،م1952لسااااااانة  26قانون رقم ال

 43.الغربية

يجد أن النظام م، 1994لسااااااااانة  2والقانون رقم  م،1994لسااااااااانة  1المتتبع للقرار رقم إن 
على اتفاقية أوساالو، وتولي الساالطة للحلم في الداافة الغربية وقطاس  السااالق القدااائي الفلسااطيني

فلم تجِر عليه أي  ،من عهد الساالطة الوطنية الفلسااطينية على حاله األولىظل في الساانوات  غمة،
لسااااانة  1أن القرار رقم  باساااااتثناء ،فيما يتعلق بالمحلمة العليا واختصااااااصااااااتها وخاصاااااةً  ،تعديالت
لها صاااااااالحية  وأحال ،مد وطية هذه المحلمة ألراداااااااي الدااااااافة الغربية -لما ذلر  نفاً - م1994

في خطوة تصاااحيحية لما قامت به سااالطات اطحتالل  محلمة اطساااتئناف على الوجه ساااالد الذلر
 م1970أكتوبر  5الصاااااااااااااااااااادر لتاااااار    418 مر العساااااااااااااالري رقم من خالل إصااااااااااااااااااادارهاااااا ل

لمحلمة عدل عليا لمحلمة حلمة التمييم لنقل اختصاصات م -والمشار إليه سابقا في الهام  -
 ،القانون األردني الذي لان ساااار ًا قلل اطحتالل هو المطلق في الدااافة الغربية ، وظلاطساااتئناف

فيما لان قطاس غمة يخداااااااااااااع للقانون الفلساااااااااااااطيني الذي يرجع في أصاااااااااااااوله وتطوره إلى القانون 
 لقطاس غمةالعثماني والقوانين الصاااااااااااااااادرة خالل فترة اطنتدال اللر طاني وفترة اإلدارة المصاااااااااااااار ة 

.  ة اإلساارائيلية الصااادرة عن الحلم العساالري اإلساارائيلي خالل احتالله قطاس غمةالعساالر  واألوامر
 (49:  2003)عياد، 

خالل الساانوات األولى الفلسااطيني من خالل ما تقدم يتدااح أن النظام القدااائي والقانوني 
 عاد إلى ساااالق ،من حقبة تولي السااالطة الوطنية الفلساااطينية الحلم في الدااافة الغربية وقطاس غمة

وعليه فرن الدسااااااااااااااتور  ،عهده لما لان أثناء حقبة اإلدارة العربية في الداااااااااااااافة الغربية وقطاس غمة
ولان النظام الدسااتوري لقطاس غمة  ،لان ساااري المفعول في الداافة الغربية م1952األردني لساانة 

                                                 
 .10ص –العدد األول  –م والمنشور في الوقائع الفلسطينية 1994( لسنة 1انظر: القرار رقم ) 42

 .11ص –العدد الثاني  –م والمنشور في الوقائع الفلسطينية 1994لسنة  2انظر: القانون رقم  43
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أن لال  ،في ثنايا هذا المبحس ساااااااااري المفعول في قطاس غمة، ولما ذلرنا سااااااااابقاً  م1962لساااااااانة 
لها ساااواء بالتحر م أو اإلباحة أو  االرقابة على دساااتور ة القوانين، ولم يتعردااا الدساااتور ن لم ينظما

الذي انتهج على مر الحقل  أمام القدااااااااااااااء الفلساااااااااااااطيني مما يجعل المدااااااااااااامار مفتوحاً  ،التنظيم
 المختلفة تقر ر حق الرقابة على دستور ة القوانين لنفسه.

 الفرع الثاني

 وتعديالته 2002رقابة دستورية القوانين في ظل القانون األساسي لسنة 

وبعد إجراء اطنتخابات التشااااااااار عية في منطقتي وطية السااااااااالطة الوطنية  م،1996في عام 
تولى أول مجل  تشاااااااار عي في عهد الساااااااالطة مهامه  -الداااااااافة الغربية وقطاس غمة-الفلسااااااااطينية 

، الساااااااياساااااااية ،مة الدساااااااتور ةامختلد جوانل الحياة العوأعماله في إصااااااادار التشااااااار عات الناظمة ل
 واطجتماعية . ،اطقتصادية

التي عملت على تشاااليل  ،ومن أهم القوانين التي أصااادرها المجل  التشااار عي الفلساااطيني
لسانة  األسااسايالقانون وتنظيم عمل السالطة القداائية في تلك الفترة  ،النظام الساياساي الفلساطيني

وقانون تشليل المحاكم النظامية رقم  ،45م2002لسنة  1وقانون السلطة القدائية رقم  44م2002
م في اللند األول 2002( من القانون األساااسااي لساانة 94وقد نصاات المادة ) ،46م2001لساانة  5

                                                 
م. الذي مر لتعديلين 2002يوليو  7في  –عدد ممتام  –م والمنشااااور في الوقائع الفلسااااطينية 2002 انظر: القانون األساااااسااااي لساااانة 44

ل لسنة  م، 2003تبعًا للظروف السياسية التي مرت لها السلطة الوطنية الفلسطينية، ولان التعديل األول بصدور القانون األساسي المعدَّ
م داااامنيًا، رغم أن 2002م. الذي ألغى القانون األساااااسااااي لساااانة 2003في مار   – 2عدد ممتام –والمنشااااور في الوقائع الفلسااااطينية 

التعديل تعلق باألسااااا  باسااااتحداس منصاااال رئي  ومراء مع بقاء أغلل األحلام لما هي، غير أنه قام لرعادة ترتيل األحلام الواردة في 
م لتعديل بعم أحلام القانون األساااسااي لساانة 2005اسااي لساانة القانون األصاالي وا عادة ترتيل ألوابه، ولان التعديل الثاني بالقانون األساا

م. الذي تعلق باألسا  لتعديل المواد الخاصة بمدة وطية 2005في أغسط   – 57العدد  –م، والمنشور في الوقائع الفلسطينية 2003
 بات والذي أقر في اليوم نفسه.الرئي  وأعداء المجل  التشر عي وطرل انتخالهم، ولمواءمة القانون األساسي مع قانون اطنتخا

 وما بعدها. 9ص  –العدد أربعين  –م والمنشور في الوقائع الفلسطينية 2002لسنة  1انظر: قانون السلطة القدائية رقم  45

 279ص  –العدد الثامن والثالثين  –م والمنشاااور في الوقائع الفلساااطينية 2001لسااانة  5انظر: قانون تشاااليل المحاكم النظامية رقم  46
 وما بعدها.
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على تشااااااااليل  -م2003لساااااااانة  المعدل القانون األساااااااااسااااااااي( من 103التي تقاللها المادة ) -منها
 التي تتمثل في:دة نفسها اختصاصات هذه المحلمة، وحددت الما ،محلمة دستور ة عليا

 النظر في دستور ة القوانين واللوائح والنُُّظم وغيرها. -1
 تفسير نصوص القانون األساسي والتشر عات. -2
الفصااااااااااااااال في تنامس اطختصااااااااااااااااص لين الجهات القداااااااااااااااائية وبين الجهات اإلدار ة ذات  -3

 .اطختصاص القدائي

طر قة تشاااااااااااليل المحلمة واإلجراءات الواجبة  في اللند الثاني منهاالمادة نفساااااااااااها  وأحالت
أول قانون  م2002، وبذلك يلون القانون األساااااااااااسااااااااااي لساااااااااانة 47أمامها إلى قانون خاص تباساط

 قابة على دساااتور ة القوانين، لمادساااتوري للبالد ينص على إنشااااء محلمة دساااتور ة عليا تتولى الر 
المحلمة  ن تمار  المحلمة العليا اختصااااصااااتهو أ ،وقتي( منه على حلم 95ص في المادة )ن

 .48هاالملينة في القانون، إلى أن يتم تشليل الدستور ة العليا

وقانون تشاااليل المحاكم  م،2002لسااانة  1وقد جاءت أحلام قانون السااالطة القداااائية رقم 
( من القانون األساااااسااااي 95ما نصاااات عليه المادة )منسااااجمة مع  ،م2001لساااانة  5النظامية رقم 

القانون األسااااااساااااي لسااااانة إصااااادار الرغم من أن صااااادورهما لان ساااااابقًا على م، على 2002لسااااانة 
ت المادة ) م، الذي لان أول قانون 2002 ( من 83ينص على إنشاااء محلمة دسااتور ة عليا، فنصااّ

لل المهام المسندة للمحاكم اإلدار ة  قتاً المحلمة العليا مؤ قانون السلطة القدائية على أن " تتولى 
 دائية أخرى وفقاً في اختصاص جهة ق ةوالمحلمة الدستور ة العليا لحين تشليلها ما لم تكن داخل

ت المادة ).للقوانين النافذ المحلمة ( من قانون تشااااااااااليل المحاكم على أن " تتولى 37"، لما نصااااااااااّ

                                                 
م، والتي جاءت 2003( من القانون األسااااساااي المعدل لسااانة 103م، والمادة )2002( من القانون األسااااساااي لسااانة 94راجع المادة ) 47

 .دسااتور ة القوانين واللوائح أو النظم وغيرها -أ :تشاالل محلمة دسااتور ة عليا بقانون وتتولى النظر في -1بالنص نفسااه، وتنص على: " 
الفصل في تنامس اطختصاص لين الجهات القدائية وبين الجهات اإلدار ة ذات  -ج .األساسي والتشر عات القانون  تفسير نصوص -ل

طر قة تشااااااليل المحلمة الدسااااااتور ة العليا، واإلجراءات الواجبة اطتباس، واآلثار المترتبة على  القانون  يلين -2 .اطختصاااااااص القدااااااائي
 .أحلامها

م، التي جاءت 2003( من القانون األسااااااساااااي المعدل لسااااانة 104م والمادة )2002( من القانون األسااااااساااااي لسااااانة 95دة )راجع الما 48
له بالنص نفساه، وتنص على " تتولى المحلمة العليا مؤقتًا لل المهام المساندة للمحاكم اإلدار ة والمحلمة الدساتور ة العليا ما لم تكن داخ

 ".قًا للقوانين النافذةفي اختصاص جهة قدائية أخرى وف
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تشااااليلها بقانون  دار ة والمحلمة الدسااااتور ة العليا لحينالعليا مؤقتًا لل المهام المسااااندة للمحاكم اإل
 ".ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قدائية أخرى وفقًا للقوانين النافذة

وقد مارسااات المحلمة العليا اختصااااصاااات المحلمة الدساااتور ة العليا، وانعقدت ألكثر من 
م الذي 2005 5الدسااااااتوري رقم إلى الطعن  -هنا–مرة بصاااااافتها محلمة دسااااااتور ة عليا، ونشااااااير 

تقدمت به جمعية المحامين العرل من أجل حقول اإلنسااااان في غمة، للطعن في دسااااتور ة القانون 
م بقلول الطعن والحلم بعدم 2005نوفملر  27، وقررت المحلمة لجلسة 49م2005لسنة  15رقم 

ا جاء في حيثيات م، وننقل هنا بعداااًا مم2005لسااانة  15دساااتور ة قانون السااالطة القداااائية رقم 
 هذا الحلم:

"... وحيس إن المحلمة، وهي في ساااااااليلها للفصااااااال في الطعن الراهن، ترى أنه ط لد لها 
م 2003من التنويه بأن من ألرم معالم القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية الُمعدَّل لسنة 

في فلسطين، مؤلدًا لذلك خدوس ما أورده في المادة السادسة منه، أن سيادة القانون أسا  الحلم 
جميع السلطات للقانون لاألفراد سواء بسواء. ولّما لانت سيادة القانون تستوجل لداهًة عدم خروج 
القوانين واللوائح على أحلام القانون األساسي )الدستور(، باعتباره القانون األسمى، دمانًا طلتمام 

وألول مرة في -عية، فقد أرسااى قانوننا األساااسااي الدولة بأحلامه فيما يصاادر عنها من قواعد تشاار 
( منه على 103ملدأ الرقابة القدائية على دستور ة القوانين واللوائح، فنص في المادة ) -فلسطين

أن تشاااااااالل محلمة دسااااااااتور ة عليا بقانون، تتولى هذه الرقابة باإلدااااااااافة لغيرها من المهام، وأنا  
لى أن يصاااااااااااااادر هذا القانون -ا ( بالمحلمة العلي104مؤقتًا في المادة ) تلك المهام، فرنه يلون  -وا 

لذلك قد اصااطفاها حارسااًا يوقن أنه لن يتهاون في اطلتمام لتطليق ما تداامنه من أحلام، فرن من 
لى أن ساااايادة القانون سااااتبقى  حق شااااعلنا أن يهنأ باًط إلى أن أحدًا لن يم  القانون األساااااسااااي، وا 

بالدنا..."، وبعد أن ردت المحلمة على الدفوس التي تقدمت لها طودًا شاااااامخًا وأسااااااساااااًا للحلم في 
توصااااااااالت المحلمة لنتيجة مفادها قلول الطعن  النيابة العامة، وبعد أن ناقشااااااااات أسااااااااابال الطعن،

م، وجاء في ختام حيثيات 2005لساااااانة  15قانون الساااااالطة القدااااااائية رقم  والحلم بعدم دسااااااتور ة
لانت المحلمة، لوصفها الجهة التي حمَّلها الدستور أمانَة حلمها : "وحيس إنه متى لان ما تقدم و 

م، هو بمجمله قانون 2005لسنة  15صون أحلامها، قد ثلت لها أن قانون السلطة القدائية رقم 
                                                 

 م.2005فلراير 9وهو قانون السلطة القدائية المنشور في العدد الستين من الوقائع الفلسطينية لتار     49
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( من القانون األسااااساااي المعدل لسااانة 100نص المادة ) -بصااافة أصااالية-غير دساااتوري لمخالفته 
ة للدسااااااتور مما يتعين معه القداااااااء بعدم دسااااااتور ته م، وطحتوائه نصااااااوصااااااًا قانونية مخالف2003

 واعتباره لأن لم يلن".

ومن الجدير ذلره أن هذا الحلم أثار جدًط واسعًا في الوسل القانوني، وقد تعرم للتعليق 
من قلل أساتذة وخلراء قانونيين من دمنهم رئي  ديوان الفتوى والتشر عي  نذاك المستشار إلراهيم 

بعنوان: "الخصااومة أمام المحلمة العليا  50مقاًط له في صااحيفة الحياة الجديدة الدغمة، الذي نشاار
بصفتها محلمة دستور ة عليا"، وقد ألدى سعادته تعليقًا على قلول المحلمة للطعن، لونه يرى أن 
الجهة الطاعنة ليسااات صااااحبة مصااالحة في الطعن، ومما جاء في مقاله: "... وبالتدقيق في قرار 

لنا لودااااااوح أن المحلمة قد جانلها الصااااااوال في قلول الدعوى واعتبار أن للجمعية  المحلمة تلين
لما وردت في قانون أصاااول المحاكمات -الطاعنة مصااالحة في إقامة هذا الطعن  ألن المصااالحة 

م، ولما اسااااتقر عليه العمل في القداااااء الدسااااتوري وأخذ به 2001لساااانة  2المدنية والتجار ة رقم 
المصاالحة الشااخصااية المباشاارة التي تعود بفائدة عملية على الطاعن، أو من  هي -الفقه الدسااتوري 

المخاطلين بأحلام القانون المطعون فيه أو لتغير مرلمهم القانوني في حال اعتبار القانون غير 
 دستوري".

وقد اسااااتندت المحلمة العليا في قلولها للطعن على أنه ثلت لديها أن من أهداف الجمعية 
العمل على تحقيق ملدأ اسااااتقالل القداااااء وأن الطعن ما هو  -ًا لنظامها األساااااساااايطبق–الطاعنة 

إط تأكيد من الجمعية الطاعنة للسااااااااااااااعي على تحقيق أهدافها بما يقطع لتحقق هذه الصاااااااااااااافقة في 
جانلها، وأن من مصلحتها، لل من واجلها طبقًا لنظامها األساسي القيام به، وأن عموفها عن ذلك 

افها أللغ الدااااارر، لما اساااااتندت المحلمة في ذلك إلى أن رئي  الجمعية الطاعنة يلحق لها وبأهد
( من قانون الساالطة 75وبصاافته أحد المحامين العاملين هو من أعوان القداااة طبقًا لنص المادة )

 .51القدائية، األمر الذي يلين لجالء صفته ومصلحته في رفع الدعوى 

                                                 
 م2008ديسملر  17، الصادرة لتار   4715انظر: صحيفة الحياة الجديدة العدد رقم  50

ة القداء والتشر عي في فلسطين "المقتفى" التابعة لمعهد والمنشور في منظوم 2005 5انظر: الحلم في الطعن الدستوري رقم  51
 الحقول لجامعة ليرم ت وذلك على الشبلة العنللوتية.
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تشاااااااار إلراهيم الدغمة، ولعله يظهر جليًا أن وأراني أذهل إلى ما ذهل إليه ساااااااعادة المسااااااا
لديها القناعة نفساااااها لوجول  -ومن خالل ما سااااااقته للرد على الدفع بانعدام المصااااالحة-المحلمة 

توفر المصاااالحة الشااااخصااااية المباشاااارة بالجهة التي تقوم لتقديم الطعن، لون ذلك مما اسااااتقر عليه 
لسااانة  3حيثيات الحلم في الدعوى رقم القدااااء الدساااتوري المقارن وخاصاااة في مصااار، فجاء في 

م: " قداء هذه المحلمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية 1996فلراير 4قدائية جلسة  16
(، غير أن ما ساااااااقته 176:  2003المباشاااااارة تعد شاااااارطًا لقلول الدعوى الدسااااااتور ة " )حساااااانين، 

ه ما اسااتقر عليه القداااء المحلمة من رد على الدفع بانعدام الصاافة ط يقوى على الوقوف في وج
 10الدساااتوري المقارن في تعر د المصااالحة ومن ذلك ما جاء في حيثيات الحلم في الدعوى رقم 

مايو  7قدائية جلسة  15لسنة  1م، ولذلك الدعوى رقم 1994مايو  7قدائية جلسة  13لسنة 
 م،  حيس جاء فيه: 1993

هذه المحلمة قد جرى على أن مفهوم المصااالحة الشاااخصاااية المباشااارة إنما يتحدد  " قدااااء
: أن يقيم أولهماعلى داااااااااوء عنصااااااااار ن أوليين يحددان معًا مدااااااااامونهما..." إلى أن يقول: "... 

الدليل على أن  -وفي حدود الصااااافة التي اختصااااام لها النص التشااااار عي المطعون عليه-المدعي 
قد لحق به، و جل أن يلون هذا الداااااااارر مباشاااااااارًا مسااااااااتقاًل   -غيره اقتصاااااااااديًا أو-دااااااااررًا واقعًا 

بعناصاااااااره، مملنًا إدراكه ومواجهته بالترداااااااية القداااااااائية، ولي  متوهمًا أو نظر ًا أو مجهوًط، ... 
: أن يلون مرد األمر في هذا الداااارر إلى النص التشاااار عي المطعون عليه، فرذا لم يلن وثانيهما

دعي أصاااااااااااااااًل، أو لان من غير المخاطلين بأحلامه، أو لان قد أفاد هذا النص قد طلق على الم
من مماياه، أو لان اإلخالل بالحقول التي يدعيها ط يذود إليه، فرن المصاالحة الشااخصااية المباشاارة 
تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشاار عي في هذه الصااور جميعها لن يحقق للمدعي أّية فائدة 

ا مرلمه القانوني بعد الفصاااااال في الدعوى الدسااااااتور ة عما لان عليه عند عملية يملن أن يتغير له
 (187:  2003رفعها". )حسنين، 

إن القدااااااااة لانوا أصاااااااحال المصااااااالحة في تقديم هذا الطعن، ولان من األجدر أن يتقدم 
 أحدهم، أو ثلة منهم لهذا الطعن، لتحقيق شر  المصلحة. 
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م، يثور تسااااؤل جدير 2002األسااااساااي لسااانة  ( من القانون 94وبالعودة إلى نص المادة )
بالبحس، وهو: هل أصااااابحت الرقابة على دساااااتور ة القوانين مرلم ة في يد المحلمة العليا في هذه 

م وط يجوم ألي  من 2006لسااااااااااانة  3الفترة وقلل صااااااااااادور قانون المحلمة الدساااااااااااتور ة العليا رقم 
 قوانين؟المحاكم نظر أي مسألة متعلقة بالرقابة على دستور ة ال

( من القانون األساااااااااسااااااااي لساااااااانة 94ولإلجابة عن هذا السااااااااؤال وباسااااااااتقراء نص المادة )
م، نجد أن نصااها 2003( التي تقاللها في القانون األساااسااي المعدل لساانة 103م، والمادة )2002

قد جاء ظنّي الدطلة، ويحتمل التأو ل حين نص على: "تشاااااااااااااالل محلمة دسااااااااااااااتور ة عليا بقانون 
..." و تداااااح من هذا النص أنه لم يقصااااار النظر لدساااااتور ة القوانين على هذه  في وتتولى النظر

المحلمة، لل يملن أن يفهم من ذلك، وخاصاااااااااة في غيال قانون المحلمة الدساااااااااتور ة العليا التي 
جراءات ودااااااوابل الطعن الدسااااااتوري، أن المحاكم األخرى  أشااااااار إليها القانون الذي ينظم  ليات وا 

اختصااااااااااااااااص محاادد في مجااال الرقااابااة على دسااااااااااااااتور ااة القوانين يختلد عن يملن أن يلون لهااا 
الدسااااااااتور ة العليا هي وحدها التي تملك الحلم  اختصاااااااااص المحلمة الدسااااااااتور ة العليا، فالمحلمة

لدسااااااااتور ة قانون أو عدم دسااااااااتور ته، ويلون حلمها ملممًا لجميع جهات القداااااااااء، لينما المحاكم 
ن يظهر لها أنه غير دسااااااااااااااتوري مع األخذ بعين اطعتبار أن األخرى يملن أن ترفم تطليق قانو 

 الحلم الصادر عنها، لهذا الشأن، له حجية نسلية مقصورة على األطراف والمحل والسلل.
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 المطلب الثاني

 رقابة دستورية القوانين في ظل قانون المحكمة الدستورية العليا

 يم:ـــــــتمهيد وتقس

ت المادة  على إنشااااااء محلمة  م2003األسااااااساااااي المعدل لسااااانة من القانون ( 103)نصاااااّ
وتفساااير النصاااوص التشااار عية بما فيها  ،تتولى النظر في دساااتور ة القوانين واللوائح ،دساااتور ة ُعليا

الفصاااال في تنامس اطختصاااااص لين الجهات القدااااائية وبين و ، نفسااااهنصااااوص القانون األساااااسااااي 
منه  (104)نص القانون األسااااساااي في المادة قد و  ،الجهات اإلدار ة ذات اطختصااااص القداااائي

 .تاً على أن المحلمة العليا تمار  اختصاصاتها مؤق

صااااااااادر قانون المحلمة  م،2003واساااااااااتنادًا للقانون األسااااااااااساااااااااي المعدل لسااااااااانة  ،وبالفعل
ن ليعمل به بعد ثالثين يومًا م ،(3ولان يحمل رقم ) م،2006فلراير  17 في الدسااااااااااااااتور ة العليا
وتناول هذا القانون  م،2006بالفعل في مار  القانون  ونشاااااار .الجر دة الرساااااامية تار   نشااااااره في

وأثر الحلم  ،تباس أمامهاواإلجراءات واجبة اط ،واختصاااااااصاااااااتها ،تنظيم المحلمة الدسااااااتور ة العليا
 ة:س ثالثو وعليه فرننا سنقوم لتقسيم هذا المطلل إلى فر  ،52الصادر من المحلمة

 .الدستور ة العليا لمةتشليل المح :الفرع األول

 .محل الرقابة الدستور ة في المحلمة الدستور ة العليا :الفرع الثاني

 .الدستور ة العليا المحلمة مرجعية الرقابة لدى :الفرع الثالث

                                                 
إّط أن األودااااااس الساااااياساااااية  2006على الرغم من صااااادور قانون المحلمة الدساااااتور ة الُعليا ونشاااااره في الجر دة الرسااااامية منذ مار   52

ينية حالت دون تشليل هذه المحلمة، األمر الذي استمرت معه المحلمة العليا وبشلل مؤقت السائدة في مناطق السلطة الوطنية الفلسط
 تتولى مهامها.
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اإلجراءات و  ،وطرل الرقابة القدااااااااائية العليا، أّما طليعة اطتصااااااااال بالمحلمة الدسااااااااتور ة
ا فصاااااًل مسااااتقاًل كل منهفساااانفرد ل عنها، الحلم الصااااادر وحجية وتنفيذ وأثر ،واجبة اإلتباس أمامها

 لبحثها.

 األولالفرع 

 تشكيل المحكمة الدستورية العليا

إلى قانون المحلمة  (103)في المادة  م2003أحال القانون األسااااااااااساااااااااي المعدل لسااااااااانة 
ت على ،الدسااتور ة فيما يتعلق لتشااليلها وقد  ،"تشاالل محلمة دسااتور ة عليا بقانون..." :حيس نصااّ

ت المادة األولى من قانون المحلمة الدسااااتور ة العليا رقم  على أن "تنشااااأ  م2006لساااانة ( 3)نصااااّ
ساااااتقلة قائمة لذاتها في وهي هيئة قداااااائية م ،بمقتداااااى أحلام هذا القانون محلمة دساااااتور ة عليا

لمحلمة أن تتخذ لها مقرًا مؤقتًا في مدينة رام ويلون مقر المحلمة في مدينة القد ،  ول، فلساااطين
  ." وفي مدينة غمة حسل مقتدى الحالهللا

ًا بعات أو ،تنظيمًا قداائيًا خاداعًا للسالطة القداائية د المحلمة الدساتور ة العليالذلك ط تع
 -هنا–ة إلى اطساااااااتقالل ر اشاااااااولعل اإل هيئة مساااااااتقلة لذاتها. تعتلر لل ،األعلى للقدااااااااء  لجللم

مما يعمم اساتقاللها  ،والتأكيد عليه يدامن عدم تبعية هذه المحلمة ألي جهة أو سالطة في الدولة
 .في اتخاذ قرارها بعيدًا عن التأثير والتبعية

التي  ،و نسجم هذا النص مع المادة األولى من قانون المحلمة الدستور ة العليا في مصر
ئية مساااتقلة قائمة لذاتها في جمهور ة مصااار نصااات على أن المحلمة الدساااتور ة العليا هيئة قداااا

 .العربية

بمعنى أنها تتكون من قداااااة  ،أنها هيئة قدااااائية ،لما حدد المشاااارس طليعة تلك المحلمة
وط يدخل في تكو نها العنصاار السااياسااي، وط يعني ذلك أن يقتصاار تشااليلها على القداااة العاملين 

ى لكل من تتوفر فيه الشاارو  الخاصااة لتولي لل يملن أن يتسااع ذلك المعن ،في الساالطة القدااائية
 (61-60:  2004)الوحيدي،  .القداء
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 ،وشاارو  العدااوية فيها ،من القانون نفسااه تكو ن المحلمة( 5، 4، 2)وقد نّظمت المواد 
 .وسنتناول هذه النقا  تباعاً  ،و لية تعيين رئيسها وأعدائها

 

 ن المحكمةتكوي  أواًل: 

د من على أن المحلمة الدستور ة تؤلَّ  م2006لسنة  3من القانون رقم  (2المادة )نصت 
رئي  ونائل له وساابعة قداااة، وتنعقد هيئة المحلمة من رئي  وسااتة قداااة على األقل، وتصاادر 

 ،عن المشاااارس المصااااري  اً مختلف اً وبذلك يلون المشاااارس الفلسااااطيني قد نهج منهج .األغلليةبقراراتها 
من قانون المحلمة الدساااتور ة العليا ( 3)المادة  تنصااالمحلمة، حيس لتحديد عدد أعدااااء ا وذلك

د المحلمة من رئي  وعدد لاف  من األعدااااااااااااااء وأن أحلامها وقراراتها المصاااااااااااااري على أن "تؤلَّ 
 .تصدر من سبعة أعداء"

عدم تحديد عدد األعداااااااااااااااء من الثغرات التي يملن أن َتْنُفذ من خاللها الساااااااااااااالطة  دويع
ومن هنا يملن التأثير على  ،أعدااااااء المحلمة للما رأت في مصااااالحتها ذلك الساااااياساااااية لتم د من

القداء "( وقد ألدى أستاذنا الدلتور فتحي الوحيدي في لتابه 302:  2003)سالمان،  ،المحلمة
ألن ذلك قد يؤدي إلى  ،أعدااااااااااء المحلمة عدد تخوفه من عدم تحديد "الدساااااااااتوري في فلساااااااااطين

دخال القداة حسل الحاجة  تخصوصًا إذا لان ،التأثير في المحلمة من خالل سلطة التعيين، وا 
إنقاص العدد أو م ادته  ةياساااية فرصاااإلى منح السااالطة السااا ذلك و ؤدي ًا،مسااابقعرف انطباعاتهم ت

حديد عدد تدااااارورة ى بصاااااحيس أو  ،ل ساااااعادته إلى أكثر من ذلكوذه ،لتحقيق أهداف ساااااياساااااية
 .لقانون لبمعرفة الدستور وأّط يترك ذلك  أعداء المحلمة

 فنص على ،س المصاااااري س الفلساااااطيني قد اساااااتدرك ما وقع فيه المشااااارّ وبذلك يلون المشااااارّ 
ط يجوم اطنتقاص منه أو الم ادة عليه حماية للمحلمة  من القدااااااة، تشاااااليل المحلمة بعدد معين

التي  ،ي هذا المنحى عند تشااااااليله للمحلمة العليا األمر ليةمن التأثير. وقد نحى المشاااااارس األمر ل
تى حاء، ثم تغير عددها م ادة ونقصااًا تتكون من خمسااة أعداا -م1789عند إنشااائها عام -لانت 

 (193:  1960)ألو المجد،  .استقر أخيرًا إلى تسعة أعداء بما فيهم رئي  المحلمة
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 شروط العضوية في المحكمةثانيًا: 

ها في من قانون المحلمة الدسااااااااااااااتور ة العليا الشاااااااااااااارو  الواجل توافر  (4)حددت المادة 
: "يشااتر  فيمن يعين عدااوًا بالمحلمة أن تتوافر فيه الشاارو  حيس نصاات على ،أعداااء المحلمة

 40على أّط يقل عمره عن  ،53العامة الالممة لتولي القدااء طبقًا ألحلام قانون السالطة القداائية
 ات اآلتية :ويلون من لين الفئ ،عاماً 

ن ممن أمدوا في وظائفهم خم  سنوات متصلة ين والسابقيأعداء المحلمة العليا الحالي -1
 على األقل.

 ن ممن أمدوا في وظائفهم سبع سنوات متصلة.يرؤساء محاكم اطستئناف الحالي -2
ن بالجامعات الفلسااطينية أو الجامعات المعترف لها في ين أو السااابقيأساااتذة القانون الحالي -3

طين ممن أمداوا في وظيفة أساتاذ خم  سانوات متصالة على األقل أو أساتاذ مشاارك فلسا
 .أمدى عشر سنوات متصلة على األقل

 ن الذين مارسوا مهنة المحاماة خم  عشرة سنة متصلة على األقل.يالمحام -4

ولاااناات هااذه المااادة أقرل مااا يلون للمااادة الرابعااة في قااانون المحلمااة الاادسااااااااااااااتور ااة العليااا 
غير أن القانون المصاري وحد الشار  المتعلق بالقدااة ولم يفرل لين قدااة المحلمة ، 54المصار ة

غير أنه اشاااااااتر  في الحالة الثانية أن يلون ممن  ،العليا والقدااااااااة في الهيئات القداااااااائية األخرى 

                                                 
أن يلون  :م، التي تنص على: "يشااااتر  فيمن يولى القداااااء2002لساااانة  1( من قانون الساااالطة القدااااائية رقم 16راجع المادة رقم ) 53

ن حاصاًل على إجامة الحقول أو إجامة الشر عة والقانون من إحدى الجامعات المعترف أن يلو .متمتعًا بالجنسية الفلسطينية ولامل األهلية
أن يلون  .أط يلون قد حلم عليه من محلمة أو مجل  تأديل لعمل مخل بالشااااااارف ولو لان قد رد إليه اعتباره أو شااااااامله عفو عام .لها

أن يتقن اللغة  .بأي حمل أو تنظيم سااياسااي -عند تعيينه-دااو ته أن ينهي ع .محمود الساايرة وحساان الساامعة وطئقًا طليًا لشااغل الوظيفة
 ".العربية

التي تنص على: "يشتر  فيمن يعين عدوا بالمحلمة أن تتوافر فيه الشرو  العامة الالممة لتولى القداء طبقًا ألحلام قانون السلطة  54
ل( . أ( أعداااء المحلمة العليا الحاليين: لين الفئات اآلتية القدااائية، وأط تقل ساانه عن خم  وأربعين ساانة ميالدية، ويلون اختياره من

ج( . أعدااااء الهيئات القداااائية الحاليين والساااابقين ممن أمداااوا، في وظيفة مساااتشاااار أو ما يعادلها، خم  سااانوات متصااالة على األقل
د( المحامين  والساااابقين بالجامعات المصااار ة ممن أمداااوا في وظيفة أساااتاذ ثماني سااانوات متصااالة على األقل. أسااااتذة القانون الحاليين

 الذين اشتغلوا أمام محلمة النقم والمحلمة اإلدار ة العليا عشر سنوات متصلة على األقل".
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 2011)علد الوهال،  .أمدوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خم  سنوات متصلة على األقل
 :286) 

 رَ صااَ قَ  الذي ،س الفلسااطينيأكثر توفيقًا من المشاارّ  في ذلكس المصااري لان أن المشاارّ ونرى 
أو رؤساااااء محاكم  ،ممن أمدااااوا في وظائفهم خم  ساااانوات العليا اطختيار على قداااااة المحلمة

على خالف المشااااااّرس المصااااااري الذي فتح البال واسااااااعًا اطسااااااتئناف ممن أمدااااااوا ساااااابع ساااااانوات، 
ذلك أن مجال  ،ظيفة مسااااتشااااار أو ما يعادلها خم  ساااانوات متصاااالةو  فيممن أمدااااوا  لالختيار

 ،الذين أمداااوا خم  سااانوات ،لين فئات المساااتشاااار ن أو ما يعادلها اً اطختيار عندما يلون مفتوح
من المسااتشااار ن أو  ،تكون الفرصااة أكلر طختيار الكفاءة ممن له دراية وخلرة في العمل القدااائي

 القانون الدستوري.دراسات في أصحال البحس وال

س األمر لي فلم يداااع أي شااار  يجل توافره فيمن يعين عداااوًا بالمحلمة العليا أما المشااارّ 
واستنبطت  الواجل توفرها في أعداء المحلمة، تللورت الشرو قد و وفتح البال واسعًا لالختيار، 

رج واشنطن يرى أن بالعودة إلى تار   التعيينات القدائية بالمحلمة من قلل الرؤساء، فقد لان جو 
إلى ومن ثم فهي تحتاج  ،الساالطة القدااائية هي الدعامة األساااسااية التي تتكئ عليها الدولة الوليدة

)علد  ،رجال أقوياء، لذا راعى عند ترشااااايحه للمحلمة توافر سااااابعة عناصااااار في القاداااااي المختار
 ( على النحو التالي:32:  1999الفتاح، 

يمانه  -1  به.مساندة القادي للدستور وا 
 ل في اطستقالل.عإسهامه الفا -2
 مشارلته اإليجالية في الحياة السياسية للوطن للل أو للوطية. -3
 الخلرة القدائية السابقة في المحاكم األدنى. -4
 على عالقة شخصية به. المرشح السمعة الحسنة ويفدل أن يلون  -5
 التناسل الجغرافي للمعين. -6
 الحل والتعلق والشغد بالوطن الوليد. -7
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شروطًا  55في لداية حلم الرئي  ر جان األمر لية العدل ةر اوم مسئول للير في ر  وقد اشت
 هي:، خمسة في المرشح

وط تحتكر سااااااالطة تحديد  ،أن يفهم أن المحلمة العليا ليسااااااات وحدها الدااااااامير الحي ل مة -1
  .وليست معصومة من الخطأ ،مصالح األمة

هما المرشد الوحيد  ليسا ،وقصد اآلباء الذين ودعوا الدستور ،أن يدرك أن اللغة الدستور ة -2
 .في تفسير الدستور

وهدااام الساااياساااات المختلفة للوطيات  ،أن يلون قادرًا على فهم المخطل الدساااتوري للفيدرالية -3
 .الخمسين

 .أن يعرف اآلليات غير القدائية الحامية من طغيان الحلومة -4
وبغيرها ط  ،يدرالي هو القداااء في القدااايا الواقعيةأن يعرف أن الدور السااامي للقداااء الف -5

 (33:  1999)علد الفتاح،  .يجوم القداء بعدم الدستور ة

خلو شااارو  بسااالل  ،ئي  الوطيات المتحدة األمر ليةة لر عولم تؤد السااالطة التقدير ة الواسااا
كفاءة العلمية إلى اسااااتبعاد ال، -وهمتَ يُ لما -ختيار رئي  وأعداااااء المحلمة طوادااااحة في القانون 
التي ط غنى عنهاااا ألداء المهماااة الخطيرة التي تقوم لهاااا المحلماااة، إذ الواقع  ،والعملياااة المختاااارة

وذلك ألن   يشاااير إلى أن الرئي  يحرص دائمًا في اختيار األعدااااء على أساااا  تلك اطعتبارات
جل أن يوافق الذي ي ،الشاااااااااااااايو  جل هناك جهة رقالية تمار  دورها على اختيار الرئي  وهي م

 (193:  1960)ألو المجد،  .على هذا اطختيار

 آلية تعيين رئيس وأعضاس المحكمةثالثًا: 

                                                 
  .القانون الدولي و الدسااااااااتوري  متخصااااااااص في األمر لية، الوطيات المتحدة محام  في ، Bruce E. Feinوهو المحامي لرو  فين  55

، ونشاااال في  تايمم القانونية ، صااااحيفة نيو ورك تايمم، صااااحيفة واشاااانطن تايمموقد لتل العديد من المقاطت حول القدااااايا الدسااااتور ة ل
شااارلة الشاااؤون الحلومية والعالقات العامة ، وهو مدير في مؤساااساااة التراس و معهد أمر لان إنتربرايملما عمل ل ،المدنية الحر ات قداااايا
رونالد ر غان، خدم فين باعتباره  الرئي  . وفي ظل وطيةالتحالد الترلي األمر لي وهو أيداااااااا باحس مقيم في ،واشااااااانطن العاصااااااامة في

. ) ويليليديا، الموسوعة الحرة على رئي  المحلمة العليا للوطيات المتحدة وتم ترشيحه ليلون  1982-1981نائل مساعد المدعي العام 
 الشبلة العنللوتية(
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 هعلى أن م2006لساانة  3نصاات المادة الخامسااة من قانون المحلمة الدسااتور ة العليا رقم 
يتم التشاااااااليل األول للمحلمة لتعيين رئي  المحلمة وقدااااااااتها بقرار من رئي  السااااااالطة الوطنية "

الفلسااااااطينية، بالتشاااااااور مع مجل  القداااااااء األعلى ووم ر العدل، ويعين رئي  وقداااااااة المحلمة 
للمحلمة  56بقرار رئي  الساااااااااااااالطة الوطنية الفلسااااااااااااااطينية لناء على تنساااااااااااااايل من الجمعية العامة

  ".الدستور ة العليا

ل لين تعيين س قد فرّ نالحظ أن المشااااااااارّ  ،ومن خالل نص المادة الخامساااااااااة ساااااااااالفة الذلر
ن رئي  وقدااااة المحلمة فيما بعد في يوتعي ،ئي  وقدااااة المحلمة عند التشاااليل األول للمحلمةر 

تعيين رئي  المحلمة وأعدائها عند  القانون  فجعل ،حال شغور منصل الرئي  أو أحد األعداء
طالقات رئي  السااااالطة غير مقيد بشااااايء ساااااوى شااااارو  التعيين المنصاااااوص إألول من اتشاااااليلها 

ومن المعلوم أن التشااااور ط  ،والتشااااور مع مجل  القدااااء األعلى ووم ر العدل ن في القانو  عليها
عل ملء أي شاااااااااااغر بعد ذلك بقرار من رئي  فيما جُ  عند اطختيار، يلون ملممًا لرئي  الساااااااااالطة

  .السلطة لناء على تنسيل من الجمعية العامة للمحلمة

واساااعة وخطيرة في اختيار رئي  ومن ذلك يتلين أن رئي  السااالطة يتمتع بسااالطة تقدير ة 
لون أن  ،الذي سااااينعل  بالداااارورة عند التعيين فيما بعد ،وأعداااااء المحلمة عند تشااااليلها األول

الذين يقومون لتنساااااايل األسااااااماء للرئي  عند ملء أي شاااااااغر في  جميع أعداااااااء الجمعية العامة
  .التداءً  لتعيينهم رئي  السلطة قام من أنفسهم همالمحلمة 

ن الطليعة السااااااياسااااااية لبعم جوانل نشااااااا  ومهام هذه المحلمة يلون لها أثر وط شااااااك أ
ومن  ،للير في تحديد اطعتبارات التي يقوم عليها اختيار رئي  السااالطة لرئي  وأعدااااء المحلمة

هنا لان على المشااااااااارس الفلساااااااااطيني أن يحدد جهة رقالية على اختيار رئي  السااااااااالطة عند تعيين 
الشااااااااااايو    لجس األمر لي عندما جعل موافقة مشااااااااااارّ ذا ما فعله الموه ،رئي  وأعدااااااااااااء المحلمة

، )ألو المجد .تعيين رئي  وقدااااااااة المحلمة العلياعند  ة لتأكيد ترشااااااايح رئي  الجمهور ة دااااااارور 

                                                 
لوداااااااع نظام داخلي  -ما نص عليه في هذا القانون  باإلداااااااافة إلى-تؤلد الجمعية العامة للمحلمة من جميع أعداااااااائها، وتختص  56

يوداااااح ليفية النظر في المساااااائل المتعلقة لنظام المحلمة ومعايير الكفاءة والخلرة الالممة في قدااااااتها وأمورها الداخلية وتوم ع األعمال 
حلمة قلل إحالتها إلى المجل  لين أعدااااااائها وجميع الشااااااؤون الخاصااااااة لهم، لما يجل اسااااااتشااااااارتها في مشااااااار ع القوانين المتعلقة بالم

 من قانون المحلمة الدستور ة العليا(. 8)المادة  .التشر عي على أن تلدي رأيها لذلك خطيًا خالل شهر من تار   تسلمها تلك المشار ع
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المحلمة بالموت أو اطسااااااااتقالة فرن الرئي  يرشاااااااح في ما  عندما يخلو ملان إذ ،(193:  1960
 .57الشاااااااااااااايو  حتى يتااااأكااااد ذلااااك الترشاااااااااااااايح  لجو جاااال موافقااااة أغلليااااة م ،شااااااااااااااخصااااااااااااااااااًا مااااا

 ( 29:  1999)علد الفتاح، 

س الفلسطيني عندما جعل تعيين لمشرّ لس المصري قد سلك السلوك نفسه في حين أن المشرّ 
  لجالمأخذ رأي  بعد الجمهور ةطالقات رئي  إرئي  وأعدااااء المحلمة عند تشاااليلها األول من 

 58بالنسبة ل عداء فقل. األعلى للهيئات القدائية

أنه من العيول  "النظام الدستوري المصري "و رى سعادة الدلتور سعد عصفور في لتابه 
الموجهة لقانون المحلمة الدسااااااااااااااتور ة العليا اطسااااااااااااااتثناء الذي أوجدته المادة الخامسااااااااااااااة من مواد 

يلون التشاااااااليل إذ لم يلن هناك داس  طساااااااتثناء هذا التشاااااااليل األول، إذ المفروم أن  ،اإلصااااااادار
األول مرسايًا للمبادئ واألسا  واألصاول ولي  من المفروم أن يلون تشالياًل اساتثنائيًا ط تراعى 

لون يفيه المبادئ واألساا  المقررة، وط يفهم من هذا اطسااتثناء سااوى أن الساالطة التنفيذية أر د أن 
 .لها سلطة وسلطان أوسع في صدد هذا التشليل

األعدااااااء فيما رئي  المحلمة الدساااااتور ة العليا و لين  يدااااااً أ وقد فرل المشااااارس المصاااااري 
طالقات رئي  الجمهور ة غير مقيد بشاااااااااااااايء إ، إذ جعل تعيين رئي  المحلمة من يتعلق بالتعيين

لينما اساااااتلمم بالنسااااابة ل عدااااااء أخذ رأي  في القانون، ساااااوى شااااارو  التعيين المنصاااااوص عليها
أوجل أن يلون ثلثا ، و لقرار الجمهوري بالتعيينالمجل  األعلى للهيئات القدااااااااائية قلل صاااااااادور ا

 .59عدد أعداء المحلمة على األقل من لين أعداء الهيئات القدائية

                                                 
مجل  الشاااااااايو   انظر: الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدسااااااااتور األمر لي، التي تنص على: " ... للرئي  أن يرشااااااااح، وبمشااااااااورة 57

 وموافقته، أن يعين، سفراء وومراء مفودين  خر ن وقناصل وقداة للمحلمة العليا وسائر موظفي الوطيات المتحدة اآلخر ن، ..."

انظر: المادة الخامسااااة من قانون إصاااادار المحلمة الدسااااتور ة العليا المصااااري، التي تنص على: " ... يصاااادر أول تشااااليل للمحلمة  58
ليا بقرار من رئي  الجمهور ة و تداااامن تعيين رئي  المحلمة وأعدااااائها ممن تتوافر فيهم الشاااارو  المنصااااوص عليها في الدسااااتور ة الع

 ". القانون المرافق بعد أخذ رأى المجل  األعلى للهيئات القدائية بالنسبة ل عداء

لى: " يعين رئي  المحلمة بقرار من رئي  انظر: المادة الخامسااااااااااااة من قانون المحلمة الدسااااااااااااتور ة العليا المصااااااااااااري والتي تنص ع 59
 ويعين عدو المحلمة بقرار من رئي  الجمهور ة بعد أخذ رأى المجل  األعلى للهيئات القدائية ". الجمهور ة
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إلى انتقاد  "رقابة دستور ة القوانين"وقد ذهل سعادة الدلتور علد العم م سالمان في لتابه 
هذه التفرقة لونه ط يجد ملررًا لها، وأنه من األفداااااااال أن يتم تعيين رئي  المحلمة لذات الطر قة 

 .التي يتم لها تعيين األعداء

المصري قد منحا السلطة التنفيذية سلطة المشّرس س الفلسطيني و ومما سلق يتلين أن المشرّ 
 يديقس األمر لي إلى تمشااارّ في حين ذهل ال ،واساااعة في تعيين رئي  وأعدااااء المحلمة الدساااتور ة

 ، وبذلك يلون الشاااااايو   لجتشاااااار عية في هذا التعيين ممثلة بمهذه الساااااالطة بمشااااااارلة الساااااالطة ال
 تبعيتها مظنة محلمة وأبعدها عنإلى فرم دمانات أوسع طستقالل ال وّفقد المشرس األمر لي ق
 .للسلطة التنفيذية

 ضمانات أعضاس المحكمةرابعًا: 

منت نصااوص قانون المحلمة الدسااتور ة العليا العديد من الداامانات ألعدااائها حتى تداا
ويملن إجمالها  ،تستطيع المحلمة النهوم بمهامها، والقيام لواجباتها وتحقيق الغرم من إنشائها

 :في اآلتي

 قابلية قضاة المحكمة للعزل معد -1

من قانون المحلمة الدساااااتور ة العليا أنه "تساااااري على أعدااااااء ( 12)حيس نصااااات المادة 
األحلام المتعلقة لرد القداة وعدم قالليتهم -بما يتفق مع ليان هذه المحلمة واستقاللها -المحلمة 

جاماتهم وا عارتهم المنصوص عليها في قانون السلطة القدائية"  .للعمل وواجباتهم واستقاللهم وا 

نجد أن  60م2002لسااانة  1من قانون السااالطة القداااائية رقم ( 27) وبالعودة لنص المادة
فيها ت يحيس اسااااتثن ،الحصااااانة التي منحها القانون للقداااااة في عدم قالليتهم للعمل ليساااات مطلقة

 .األحوال الملينة في القانون 

                                                 
القدااااااااة غير قاللين للعمل إط في  م والتي تنص على: "2002لسااااااانة  1( من قانون السااااااالطة القداااااااائية رقم 27راجع نص المادة ) 60

 " األحوال الملينة في هذا القانون 
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لينما ذهل المشاارس المصااري إلى إعطاء الحصااانة الكاملة لقداااة المحلمة الدسااتور ة في 
من قانون المحلمة الدساااااتور ة العليا على أن "أعدااااااء ( 11)فنصااااات المادة  ،لعملعدم قالليتهم ل

 .المحلمة غير قاللين للعمل وط ينقلون إلى وظائد أخرى إط بموافقتهم"

المحلمة العليا بعملهم  أعدااااءلما ذهل المشااارس األمر لي إلى المنحى نفساااه حيس يقوم 
 (194: 1960)ألو المجد،  .مدى حياتهم وط يجوم عملهم إط بطر ق اطتهام

 مرتبات مجزية لرئيس وأعضاس المحكمة  -2

ء من قانون المحلمة الدستور ة العليا على أن "يتقادى رئي  وأعدا( 13)نصت المادة 
اء المحلمة العليا وفقًا ألحلام قانون طت المحددة لرئي  وأعداااااااااالدالمحلمة الرواتل والعالوات وال

من قانون الساالطة القدااائية نجدها تنص على  1 32الساالطة القدااائية، وبالرجوس إلى المادة رقم 
( الملحقين لهذا 2، 1"تحدد رواتل ومخصاااااااااصاااااااااات القدااااااااااة لجميع درجاتهم وفقًا للجدولين) :أنه

 .القانون "

وقد ذهل إلى ذلك قانون المحلمة الدسااتور ة العليا المصااري فأكد على هذه الداامانة في 
رئي  المحلمة وأعداااااااااااااائها طبقًا للجدول الملحق "تحدد مرتبات  لتي جاء فيها:امنه  (12)المادة 

من القااانون أن المحلمااة دون غيرهااا تختص بااالفصاااااااااااااااال في ( 16)لهااذا القااانون" وأكاادت المااادة 
:  2003)حسااين، ، ة بالمرتبات والملافآت والمعاشااات بالنساابة ألعداااء المحلمةالطلبات الخاصاا

 .عدم المسا  بحقول أعداء المحلمةعلى س المصري من المشرّ تأكيدًا ( وذلك 87

مرتبات قدااااااااااااااة محلمة العدل  إنقاصأما المشااااااااااااارس األمر لي فقد أكد على أنه ط يجوم 
 مان لفل لهيدااااااااامانت، دااااااااامانة عدم قاللية القدااااااااااة للعمل لجانل ،وجعل هذه الدااااااااامانة ،العليا

 .وط رهبة الدسااااااااااااتور األمر لي اسااااااااااااتقالل القداااااااااااااة وأداءهم وظيفتهم الخطيرة غير متأثر ن لرغبة  
 (194:  1960)ألو المجد، 

 للمحكمة موازنة مستقلة -3
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ل الذي لدور ينعل  على اسااااااااااااااتقال ،اتأكيدًا على اسااااااااااااااتقالل المحلمة الدسااااااااااااااتور ة العلي
"تكون للمحلمة موامنة مساااااتقلة تعد  ه:من قانون المحلمة على أن( 48)نصااااات المادة  ،أعداااااائها

 .وفقًا ل س  التي تعد لها الموامنة العامة"

لد على هذه الدمانة من قانون المحلمة الدستور ة العليا المصري يؤ ( 56)وقدا جاء نص المادة 
 .قلة، تعد على نمل الموامنة العامة للدولة ...": "تكون للمحلمة موامنة سنوية مستحيس جاء فيها

على الداااامانات المقررة  -لما ذلرنا سااااالفاً –باإلدااااافة إلى هذه الداااامانات نص القانون 
جاماتهمللقداة في قانون السلطة القدائية من حيس واجباتهم واستقاللهم   .61وا عارتهم وا 

لمحلمة الدساااتور ة العليا لافة وقد لفل قانون المحلمة الدساااتور ة العليا المصاااري لقدااااة ا
الداامانات العامة المتعلقة بالممايا والحقول والواجبات المقررة بالنساابة إلى مسااتشاااري محلمة النقد 

 (305:  1995)سالمان،  .وفقًا لقانون السلطة القدائية

 الفرع الثاني

 محل الرقابة الدستورية في المحكمة الدستورية العليا

اصاااااات للمحلمة الدساااااتور ة اختصااااا ةثالث م2003المعدل لسااااانة حدد القانون األسااااااساااااي 
 المحلمة. بع أمامتالتي ت اإلجراءاتس في تنظيم هذه اطختصاصات وتنظيم وم المشرّ فو  ،العليا

" تشااااالل محلمة دساااااتور ة عليا  :همن القانون األسااااااساااااي على أن( 103)فقدااااات المادة 
وتفساااااااااااير نصاااااااااااوص القانون  ،ح والنظم وغيرهابقانون وتتولى النظر في دساااااااااااتور ة القوانين واللوائ

اطختصاااااااص لين الجهات القدااااااائية وبين الجهات  نامسوالفصاااااال في ت ،األساااااااسااااااي والتشاااااار عات
و لين القانون طر قة تشاااااليل المحلمة الدساااااتور ة العليا أو  ،اإلدار ة ذات اطختصااااااص القداااااائي

 .واآلثار المترتبة على أحلامها" تباساطاإلجراءات الواجبة 

                                                 
( من قانون المحلمة الدساااااااتور ة العليا، التي تنص على: "تساااااااري على أعدااااااااء المحلمة )بما يتفق مع ليان هذه 12انظر: المادة ) 61

جاماتهم وا عارتهم المنصاااااااااوص عليها المحلمة واساااااااااتقاللها( األحلام المتعلقة لرد القدااااااااااة وعدم قالليتهم للعمل وواجباته م واساااااااااتقاطتهم وا 
 ".قانون السلطة القدائية في

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=45115&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=45115&Ed=1
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( 24ونص في المادة ) م2006لساااانة  3المحلمة الدسااااتور ة العليا رقم وقد صاااادر قانون 
هذه اطختصااااااصاااااات بالمحلمة في نظر الوحصااااار  ،على اختصااااااصاااااات المحلمة الدساااااتور ة منه

 م.2003وهذا ما لم ينص عليه القانون األساسي المعدل لسنة  ،62الدستور ة العليا دون غيرها

ر ة العليا أن ولذا قانون المحلمة الدساااااتو  ،لقانون األسااااااسااااايولما لان من الواداااااح من ا
على  ا مقصااااااااور  نولما لان محل دراساااااااات ،محلها على القوانين واللوائح مقصااااااااور   الدسااااااااتور ة رقابة

 في فرننا ساااانبحس في هذا الفرس اختصاااااص المحلمة الدسااااتور ة الذي يتمثل ،القوانين دون اللوائح
 قوانين فقل.الرقابة القدائية على دستور ة ال

ألن الذي يمارسها   بالصفة القدائيةرقابة المحلمة  وصد ويالحظ أن الدستور والقانون 
وألن رقابة المحلمة هي رقابة طحقة على صااادور   لل محلمة دساااتور ة عليا ،لي  هيئة ساااياساااية
أن األفراد يسااااااااااااااتطيعون الطعن في القانون أمام  وما يميم هذه الرقابة أيدااااااااااااااااً  ،القانون وتطليقه

 ( 287:  2011)علد الوهال،  .المحلمة لدعوى دستور ة

 القوانين محل الرقابة أمام المحكمة أواًل: 

ذلك أن  ،ن محل الرقابة أمام المحلمة الدساااتور ة العليا يشااامل التشااار ع بالمعنى الواساااعا  و 
سااااواء وردت في قانون أو قرار  ،لل قاعدة تشاااار عية عامة هي بالمعنى المودااااوعي قاعدة قانونية

فال  ،من السااالطة التشااار عية وط لد أن يلون التشااار ع صاااادراً  ،(96:  2004)الوحيدي،  63بقانون 
                                                 

 -2 .نين واألنظمةالرقابة على دسااااااتور ة القوا -1( من قانون المحلمة الدسااااااتور ة العليا، التي نصاااااات على: "24راجع نص المادة ) 62
تنامس  الفصل في -3 .والقوانين في حال التنامس حول حقول السلطات الثالس وواجباتها واختصاصاتها القانون األساسي تفسير نصوص

الفصااااال في النماس الذي يقوم بشاااااأن تنفيذ  -4 .اطختصااااااص لين الجهات القداااااائية وبين الجهات اإلدار ة ذات اطختصااااااص القداااااائي
اللت  -5  .حلمين نهائيين متناقداااين صاااادر أحدهما من جهة قداااائية أو جهة ذات اختصااااص قداااائي واآلخر من جهة أخرى منها

( من القانون األسااااساااي المعدل لسااانة 37المادة ) ج( من 1وطنية األهلية القانونية وفقًا ألحلام اللند )في الطعن بفقدان رئي  السااالطة ال
 ".ليه بأغللية ثلثي عدد أعدائه، ويعتلر قرارها نافذًا من تار   مصادقة المجل  التشر عي عم2003

م 2010إلر ل 13م الصاااااااادر عن المحلمة العليا لرام هللا بصااااااافتها محلمة دساااااااتور ة عليا لتار   2009لسااااااانة  3انظر: الطعن رقم  63
حيثياته:  والمنشور في منظومة القداء والتشر ع في فلسطين "المقتفي"، معهد الحقول، جامعة ليرم ت، الشبلة العنللوتية، الذي جاء في

أن للمحلمة صااااااااالحية الرقابة على  -من قانون المحلمة الدسااااااااتور ة العليا 24،27نص المادة  -"والمسااااااااتفاد من النصااااااااين المذلور ن 
دساااااااتور ة القوانين واألنظمة بصاااااااورة مطلقة، وبالتالي فرن هذه الرقابة تشااااااامل القوانين الصاااااااادرة من المجل  التشااااااار عي والقرارات بقانون 

( من القانون األساسي المعدل، وبأن القرارات بقانون غير محصنة 43السيد رئي  السلطة الوطنية الفلسطينية طبقا للمادة ) الصادرة من
 من رقابة المحلمة على دستور تها، وط ينال من ذلك أن يلون منا  إصدارها الدرورة التي ط تحتمل التأخير طبقًا لما استقر عليه الفقه

و الدستور )القانون األساسي( الذي تعلو قواعده وتسود على سائر القواعد القانونية في الدولة سواء تشر عًا أو لوائح أو وتحقيقًا لملدأ سم

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=45119&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=45119&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14138_37#A14138_37
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14138_37#A14138_37
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14138_37#A14138_37
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وط لد أن يتصاااااد التشااااار ع  ،يجوم أن يصااااادر من سااااالطة لم يمنحها الدساااااتور هذا اطختصااااااص
ط يلون قد خرج من نطال التشااار ع ليصااابح قراراً بال وذلك أن  ،أو جماعياً  فردياً  عمومية والتجر ر وا 

الفرل لين القرار والقاعدة القانونية ينحصااار في أن القرار يقتصااار على الحالة التي صااادر بشاااأنها 
)علد المجيد،  .و نتهي عند تطليقه فليساات له صاافة العمومية والتجر د وط يلتساال طابع اطسااتقرار

2001  :88) 

لتحدد حقيقة ما ، نص الدسااااااتوري لجوار النص التشاااااار عيوتنحصاااااار الرقابة في ودااااااع ال
لينهما من توافق أو تعارم دون أن يحل محل الساااااااااااااالطة التشاااااااااااااار عية ... وموافقة النصااااااااااااااوص 

ي ساااواء ف ،مما قد يشاااوبها من مطالل دساااتور ة للراءتها -هنا–التشااار عية ألحلام الدساااتور تكون 
تلك التي  وأ ،شاااللية ل ودااااس اإلجرائية التي يتطللها الدساااتور ذلك تلك التي تقوم على مخالفات

 (93:  2001)علد المجيد،  .يلون ملناها مخالفة بقواعده المودوعية

ن رقابة دسااااتور ة القانونين التي تتوطها المحلمة الدسااااتور ة  إلى لافة أنواس القوانين تمتد وا 
 ( 315:  1995)سااااااااااااااااااالمااااان،  ،األساااااااااااااااااااساااااااااااااايااااةالقوانين العاااااديااااة والقوانين دونمااااا تفرقااااة لين 
 ومن هذه األنواس :

من الدسااااتور  2 195: وهي القوانين التي نصاااات عليها المادة  القوانين المكملة للدســـتور -1
  .حيس استلممت أخذ رأي مجل  الشورى في مشروعها

وقد اختلد  ،: وهي القوانين التي يقرها الشااااعل عن طر ق اطسااااتفتاء القوانين االســـتفتائية -2
 أن في انعقاد اختصاااص المحلمة الدسااتور ة للرقابة على هذا النوس من القوانين إط شااّراحال

حساااااامت هذا الخالف حين قداااااات بأن اسااااااتناد النص المطعون  المحلمة الدسااااااتور ة العليا
 .64رقابة المحلمة الدستور ة العليايخرجه عن  ط يبعدم دستور ته إلى اطستفتاء الشعل

                                                 

قرارات، ولما في ذلك من تدعيم لملدأ الشاااارعية وعدم الجوام ألية ساااالطة أو هيئة حاكمة في التصاااارف فيما منحه القانون األساااااسااااي من 
نما لها حق ممارستها فقل، وبالتالي يغدو اختصاصات، اللهم إط إذا أ جام القانون األساسي لها ذلك ألنها ط تملك هذه اطختصاصات وا 

 الدفع المتصل بعدم صالحية المحلمة، في الرقابة على حاطت الدرورة منا  القرارات بقوانين، غير وارد و تعين رده لذا نقرر رده".

م . والمنشااااااور في الجر دة 1986يونيو  21قدااااااائية دسااااااتور ة جلسااااااة  6لساااااانة  56راجع في ذلك الحلم الصااااااادر في الدعوى رقم   64
م، الذي قداات فيه المحلمة بعدم دسااتور ة المادة الرابعة و الفقرة األولى من المادة الخامسااة 1986يوليو  3( فى27الرساامية العدد رقم )

 بشااأن حماية الجلهة الداخلية والسااالم اطجتماعي، والمتعلقة بحرمان فئات من المواطنين من حقهم في 1978لساانة  33من القانون رقم 
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وهذا ما أكدته  ،: إن إلغاء القانون ط ينال من إملانية لونه محاًل للرقابةالقوانين الملغاة  -3
إذ قدااااااااات بأن إلغاء المشاااااااااروس لقاعدة  ،المحلمة الدساااااااااتور ة العليا في العديد من أحلامها
لدساااااااااااااتور ة من قلل من طبقت عليه خالل قانونية لذاتها ط يحول دون الطعن عليها بعدم ا

  .65فترة نفاذها

: وهي اطتفاااقيااات التي تعقاادهااا الاادول فيمااا لينهااا بغرم تنظيم عالقاة المعاهدات الدولية  -4
، والمعاهدات الدولية بعد استيفاء قواعد التي تخدع لها هذه العالقةوتحديد ال ،قانونية دولية

إللرامها والتصااااديق عليها ونشاااارها تكون لها قوة اإلجراءات الدسااااتور ة واألوداااااس المتطلبة 
وط تصاااااالح أن  ،ومن ثم ط تصاااااال بحال إلى مرتبة النصااااااوص الدسااااااتور ة ،القانون ط أكثر

، وقد نظرت المحلمة إنها تصاالح أن تكون محاًل للرقابةإط  ،تكون مرجعًا للرقابة الدسااتور ة
علد ) 66.اتفاقيات دوليةات أو الدسااااااتور ة العليا في أكثر من طعن دسااااااتوري متعلق بمعاهد

  ( 68:  1999 الفتاح،

 :القوانين التي أقرها المجلس التشريعي رغم بطالن تكوينه  -5

ط  -عند ثلوته -ن بطالن تكو ن المجل  التشاااااااااااااار عيإإذ  ،تصاااااااااااااالح للرقابةالقوانين وتلك  
نشااااااااااااار الحلم ينساااااااااااااحل إلى القوانين التي أقرها وط إلى القرارات والتدالير التي اتخذها قلل 

لل تظل جميعها محمولة على أصلها من الصحة إلى  ،لبطالن تكو نه في الجر دة الرسمية

                                                 

لداء الرأي فى اطساااتفتاء حق  62اطنتخال أو الترشااايح لمخالفة ذلك للمادة  من الدساااتور، التي تنص على أن حق اطنتخال والترشااايح وا 
 . وواجل يتعين مساهمة المواطن فيه

م، والمنشااااور بالجر دة الرساااامية 1995 5 20قدااااائية دسااااتور ة جلسااااة  16لساااانة  31ذلك الحلم الصااااادر في الدعوى رقم راجع في  65
( من المادة الثانية من 1م، والذي قداااااات فيه المحلمة بعدم دسااااااتور ة نص الفقرة الثانية من اللند )1995يونيو  8( في  23العدد رقم )
، وألممت الحلومة المصااااااروفات ومللغ 1994لساااااانة  281ي  والغ  قلل تعديلها بالقانون رقم بقمع التدل 1941لساااااانة  48القانون رقم 

 مائة جنيه مقالل أتعال المحاماة.

المنشاااور بالجر دة الرسااامية رقم  1993 5 15قداااائية دساااتور ة جلساااة  14لسااانة  15راجع في ذلك الحلم الصاااادر في الدعوى رقم  66
قداااائية  14لسااانة  57والمتعلقة لدساااتور ة اتفاقية تأساااي  المصااارف العربي الدولي والدعوى رقم م، 1993يونيو  10تابع( لتار    23)

 م، والمتعلقة لدستور ة اتفاقية التعويدات الملرمة لين الحلومة المصر ة واليونان.1993 2 6دستور ة جلسة 
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لمحلمة الدسااااتور ة بعدم ها أو تعديلها أو تقدااااي اءقرر الجهة المختصااااة دسااااتور ًا إلغاأن ت
 .دستور تها

 للرقابة ال يصلح محالً  ماثانيًا: 

لسنة  3وقانون المحلمة الدستور ة العليا رقم  م2003أخذ القانون األساسي المعدل لسنة 
 ،بما جرت عليه األنظمة الدساااتور ة المماثلة بشاااأن قصااار وطية المحلمة الدساااتور ة العليا م2006

ساااائل التي ط يتوافر أما الم ،في مجال مراقبة الشااارعية الدساااتور ة على النصاااوص القانونية وحدها
التي تمارسااها المحلمة الدسااتور ة  ،قابة على الدسااتور ةتخرج من نطال الر فيها هذا الوصااد فرنها 

( ومن ذلك ما أورده سااااااااااااعادة الدلتور هشااااااااااااام محمد فومي علد 102:  2004)الوحيدي،  ،العليا
 ":رقابة دستور ة القوانين"الفتاح في لتابه 

 .القرارات المنقطعة الصلة باألعمال التشر عية -1
 .األعمال اللرلمانية -2
  .لللرلماناألعمال اإلدار ة  -3
جراءاتالدستور  -4  .وتعديله إصداره وا 

 ،لرقابة المحلمة الدسااتور ة العليا األعمال الحربية -أيداااً –ومن المسااائل التي ط تخدااع 
والقرارات الخاااصاااااااااااااااة  ،النااار إطاللوقد  وقرارات ،وقرار قلول الهاادنااة ،قرار إعالن الحرل :مثاال

وتخفيم عدد  ،اساااااااااتدعاء السااااااااافراء، مثل: ولذلك بعم األعمال الدللوماساااااااااية ،بالعملية الحربية
واألعمال المتعلقة بالعالقة لين  ،ولذلك العالقات واطتفاقيات الدولية ،البعثة الدللوماسااااااية أعداااااااء

 هوقرار  ،قرار رئي  الدولة لدعوة المجل  التشاااار عي لالنعقاد :مثل ،الساااالطتين التشاااار عية والتنفيذية
 (102: 2004)الوحيدي،  .أو سحل هذا المشروس ،مشروس قانون إلى المجل  التشر عي لرحالة

 مركزية الرقابة القضائية على دستورية القانونينثالثًا: 

ء القداااااااااا اساااااااااتقر م2006لسااااااااانة  3المحلمة الدساااااااااتور ة العليا رقم قانون  إصااااااااادارقلل 
 ،في ممارسااااة رقابة دسااااتور ة القوانين على حق جميع المحاكم -لما أودااااحنا سااااالفاً – الفلسااااطيني

لساانة  3ر القانون رقم و صاادبو  ،عينها دون أخرى بعلى محلمة  ولم يلن هذا اطختصاااص مقصااوراً 
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دون   عليها وحدها مقصااااااااوراً و  ،للمحلمة الدسااااااااتور ة العليا بالرقابةأصاااااااابح اطختصاااااااااص  م2006
مرلم ة الرقابة القدااااائية على  اعدةقبمشاااارس الدسااااتوري الفلسااااطيني قد أخذ مما يعني أن الغيرها. 

وهو ، واختص لها هيئة قداااااااااااائية مساااااااااااتقلة هي المحلمة الدساااااااااااتور ة العليا، دساااااااااااتور ة القانونين
 .واألنظماااةلكاااافاااة الطعون الااادسااااااااااااااتور اااة على القاااانون واللوائح  وشاااااااااااااااااامااالاختصااااااااااااااااااص عاااام 

 (114 :  2010 ،قنديل)

العليا بالرقابة القدااااااائية على  الدسااااااتور ةط يعارم في انفراد المحلمة  وط شااااااك أن أحداً 
لكن هل يعني انفراد المحلمة  ،وأهم أساااابال وجودها ،فتلك هي وظيفتها األولى ،دسااااتور ة القوانين

الدسااتور ة العليا بالرقابة أن المحاكم األخرى فقدت لل ما لان لها من ساالطات واختصاااصااات في 
 .هذا المجال؟

باااالقول باااأن المحااااكم على مختلد هاااذا التسااااااااااااااااااؤل  عنو جيااال جاااانااال للير من الفقاااه 
دوس إذا المو  فقادي ،لها من سلطات في مجال رقابة دستور ة القوانين مستوياتها لم تفقد لل ما

فرنه ط يحيل هذا الدفع إلى المحلمة الدساااااتور ة بصاااااورة  لية  ،ن أمامهو انع بعدم دساااااتور ة قُدفما 
ولكي يتحقق القادااي من جدية  ،67ذا الدفعق من جدية هفي التحق أصاايالً  له حقاً  إنلل  ،وتلقائية
تحقق  و  ،بقيام مخالفته ىحص القانون والنص الدساااتوري المدعالدساااتور ة فال لد أن يف بعدمالدفع 

والدفع بعدم الدسااااتور ة على هذا النحو  ،من أن هذا القانون طمم للفصاااال في الدعوى المودااااوعية
س وتفصاااااااااال فيه مع فصاااااااااالها في هو دفع مودااااااااااوعي يجوم للمحلمة أن تداااااااااامه إلى المودااااااااااو 

 (314:  1995) سالمان، .المودوس

 الفرع الثالث

 ى المحكمة الدستوريةدلرقابة على دستورية القوانين لمرجعية ا

                                                 
ي تنص على: "إذا دفع الخصااوم أثناء نظر دعوى أمام ( من قانون المحلمة الدسااتور ة العليا، الت27من المادة ) 3انظر: نص الفقرة  67

إحدى المحاكم أو الهيئات ذات اطختصاص القدائي بعدم دستور ة نص في قانون أو مرسوم أو طئحة أو نظام أو قرار ورأت المحلمة 
فع دعوى لذلك أمام المحلمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا ط يجاوم تسااااااااااااااعين يومًا لر 

 ".الدستور ة العليا، فرذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتلر الدفع لأن لم يلن
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لقيام المحلمة الدسااااااتور ة العليا لواجلها في الرقابة على دسااااااتور ة القوانين ط لد أن يلون 
القوانين المطعون بعدم  ةأو عدم دساااااااااتور  لها مرجع تساااااااااتند إليه للتوصااااااااال إلى قرارها لدساااااااااتور ة

ط مما طعن عليه أً لرّ لنصوص هذه المرجعية يلون مُ  فرذا لان القانون موافقاً  ،أمامها تهادستور  ، وا 
 وتتمثل هذه المرجعية في: أصدرت قرارها بعدم دستور ته،

 
 

 : تورــــــــــــــالدسأواًل: 

ط خالف بأن الدساااااااتور المعمول به وقت الطعن هو المرجع األسااااااااساااااااي الذي ترجع إليه 
ون فيااه يتفق مع ذلااك لااان نص معين في القااانون المطع إذاالمحلمااة الاادسااااااااااااااتور ااة لكي ترى مااا 

ولهذه القاعدة استثناء يتعلق  ،أو ط يتفق معه فتقدي بعدم دستور ته ،لدستور ته ىالدستور فيقد
فرنه في هذه الحالة ترجع المحلمة إلى الدساااااتور الذي صااااادر في ظله  ،اإلجرائيةبالطعن بالقواعد 

 (106:  2004)الوحيدي،  .القانون المطعون به

أن مقدمات الدسااااتير إن تدااامنت اتجاهات فلسااافية وعبارات إنشاااائية عامة، فرنها ط  لما
تعد مرجعًا للقداء الدستوري، أما إذا تدمنت مبادئ وادحة تعطي حقوقًا أو ترتل واجبات فرنه 

 (106:  2004)الوحيدي، يملن اعتبارها مرجعًا دستور ًا. 

 مبادئ الشريعة ااسالمية: ثانيًا: 

هو الدين  اإلسالم" أنم على 2003( من القانون األساسي المعدل لسنة 4دة )نصت الما
 .للتشر ع"  يالرسمي في فلسطين ... وأن مبادئ الشر عة اإلسالمية مصدر رئيس

واعتلر أساااااااتاذنا الدلتور فتحي الوحيدي في "لتابه القدااااااااء الدساااااااتوري في فلساااااااطين" أن 
نة في تدمَّ القانون اطساسي الفلسطيني، أصبحت مُ الشر عة اإلسالمية، بعد ورود هذا النص في 

بأن يرجع إلى الشاااااار عة  هيلمم وأن ذلك يعتلر بمثابة توجيه للمشاااااارس الفلسااااااطينيأحلام الدسااااااتور، 
اإلسالمية أوًط وهو بصدد ودع القوانين للمجتمع، وأن القداء المخاطل بأحلام التشر عات يمن 
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 وما يحتويه من أحلام الشاااااااااااار عة اإلسااااااااااااالمية. ،هذه التشاااااااااااار عات على دااااااااااااوء الدسااااااااااااتور القائم
 (   107:  2004)الوحيدي، 

القدااااااااااااااء إليه ذهل  ما ،وافق راي أساااااااااااااتاذنا الدلتور فتحي الوحيدي ساااااااااااااالد الذلر وقد
فهي  ،للتشاار ع ومودااوعياً  مادياً  مبادئ الشاار عة اإلسااالمية مصاادراً  اعتبار منالمصااري الدسااتوري 

جعل  68ولي  من مقتدااى المادة الثانية من الدسااتور ،منه القاعدة القانونية ىقسااتَ المصاادر الذي تُ 
تسااااال قوة فهي ط تك 69مبادئ الشااااار عة اإلساااااالمية قواعد قانونية موداااااوعية واجبة اإلعمال لذاتها

 (159:  2001)علد المجيد، اإللمام التي تحظى لها قواعد القانون إط إذا تدخل المشاااارس وقننها، 
على هاذه المباادئ في العادياد من أحلاامهاا والفااحص لهاذه األحلاام يخرج لنقاا   وأكادت المحلماة

 محددة:

أن المحلمة ترى أن نص المادة الثانية من الدستور ما هو إط توجيه للمشرس بأن يتجه إلى  -1
 مبادئ الشر عة اإلسالمية يستقي منها تشر عاته.

عة اإلساااااالمية اعتبارا من تعديل ط يجوم للمشااااارس أن يصااااادر تشااااار عًا مخالفًا لمبادئ الشااااار  -2
 م. 1980مايو  22الدستوري الحاصل في 

ط يجوم الطعن على التشر عات بحجة مخالفتها للشر عة اإلسالمية، إّط بالنسبة للتشر عات  -3
م، وط ينساااااااحل على التشااااااار عات الساااااااابقة لذلك.)ساااااااالمان، 1980مايو  22الصاااااااادرة بعد 

2011  :257) 

الدلتور علد العم م محمااااااااااد سالمان في  المستشار سعادة إليه هذا على خالف ما انتهىو 
وأن نص  ،من أن مبادئ الشااااااااار عة اإلساااااااااالمية واجبة النفاذ فوراً  "،رقابة دساااااااااتور ة القوانين"لتابه 
ومن ثم فرن الخطال ، لممةلل من النصااااوص المُ  ،( لي  من قليل النصااااوص التوجيهية2المادة )

لى الكافة الدولةفيها موجه إلى لافة سلطات   لك شأن جميع نصوص الدستور.ذشأنه في  ،وا 

                                                 
 م.2003ويقاللها المادة الرابعة من القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة  68

 28والمنشور بالجر دة الرسمية سنة  م،1985مايو سنة  4قدائية دستور ة، جلسة  1سنة  20راجع الحلم الصادر في القدية رقم  69
  ،995ص  2عدد 
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فالرجوس إلى  ه،فيما يخصااااااا و تعين على الجميع اطلتمام بمبادئ الشااااااار عة اإلساااااااالمية لل  
 ،القاداااااي ىولكنه مفروم عل ،س وحدهعلى المشااااارّ  ومبادئها لي  مفرودااااااً  اإلساااااالميةالشااااار عة 

لدورها  إرادةوهي  ،لررادة المشاااااارس أصااااااالً  لتمماً ( فرذا لان القادااااااي م148)جمال الدين، ل ت : 
فعلى القادااااي أن  ،فمن بال أولى يلون القادااااي لذلك ،الشاااار عة اإلسااااالمية أحلام تباسابمة ملمَ 

 اإلساااااااااالميةنين التي تتعارم مع مبادئ الشااااااااار عة ايحلم بعدم مشاااااااااروعية أو عدم دساااااااااتور ة القو 
حتى ولو لانت ساااااااابقة النفاذ والسااااااار ان  ،لذاتها فوراً  عمالباعتبارها قواعد قانونية واجبة النفاذ واإل

 (412:  1995)سالمان،  .على التعديل الدستوري 

وقد وجه ساااعادة المساااتشاااار الدلتور علد العم م ساااالمان في لتابه "داااوابل وقيود الرقابة 
ية من الدساااااااااااتور ة" نقده للتفرقة التي أقرتها المحلمة الدساااااااااااتور ة العليا بصااااااااااادد تطليق المادة الثان

م، وبين 1980مايو  22الدساااتور لين التشااار عات الساااابقة على التعديل الدساااتوري الحاصااال في  
التشااار عات الصاااادرة بعد هذا التعديل، وجعل األولى في مأمن من الطعن عليها بمخالفتها لمبادئ 

ها للدستور في الشر عة اإلسالمية استنادًا إلى المادة الثانية المذلورة، حتى ولو ثلت بالفعل مخالفت
 مادته الثانية، إذ إن القيد لم يلن موجودًا ساعة صدور هذه التشر عات ومن ثم فال يسري عليها.

وأشاااااااااار ساااااااااعادته إلى أن المحلمة الدساااااااااتور ة في أحلامها العديدة فّرقت لين نوعين من 
بة لبعم التشر عات ورتلت على هذه التفرقة نتيجة غاية في الخطورة هي عدم جوام الطعن بالنس

التشااااار عات، وهي الساااااابقة على التعديل الدساااااتوري، حتى ولو لانت المخالفة للدساااااتور في مادته 
الثانية واداااااحة وصاااااارخة، وجوامه بالنسااااابة لما عدا ذلك من تشااااار عات. والواقع أن ما ذهلت إليه 
لك المحلمة الدساااااااتور ة من التفرقة، لين التشااااااار عات الساااااااابقة على صااااااادور الدساااااااتور وتعديله وت

الالحقة على الدساااتور، تفرقة غير مساااتسااااغة وط أساااا  لها وأن التشااار عات القائمة وقت صااادور 
الدساااتور تخداااع شاااأنها شاااأن التشااار عات الصاااادرة في ظله للرقابة على دساااتور ة القوانين، ولي  
معقوًط أن تكون التشاااااااار عات القائمة وقت صاااااااادور الدسااااااااتور بمنأى عن الرقابة التي تخدااااااااع لها 

  عات التي تصدر في ظل هذا الدستور. التشر 

سااااااعادة الدلتور علد العم م سااااااالمان من أن  إليهوقد أخذ القداااااااء الفلسااااااطيني بما ذهل 
( من القانون األسااااساااي المعدل 4المادة ) نصواعتلر  مبادئ الشااار عة اإلساااالمية واجبة النفاذ فوراً 
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ء في حلم محلمة لداية غمة بما جا -هنا–ساااترشاااد نو  ،من قليل النصاااوص الملممة م2006لسااانة 
ن المحلماااة تنظر لجااادياااة إلى إوحياااس "والاااذي جااااء في حيثيااااتاااه:  2005 585في الااادعوى رقم 

التي تتمثل بالنصاااااوص  ،ةيالدفوس التي أثارها وليل المساااااتدعى دااااادهما في مذلرة مرافعته الختام
القر نية التي أوردها في معرم الدطلة على تطليق أحلام الشااااااااااااار عة اإلساااااااااااااالمية في عدم األخذ 

في ذلك إلى المادة الرابعة من  مسااااااااااااااتنداً  ،بالفائدة الربوية التي تفردااااااااااااااها اللنوك على المواطنين
لدين الرساااااامي في اإلسااااااالم هو ا" تنص على أن يالت م،2003القانون األساااااااسااااااي المعدل لساااااانة 

وأن مبادئ الشااار عة اإلساااالمية مصااادر  ،ولساااائر الديانات الساااماوية احترامها وقدسااايتها ،فلساااطين
إلى السياسة الشرعية التي نهجها القداء الفلسطيني في  في ذلك أيداً  ومستنداً  ،رئيسي للتشر ع"

بالفائدة الربوية التي  التي نالت شاااااااااااااارف التأييد من المحلمة العليا بعدم األخذ أحلامهالعديد من 
ألن للقادااي أن   ترى أن هذه الدفوس في ملانها إذن المحلمة ا  و  ،تفردااها اللنوك على المواطنين

للنص الدسااتوري أن  يطلق أحلام الشاار عة اإلسااالمية إذا ما تعارداات القوانين مع أحلامها إعماطً 
 دساااتور اً  القانون نصااااً  ا خالدوأنه لذلك إذا م ،مبادئ الشااار عة اإلساااالمية مصااادر رئي  للتشااار ع

 .70..."الذي يعتلر أسمى مرتبة من مرتبة القانون  ،فمن األولى تطليق النص الدستوري 

 

  

                                                 
 غير منشور. - 2012أكتوبر  24م، جلسة 2005 585راجع حيثيات الحلم الصادر عن محلمة لداية غمة في الدعوى رقم  70
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 الفصل الثاني

 وشروط قبول الدعوى الدستورية القوانين دستوريةعلى  الرقابةطرق 

 :تمهيد وتقسيم

هذه  ك لهامعرفة الطرل التي تحرّ  على دسااااااااتور ة القوانين يجللتفعيل الرقابة القدااااااااائية 
ّط أصااابح ،أمام المحلمة المختصاااة الرقابة الرقابة القداااائية على دساااتور ة القوانين  الحديس عن وا 

لذلك لانت طرل   أو مداااااااااااااامونًا بحثيًا دون إكمال له على أرم الواقع ،حديثًا مترفًا لدون تفعيل
جراءات تحر ك الدعوى الدساااااتور ة و ليات  همة مأمام المحاكم المختصاااااة من النقا  الممارساااااتها وا 

إلى البحس في شاارو   طرل الرقابة على دسااتور ة القوانينويسااوقنا الحديس عن . في هذه الدراسااة
 .قلول الدعوى الدستور ة

في النظم  القوانين دسااااااتور ةالقدااااااائية على لذا ساااااانعرم في هذا الفصاااااال لطرل الرقابة 
ا سااانخصاااص المبحس الثاني للحديس عن طرل الرقابة ونخصاااص لها المبحس األول، لملمقارنة ا

شرو  فلسطين. أما المبحس الثالس فسنخصصه للحديس عن في  القوانين دستور ةالقدائية على 
 الدستور ة. قلول الدعوى 

 على النحو التالي: ثالثة مباحسلناء على ما تقدم سنقسم هذا الفصل إلى  

 ة.نفي األنظمة المقار  القوانين دستور ةالقدائية على  طرل الرقابة المبحث األول:

 .في فلسطين القوانين دستور ةالقدائية على طرل الرقابة  المبحث الثاني:

 الدستور ة. شرو  قلول الدعوى  المبحث الثالث:
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 المبحث األول

 القوانين دستوريةالقضائية على طرق الرقابة 

 ةنفي األنظمة المقار 

 :تمهيد وتقسيم

النظام الدسااااااتوري و لقد اعتمدنا في هذه الدراسااااااة على دراسااااااة النظام الدسااااااتوري األمر لي 
 ط سيما في الرقابة الدستور ة. ،المصري لالستفادة من تجربتهما في النظام الدستوري الفلسطيني

مرلم ة الرقابة القداااااائية على ملدأ لم يعتمد  النظام الدساااااتوري األمر لي لنا أن ولقد تلين
، لل إن المحاكم األمر لية بلافة أنواعها ودرجاتها احتفظت لنفسااااااها بحق إعمال ر ة القوانيندسااااااتو 

 القدائية لذا فرننا في هذا المبحس سنعرج على دراسة طرل الرقابة رقالتها على دستور ة القوانين 
 .على دستور ة القوانين في النظام الدستوري األمر لي وسنخصص لذلك المطلل األول

على دسااتور ة القوانين في القدااائية لمطلل الثاني فساانخصااصااه لدراسااة طرل الرقابة أما ا
لرنشاااااء دسااااتور ة القوانين وذلك  على رقابةالمرلم ة  ملدأ الذي اعتمد ،النظام الدسااااتوري المصااااري 
 لتكون الجهة المختصة دون غيرها لهذه الرقابة.المحلمة الدستور ة العليا 

 حس إلى مطللين لالتالي:وعلى ما سلق سنقسم هذا المب

 الرقابة على دستور ة القوانين في أمر لا. طرل  المطلب األول:

 الرقابة على دستور ة القوانين في مصر. : طرل المطلب الثاني
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 المطلب األول

 طرق الرقابة على دستورية القوانين في أمريكا

 :تمهيد وتقسيم

لنظر الطعن في دسااااااااااااااتور ااة  -الكثيرون لمااا يتوهم –ط تختص المحلمااة العليااا وحاادهااا 
نما تملك هذه السااااااااااالطة في الوطيات المتحدة جميع الجهات القداااااااااااائية على  األمر لية القوانين، وا 

 (85: 1960)ألو المجد،  .في الحلومة المرلم ة وتها سواء في الوطيات المختلفة أاختالف درجا

ساااااااااااتور ة القوانين على طر ق في الرقابة على د -في األصااااااااااال-ويعتمد النظام األمر لي 
ن النظام األمر لي ط يعرم الطعن في دسااااااااااااااتور ة القوانين عن إحيس  تها،الدفع بعدم دسااااااااااااااتور 

طر ق الدعوى األصالية لما هو الحال في النظم التي أنشاأت محاكم دساتور ة خاصاة للرقابة على 
الوحيد الذي يستطيع صاحل الدفع هو اإلجراء  دغير أن النظام األمر لي ط يع ،دستور ة القوانين

المصااااالحة أن يثير مساااااألة دساااااتور ة القوانين أمام القدااااااء عن طر قه، إنما يعرم لجانل طر ق 
 .طر ق أوامر المنع وطر ق األحلام التقر ر ة :الدفع وسيلتين أخر ين لفحص دستور ة القوانين هما

 (184: 1960)ألو المجد، 

 :لالتاليفروس ثالثة  ه الطرل الثالس فيوسنستعرم فيما يلي هذ

 الرقابة عن طر ق الدفع بعدم دستور ة القوانين. الفرع األول:

 الرقابة عن طر ق أوامر المنع. الفرع الثاني:

 الرقابة عن طر ق األحلام التقر ر ة. الفرع الثالث:
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 الفرع األول

 الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية القوانين

دعوى منظورة أمام القداء سواء لانت هذه الدعوى مدنية يفترم هذا األسلول أن هناك 
أو جنائية، فيدفع المتهم أو المدعى عليه بأن الدعوى تسااااااااااااتند إلى قانون غير دسااااااااااااتوري، ويلون 
اختصااااااااص المحلمة بفحص الدساااااااتور ة في هذه الحالة متفرعًا عن الدعوى المنظورة أمامها، أي 

 (178:  1995)سالمان،  .فة أصليةأن هذا اطختصاص يثلت بطر ق عارم ولي  بص

 الجهات القضائية التي يقبل أمامها الدفع بعد الدستورية أواًل: 

لاال يملن ألي  ،وط تختص المحلمااة العليااا وحاادهااا لنظر الطعن في دسااااااااااااااتور ااة القوانين
أن يدفع أمامها صاااااااااااااااحل  ،كم اطتحادية أو من محاكم الوطياتاسااااااااااااااواء لانت من المح ،محلمة

( وعند هذا الدفع تقوم المحلمة 185: 1960)ألو المجد،  ،المصاااااااااالحة بانعدام دسااااااااااتور ة القانون 
فرذا ثلت لها أنه غير دسااااااتوري، فرنها تمتنع عن تطليقه  ،بفحص القانون المدعى بعدم دسااااااتور ته
 (178:  1995)سالمان،  .على الدعوى المودوعية المنظورة أمامها

 شروط قبول الدفع بعدم دستورية القوانين: ثانياً 

قد قصااار اختصااااص السااالطة القداااائية  منه في المادة الثالثةاألمر لي لما لان الدساااتور 
قد حرص القداااااااااااااء األمر لي منذ نشااااااااااااأته على تأكيد أن ف ،على نظر المنامعات والخصااااااااااااومات

وظيفته األصااالية في فصااال  اختصااااصاااه بالرقابة على دساااتور ة القوانين لي  إّط جمءًا طليعيًا من
وط يشتر  لقلوله  ،وعليه فرن الدفع بعد الدستور ة شأنه شأن سائر الدفوس ،الخصومات والمنامعات

 71:وهي ،إّط ما يشتر  لقلول سائر الدعاوى 

 

                                                 
 (.1999(، )علد الفتاح، 1995(، )سالمان، 1960راجع في ذلك )ألو المجد،  71
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 وجود خصومة موضوعية جدية -1

القدايا الواقعية، فال يجوم للمحلمة النظر في  بغيرفال يجوم أن يتصل العمل القدائي 
قدية تواطأ طرفاها على رفعها للطعن في دستور ة قانون ما طالما خال األمر من خصومة، لما 

وهي التي ط يلون للحلم الذي يصاااااادر فيها أي أثر  ،ط تنظر المحلمة في الدعاوى غير المنتجة
 (87:  1999)علد الفتاح،  .قانوني على الخصومة القائمة

"إن الخصاااااااااام ط يملنه أن يرفع الدعوى  :وقد علر القادااااااااااي هولمم عن هذا الملدأ بقوله
لمجرد تقر ر الحقائق القانونية في الهواء"، لما أن المحلمة ط تختص لرصااااااااااااااادار فتاوى أو  راء 

وقد قرر ذلك القاداااي جون جاي بأن ملدأ الفصااال لين السااالطات يمنعها من إصااادار  ،اساااتشاااار ة
. قتداايها أن تقصاار نشاااطها على الخصااومات والمنامعات الطليعية القدااائيةياء اطسااتشااار ة و اآلر 

 (210،211:  1960)ألو المجد، 

 ضرورة توفر المصلحة الشخصية لدى الدافع بعدم دستورية القانون  -2

لما هو الحال في ساااااااائر النظم –ن من المبادئ المساااااااتقرة في الفقه والقدااااااااء األمر لي إ
، عها مصاالحة شااخصااية مباشاارة في رفعهامن شاارو  قلول الدعوى أن تتوافر لدى رافأن  -األخرى 

( ومعنى ذلك أنه ط يقلل من الطاعن في دسااااااتور ة القانون أن يلتفي 212:  1960)ألو المجد، 
بالتدليل على قيام التعارم لينه وبين نص من نصاااااااوص الدساااااااتور، لل يجل عليه فول ذلك أن 

له داااررًا شاااخصااايًا مباشااارًا أو يشاااك في أن يسااالل له هذا الدااارر، وط يثلت أن القانون قد سااالل 
 داااااااااااااارر يشااااااااااااااارله فيه العامة.أي ب ،يلفي في ذلك أن يثلت أنه مهدد على نحو عام غير محدد

 (88:  1999)علد الفتاح، 

و تدااح من الشاارطين السااابقين مدى حرص المحلمة على تدااييق نطال الرقابة، لل إن 
قد أدت في بعم المناساااااابات إلى القداااااااء على لل وساااااايلة للطعن في المبالغة في هذا الحرص 
 "الرقابة على دستور ة القوانين"ادة الدلتور أحمد لمال ألو المجد في لتابه عالقانون، وقد شارك س

لون أن هذا التشديد لثيرًا ما  ،القانون الدستوري في اعترادهم على تشدد المحلمة في ذلك شّراح
و ترك ذوي المصالحة في حيرة من أمرهم حتى تأتي المناسابة  ،ر ة القوانينيؤخر الفصال في دساتو 

 التي يملن فيها عرم المشللة الدستور ة على القداء في ظل هذه الشرو .
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 قيمة الحكم بعدم الدستوريةثالثًا: 

قداااااء المحلمة في الفصاااال في الدفع بعدم دسااااتور ة قانون ما قداااااء امتناس، ويظل  يعد
: 1995القانون غير الدساااتوري قائمًا من الناحية النظر ة حتى يلغيه المشااارس صاااراحة. )ساااالمان، 

نما 178 ( وبالتالي فرنه ط يترتل على مخالفة القانون المطعون به أي جماء يمسااااااااااااه في ليانه، وا 
في أن يمتنع عن تطليقه  -إذا اكتشااااااااااااد تعارم القانون مع الدسااااااااااااتور-القداااااااااااااء  لل ما يفعله

اًل تطليق النصاااااااااوص الدساااااااااتور ة على اطلتمام بأوامر دااااااااامف ،خصاااااااااوص النماس المعروم أمامه
س التي تخالفها وتخرج عن حدودها، و ترتل على ذلك أن تقداااااي المحلمة في الخصاااااومة المشااااارّ 

( غير أن 221:  1960)ألو المجد، ،انون المخالد للدساااتورتمامًا وجود الق لةتجاهمالموداااوعة 
وذلك بفداااااااااال نظام السااااااااااوالق القدااااااااااائية  ،اآلثار العملية للحلم تتشااااااااااابه مع  ثار الحلم باإللغاء

ساااااااااااااالسااااااااااااااوني ومن لينهاا الوطيات المتحادة األمر لياة، به في الدول ذات النظاام األنجلو  المعمول
ولذلك تتقيد به المحاكم األدنى درجة  ،لذي أصاااااادرتهومقتدااااااى ذلك أن لل محلمة تتقيد بالحلم ا

 (179:  1995)سالمان،  .منها

 الفرع الثاني

 الرقابة عن طريق أوامر المنع

 ماهية أوامر المنعأواًل: 

أو أن تطليق هذا  ،يفترم في حالة أمر المنع، أن فردًا ما يدعي عدم دسااااااااااااااتور ة قانون 
القانون ساااايؤدي إلى إلحال داااارر به، فيقوم هذا الفرد لتقديم طلل إلى المحلمة لتصاااادر أمرًا إلى 
الموظفين المللفين لمنعهم من تنفيذ ذلك القانون، فرذا أصاااااااااااااادرت المحلمة ذلك األمر وجل على 

ّط تعّرم لعقوبة جنائية  (181:  1995)سالمان،  .الموظد المختص تنفيذه وا 

" أوامر قداااااااااااائية تتخذ صااااااااااايغة النهي الصااااااااااار ح  :وعليه يملن تعر د أوامر المنع بأنها
أو إذا باشر نشاطًا خاطئًا  ،توجه إلى شخص ما إلنذاره بأنه إذا استمر في نشا  خاطئ معينالو 
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 .يتعرم للعقال على أساااااااا  إهانة القدااااااااء -فول التمامه بالتعويم–يوشاااااااك أن يقوم به، فرنه 
 (216:  1955)مايرم، 

و رى الشااراح األمر ليون أن نشااأة نظام أوامر المنع أمام القداااء اطتحادي بالذات تسااتند 
الذي يقرر أن "السااالطة القداااائية  األمر لي، إلى النص العام الوارد في المادة الثالثة من الدساااتور

:  1960د، . )ألو المجااتمتااد إلى جميع المنااامعااات التي تقوم في ظاال القااانون أو مبااادئ العاادالااة"
240) 

 قانون العدالة ونشأة أوامر المنعثانيًا: 

الذي يعتمد على القانون المشااااااااااااااترك  ،نجليمي وترجع نشاااااااااااااااأة أوامر المنع إلى القانون اإل
Common Low  لم تكن قواعد و أيدااااااااااااااًا، األمر لية وهو النظام السااااااااااااااائد في الوطيات المتحدة
تسمح بحماية األفراد من األدرار المالية أو الشخصية التي تهددهم،  في انجلترا القانون المشترك

نما انحصااااارت حمايته لهم في لفالة حقهم في التعويم الما ، لي بعد وقوس الدااااارر وتحققه فعالً وا 
ويلون ذلك بأوامر يصااااادرها الملك تدااااامن تحو ل إحدى الجهات القداااااائية حق الفصااااال في نوس 

ه األوامر عن معالجة صااااورة معينة من صااااور الداااارر فرن معين من الخصااااومات، فرذا خلت هذ
وأدى ذلك في نهاية األمر إلى  صااااااااااااااحل الشاااااااااااااأن يبقى محرومًا من لل حماية أو جماء قانوني.

تشاااااااااااااليل محاكم العدالة لنظام مساااااااااااااتقل عن النظام القداااااااااااااائي القائم على تطليق قواعد القانون 
اعد القانون المشترك بما تستخلصه ولانت هذه المحاكم تسد نقص قو  Common Lowالمشترك 

  القاااااااانوني الطليعي.و في لااااااال حاااااااالاااااااة تعرم عليهاااااااا من مباااااااادئ األخالل والدااااااااااااااامير 
 (145-140:  1960)ألو المجد، 

وعناادمااا نقاال هااذا النظااام إلى الوطيااات المتحاادة األمر ليااة مااا للثاات أن اناادمجاات محاااكم 
العدالة أنه ط يلتفي لتعويم صااااااااحل  وأهم ما يميم قانون  ،العدالة مع محاكم القانون المشاااااااترك

نمااااا يلفاااال فول ذلااااك منع العاااادوان قلاااال وقوعااااه  ،الحق بعااااد تحقق العاااادوان على حقااااه فعاًل، وا 
الذي يخشااااااى وقوس داااااارر عليه إثر  ،( فأصاااااابح صاااااااحل المصاااااالحة245:  1960)ألو المجد، 
يلجأ إلى هذه المحاكم طسااااتصاااادار أمر منع وفقًا لقانون  -يعتقد أنه غير دسااااتوري –تطليق قانون 

 العدالة يمنع بموجبه الموظد المختص تحت طائلة العقال تنفيذ ذلك القانون عليه.
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ومن أهم خصاااائص أوامر المنع أنها تعد "دااامانة عامة" بمعنى أنها تصااالح لحماية لافة 
أنواس الحقول، فهي في مجال القانون الخاص أداة فاعلة لداااااااااااااامان الوفاء باطلتمامات التعاقدية 
 وغيرها، وبذلك تداااايد إلى القوة الذاتية لاللتمام المدني داااامانًا جديدًا  لرلمامها الموجه إليه األمر
ط تعرم للعقال على جر مة إهانة القداااااء. وتعد أوامر المنع فول ذلك داااامانًا  لتنفيذ تعهداته وا 
هاما لحماية "الملكية المعنوية" لحقول المؤلد والمخترس، وتظهر أهمية هذه الحماية إذا لوحظ أن 

 (247:  1960أبو المجد، . )ال تقرر لهذه الحقوق حماية كافية Common Lowقواعد 

ن أوامر المنع تقرر اسااااتعمالها للمرة األولى لوساااايلة للرقابة على دسااااتور ة إأن نقول  بقي
همة المعروفة بقدية أوسلورن مفي القدية ال م1824القوانين في الوطيات المتحدة األمر لية عام 

 .72دد لنك الوطيات المتحدة

 الفرع الثالث

 الرقابة عن طريق األحكام التقريرية

عرم  ،بعدم الدسااتور ة، وأوامر المنع لطر ق للرقابة على دسااتور ة القوانينلجانل الدفع 
فاة لادعوى تقر ر الحقول أو و النظاام األمر لي طر قاًا ثاالثاًا وهو طر ق اطلتجااء إلى الادعوى المعر 

 .ما يسمى في الوطيات المتحدة باألحلام التقر ر ة

يلجأ بمقتداه طرفان إلى المحلمة  هذه األحلام أسلوبًا من أساليل القانون الخاص، دوتع
وبالتالي تقر ر المرلم القانون لكل  ،يطلل أحدهما إصااااااااااااااادار حلم يقرر حقوقهما المختلد عليها

 (90:  1999)علد الفتاح،  .منهما

جدل للير حول دستور ة هذه األحلام لخلوها من أحد األمر لية ُأثير في الوطيات المتحدة 
وبالتالي فرنها تقترل لثيرًا من  ،دااااائي وهو عنصاااار األمر بالتنفيذالعناصاااار األساااااسااااية للحلم الق

 -وبعد نقاشااااات طو لة في الوطيات المتحدة-غير أنه  ،اآلراء اطسااااتشااااار ة والدعاوى غير المنتجة

                                                 
وما يليها لسعادة الدلتور  248تفاصيل القدية في لتال الرقابة على دستور ة القوانين في الوطيات المتحدة األمر لية ص  راجع 72

 أحمد لمال ألو المجد.
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انتهت المحاكم في معظمها إلى التسليم لجوام إصدارها. واستندت في ذلك إلى أن الفارل جوهري 
و تمثل ذلك في أن  ،ولل من الدعاوى غير المنتجة واآلراء اطسااااااااااااتشااااااااااااار ة لين األحلام التقر ر ة

أما الحلم في  ،الحلم التقر ري حلم بات يلمم أطراف الدعوى في خصااااااااااوص النماس الصااااااااااادر فيه
وأما الرأي اطستشاري فهو  ،تأثر به حقول األفرادتالدعوى غير المنتجة فهو مجرد تقر ر نظري ط 

نون في بعم الوقائع التي لم تصاااااال بعد مودااااااع خصااااااومة لين األطراف، مجرد تقر ر لحلم القا
 .لاااااااامااااااااا أنااااااااه غااااااااياااااااار ماااااااالاااااااامم فااااااااي مساااااااااااااااااااااتااااااااقاااااااالاااااااال الااااااااعااااااااالقااااااااة لااااااااياااااااان هااااااااؤطء األطااااااااراف

 (276 : 1960)ألو المجد، 

إلى أن األحلام التقر ر ة تعد من  توذهل ،وقد خالفت المحلمة العليا هذا التوجه التداءً 
ولان ذلك عندما  ،ل الفصااااااال في دعوى غير منتجةيقليل إصااااااادار اآلراء اطساااااااتشاااااااار ة أو من قل

، غير Grannisفي قداااااية جراني   م1927عردااااات عليها مشاااااللة هذه األحلام ألول مرة عام 
مر بالتنفيذ" لي  أن "األ Swopeأنها ما للثت أن عادت في العام نفسه فقررت في قدية سوول 

دساااااااتور ة قانون األحلام التقر ر ة  1933جمءًا دااااااارور ًا من أجماء الحلم القداااااااائي وقررت عام 
 (278:  1960)ألو المجد،  .الصادر في وطية تنيسي

إلى  "الرقابة على دستور ة القوانين"وذهل سعادة الدلتور أحمد لمال ألو المجد في لتابه 
نساااال الطرل وأصاااالحها لممارسااااة الرقابة على القوانين، وأرجع ذلك إلى أن األحلام التقر ر ة هي أ

أن القداء في المسائل الدستور ة لي  في معظم صوره إّط قداًء تقر ر ًا، حتى في األحوال التي 
عند الدفع لذلك في خصاومة  تهيتخذ فيها صاورة األمر بمنع تنفيذ القانون أو القدااء بعدم دساتور 

هو التحقق من  -في لثير من الصاااااااور-أن لل ما يهدف إليه أطراف النماس موداااااااوعية، والواقع 
 الودع الدستوري لقانون أو طئحة معينة.

 وأداف سعادته أن الحلم التقر ري يتميم بالخصائص التالية:

لل ما تفعله المحلمة فيه هو تقر رها للمراكم القانونية للخصوم في الدعوى، دون أن تعقل  -1
 أمر تنفيذي.هذا التقر ر بأي 
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 لما ،وتحققه فعالً  ،ط يشاتر  طساتصادار هذا الحلم أن يشالو طالبه من وقوس دارر معين -2
هو الشاااااأن في دعاوى التعويم، لما ط يشاااااتر  أن يلون هناك دااااارر وشااااايك الوقوس لما 

 .يشتر  بالنسبة ألوامر المنع
مته لسااااااااابقة ومن قي ،المقدااااااااي به يءع به األحلام األخرى من حجية الشاااااااايتمتع بما تتمت -3

 قدائية.

يظهر مما سااااااااالق أن طرل الرقابة على دساااااااااتور ة القوانين في الوطيات المتحدة األمر لية 
تختلد اختالفًا لليًا عن طرل الرقابة القداااااااائية على دساااااااتور ة القوانين ساااااااواء تلك التي اعتمدها 

 المشرس المصري أو المشرس الفلسطيني.

األمر لية جاءت نتاج التطور والحاجة، ساااواء ما تعلق فطرل الرقابة في الوطيات المتحدة 
بالرقابة عن طر ق أوامر المنع أو عن طر ق األحلام التقر ر ة لما سلد ذلره، ويظهر ذلك جلياً  
من أن هذه الطرل لم ينظمها المشااااارس لل اعتمدها القدااااااء بعد تردد في األخذ لها التداًء ومن ثم 

ادها لطرل للرقابة على دساااتور ة القوانين والتي تللي مصااالحة اساااتقر القدااااء األمر لي على اعتم
 األشخاص بشلل مباشر.

ومن الجدير ذلره أن طليعة النظام الالمرلمي في الرقابة القدائية على دستور ة القوانين 
في الوطيات المتحدة األمر لية سااااااااااااااااهم في تلني ونجاح هذه الطرل لتحر ك الرقابة، فالرقابة عن 

المنع أو عن طر ق األحلام التقر ر ة تشاااااااااابه الى حد للير اجراءات الدعوى العادية،  طر ق أوامر
 األمر الذي سهل من ممارستها واللجوء اليها.

وتجدر اطشااااارة هنا أنه على الرغم من أن الرقابة القدااااائية عن طر ق الدفع أمام محلمة 
مر لي والمصااااري والفلسااااطيني، المودااااوس هي من الطرل الرقابة المشااااترلة لين لل من النظام األ

إط أن الرقابة عن طر ق الدفع طبقًا للنظام األمر لي تختلد بشلل جوهري عن الرقابة عن طر ق 
 الدفع في النظام المصري والفلسطيني وسيأتي ليان ذلك في ملانه من هذه الدراسة.
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 المطلب الثاني

 الرقابة على دستورية القوانين في مصر طرق 

تتولى المحلمة  منه على أن: " (175)الذي ينص في المادة  م،1971بصاااادور دسااااتور 
أصااااااابح من  ،الدساااااااتور ة العليا دون غيرها الرقابة القداااااااائية على دساااااااتور ة القوانين واللوائح ..."

الواداااااااح أن المشااااااارس المصاااااااري قد تلنى قاعدة مرلم ة الرقابة القداااااااائية على دساااااااتور ة القوانين 
واختص لها هيئة قداااااااااائية مساااااااااتقلة قائمة لذاتها تكون أحلامها ملممة لجميع سااااااااالطات  ،واللوائح

وهو اختصااااااااااااااص عام وشاااااااااااااامل لكافة الطعون  ،وهي المحلمة الدساااااااااااااتور ة العليا ،الدولة والكافة
 الدستور ة على القوانين واللوائح.

الدساتور ة قانون المحلمة فية تحر ك الدعوى الدساتور ة في وقد عالج المشارس المصاري لي
منااه الطرل التي يتم من  (29)والمااادة  (27)عااالج في المااادة م، 1979لساااااااااااااانااة  48العليااا رقم 

أن الرقابة تثار أمام المادتان ساااااابقتا الذلر فحددت  ،خاللها تحر ك الرقابة على دساااااتور ة القوانين
حالة التلقائية المحلمة الدسااااااااااااااتور ة العليا لرحدى طرل ثالس: طر ق الدفع من األفراد، وطر ق اإل

:  2003، حسنين) .عمال المحلمة الدستور ة لحقها في التصديإ  قمن محلمة المودوس، وطر 
134) 

لذا فرننا ساااانسااااتعرم طرل الرقابة بعدم دسااااتور ة القوانين أمام المحلمة الدسااااتور ة العليا 
 لالتالي: ةفي فروس ثالثالمصر ة 

 مام محلمة المودوس.الرقابة عن طر ق الدفع الفرعي أ الفرع األول:

 الرقابة عن طر ق اإلحالة التلقائية من محلمة المودوس. الفرع الثاني:

 الرقابة عن طر ق التصدي من المحلمة الدستور ة العليا. ع الثالث:ر فال
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 الفرع األول

 لموضوعاالرقابة عن طريق الدفع الفرعي أمام محكمة 

( 94:  1999، )علد الفتاح ،هذه الطر قة األكثر شااااايوعًا لتحر ك الدعوى الدساااااتور ة دتع
من قانون المحلمة الدستور ة العليا، يتدح أن الرقابة تتحقق  73ل( 29ة )وباستعرام نص الماد

أو اإلداري،  اديح على إحدى محاكم القدااااااااء العمطرو  هذه الصاااااااورة عندما يلون هناك نماسفي 
ع تطليقه على النماس، فيدفع أحد الخصوم بعدم دستور ة مممهناك نص في قانون أو طئحة  ويلون 

ة الاادفع أوقفاات الاادعوى المنظور أمااامهااا وحااددت  هااذا النص القااانوني، فاارذا تراءى للمحلمااة جااّديااّ
ثالثة أشااااااااااااااهر يرفع خاللها دعوى عدم الدسااااااااااااااتور ة أمام المحلمة ط يجاوم اًل جلملدي الدفع أ

ّط اعتلرت الدفع لأّن لم يلن في  حال تخلفه عن ذلكالدستور   (136:  2003)حسنين،  .ة وا 

يعيًا أو معنويًا، وطنيًا أو أجنليًا، ويستوي أن يلون الدفع ر وقد يلون الطاعن شخصًا طل
ويلون الدفع في  ،أمام محلمة عادية أو محلمة قدااااااء إداري أو هيئة ذات اختصااااااص قداااااائي

 (11:  2001)علد المجيد،  .لدعوى أي حال تكون عليها ا

 جدية الدفع بعدم الدستوريةأواًل: 

نجد أنها قد أعطت  ،من قانون المحلمة الدساااااااااااتور ة العليا (29)من المادة  لبمراجعة الفقرة 
ملدي  الحق للمحلمة التي أثير الدفع بعدم الدساااااااتور ة أمامها أن تتأكد من جدية الدفع قلل تكليد

ويقصااد بالجدية أن يتحقق القادااي من أن الدفع ط ُيقصااد  ،باللجوء إلى المحلمة الدسااتور ة الدفع
 :74و تحدد ذلك بالتأكيد من مسألتين أساسيتين ،قاديتأو إطالة أمد ال الكيدبه 

 .أن يلون الفصل في مسألة الدستور ة منتجاً  .1

                                                 
( من قانون المحلمة الدساااااتور ة العليا المصاااااري على أن " تتولى المحلمة الرقابة القداااااائية على دساااااتور ة القوانين 29تنص المادة ) 73
أ(... .  ل( إذا دفع الخصااوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات اطختصاااص القدااائي : للوائح على الوجه اآلتيوا

بعدم دسااااااااااااااتور ة نص في قانون أو طئحة ورأت المحلمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا ط 
 الدعوى لذلك أمام المحلمة الدستور ة العليا ، فرذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتلر الدفع لأن لم يلن". يجاوم ثالثة أشهر لرفع

 (.1995( و )سالمان، 2001( و )علد المجيد، 2003راجع في ذلك )حسنين،  74
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:  2003)حساااانين،  .أن تحتمل مدى مطابقة القانون للدسااااتور اختالفًا في وجهات النظر .2
137) 

: أن يلون الفصل في مسألة الدستور ة منتجًا ومتصاًل بمودوس النماس في الدعوى المسألة األولى
وأن الحلم بعدم الدسااااااتور ة ساااااايفيد منه صاااااااحل الشااااااأن في  ،األصاااااالية على أي وجه من الوجوه

سااااتور ته ط يتصاااال الدعوى المنظورة، وعلى ذلك إذا اتدااااح للقادااااي أن القانون المطعون بعدم د
بالنماس المعروم عليه قرر رفم الدفع بعد الدساااااااتور ة، واساااااااتمر في نظر الدعوى الموداااااااوعية 

أن المحلمة الدساااااااتور ة يمتنع عليها أن إلى و ؤدي ذلك أيداااااااًا  ،دون التفات لمساااااااألة الدساااااااتور ة
في تعرم لمدى دساااااتور ة أي نص تشااااار عي ط يتصااااال بالموداااااوس المطروح عليها، الذي يندرج 

)علد  .حدود اختصاااصااها، ذلك أن هذه المحلمة ليساات ساالطة مراجعة لكافة النصااوص التشاار عية
 (13:  2001المجيد، 

فيجل أن  ،حتمل مدى مطابقة القانون للدسااااااتور اختالفًا في وجهات النظريأن : المســــألة الثانية
يتحقق القادااااااي من أن مطابقة القانون للدسااااااتور تحتمل اختالف في وجهات النظر أي أن يلون 
هناك شاااالهة في عدم دسااااتور ة القانون، والشااااك يفساااار في جانل عدم الدسااااتور ة عند تقدير مدى 

 جدية الدفع.

 طبيعة الدفع بعدم الدستوريةثانيًا: 

ودااااااوعية يملن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدفع بعدم الدسااااااتور ة من الدفوس الم ديع
الاادعوى، وهو دفع قااانوني يملن إثااارتااه أمااام محلمااة النقم، وهو دفع يتعلق بااالنظااام العااام، إذ 
يملن لمحلمة المودااااوس أن تتعرم له من تلقاء نفسااااها، وأن تحيل أمر الدسااااتور ة إلى المحلمة 

  (320:  1995)سالمان،  .الدستور ة العليا

ادة المسااااتشااااار محمد عممي البلري في لتابه "الدفوس في قانون المرافعات" مع و تفق سااااع
ساااعادة المساااتشاااار الدلتور علد العم م ساااالمان في أن الدفع بعدم الدساااتور ة هو دفع موداااوعي، 
غير أنه يختلد معه بأن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام، إذ يقول: " والدفع بعدم الدسااااااااااااااتور ة من 

ية المتعلقة لررسااااااااء القاعدة القانونية الواجبة التطليق، وُ لدى في أية حالة تكون الدفوس الموداااااااوع



111 

 

 

عليهااا الاادعوى، ولكنااه ط يتعلق بااالنظااام العااام، وط يجوم إثااارتااه ألول مرة أمااام محلمااة النقم." 
قدااائية  54لساانة  79( ويسااتشااهد سااعادته بالحلم الصااادر في الطعن رقم 32:  2000)البلري، 
 م، الذي جاء في حيثياته:1988اير ين 26جلسة 

"المقرر في قداااااء هذه المحلمة أن المحلمة الدسااااتور ة العليا هي المختصااااة دون غيرها 
بالفصااااال في دساااااتور ة القوانين واللوائح، وأن الدفع بعدم الدساااااتور ة نص في قانون أو طئحة غير 

محلمة النقم ما لم يلن ألداه  متعلق بالنظام العام، ومن ثم فال يجوم لصاحل الشأن إثارته أمام
 أمام محلمة أول درجة".

لتابه أصول الرقابة القدائية على "و رى سعادة المستشار الدلتور منير علد المجيد في 
أن الدفع بعدم الدساااااااتور ة لي  من الدفوس الموداااااااوعية أو الشاااااااللية،  "،دساااااااتور ة القوانين واللوائح

عتلر في يلمجادلة فيه مجادلة مودااااااااااااااوعية، لل وط يعتلر ا ،ولي  من الدفوس التي يخالطها واقع
مداااامونه ومرماه دفعًا لمقاللة النصااااوص التشاااار عية المطعون عليها بأحلام الدسااااتور الذي يجعل 

 من القواعد القانونية ملانًا عليًا.

لل من حق صاااحل الشااأن  ،وط يعتلر قرار القادااي بشااأن الفصاال في جدية الدفع نهائياً 
 (320:  1995)سالمان، .ليه بالطرل المقررة للطعن أمام المحلمة المختصةأن يطعن ع

 طبيعة ميعاد رفع الدعوى الدستورية:ثالثًا: 

ويقصااد لها أّط تظل األوداااس  ،المواعيد هي اآلجال التي حددها القانون لمباشاارة الدعوى 
( وميعاد 95:  1999 والمراكم القانونية غير مسااااااااااااااتقرة حتى ط تتألد المنامعات، )علد الفتاح،

الذي فردااه المشاارس على نحو  مر لحد أقصااى لرفع الدعوى الدسااتور ة أو الميعاد  ،أشااهر ةالثالث
الذي تحدده محلمة الموداااااااااوس في غداااااااااون هذه المدة، يعتلر ميعادًا حتميًا يتعلق بالنظام العام، 

الله المصااالحة يقيد محلمة الموداااوس والخصاااوم على حد ساااواء باعتبار أن المشااارس يهدف من خ
 2001)علد المجيد،  .العامة لتنظيم الطعن في دستور ة القوانين وباإلجراءات التي رسمها القانون 

 :97) 
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ويعااد هاذا الميعاااد من المواعيااد الناااقصاااااااااااااااة التي يجاال أن تتخااذ اإلجراءات خاللهااا، التي 
أحلااام المااد تنتهي بااانتهاااء اليوم األخير منهااا، ويسااااااااااااااري على ميعاااد رفع الاادعوى الاادسااااااااااااااتور ااة 

 (79:  1999المنصوص عليها بقانون المرافعات. )علد الفتاح، 

 الفرع الثاني

 الرقابة عن طريق ااحالة التلقائية من محكمة الموضوع

فقرة أ من قانون المحلمة الدسااااااااااااااتور ة العليا على أنه: "إذا تراءى  (29)نصاااااااااااااات المادة 
عدم  -ثناء نظر إحدى الدعاوى أ-إلحدى المحاكم أو الهيئات ذات اطختصااااااااااااااااص القداااااااااااااااائي 

دساااااااااااتور ة نص في قانون أو طئحة طمم للفصااااااااااال في النماس أوقفت الدعوى وأحالت األورال بغير 
 رسوم إلى المحلمة الدستور ة العليا للفصل في المسألة الدستور ة"

ومقتدى هذا النص أن من حق أي محلمة في السلم القدائي أن تحيل من تلقاء نفسها 
هذا من  دغير دسااااااتوري إلى المحلمة الدسااااااتور ة العليا لتفصاااااال في دسااااااتور ته، ويع أي نص تراه

. المحلمة الدساتور ة العليابالروافد الجديدة التي أداافها قانون المحلمة الدساتور ة العليا لالتصاال 
 (321:  1995)سالمان، 

أن تصدر باإلحالة  ن مباشرة محلمة المودوس لهذا اطختصاص بمبادرة منها، يقتديهاا  و 
حلمًا بمعنى الكلمة يلون قاطعًا في دطلته على أن تعرم لنفساااااااااااها المساااااااااااألة الدساااااااااااتور ة على 
المحلمة الدستور ة العليا، واستنهام وطية المحلمة الدستور ة بالفصل في المسألة الدستور ة، إذ 

مال نص تشر عي طمم إع ،اختصها المشرس بالفصل في نماس معين ،ط يجوم ألية محلمة أو هيئة
)علد المجيد،  .ته للدسااتور من وجهة ملدئيةمللفصاال في النماس المعروم عليها إذا لدا لها مصاااد

2001  :9) 

وعلياه يملن أن  ،فقرة أ نجاد أنه أورد لفظ محااكم مطلقااً  (29)وبالرجوس إلى نص الماادة 
بالنساااابة للقداااااء ف ،في الساااالم القدااااائي اهما لانت درجتهماإلحالة التلقائية من أية محلمة تكون 

 ،العادي يملن أن تكون اإلحالة من محلمة النقم أو اطسااااااااااااااتئناف أو المحلمة األدنى من ذلك
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وبالنساااااااااابة لمجل  الدولة يملن أن تكون اإلحالة من المحلمة اإلدار ة العليا أو محلمة القداااااااااااء 
 .ألعلى بموقد المحلمااااة األدنىهااااذا وط تتقيااااد المحلمااااة ا ،اإلداري أو مااااا هو أدنى من ذلااااك

 (98:  1999)علد الفتاح، 

ولكن ما هي سلطة قادي المودوس باإلحالة من تلقاء نفسه في حال تطليق نص المادة 
ن مَ فقرة ل المتعلقة في الدفع بعدم الدسااااااااااااااتور ة من إحدى أطراف الدعوى في حال تخلد  (29)

 ة الدستور ة خالل األجل المدرول له.ولم يرفع الدعوى أمام المحلم ،دفع بعدم الدستور ة

 "النظر ة العامة للقانون الدستوري "ذلك سعادة الدلتور رممي الشاعر في لتابه  عنيجيل 
أنه في هذه الحالة ط يوجد ما يمنع قادي المودوس أن يحيل المسألة الدستور ة والنص المطعون 

تراءى له عدم دساااااااتور ة هذا النص وأنه إلى المحلمة الدساااااااتور ة العليا إذا  ،من تلقاء نفساااااااه ،فيه
وأن القول بغير ذلك يجعل دعوى عدم الدسااااااتور ة دعوى  ،طمم للفصاااااال في الدعوى المودااااااوعية

شااخصااية وليساات دعوى مودااوعية لما أراد لها المشاارس، وط يتصااور أن يجد القادااي نفسااه أمام 
المعروم لمجرد أن صااااحل  نص يعتمد تمامًا في عدم دساااتور ته ثم يلتمم به ويطبقه على النماس

 الشأن لم يرفع الدعوى في الموعد المحدد.

المتمثل في  ،ق طر قة اإلحالة بصااااااااااااااورة مثلى الهدف من تقر ر الرقابة الدسااااااااااااااتور ةوُتحقِّ 
قرار المشاااروعية الدساااتور ة بصااارف النظر عن مصاااالح  ،التطليق الصاااحيح لنصاااوص الدساااتور وا 

وار عأو لم يفطنوا لل ،في بعم الحاطت دسااااااااااااااتور ةهم تقر ر عدم اليالذين قد ط يجدالخصااااااااااااااوم 
القداااااااااااائية على  ( خاصاااااااااااة في ظل ملدأ مرلم ة الرقابة98:  1999)علد الفتاح،  ،الدساااااااااااتوري 

بمقتداه حصر ذلك في جلهة قدائية واحدة هي و الذي تلناه المشرس المصري  ،دستور ة القوانين
 المحلمة الدستور ة العليا.

طر ق اإلحالة من محلمة  التي تنص على (،29)من المادة  (أ) الفقرة توقد اشااااااااااااااترط
أن يلون النص التشااااااااار عي الذي تراءى للمحلمة بعدم دساااااااااتور ته طممًا للفصااااااااال في الموداااااااااوس 

الطلبات الموداااااااااوعية المرتبطة به بأن يلون الحلم في المساااااااااألة الدساااااااااتور ة مؤثرًا في الحلم في 
ق في الدعوى، وبالخصااااام الذي أثار المساااااألة ومن ثم يتصااااال هذا الشااااار  بالح ،دعوى الموداااااوس

 (10:  2001)علد المجيد،  .الدستور ة بمعنى أن يلون منتجًا في دعوى المودوس
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 الفرع الثالث

 الرقابة عن طريق التصد  من المحكمة الدستورية العليا

في -من قانون المحلمة الدساااااتور ة العليا على أنه: "يجوم للمحلمة  (27)نصااااات المادة 
أن تقداااااااااااي بعدم دساااااااااااتور ة أي نص في قانون أو طئحة يعرم لها بمناسااااااااااابة  -الحاطت جميع

ذلك بعد اتباس اإلجراءات المقررة لتحدير  ،ممارسة اختصاصاتها و تصل بالنماس المطروح عليها
 .الدعوى الدستور ة"

وبذلك يلون قانون المحلمة الدسااااااتور ة قد اسااااااتحدس أساااااالوبًا  خر للرقابة القدااااااائية على 
ساااتور ة القوانين فأعطى القانون المحلمة الدساااتور ة ذاتها الحق في أن تتصااادى لممارساااة الرقابة د

 على دستور ة القوانين للما رأت نصًا غير دستوري ولان ذا صلة بالنماس المطروح عليها.

وفي هذه الحالة يجل تكليد هيئة المفوداااااااااااااين لدى المحلمة باتخاذ اإلجراءات بشاااااااااااااأن 
الذي يتصااال بالنماس المطروح على  ،دساااتور ة بالنسااابة للنص موداااوس التصاااديتحداااير الدعوى ال

)علد  .من قانون المحلمة إللداء رأيها القانوني في المسااااااااااااألة (39)المحلمة وفقًا لما تقرره المادة 
 (25:  2001المجيد، 

م الحقيقة أن اساااااااااااتخدام المحلمة لرخصاااااااااااة التصااااااااااادي ط يعني القطع بأن النص الذي تو 
ملدئية ط يعتد لها إّط  ن األمر حينئذ  ط يعدو أن يلون وجهة نظرإه غير دستوري، إذ ل يصدالت

 (107:  1999)علد الفتاح،  .عند الفصل النهائي في دستور ة النص

 ، من قانون المحلمة الدسااااااااتور ة دااااااااوابل عدة لطر ق التصاااااااادي (27)وودااااااااعت المادة 
 تتمثل في :

لتصـــد  بمناســـبة ممارســـتها الختصـــاص من أن تمارس المحكمة الدســـتورية رخصـــة ا -1
 .اختصاصاتها فقط

تلقاء نفسها دون تباشره من  اً حقد ممارسة المحلمة الدستور ة العليا لرخصة التصدي عتو 
( ومن حق األفراد تنليه المحلمة الدساااااتور ة 323: 1995)ساااااالمان،  ،قدم إليهايالحاجة إلى دفع 
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نما يقتصااااااار األمر فقل على أصاااااااحال  ،لهم ذلكطساااااااتخدام هذا الحق، ولي  لل األفراد يحق  وا 
الصااااااافة في النماس المطروح أمام المحلمة، ويملن أن يلون ذلك في صاااااااورة طلل يقدم للمحلمة، 

 (107:  1999.)علد الفتاح، لما يملن أن يلون من دمن المذلرات التي تقدم للمحلمة

ا المشااااااااارس لها عندما وقد ذهلت المحلمة الدساااااااااتور ة إلى تقييد هذه الرخصاااااااااة التي منحه
إلى وجول أن يلون  ساااااتور ةد قداااااائية 6لسااااانة  18ذهلت في حلمها الصاااااادر في الدعوى رقم 

وبذلك فقد منعت نفسااااها من  ،النص الذي يرد عليه التصاااادي متصاااااًل لنماس مطروح على المحلمة
أو إذا لان النص  ،التصااااادي ألي نص بمناسااااابة ممارساااااتها اختصااااااصاااااها في تفساااااير النصاااااوص

 . بمدى قلول الدعوى أو عدم قلولها أو البحس في مدى توافر أي شر  من شرو  الدعوى متصالً 
 الحلم: هذا ومما ورد في حيثيات  (107:  1999)علد الفتاح، 

"يجوم للمحلمة في جميع الحاطت أن تقدي بعدم دستور ة أي نص في قانون أو طئحة 
وذلك بعد اتباس  ،المطروح عليها يعرم لها بمناساااااااابة ممارسااااااااة اختصاااااااااصااااااااها، و تصاااااااال بالنماس

اإلجراءات المقررة لتحداااااير الدعاوى الدساااااتور ة، وذلك أن إعمال هذه الرخصاااااة المقررة للمحلمة 
طبقًا للمادة المذلورة منو  بأن يلون النص الذي يرد عليه التصااادي متصااااًل لنماس مطروح عليها، 

الراهنة التي انتهت المحلمة من قلل انتهاء  فرذا انتفى قيام النماس أمامها لما هو الحال في الدعوى 
 75.فمن ثم ط يلون لرخصة التصدي سند يسو  استعمالها" ،الخصومة فيها

 .يجب لممارسة رخصة التصد  أن تتخذ ااجراسات المعتادة لتحضير الدعاوى  -2

تقوم لرحالة النص الذي يرد عليه  ،وعند اكتشافها للمخالفة الدستور ة ،بمعنى أن المحلمة
التصااادي إلى هيئة المفوداااين بالمحلمة لتحداااير الدعوى وا عداد تقر ر لرأيها، ثم تعرم األورال 

 (324:  1995)سالمان،  .على رئي  المحلمة لتحديد جلسة ليتم الفصل في الدعوى الدستور ة

يكون صـــــلة بين النص المطروح على المحكمة والنص الذ  رأت المحكمة التصـــــد   أن -3
 .لدستوريته

                                                 
 (107:  1999د الفتاح، م. )عل1985ديسملر  21قدائية دستور ة جلسة  6لسنة  18راجع مقتطفات من الحلم في الدعوى رقم  75
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حيس إن القانون لم يشااتر  أن النص محل التصاادي  ،وتكتفي المحلمة لوجود هذه الصاالة
غير أن المحلمة اسااااااتلممت أن ، اكتفى بمجرد قيام صاااااالة أيًا لانت لل ،طمم للفصاااااال في الدعوى 
نماس مطروح عليها بالفعل واتصااااالت المحلمة به اتصااااااًط مطابقًا ل وداااااس يلون النص متصااااااًل ل

 فال فرذا لم تكن المحلمة قد اتصاااااااااااااالت بالنماس المطروح أمامها اتصاااااااااااااااًط قانونياً  ،القانونية المقررة
 .76مجال لممارسة رخصة التصدي

أن  "توري النظر ة العامة للقانون الدساااااا"وقد رأى سااااااعادة الدلتور رممي الشاااااااعر في لتابه 
الرقابة عن طر ق رخصااااة المنهج الذي انتهجته المحلمة نهج غير سااااديد وفيه تدااااييق لممارسااااة 

س قد اسااااااااتخدم إلعطاء الحق في التصاااااااادي المشاااااااارّ  س، ذلك أنّ ده المشاااااااارّ رِ ما لم يُ  هوالتصاااااااادي، و 
في س في التوسع رغبة من المشرّ  دللمحلمة الدستور ة عبارة "بمناسبة ممارسة اختصاصها" مما يع

حاطت التصاااادي إذ لو أراد التدااااييق من حاطت التصاااادي لكان يجل عليه اسااااتعمال اصااااطالح 
ن بحس مدى قلول الدعوى أو عدم قلولها أو البحس في إ" لدًط من اصاااااطالح "بمناسااااابة" إذ "أثناء

 "مناسبة" طستخدام المحلمة الدستور ة حقها في التصدي. دمدى توافر شر  الدعوى يع

التي تباشاارها المحلمة الدسااتور ة من خالل  ،لى أن الرقابة على الدسااتور ةبقي أن نشااير إ
المسااألة إحالة ط تتقيد بميعاد شااأنها في ذلك شااأن اإلحالة التي تتم لها  ،اسااتعمالها لحق التصاادي

 الدستور ة من محلمة المودوس.

 

                                                 
 (324:  1999م. )علد الفتاح، 1983يونيو  11ل دستور ة جلسة 1لسنة  31راجع مقتطفات من الحلم في الدعوى رقم  76
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 المبحث الثاني

 في فلسطين القوانين دستورية القضائية على طرق الرقابة

 :تمهيد وتقسيم

قاعدة مرلم ة  -س األمر ليوخالفًا للمشرّ  ،س المصري لما المشرّ -س الفلسطيني تلنى المشرّ 
وذلك بصاااااادور قانون المحلمة الدسااااااتور ة العليا، الذي  ،الرقابة القدااااااائية على دسااااااتور ة القوانين

القوانين  على أن: "تختص المحلمة دون غيرها بالرقابة على دساااااااااتور ة همن (24)نصااااااااات المادة 
 .واألنظمة"

طرل تحر ك الرقابة أمام هذه العليا الدسااااااااااااااتور ة  تنامحلموبناء على ذلك فقد حدد قانون 
التي من شاااأنها أن تحرك الدعوى أمامها في ساااليل بحس مساااألة الدساااتور ة عند الطعن  ،المحلمة

من قانون  (27)في المادة  ذلكس الفلساااااااطيني تناول المشااااااارّ قانوني، حيس في دساااااااتور ة أي نص 
تتولى المحلمة الرقابة القداااااائية على الدساااااتور ة  التي نصااااات على: " ،الدساااااتور ة العليا محلمتنا

بطر ق الدعوى األصاااااالية المباشاااااارة التي يقيمها الشااااااخص المتداااااارر أمام  -1: على الوجه التالي
إذا تراءى إلحاادى المحاااكم أو  -2ون. من هااذا القااان (24المااادة ) المحلمااة اسااااااااااااااتنااادًا إلى أحلااام

عدم دسااتور ة نص في قانون أو  ،أثناء نظر إحدى الدعاوى  ،الهيئات ذات اطختصاااص القدااائي
مرساااااااااوم أو طئحة أو نظام أو قرار طمم للفصااااااااال في النماس، أوقفت الدعوى وأحالت األورال بغير 

إذا دفع الخصااااوم أثناء  -3. رسااااوم إلى المحلمة الدسااااتور ة العليا للفصاااال في المسااااألة الدسااااتور ة
ئي بعدم دساااااتور ة نص في نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات اطختصااااااص القداااااا

قانون أو مرسااااااااوم أو طئحة أو نظام أو قرار ورأت المحلمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر 
الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا ط يجاوم تسااااااااااااااعين يومًا لرفع دعوى لذلك أمام المحلمة 

إذا لاااناات  -4. أن لم يلنالاادسااااااااااااااتور ااة العليااا، فاارذا لم ترفع الاادعوى في الميعاااد، اعتلر الاادفع لاا
غير  اً المحلمة تناق  نماعًا معرودااااااًا عليها وأثناء السااااااير في النماس تلين للمحلمة أن هناك نصاااااا

بشر  أن  ،دستوري متصل بالنماس، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في عدم دستور ته
 ".يلون ذلك النص متصاًل فعاًل بالمنامعة المطروحة

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A15122_24#A15122_24
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A15122_24#A15122_24
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 الرقابةس الفلسااااااااطيني تلنى أربعة طرل لتحر ك النص يتدااااااااح أن المشاااااااارّ ومن خالل هذا 
 وهي على النحو التالي:أمام المحلمة الدستور ة العليا، الدستور ة 

 .طر ق الدعوى األصلية المباشرة -1
 .طر ق اإلحالة التلقائية من محلمة المودوس -2
 .طر ق الدفع الفرعي أمام محلمة المودوس -3
 .الدستور ة العلياطر ق التصدي من المحلمة  -4

وى األصااااالية س الفلساااااطيني قد تلنى الرقابة عن طر ق الدعومما سااااالق يتداااااح أن المشااااارّ 
تحر ك في الذي اقتصااااااار  ،س المصاااااااري متقدمة عما ذهل إليه المشااااااارّ  ةوذلك في خطو  ،المباشااااااارة
 .الطرل الثالثة األخرى على الدستور ة  الرقابة

يتلنى مرلم ة الرقابة على دساااااااااااتور ة ط فرنه  -لما رأينا ساااااااااااابقا–أما المشااااااااااارس األمر لي 
دساااتور ة تختلد في معظمها عن على اللرقابة في تحر ك الذا لانت الطرل المتبعة لديه   القوانين

 .س المصري س الفلسطيني والمشرّ الطرل التي تلناها المشرّ 

المحلمة  ر الرقابة على دساااتور ة القوانين أمامصاااس الفلساااطيني حقدم أن المشااارّ تا م ومفاد
 لالتالي: مطاللوسنتناولها بالشرح  في أربعة  ،الدستور ة العليا بأربعة طرل 

 .: الرقابة عن طر ق الدعوى األصلية المباشرةاألول المطلب

 .: الرقابة عن طر ق اإلحالة التلقائية من محلمة المودوسالثاني المطلب

 .ة المودوس: الرقابة عن طر ق الدفع الفرعي أمام محلمالثالث المطلب

 .: الرقابة عن طر ق التصدي من المحلمة الدستور ة العلياالرابع المطلب
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 األول المطلب

 الرقابة عن طريق الدعوى األصلية المباشرة

س الفلسطيني أسلول الرقابة عن طر ق الدعوى األصلية المباشرة في اللند لقد تلنى المشرّ 
تتولى المحلمة الرقابة  الذي جاء فيه: " ،من قانون المحلمة الدساااااااتور ة العليا (27)من المادة  1

بطر ق الدعوى األصااااالية المباشااااارة التي يقيمها  -1القداااااائية على الدساااااتور ة على الوجه التالي: 
وقد جاء  ،77من هذا القانون"( 24)ًا إلى أحلام المادة نادر أمام المحلمة اسااااااتداااااار لشااااااخص المتا

 ،لطر ق الدعوى األصاااااالية المباشاااااارة مخالفًا لما هو معمول به في القانون المصااااااري  هذا اطعتنال
. الذي لم يعرف طر ق الدعوى األصلية المباشرة لوسيلة من وسائل الرقابة على دستور ة القوانين

وهو الذي أقره مجل  الدولة في   المصااااري، رغم أن المشااااروس األصاااالي للمحلمة الدسااااتور ة العليا
ينص على أنه يجوم لكل ذي مصااااالحة شاااااخصاااااية مباشااااارة أن يطعن لدى  م1973ديساااااملر  20

أي أنه يحق ل فراد أن  ،المحلمة الدساااااااااااتور ة العليا بعدم دساااااااااااتور ة أي نص في قانون أو طئحة
المشروعات التي تلت  إط أن ،وا للمحلمة الدستور ة طاعنين في دستور ة التشر عات واللوائحؤ يلج

 .هذا المشروس جاءت خالية من تقر ر هذا الحق ل فراد بما فيهم قانون المحلمة الدستور ة الحالي
 (326:  1995)سالمان، 

 –لرروا اطكتفاء بالوساااااااائل الثالس  78القانون الدساااااااتوري المصااااااار ين شاااااااّراحولعل بعم 
 في دستور ة القوانين ق الطعن المباشروذلك خشية أن تؤدي إباحة ح -والتصدي ،اإلحالة ،الدفع

 ،  لمهامهامما يلد  القدايا أما المحلمة الدستور ة العليا ويعيقها عن التفرّ  ،إلى إساءة استعماله
إلى أن يثور خالف  ،عالوة على أن األصااااااااااال هو مراعاة لافة القوانين واللوائح ألحلام الدساااااااااااتور

                                                 
الرقابة على دسااااااتور ة  -1 :تختص المحلمة دون غيرها بما يلي( من قانون المحلمة الدسااااااتور ة العليا على أنه : "24تنص المادة ) 77

والقوانين في حال التنامس حول حقول السااااااااااااالطات الثالس وواجباتها  القانون األسااااااااااااااساااااااااااااي تفساااااااااااااير نصاااااااااااااوص -2القوانين واألنظمة. 
الفصل في  -4 ن الجهات القدائية والجهات اإلدار ة ذات اطختصاص القدائي.الفصل في تنامس اطختصاص لي -3 .واختصاصاتها

النماس الذي يقوم بشااااأن تنفيذ حلمين نهائيين متناقدااااين صااااادر أحدهما من جهة قدااااائية أو جهة ذات اختصاااااص قدااااائي واآلخر من 
( من 37المادة ) ج( من 1وفقًا ألحلام اللند ) اللت في الطعن بفقدان رئي  الساااااااااااااالطة الوطنية األهلية القانونية -5جهة أخرى منها. 

 " .ئه، ويعد قرارها نافذًا من تار   مصادقة المجل  التشر عي عليه بأغللية ثلثي عدد أعدام2003القانون األساسي المعدل لسنة 

وقد ذلر ساااعادة المساااتشاااار الدلتور علد العم م ساااالمان في "لتابه رقابة دساااتور ة القوانين" أساااماء البعم منهم مثل ساااعادة الدلتورة  78
 سعاد الشرقاوي ، و سعادة الدلتور علد هللا ناصد، وسعادة المستشار وجدي علد الصمد. 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=45119&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=45119&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14138_37#A14138_37
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14138_37#A14138_37
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14138_37#A14138_37
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تطليقه، فيعرم أمر دستور ته على القداء لجدي بشأن عدم دستور ة أي نص منها عند طرحه 
 (22:  2004)الوحيدي،  .فيهت للل

 وقد تواترت أحلام المحلمة الدسااااااتور ة العليا المصاااااار ة على القداااااااء بعدم قلول الدعوى 
أي أنها اساااااتقرت على أنه ط حق ل فراد  ،إذا ما رفعت من قلل األفراد بطر ق مباشااااارة الدساااااتور ة

 8لدستور ة العليا للطعن بعدم الدستور ة، ومن ذلك قداؤها في الدعوى رقم اللجوء إلى المحلمة ا
 79م.1981ديسملر  5جلسة  ،دستور ة دائيةق 2لسنة 

وقد ذهل المساااااتشاااااار الدلتور علد العم م ساااااالمان في لتابه رقابة دساااااتور ة القوانين بأنه 
 ،األخرى  ةالطرل الثالث لان من األوفق أن يأخذ المشرس المصري بطر ق الدعوى األصلية لجانل

وعدم التعلل لترك هذا الطر ق لرسااااااااءة اساااااااتخدام المواطنين له، لل من الواجل عدم حرمانهم من 
ولان من األْوَلى األخذ  ،هذا الحق األصاايل للتقادااي في شااأن دسااتور ة أو عدم دسااتور ة القوانين

دعوى أصااااالية بعدم  لأن يشاااااتر  ممن يرفع ،لبعم الدااااامانات لعدم إسااااااءة اساااااتخدام هذا الحق
 الدستور ة أن يلون في مرلم قانوني يمسه النص المطعون عليه.

إلى  "القداااااااء الدسااااااتوري في فلسااااااطين"وذهل أسااااااتاذنا الدلتور فتحي الوحيدي في لتابه 
ادة المسااتشااار الدلتور علد العم م سااالمان من داارورة منح األفراد حق رفع عإليه ساا تأييد ما ذهل

 ،مع تفادي اطعترام القائم على تكر   الطعون أمام المحلمة ،تور ةدعوى أصاااااااالية بعدم الدساااااااا
وفي سيال حديثه ذلر سعادته أسماء بعم  وذلك لودع شرو  محددة تدمن عدم حدوس ذلك.

سااعادة الدلتور سااعد عصاافور، شااّراح القانون الدسااتوري المصااري الذين يؤ دون هذا الرأي، ومنهم 
سااااااعادة و  ،سااااااعادة الدلتور إلراهيم علد العم م شاااااايحاي، و ألو م د فهم مصااااااطفى وسااااااعادة الدلتور

 المستشار محمد وجدي علد الصمد.

ما اعتلرنا أن أوامر  اأخذ بالدعوى األصاااااااالية إذه أنبيملننا القول فالقداااااااااء األمر لي  أما
اطختصاااااص لمعالجة بصاااافة مسااااتقلة ومباشاااارة إلى المحلمة ذات  ،واألحلام التقر ر ة تقدم ،المنع

  .دستور ةال المسائل

                                                 
 (327: 1995م. )سالمان، 1981ديسملر  5قدائية  دستور ة، جلسة  2لسنة  8راجع مقتطفات من الحلم في القدية رقم  79
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ما توفيق عندما تلنى طر ق الدعوى مما ساالق يتدااح لنا أن المشاارس الفلسااطيني قد وّفق أيّ 
أنه اعتنق هذا الطر ق بعد دراسااة  األصاالية المباشاارة لطر ق للطعن في دسااتور ة القوانين، خاصااةً 

 سحيمن المجل  التشاار عي، قانون المحلمة الدسااتور ة العليا قلل إقراره مطّولة لمشااروس  ومناقشااة
ننا نرى أن المشاارّ و  80في مسااودة القانون األولى، دااًا عن تلني هذا الطر قعرِ لان مُ  المشااّرسإن  س ا 

في الرقابة على دسااااااااااتور ة القوانين عندما أتاح لكل شااااااااااخص  متقدمةً  الفلسااااااااااطيني قد خطا خطوةً 
ه بعدم دساااااتور ة القانون الذي طعن ليقدم العليا إلى المحلمة الدساااااتور ة متدااااارر أن يلجأ مباشااااارةً 

ويلفل له مرحلة أوفى في إثارة مسااااألة  ،يم  بمصاااالحته عن طر ق دعوى أصاااالية مباشاااارة أمامها
حتى يتساااااانى له إلداء الدفع بعدم  اطنتظار لحين أن تقام دعوى دااااااده الدسااااااتور ة ويعفيه من قلق

 الدستور ة.

اطنتقادات الموجهة  لتفادي بعم 81ونسااااااااول هنا بعم الداااااااامانات والشاااااااارو  المقترحة
للدعوى األصاااالية المباشاااارة من أصااااحال الرأي المخالد إلتاحة الحق ل فراد اللجوء إلى المحلمة 
الدسااااااتور ة مباشاااااارًة، ومن هذه الداااااامانات والشاااااارو  إملانية فرم غرامة مالية على من يخساااااار 

 ومقتنعًا بعدم  ً الدعوى الدسااااااااااتور ة األصاااااااااالية المباشاااااااااارة، بحيس ط يرفع الدعوى إط من لان جادا
 دستور ة النص المطعون فيه.

أنه يملن إعطاء الحق في رفع الدعوى  -أيداااً –ومن هذه الداامانات والشاارو  المقترحة 
الدسااااااااتور ة األصاااااااالية إلى الهيئات المختلفة الموجودة بالدولة، والتي تتمتع بالشااااااااخصااااااااية المعنوية 

بات والمجال  الللدية والجمعيات والهيئات العامة والمساااااااااتقلة مثل الجامعات ولليات الحقول والنقا
األهليااة فمثاال هااذا القول يقدااااااااااااااي على التخوف من إعطاااء األفراد لااذواتهم الحق في اللجوء إلى 

 الدعوى األصلية، لما يجعل من هذه الوسيلة طر قًا عمليًا للرقابة على دستور ة القوانين.

                                                 
بالدراسااااااة في لتابه "القداااااااء  -قلل إصااااااداره –وقد تناول أسااااااتاذنا الدلتور فتحي الوحيدي مشااااااروس قانون المحلمة الدسااااااتور ة العليا  80

سودة مشروس قانون المحلمة الدستور ة العليا الدستوري في فلسطين"، ويظهر من خالل بحثه أن المشرس الفلسطيني قد تلنى التداًء في م
 طرقًا ثالثة فقل للرقابة على الدستور ة أمام المحلمة، وهي الدفع واإلحالة والتصدي ولم يتلَن طر ق الدعوى األصلية المباشرة.

لمصااري التي أوردها في ولقد جاءت هذه المقترحات داامن رؤية أسااتاذنا الدلتور فتحي الوحيدي مع بعم شااّراح القانون الدسااتوري ا 81
 لتابه "القداء الدستوري في فلسطين" من درورة منح األفراد حق رفع الدعوى الدستور ة األصلية.
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ام النصااااااوص التشاااااار عية لل ونرى أن القول بأن لكل مواطن صاااااافة مفتردااااااة في اختصاااااا
هو انتقال في الرقابة القداااااائية على  ،المدعى مخالفتها للدساااااتور ومصااااالحة مفترداااااة في إهدارها

 الشرعية الدستور ة إلى مرحلة نتمنى أن يللغها النظام الدستوري في فلسطين.

 ة الرقابة عن طريق الدعوى األصلية المباشرةماهيّ 

صاااحل الشااأن لرفع دعوى أمام المحلمة مبادرة يتمثل هذا النوس من الرقابة القدااائية في 
مطالبًا لرلغائه دون أن ينتظر  ،وتملينه من الطعن في التشر ع المخالد للدستور ،الدستور ة العليا

تطليق القانون عليه في دعوى مودااااااااااااااوعية أمام المحاكم العادية، وتبحس المحلمة الدسااااااااااااااتور ة 
دساااااتور ته  ألة دساااااتور ة هذا التشااااار ع، فرذا تحققت من مخالفته للدساااااتور قدااااات لرلغائه لعدمبمسااااا

 ،)الكيالني .لكافة الهيئات القدائية األخرى  اً ويلون قرارها ملمم ،ةفّ الكا ةوبأثر رجعي وفي مواجه
2012  :68) 

قد من قانون المحلمة الدساااااااااااااتور ة نجد أن المشااااااااااااارس  (1 27)وبالرجوس إلى نص المادة 
ط يشتر  بالطاعن و  .اشتر  إلقامة الدعوى الدستور ة األصلية المباشرة أن يلون الطاعن مدروراً 

بعدم دساتور ة القانون أن تكون له مصالحة جدية في إلغاء القانون، لل يلفي أن القانون المطعون 
أن فيه قد يم  مصلحة من مصالحه ولو لانت محتملة في حال تطليقه فيستطيع صاحل الشأن 

 يرفع دعواه دون أن ينتظر تطليق القانون عليه.

وتوصاااااد الدعوى الدساااااتور ة األصااااالية المباشااااارة بأنها دعوى موداااااوعية وليسااااات دعوى 
ألنها توجه داااااد القانون ذاته وتقوم على اختصااااااصاااااه، فالمدعي أو الطاعن في هذه   شاااااخصاااااية

)الكيالني،  .ك في دساااااااتور تهشاااااااَ لقداااااااية قد يلون فردًا أو هيئة والمدعى عليه هو القانون الذي يُ ا
2012  :69) 

ط اعتلرت  وبالرغم من ذلك فرن الحق في رفع الدعوى ط يلون لجميع األفراد دون قيد، وا 
دعوى أصاالية بحتة، ولكن يجل أن يتوافر في رافع الدعوى شاار  المصاالحة، أي يلون قد أصااابه 

 (121 : 2010، قنديلدرر أو يحتمل فيما لو طلق القانون المخالد. )
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بعد التثلت من  لرلغاء القانون  ،الدساااااااااااتور ة األصااااااااااالية الدعوى الحلم الصاااااااااااادر في  عدوي
وط يساااااااااامح في  ،حلمًا نهائيًا وله حجية مطلقة تجاه الكافة ،مخالفة هذا القانون ألحلام الدسااااااااااتور

وحدة وهو ما يؤدي إلى  ،إثارة النماس حول دسااتور ة القانون نفسااه مرة أخرى أمام القداااءالمسااتقلل 
 (96:  2000)العماوي،  .التطليق الدستوري داخل الدولة ويحول دون تدارل أحلام القداء
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 الثاني المطلب

 الرقابة عن طريق ااحالة التلقائية من محكمة الموضوع

 تمهيد وتقسيم:

لمحلمة الدسااتور ة العليا االحق لقادااي المودااوس أن يلجأ إلى الفلسااطيني س أعطى المشاارّ 
نصاااااااااًا في تشااااااااار ع ما طمم للفصااااااااال في الدعوى المنظورة أمامه يلون مشااااااااالولًا في للما رأى أن 

دسااتور ته، وذلك بصاارف النظر عن مصااالح الخصااوم في الدعوى المودااوعية، إذ قد ط ينتبه أي 
 منهم إلى الطعن في دستور ة هذا القانون.

من قانون المحلمة الدسااااااااااااتور ة العليا بقولها: "إذا  (2 27)وقد نصاااااااااااات على ذلك المادة 
عدم  ،أثناء نظر إحدى الدعاوى  82،تراءى إلحدى المحاكم أو الهيئات ذات اطختصاص القدائي

ت ففي النماس، أوقدساااااااااتور ة نص في قانون أو مرساااااااااوم أو طئحة أو نظام أو قرار طمم للفصااااااااال 
  .الدستور ة العليا للفصل في المسألة الدستور ة"الدعوى وأحالت األورال بغير رسوم إلى المحلمة 

س الفلساااااطيني قد تلنى هذا األسااااالول من أسااااااليل تحر ك الرقابة ومن الواداااااح أن المشااااارّ 
سااالفة  س الفلسااطيني قد اقتب  نص المادةأن المشاارّ  أيداااً  ومن الوادااح ،س المصااري مقتديًا بالمشاارّ 

التي جاءت تحمل  ،المصااااااري  العليا دسااااااتور ةمن قانون المحلمة ال (أ 29)من نص المادة  الذلر
 النص نفسه.

 ،ولون أنه ط يعتمد قاعدة مرلم ة رقابة دساااتور ة القوانين ،أما النظام القداااائي األمر لي
فالقدااااااء األمر لي منذ نشاااااأته حرص  لعدم وجود محلمة دساااااتور ة، فرنه قد خال من هذه الطر قة

بالرقابة على دستور ة القوانين واعتلر ذلك  رجاتهامحاكمه لجميع أنواعها ود على تأكيد اختصاص
 (87:  1999)علد الفتاح،  .جمءًا طليعيًا من وظيفته األصلية في فصل الخصومات والمنامعات

                                                 
الهيئات ذات اطختصاص القدائي هي لل هيئة خولها المشرس سلطة الفصل في خصومة بحلم تصدره بعد اتباس اإلجراءات  82

 (54:  2012القدائية التي حددها القانون. )الكيالني، 
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 لالتالي: ين،عفي فر من محلمة المودوس  عن طر ق اإلحالة ق الرقابة سنستعرم طر و 

 .اإلحالة ودوابطه ماهية قرار الفرع األول:

  .األثر القانوني المترتل على قرار اإلحالة: يالثانالفرع 
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 الفرع األول

 ة قرار ااحالة وضوابطهماهيّ 

 ة قرار ااحالةماهيّ أواًل: 

طرل الرقابة على  لطر ق من طر ق اإلحالة التلقائية من محلمة الموداااااااااااااوسمقتداااااااااااااى 
يتراءى لها نص مشلوك في م القدائي وعندما أن من حق أي محلمة في السلّ  ،دستور ة القوانين

من تلقاء نفسااااااااااها إلى  هذا النص أن تحيل ،دسااااااااااتور ته طمم للفصاااااااااال في النماس المعروم عليها
 .المحلمة الدستور ة العليا للفصل في المسألة الدستور ة

وتستند هذه الطر قة من طرل تحر ك الرقابة الدستور ة على أن قادي المودوس مطالل 
ن ذلك يقتدااااااااي منحه و  ،عالئها على أحلام التشاااااااار عات األدنى مرتبةلتغليل أحلام الدسااااااااتور وا   ا 

إلى المحلمة الدساااااتور ة  ،التي يتراءى له عدم دساااااتور تها ،الحق في إحالة النصاااااوص التشااااار عية
العليا والقول بغير ذلك يجعل قادااااااااي المودااااااااوس ملتممًا أو مطالبًا لتطليق تلك النصااااااااوص على 

، قنديل) .موداااااوس النماس على الرغم من اعتقاده بعدم دساااااتور تها وهو ما يساااااتنلفه المنطق الساااااليم
2010  :123) 

للمااا رجح الظن لادى محلماة وط تتقيااد هاذه اإلحاالاة بميعاااد محاادد، لال تقوم مناااساااااااااااااالتهااا 
)الوحيدي،  .المودااااااااااااااوس بأن النص المعروم عليها في دعوى لذاتها هو نص غير دسااااااااااااااتوري 

2004  :122) 

قرار محلمة المودااوس باإلحالة وتقديرها لذلك مما تسااتقل به محلمة المودااوس دون  دويع
األعلى ط تتقيد غير أن المحلمة  ،تعقيل عليها من المحلمة األعلى منها في الساااااااااالم القدااااااااااائي

 (98:  1999)علد الفتاح،  .بموقد المحلمة األدنى

لذا   وليسااااات دعوى شاااااخصاااااية عينيةومن الجدير ذلره أن الدعوى الدساااااتور ة هي دعوى 
بعدم  هدفعاساااااااتخدم طر ق الدفع بعدم الدساااااااتور ة أمام محلمة الموداااااااوس بعد فرنه إذا تخاذل من 

وطلل الخصم تعجيل  ،ة الدستور ة في الموعد المحدد لهولم يرفع الدعوى أمام المحلم ،الدستور ة
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فرنه ط يوجد ما يمنع قادااااااي المودااااااوس في هذه المسااااااألة من أن  ،الدعوى بعد فوات هذا الموعد
إلى المحلمة الدسااتور ة العليا إذا تراءى له عدم دسااتور ة  ،ومن تلقاء نفسااه ،يحيل هذا النص ذاته

 (32:  1995)سالمان،  .هذا النص

 ضوابط قرار ااحالةيًا: ثان

دة لقرار دي( من قانون المحلمة الدساااااااااااتور ة العليا داااااااااااوابل ع28،  2 27تداااااااااااع المادة )
 ومن ذلك : ،محلمة المودوس لرحالة نص مشلوك في دستور ته إلى المحلمة الدستور ة العليا

طممًا للفصل في الطلبات  ،الذي تراءى للمحلمة بعدم دستور ته ،أن يلون النص التشر عي -1
مؤثرًا في الحلم في دعوى أن يلون الحلم في المسألة الدستور ة و  ،المودوعية المرتبطة به

 .المودوس

ويفهم ذلك  ،بمعنى أن يلون النص الدسااااتوري المطعون عليه منتجًا في دعوى المودااااوس
ولما أكدت  "،نماسطممًا للفصااااااااااااااال في ال"حين تطللت أن يلون هذا النص  2 27من نص المادة 

فتوافق في ذلك  ،أ من قانون المحلمة الدسااااااااااتور ة العليا المصاااااااااار ة 29على هذا الشاااااااااار  المادة 
 .س المصري المشرّ  عس الفلسطيني مالمشرّ 

 م،2013لساااااانة  3438وقد أودااااااحت ذلك محلمة صاااااالح جماء رام هللا في القدااااااية رقم 
 الحلم:  حيس جاء في حيثيات هذا م،2013سلتملر 3الصادر لتار   

من قانون  5 389"وحيس تراءى لهذه المحلمة وجود شاااااااااااااالهات في مخالفة نص المادة 
من القانون األسااااااااساااااااي ( 20، 14، 15، 11م ألحلام المواد )1960( لسااااااانة 16العقوبات رقم )
 ،المشااتبه بعدم دسااتور ته ،ن هذا النصإى الوجه الذي ليناه  نفًا، وحيس عل م2003المعدل لساانة 

من  2 27وعمل بأحلام المادة  ،لكل ما تقدم في هذه الدعوى الموداااااااوعية، وساااااااند للفصااااااال طمم
تقرر المحلمة وقد الساااير في هذه الدعوى  م2006لسااانة  3قانون المحلمة الدساااتور ة العليا رقم 
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حالة األورال إلى المحلمة العليا الموقرة المأذونة مؤقتًا لنظر الطعون الدسااااااااااتور ة للفصاااااااااال في  ،وا 
 83.دستور ة حسل األصول"المسألة ال

وبيان  ،تدمين القرار الصادر باإلحالة ليانًا لافيًا للنص التشر عي المطعون بعدم دستور ته -2
 .المدعى مخالفته، وأوجه المخالفةالنص الدستوري 

التي تنص  ،من قانون المحلمة الدساااااااااااااتور ة العليا( 28)ويظهر هذا الشااااااااااااار  في المادة 
لصااااااااادر باإلحالة إلى المحلمة أو طئحة الدعوى المرفوعة إليها على: "يجل أن يتداااااااامن القرار ا

والنص الدساااااتوري المدعى  ،ليان النص التشااااار عي المطعون بعدم دساااااتور ته ،وفقًا للمادة الساااااابقة
الدستور ة العليا مقاباًل لنص  تنامحلممن قانون ( 28)جاءت المادة قد  ،وأوجه المخالفة" ،مخالفته
 .التي أكدت على هذا الشر  ،المحلمة الدستور ة العليا المصري  من قانون ( 30) المادة

إذا صاااااااااااادرت  ،لمرفوعةوبناًء على ذلك فرن القرار الصااااااااااااادر باإلحالة أو طئحة الدعوى ا
فرن الدعوى الدسااااااااااااااتور ة تكون غير  ،المشاااااااااااااااار إليها( 28)ة من الليان الذي أوجلته المادة يخال

 (52:  2012)الكيالني،  .مقلولة

 الثاني الفرع

 األثر القانوني المترتب على قرار ااحالة

عندما يظهر لمحلمة الموداااوس أن نصاااًا قانونيًا منتجًا في الدعوى الموداااوعية المنظورة 
إلى المحلمة الدستور ة  -تبعًا لذلك–قرر إحالة هذا النص تأمامها مشلوك في دستور ته، وعندما 

فرن عليها أن تصدر باإلحالة حلمًا بمعنى الكلمة، يلون قاطعًا في دطلته على أن تعرم  ،العليا
ارها لهذا القرار أثرًا صااادالدساااتور ة العليا، و ترتل على إلنفساااها المساااألة الدساااتور ة على المحلمة 

لمسألة فصل في اقانونيًا يقدي لرلمامها وقد الدعوى المودوعية األصلية المنظورة أمامها حتى يُ 
إجراًء أو تصاااادر  ، وعلى محلمة المودااااوس في هذه الحالة أن تتخذالدسااااتور ة التي تثيرها الدعوى 

                                                 
م، المنشور في 2013سلتملر  3م، محلمة صلح جماء رام هللا ، الصادر لتار   2013لسنة  3438انظر: الحلم في القدية رقم  83

 منظومة القداء والتشر ع الفلسطيني )المقتفي( معهد الحقول، جامعة ليرم ت، الشبلة العنللوتية.
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من  (2 27)جاء نص المادة  ، وقدحلمًا يحول دون الفصاااااال في المسااااااألة الدسااااااتور ة التي تثيرها
 في ذلك. وجلياً  قانون المحلمة الدستور ة العليا وادحاً 

العليا المصاااار ة ذلك األمر في حلم لها قررت بموجبه "أن وقد أكدت المحلمة الدسااااتور ة 
خالل رفعها إليها وفقًا  ،ما جرى عليه قداء هذه المحلمة أن اتصال الخصومة الدستور ة لها من

يعني دخولها في حومتها لتهيمن عليها  ،للقواعد وطبقًا لإلجراءات المنصااااااااااااااوص عليها في قانونها
تتخذ محلمة الموداااااااااااااوس إجراًء أو تصااااااااااااادر حلمًا يحول دون  وحدها، فال يجوم بعد انعقادها أن

ا لوقد الدعوى المطروحة أمامها الفصااااااال في المساااااااألة الدساااااااتور ة التي تثيرها. ذلك أن قدااااااااءه
حالة األورال إلى المحلمة الدساااااااااتور ة العليا لتفصااااااااال في دساااااااااتور ة ما اساااااااااتظهرت تطليقه من و  ا 

على المنامعة المطروحة أمامها، يعد محرلًا -اثارت لديها شاالهة عدم دسااتور ته–نصااوص قانونية 
للخصااومة الدسااتور ة التي أثارت قرار اإلحالة بالمحلمة الدسااتور ة العليا أن تتربص قداااءها فيها 
باعتبارها فصاااًل في مودااوعها لاشاافًا عن النصااوص القانونية الصااحيحة التي يتعين تطليقها في 

 84.النماس المودوعي"

فرم أن محلمة المودااااااوس لم تقِم لوقد الدعوى، فرن هذا ط ذلك لو  الرغم من وعلى
 (10:  2001)علد المجيد،  .إذ ط يعد ذلك شرطًا لقلولها  يؤثر على قلول الدعوى الدستور ة

 

                                                 
:  2010م. )الترلماني، 2001مايو  5قدااائية دسااتور ة، الصااادر لتار    32ة لساان 25انظر: مقتطفات من الحلم في القدااية رقم  84

206) 
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 الثالث المطلب

 الرقابة عن طريق الدفع الفرعي أمام محكمة الموضوع

 تمهيد وتقسيم:

لساااااااااااااانة  3من قانون المحلمة الدسااااااااااااااتور ة العليا رقم ( 3 27) باسااااااااااااااتعرام نص المادة
يتداااح أن الرقابة تتحقق في هذه الصاااورة عندما يلون هناك نماس مطروح على إحدى ، 85م2006
في قانون مممع تطليقه على النماس، فيدفع أحد الخصوم  م القداء العالي، ويلون هناك نصمحاك

بعادم دسااااااااااااااتور اة هاذا النص القاانوني، فارذا تراءى للمحلماة جادياة الادفع أوقفات الادعوى المنظورة 
وحددت لملدي الدفع ميعادًا ط يجاوم تسعين يومًا يرفع خاللها دعوى عدم الدستور ة أمام  ،أمامها

 انقدى الميعاد له دون أن يرفع دعواه اعتلر الدفع لأن لم يلن. المحلمة الدستور ة العليا، فرذا

من قانون المحلمة الدسااتور ة العليا المصااري، ( ل 29) الذلر المادة سااالفةويقالل المادة 
حيس لان هذا األساااااالول هو الطر ق الوحيد لتحر ك الرقابة القدااااااائية على دسااااااتور ة القوانين في 

وجاء قانون المحلمة الدسااااااتور ة العليا يثلته ويداااااايد إليه  ،امصاااااار في ظل قانون المحلمة العلي
( وظلت وسيلة الدفع الفرعي هي األداة 11: 2001طر ق اإلحالة وطر ق التصدي )علد المجيد، 

األسااااااساااااية واألكثر شااااايوعًا وانتشاااااارًا لتحر ك الرقابة الدساااااتور ة أمام المحلمة الدساااااتور ة العليا في 
 (94: 1999)علد الفتاح،  .مصر

غير أن  ،لما أخذ القداااااء األمر لي لهذه الوساااايلة لتحر ك الرقابة على دسااااتور ة القوانين
ذلك أن القدااااااااء  ،المصاااااااري لليرالمشاااااااّرس  س الفلساااااااطيني والفارل بما أخذ به وما اعتنقه المشااااااارّ 

األمر لي حرص منذ نشااأته على أن يؤلد أن اختصاااصااه بالرقابة على دسااتور ة القوانين لي  إط 

                                                 
م، على أنه: "تتولى المحلمة الرقابة القداااااااائية على 2006لسااااااانة  3( من قانون المحلمة الدساااااااتور ة العليا رقم 3 27تنص المادة ) 85

أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات اطختصااااص القداااائي  إذا دفع الخصاااوم أثناء نظر دعوى  -3الدساااتور ة على الوجه التالي: ... . 
بعدم دسااتور ة نص في قانون أو مرسااوم أو طئحة أو نظام أو قرار ورأت المحلمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت 

ا، فرذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتلر لمن أثار الدفع ميعادًا ط يجاوم تساااااااااعين يومًا لرفع دعوى لذلك أمام المحلمة الدساااااااااتور ة العلي
 الدفع لأن لم يلن".
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وهي الفصاااااااال في الخصااااااااومات والمنامعات، وفي دااااااااوء هذا   طليعيًا من وظيفته األصااااااااليةجمءاً 
ر ط يلون للدفع بعدم الدستور ة صفة خاصة تميمه عن سائر الدفوس التي تثير مسائل أولية التصو 

وبذلك أيدًا ط يشتر  لقلول الدفع بعدم الدستور ة إط ما يشتر  لقلول سائر الدعاوى  ،في الدعوى 
اطختالف  جوهر يلمن وهنا( 206:  1960)ألو المجد،  ،دفوس الداخلة في الوظيفة القداااااااائيةوال

حالة المسألة أمامه فال يقوم القادي األمر لي عند إثارة الدفع بعدم الدستور ة  إلى وقد الدعوى وا 
 لل يقوم قادي المودوس بفحص القانون المدعى بعدم دستور ته، ،الدستور ة إلى محلمة مختصة

 .فرذا ثلت له أنه غير دساااااتوري، فرنه يمتنع عن تطليقه على الدعوى الموداااااوعية المنظورة أمامه
 (178:  1995)سالمان، 

 فروس خم في  الدفع الفرعي أمام محلمة الموداااااااااااوسعن طر ق  ق الرقابة سااااااااااانساااااااااااتعرم طر و 
 لالتالي:

 .طليعة الدفع الفرعي بعدم الدستور ة األول: الفرع

 .شرو  قلول الدفع بعدم الدستور ة :الثاني الفرع

 .اآلثار المترتبة على قلول الدفع بعدم الدستور ة لث:الثا الفرع

  .طليعة القرار بقلول الدفع بعدم الدستور ة الرابع: الفرع

 .الدستوري الفلسطيني القداءتقدير الرقابة عن طر ق الدفع الفرعي في  الخامس: الفرع

 

 



132 

 

 

 الفرع األول

 الفرعي بعدم الدستوريةطبيعة الدفع 

يهدف في مدااامونه  -لما ذلرنا في موقع ساااالق في هذه الدراساااة–الدفع بعدم الدساااتور ة 
ومرماه إلى مقاللة النصاااااوص التشااااار عية المطعون عليها بأحلام الدساااااتور الذي يجعل من القواعد 

وقد أكد ذلك أن  ،من النظام العام دوبذلك فرن هذا الدفع يع ،القانونية ملانًا عاليًا لقواعد  مره
قانون المحلمة الدساااااتور ة العليا قد خول الجهة المرفوس أمامها الدعوى الموداااااوعية أن تحيل من 
تلقاء نفسها الدفع بعدم دستور ة النص، مما يفيد أنه أسبغ على الدفع بعدم الدستور ة طابع النظام 

الدساااااااتور ة في أية حالة لانت عليها الدعوى وأمام و ترتل على ذلك جوام إثارة الدفع بعدم  العام.
 (14 : 2001)علد المجيد،  .هاعها من التنظيم القدائي الذي يدمأية محلمة أيًا لان موق

 86-سااةأودااحنا في ملان سااالق من هذه الدرا لما–القانون الدسااتوري  شااّراحولقد اختلد 
 ،ذا الدفع من الدفوس المودااااااااااوعيةفمنهم من ذهل إلى أن ه ،فع بعدم الدسااااااااااتور ةحول طليعة الد

ننا نذهل إلى الرأي القائل بأن  ومنهم من ذهل إلى أنه لي  من الدفوس المودوعية أو الشللية، وا 
 .ياً مودوعلدستور ة لي  دفعًا شلليًا أو الدفع بعدم ا

ط يتعلق بالشاااااااااالل وط يتعلق بمودااااااااااوس  الدسااااااااااتور ة هو دفع خاص ونرى أن الدفع بعدم
نما مراده الطعن في دساااااتور ة قانون طمم للفصااااال في موداااااوس النماس المطروح  ،ووقائع الدعوى  وا 
ختلد تتتحقق فيه شاااااارو  خاصااااااة لقلوله وبذلك فرنه دفع من نوس خاص يجل أن  ،أمام المحلمة

 .المودوعية لما سنرى طحقاً الدفوس  وأعن تلك الشرو  الواجل توافرها في الدفوس الشللية 

                                                 
 من هذه الدراسة. 141، 140انظر: صفحة  86
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 الفرع الثاني

 قبول الدفع بعدم الدستوريةشروط 

لما ذلرنا  نفًا فرن تحر ك الرقابة على دساااااااااااااتور ة القوانين بطر ق الدفع الفرعي هي أكثر 
و تحقق الدفع الفرعي في حال وجود نماس منظور أمام إحدى المحاكم أو  ،األسااااااااااااااااليل شاااااااااااااايوعاً 

، سااااءة اساااتخدامهتعمال هذا الدفع وا  ولعدم اإلساااراف في اسااا ،الهيئات ذات اطختصااااص القداااائي
إحاطة على  -على حد  ساااواء-ودرءًا للكيدية والمماطلة فقد حرص المشااارس الفلساااطيني والمصاااري 

ى لإوبالرجوس  ،الدفع الفرعي بالعديد من الدااامانات والقيود التي تدااابل وتنظم إجراءات هذا الدفع
قانون المحلمة ل(  29( من قانون محلمتنا الدساااااااااااااتور ة العليا ونص المادة )3 27) نص المادة

 :وهي ،ة لقلول الدفع بعدم الدستور ةيدل توافر شرو  عدو يظهر لنا وجالدستور ة العليا المصري 

 .بالدفع بعدم الدستوريةموضوعية  أن يتمسك أحد الخصوم في دعوى قضائية -1
ويسااااااتوي أن  ،وقد يلون من يتمسااااااك بالدفع شااااااخصااااااًا طليعيًا أو معنويًا، وطنيًا أو أجنلياً 

 ،و إثارته ولو ألول مرة أمام محلمة النقمأ ،باختالف درجاتها ،عاديةالكم امحاليلون الدفع أمام 
هيئة ذات اختصااااص قداااائي، لما يجوم إثارة هذا الدفع في أي حالة تكون عليها إثارته أمام أو 

عدم قلول الدعوى، إذا وبناء على ذلك فرنه يتعين على المحلمة الدساااتور ة العليا الحلم ب ،الدعوى 
التصاااار ح للمدعي لرفع الدعوى الدسااااتور ة دون ثمة  -من تلقاء نفسااااها–قررت محلمة المودااااوس 

بمثابة دعوى أصاااالية أو  -واألمر لذلك-هذه الدعوى  دإذ تع ،دفع في هذا الخصااااوص من جانبه
 (11:  2000)علد المجيد،  .ملتدئة

يجعل من الدعوى األصااااالية المباشااااارة طر قًا س المصاااااري لم فرن المشااااارّ  ساااااابقانا ولما ذلر 
ن لان قد جعللتحر ك الرقابة أمام المحلمة الدساااااااااتور ة العليا، أما ا منها  لمشااااااااارس الفلساااااااااطيني وا 

 .طر قًا لتحر ك الدعوى إّط أنه أحاطها بشرو  ط لد من توافرها لقلول هذه الدعوى 
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الدعوى األصلية المطروحة  منتجًا في الفصل في يةأن يكون الفصل في مسألة الدستور  -2
  .على قاضي الموضوع

ويقصاااااد لذلك أن تكون مساااااألة الدساااااتور ة المثارة متعلقة لنصاااااوص قانون من القوانين أو 
اللوائح التي يملن تطليقها على النماس في الدعوى األصااااااااالية على أي وجه من الوجوه، وأن الحلم 

( وعلى ما 137:  2003)حسااانين،  ،ى بعدم الدساااتور ة سااايفيد منه صااااحل الشاااأن في تلك الدعو 
تقدم فرنه إذا تلين لقاداااي الموداااوس أن النص القانوني المطعون بعدم دساااتور ته ط يتعلق بالنماس 

 .وتلتفت عنه محلمة المودوس ،لذلك غير جدي الدفع بعدم الدستور ة يلون  فرنالمطروح أمامه 

ولذلك نص  العليا،الدسااااااااااااااتور ة  محلمتناقانون  من (3 27)وعلى الرغم أن نص المادة 
تشاااار عي المطعون ا داااارورة أن يلون النص المفيه دلم ير  ،من القانون المصااااري  (ل 29)المادة 

إّط  ،على غرار النص الخاص بطر ق اإلحالة ،ًا للفصل في النماس المودوعيممبعدم دستور ته ط
ر ة نص تشر عي إّط إذا لان ، إذ ط يملن بصفة عامة الفصل في مدى دستو اهةً دأن ذلك مفهوم ل

 (13:  2001)علد المجيد،  .طممًا للفصل في مودوس الدعوى 

 .وجود شبهة واضحة لخروج القانون أو النص التشريعي عن أحكام الدستور -3

ومؤدى ذلك أن يثير الدفع بعدم الدستور ة الشك لدى قادي المودوس في مدى دستور ة 
وفي هذه الحالة فرن الشااك في دسااتور ة القانون يفساار  ،هالنص التشاار عي المطعون بعدم دسااتور ت

األمر الذي يلون معه لقادااااي المودااااوس  (319:  1995)سااااالمان،  ،في جانل عدم الدسااااتور ة
والترخيص لمثير الدفع باللجوء إلى المحلمة الدساااتور ة حسااال األصاااول، أما إذا ثلت  ،قلول الدفع

فرنه يلتفت عن هذا الدفع وحقه  ،دساااتور ة القانون  القاداااي على وجه اليقين أنه ط شااالهة فيلدى 
 (139:  2003)حسنين،  .أن يرفده وأن يفصل في المودوس

ومقتدى هذا الشر  أن يلون الدفع المثار من قلل أحد الخصوم بعدم الدستور ة وادحًا 
لما يجل أن يلون ملينًا للنص الدستوري الذي خالفه  ،ًا للنص المطعون لدستور ته بالتحديدنومعي

 ومودحًا أوجه المخالفة الدستور ة التي لحقت به. ،القانون المطعون به
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 مونشااااااااااير هنا إلى القرار الصااااااااااادر عن محلمة صاااااااااالح رام هللا والقادااااااااااي لرد الدفع بعد
، وذلك عندما تلين م2012لسنة  1231الدستور ة المثار أمامها وهي تنظر القدية الجمائية رقم 

 إذ تقول في جنبات حيثيات قرارها: ،لها عدم جدية هذا الدفع

"بعاد التادقيق في أورال هاذه الادعوى، تجاد المحلماة أن الادفع الاذي تقادم باه وليال الجهاة  
من قانون المطلوعات والنشاار رقم  12المتهمة ينصاال على شاالهة عدم الدسااتور ة في نص المادة 

م ملينًا أن وجه المخالفة الدسااااتور ة المشااااتبه لها ينصاااارف إلى عدوان نص هذه 1995( لساااانة 9)
من القانون األساسي  27و  19و  15لقواعد الدستور ة المنصوص عليها في المواد المادة على ا

وقد الساااااااااااااير في الدعوى وتأجيلها لتملينه من التقدم لدعوى  -بالنتيجة–الفلساااااااااااااطيني ملتمساااااااااااااا 
دسااتور ة لدى المحلمة العليا الموقرة بصاافتها الدسااتور ة، وفي هذا تجد المحلمة أن دورها يقتصاار 

من قانون المحلمة  3 27جدية هذا الدفع الدستوري الفرعي عماًل بأحلام المادة على تحديد مدى 
 الدستور ة والنافذ ليصار إلى التقر ر في هذا الدفع وفق ما تمليه أحلام هذه المادة ...".

" ... إن الدفع المثار لم يتطرل إلى شلهة عدم الدستور ة لنصوص المواد المسندة للجهة 
تلك النصوص التي يملن أن تكون طممة للفصل بالدعوى، وهذا ما ط يستنهم المتهمة، وط إلى 

وطيااة هااذه المحلمااة للتقر ر لجااديااة هااذا الطعن أو الجنوح إلى التقر ر لاارحااالااة هااذه الاادعوى إلى 
من قانون المحلمة الدستور ة  2 27المحلمة العليا الموقرة بصفتها الدستور ة عماًل بأحلام المادة 

ك أن النيابة العامة لم تجنح إلى إسااااناد أي وصااااد للجهة المتهمة أو من يمثلها اسااااتنادًا النافذ، ذل
نما اقتصااااااار التجر م  12إلى نص المادة  من قانون المطلوعات والنشااااااار المطعون لدساااااااتور تها، وا 

 من قانون العقوبات...". 198و  188لدطلة المواد  358على المادة 

ال الدفع الدساااتوري من قلل هذه المحلمة، ساااواء بطر ق "... ولما لان من الثالت أن إعم
الدفع الفرعي أو بطر ق اإلحالة من قلل هذه المحلمة من تلقاء نفساااااها، يساااااتنهم وطية المحلمة 
العليا الموقرة التي تنعقد مؤقتًا بصاافتها الدسااتور ة للتصاادي للبحس في دسااتور ة نص ما، فرن ذلك 

 للفصااااال في موداااااوس الخصاااااومة الجمائية من حيس مدى يوجل أن يلون هذه اطساااااتنهام طمماً 
اتفاقها مع الحقول األسااااساااية التي لفلها القانون األسااااساااي بقيام الدليل على أن داااررًا واقعًا بحق 
المتهم مرده النص المطعون فيه وأن ط يلون هذا الدااااااااااارر متوهمًا، مرجعه إلى الخطأ في تأو ل 
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ه على غير وجهه الصاااااااااحيح، أو لرداااااااااافته على خالف النص بفهمه على غير معناه، أو لتحر ف
الحقيقة، وهو ما ينطلق على ما تداااامنه دفع وليل الجهة المتهمة بافترام أن الساااايد معمر علي 
عرالي نخلة متهم في القداااااااااااااية على خالف الحقيقة الثالتة في طئحة اطتهام، ذلك أن حداااااااااااااور 

الصااااااااااافة التمثيلية للجهة المتهمة من حيس  المذلور إلى هذه المحلمة ومثوله أمامها ط يخرج عن
، وهو ما يعمم قناعة هذه المحلمة -لما أشاااااااااااااارنا-اعتباره ممثاًل قانونيًا لها ط متهمًا في الدعوى 

بأن الدفع المثار من قلل وليل المتهم تعومه الجدية الالممة طعتباره ساااالبًا ملممًا طسااااتنهام وطية 
 لقيام بمهامها المقدسة في حماية الشرعية الدستور ة ...".المحلمة العليا بصفتها الدستور ة ل

ن قيام هذه المحلمة بالتصااااااااااااااادي للطعن الفرعي أو الطعن بطر ق اإلحالة يتطلل  "... وا 
توافر شاااااااارو  مودااااااااوعية ملممة ترتبل بحقول دسااااااااتور ة أخرى، ذلك أن قيام هذه المحلمة بأداء 

حقول األسااااااساااااية ط يمنعها من وداااااع فواصااااال رساااااالتها الساااااامية في توفير الحماية القداااااائية لل
ودااوابل ومحددات تداامن عدم التعسااد في اسااتعمال هذا الحق حتى ط يصااار إلى هدر حقول 
دساااتور ة أخرى أو تعطيلها وأهمها الحق في التقاداااي وسااارعة الفصااال في الدعاوى وحرمة الحياة 

 الخاصة، والحق في الكرامة اإلنسانية، على وجه العموم...".

لذلك، واسااااااااااااااتنادًا لكل ما تقدم، تقرر المحلمة رد دفع وليل الجهة المتهمة طنعدام  "...
 87الجدية، وتبًعا لذلك تكليد ممثل الجهة المتهمة الحادر باإلجابة عن التهمة المسندة لها".

اء على دفع بعدم نو جوم للطاعن الذي أقام دعواه الدسااااااااااااااتور ة طعنًا على نص معين ل
أن يدااااايد أمام المحلمة الدساااااتور ة العليا ساااااائر النصاااااوص  ،مة الموداااااوسالدساااااتور ة أمام محل

شااااار  أن تكون قد طرحت على محلمة الموداااااوس بفي صاااااحيفة دعواه  إيرادها أغفلاألخرى التي 
:  2001)علد المجيد،  .وقدرت تلك المحلمة جديتها وصااااارحت لرفع الدعوى الدساااااتور ة بشاااااأنها

19) 

 

                                                 
م، المنشااااااور في 2013ساااااالتملر  3م، محلمة صاااااالح رام هللا ، الصااااااادر لتار   2012لساااااانة  1231انظر: الحلم في القدااااااية رقم  87

 قول، جامعة ليرم ت، الشبلة العنللوتية.منظومة القداء والتشر ع الفلسطيني )المقتفي( معهد الح
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 الفرع الثالث

 على قبول الدفع بعدم الدستوريةاآلثار المترتبة 

تلين لمحلمة المودااوس مدى جدية الدفع قلول الدفع بعدم الدسااتور ة، و شاارو  إذا تحققت 
 على ذلك اآلتي: ، ترتلقلول الدفع وقررتبعدم الدستور ة 

 تأجيل نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع -1

 الدسااااااتور ة العليا تأجيل الدعوى  محلمتنافعند قلول الدفع بعدم الدسااااااتور ة يسااااااتلمم قانون 
الدفع  نإذا رأت المحلمة أو الهيئة أ...  ه: "منه أن (3 27)حيس نصااااااااااات المادة  الموداااااااااااوعية،

من قانون المحلمة الدساااتور ة العليا  ل( 29)جدي أجلت نظر الدعوى..." ولذا جاء نص المادة 
دعوى األصاالية عند قلول الدفع وقد لان قانون المحلمة العليا المصاار ة يسااتلمم وقد ال ،المصااري 

المصاااااااري، الذي  فجاء قانون المحلمة الدساااااااتور ة العليا ،بعدم الدساااااااتور ة من محلمة الموداااااااوس
 (95:  1999يستلدل الوقد بالتأجيل )علد الفتاح،  اقتدى به مشرعنا الفلسطيني،

ن النص على وقد الاادعوى لااان أولى من النص على نرى أوبااالرجوس إلى مااا ساااااااااااااالق 
ذلك أن التأجيل سااااااايلون محددًا  ،الدساااااااتور ة العليا محلمتنامن قانون  (3 27)ها في المادة تأجيل

لدسااااتور ة المدفوس لها بأجل معين، ولما لان انتهاء المحلمة الدسااااتور ة من الفصاااال في المسااااألة ا
لذا لان على المشااارس أن ينص على وقد   فرن في التأجيل وا عادته إرهاقًا للخصاااوم  ،غير معلوم

يتعين ومن ثم فرنه بعد اطنتهاء من الفصاااااال في المسااااااألة الدسااااااتور ة  ،ظر الدعوى ولي  تأجيلهان
 .أمام محلمة المودوس حسل األصولصاحل المصلحة تقديم طلل لتعجيلها  على

، فرذا لم بعدم الدساااااااااااتور ة المثار أمامها وعلى أية حال فرنه إذا تلين للمحلمة جدية الدفع
لل أوقفتها، فرن ذلك ط ينال من مساااااااااااألة قلول الدعوى الدساااااااااااتور ة أمام المحلمة  ،تؤجل الدعوى 

هما لي  إط تربصاااًا بقدااااء المحلمة الدساااتور ة العليا يألن التأجيل أو الوقد لل  الدساااتور ة العليا
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لذاتها نتيجة التأجيل  هينتيجة الوقد ففي شاااأن دساااتور ة النصاااوص التشااار عية المطعون عليها، 
 88.دستور ة دائيةق 11لسنة  25في حلم المحلمة الدستور ة العليا في القدية رقم  لما ورد

ال  محدد   لعليا خالل أجل  الترخيص لمن أثار الدفع برفع دعوى أمام المحكمة الدســتورية ا -2
 يزيد عن تسعين يومًا .

 وتأجيل الدعوى بعدم الدساااااتور ة وبعد قلول الدفع  ،ويعني ذلك أن تقوم محلمة الموداااااوس
لتحديد موعد لمن  ،الدساااااااااتور ة العليا محلمتنامن قانون  (3 27)الموداااااااااوعية طبقًا لنص المادة 

 .أثار الدفع ط يجاوم تسعين يومًا لرفع دعواه أمام المحلمة الدستور ة العليا

 ،ددًا المدة لثالثة أشاااااااهرالمقاللة في القانون المصاااااااري مح ل( 29) وقد جاء نص المادة
فتحديد المدة القدااائية  ،س المصااري الفلسااطيني لان أكثر توفيقًا لذلك من المشاارّ س المشاارّ  نونعتقد أ

وتجعل األمر أكثر وداااوحًا وبعيدًا عن تداااارل الحساااال  من تحديدها باألشاااهر باأليام أكثر دقة
 والرجوس إلى التعر فات القانونية.

على ميعاد رفع الدعوى الدستور ة أحلام المد المنصوص عليها في قانون أصول  وتسري 
 منه. (21)طبقًا لنص المادة  م2001لسنة ( 2)والتجار ة رقم  المدنيةالرافعات 

ة الدعوى الدستور ة تسعين يومًا في القانون الفلسطيني ماقوقد حدد المشرس أجاًل أقصى إل
يًا و تعلق حتمهذا الميعاد  دويع ،حتى ط تتألد المنامعات وثالثة أشااااااااااااااهر في القانون المصااااااااااااااري 

ولكنها ط  ،لذا يملن لمحلمة المودااااااااااااااوس أن تحدد أجاًل لملدي الدفع أقل من ذلك  بالنظام العام
لم تحدد  وتساااااااااااتطيع أن تعطيه أجاًل أطول، فرذا حددت المحلمة ميعادًا يم د عن تساااااااااااعين يومًا أ

ط قداات تسااعين يوماً أن أن يقيم دعواه خالل مدة ط تتجاوم ميعادًا، فيتعين على صاااحل الشاا ، وا 
، باعتبار أن ذلك الميعاد مقرر للمصاااالحة ى من تلقاء نفسااااها بعدم قلول الدعو  المحلمة الدسااااتور ة

 ( 96:  1999)علد الفتاح،  .ولمنع الكيد والمماطلة عن طر ق الدفع بعدم الدستور ة ،العامة

                                                 
يونيو  15في  24قدائية دستور ة، والمنشور في الجر دة الرسمية العدد  11لسنة  25أنظر: الحلم الصادر في القدية رقم  88

 (.131:  2004، مشار إليه في )الوحيدي، 1281م، ص1992
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نه إذا رفعت الدعوى أمام المحلمة الدساااااااااااتور ة العليا بعد إلى أ الشاااااااااااّراحو ذهل رأي من 
وجل عليها أن تقداااااااااااي بعدم قلول  ،الميعاد الملين في الحلم الصاااااااااااادر من محلمة الموداااااااااااوس

الدعوى لعدم توافر أحد الشرو  الشللية المتطلبة للقلول وهو شر  الميعاد، ويعد هذا الحلم حجة 
عمل حقها ، هذا إذا لم تَر المحلمة الدسااااتور ة أن تُ يسااااتطيع لها الخصاااام أن يطلل تعجيل الدعوى 

 (144:  2003)حسنين،  .من التصدي

هنا يجل على من أثار الدفع بعدم الدساااااتور ة أن يبادر لرفع دعوى عدم الدساااااتور ة من و 
أمام المحلمة الدسااااااتور ة العليا خالل الميعاد الذي حددته محلمة المودااااااوس على أّط يجاوم ذلك 

ولم  ،فرذا لم يرفع صاااحل الشااأن الدعوى خالل هذا الميعاد اعتلر الدفع لأن لم يلن ،تسااعين يوماً 
يحدد قانون المحلمة الدسااااتور ة العليا اإلجراء الذي به تسااااتأند الدعوى المودااااوعية ساااايرها أمام 

الرقابة "محلمة المودوس في هذه الحالة، و رى سعادة المستشار الدلتور إلراهيم حسنين في لتابه 
أن  يلذلك على المدع  أن الوقد هنا وقد تعليقي "ى دسااااااااااااتور ة القوانين في الفقه والقداااااااااااااءعل

رفعت بعد الميعاد أو رفعت  وع الدعوى الدساااااتور ة في الميعاد أيعجل دعوى الموداااااوس إذا لم ترف
 في الميعاد أيًا لان الحلم الذي صدر لها.

 الفرع الرابع

 ريةطبيعة القرار بقبول الدفع بعدم الدستو 

إن قرار محلمة المودوس بقلول الدفع بعدم الدستور ة من عدمه يتعلق بالتحقق من جدية 
أو بأن  ،ن النص مودااوس الطعن طمم للفصاال في النماس المعروم عليهاإسااواء من حيس  ،الدفع

وبالتالي فرن هذا القرار ط يتعمق بالمساااائل الدساااتور ة التي يثيرها هذا  ،هناك شااالهة عدم دساااتور ة
القرار بالدفع فصااااااااًل فيها بقدااااااااء قطعي، لل يعود األمر في شاااااااأنها إلى المحلمة  دالنماس، وط يع

الدساااااااتور ة العليا، لتمن وفقًا لمقاييساااااااها جوهر المطاعن الدساااااااتور ة وأبعادها تحديدًا لصاااااااحتها أو 
 (12:  2001)علد المجيد،  .فسادها

ها بعدم دسااااااااااتور ة نص في وعندما تفصاااااااااال محلمة المودااااااااااوس في جدية دفع مثار أمام
قانون، فرن قرارها في هذا الصاااااادد إما أن يلون صاااااار حًا أو مسااااااتفادًا داااااامنيًا من عيون األورال، 
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الفصاال في النماس المودااوعي إلى أن تقدم المدعية ما يدل  إرجاءويعتلر قرارًا داامنيًا بقلول الدفع 
 (12:  2001)علد المجيد،  .على رفع دعواها الدستور ة

ومن   اً تقدير  اً قلول الدفع بعدم الدسااااااااااااااتور ة أمام محلمة المودااااااااااااااوس من عدمه أمر  دويع
ن  ،محلمة المودوس، ومن حق قادي المودوس أن يرفم الدفع ويستمر في الدعوى  طالقاتإ وا 

بالطرل  القرارن من حق صاااحل الشااأن أن يطعن على هذا إإذ   قراره في هذا الشااأن لي  نهائياً 
ذا لانت المحلمة التي رفدااااااااات الدفع هي محلمة 139:  2003ين، )حسااااااااان ،المقررة للطعن ( وا 

فلن يوجد  ،النقم أو المحاكم التي تصاااااااااااااادر أحلامًا غير جائم الطعن فيها بطرل الطعن العادية
 (131:  2004)الوحيدي،  ر.سليل للطعن في ذلك القرا

 الفرع الخامس

 الدستور  الفلسطيني القضاستقدير الرقابة عن طريق الدفع الفرعي في 

 قد اعتنق مرلم ة الرقابة -لما المصااري –على الرغم من أن النظام الدسااتوري الفلسااطيني 
أميل إلى اعتنال ما ذهل فرنني  القوانين، وذلك خالفًا للنظام الدساااااتوري األمر لي، دساااااتور ةعلى 

طر ق الدفع بعدم إليه القداااااااااء الدسااااااااتوري األمر لي عند تحر ك الرقابة على الدسااااااااتور ة بموجل 
الدسااااااتور ة أمام محلمة المودااااااوس، وذلك بداااااارورة أن نفتح المجال لكافة المحاكم لجميع أنواعها 
ودرجاتها لبحس مسااااااااألة الدسااااااااتور ة عند الدفع بعدم دسااااااااتور ة نص قانوني منتج في الفصاااااااال في 

الدفع لرقامة  الدعوى األصلية المطروحة أمامها، واللت في المسألة الدستور ة دون أن تكلد مثير
 جل أّط تخل وظيفة الدعوى الدسااتور ة بشااأن النص محل الدفع أمام المحلمة الدسااتور ة العليا، و 

المحلمة الدسااتور ة العليا بأي حال باختصاااص سااائر جهات التقادااي بالفصاال في الدفع لبطالن 
في، وفي ذلك  الوداااااوح الكاالنص المطلول تطليقه لعدم دساااااتور ته إذا لان هذا البطالن واداااااحاً 

وهي معرفة أي قانون يجل تطليقه في النماس  القداااااائيةلممارساااااة القاداااااي العادي وظيفته  تعم م
، المتقادااااااين ويقلل من أمد التقادااااااي المطروح أمامه، لما يعمل ذلك على اختصااااااار الوقت أمام

خصااوم في ويمنع من اسااتغالل هذا الدفع أن يلون طر قًا للتسااو د والمماطلة القدااائية من قلل ال
 الدعوى.



141 

 

 

ميل إلى اتباس النظام القدااااائي الدسااااتوري األمر لي لهذا الشااااأن بحيس نحافظ أ نيلذا فرن
ال ملدأ المشاااااااااروعية عمه القداااااااااائية، وندس له مجاًط إلللقاداااااااااي الطليعي على ممارساااااااااة وظيفت

عن وأن يمتنع  ،وفحص دسااااااااتور ة القانون الواجل التطليق في النماس المعروم عليه ،والدسااااااااتور
وليلر  ه،رة أمامنظو لى الدعوى الموداااااااااااااوعية المتطليق القانون الذي يثلت له عدم دساااااااااااااتور ته ع

 القداء. نصةعلى م جل قلل أن يالذي أداه  ،بالمحافظة على الدستور هبقسم
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 الرابع المطلب

 الرقابة عن طريق التصد  من المحكمة الدستورية العليا

 تمهيد وتقسيم:

الدساااااااااتور ة العليا الحق في أن تتصااااااااادى لممارساااااااااة الرقابة على  لمحلمتناأعطى القانون 
دسااااتور ة القوانين للما تراءى لها نص غير دسااااتوري أثناء مناقشااااتها نماعًا معرودااااًا عليها، ولان 

 ذلك النص ذا صلة بالنماس المطروح عليها.

 " تتولى المحلمة الدساااااااااااااتور ة العليا على : محلمتنامن قانون  (4 27)فنصااااااااااااات المادة 
إذا لانت المحلمة تناق  نماعًا معرودااًا  -4الرقابة القدااائية على الدسااتور ة على الوجه التالي: 

فلها من  ،بالنماس غير دسااتوري متصااالً  اً عليها وأثناء السااير في النماس تلين للمحلمة أن هناك نصاا
تتصاادى بأن تفصاال في عدم دسااتور ته، بشاار  أن يلون ذلك النص متصاااًل فعاًل  أنتلقاء نفسااها 

 ."بالمنامعة المطروحة أمامها حسل األصول

يعطي هذه لمن قانون المحلمة الدساااااااااااتور ة العليا المصاااااااااااري  (27)وقد جاء نص المادة 
"يجوم  نصت على:الرخصة للمحلمة الدستور ة العليا لتكون طر قًا للرقابة على دستور ة القوانين ف

م لها للمحلمة في جميع الحاطت أن تقداااااااااي بعدم دساااااااااتور ة أي نص في قانون أو طئحة يعر 
المقررة  اإلجراءات، و تصل بالنماس المطروح عليها وذلك بعد اتباس بمناسبة ممارسة اختصاصاتها
 لتحدير الدعاوى الدستور ة".

عين الفلسطيني والمصري لال المشرّ ومن خالل النصوص القانونية السابقة يتدح لنا أن 
أما القداااااااء الدسااااااتوري  قد اعتنق أساااااالول التصاااااادي لأحد الطرل للرقابة على دسااااااتور ة القوانين،

فلم يتطرل لتصااااااااااادي المحاكم  -89ولما رأينا في  موداااااااااااع ساااااااااااالق من هذه الدراساااااااااااة-األمر لي

                                                 
وما بعدها  99المطلل األول من المبحس األول في هذا الفصاااااااال بعنوان "طرل الرقابة على دسااااااااتور ة القوانين في أمر لا" ص  راجع 89

 من هذه الدراسة. 
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رقابة على دستور ة للنصوص المشلوك في دستور تها، ولم يعتمد هذا األسلول لطر ق لتحر ك ال
 القوانين. 

 فروس ثالثةفي عن طر ق التصااااااادي من محلمتنا الدساااااااتور ة العليا  ق الرقابة سااااااانساااااااتعرم طر و 
 لالتالي:

 .مفهوم التصدي األول: الفرع

  .دوابل التصدي :الثاني الفرع

 .الدستوري الفلسطيني النظامفي  التصديتقدير الرقابة عن طر ق  لث:الثا الفرع
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 األول الفرع

 د ـــــــــوم التصــــــــــــــــمفه

قداااااية ما معروداااااة  أنتفترم وسااااايلة التصااااادي لطر ق للرقابة على دساااااتور ة القوانين 
قداااااااااية من قداااااااااايا تنامس  أولانت قداااااااااية دساااااااااتور ة  ساااااااااواء ،لى المحلمة الدساااااااااتور ة العلياع

 لو النص يق أنذلك  أو تفسااير نصااوص القانون األساااسااي أو التشاار عات المختلفة، اطختصاااص،
إذا لانت المحلمة تناق  نماعًا معرودًا عليها" وط يناق  أمام المحلمة الدستور ة إط النماعات " :

من قانون المحلمة  (24)المتداااااااامنة طختصاااااااااصاااااااااتها وهي اطختصاااااااااصااااااااات الواردة في المادة 
 م. 2006لسنة  3الدستور ة العليا رقم 

بالنماس  القداااااااااية أن ثمة نصاااااااااًا قانونيًا متصاااااااااالً فرذا رأت المحلمة وهي تفصااااااااال في تلك 
المطروح عليها، مشااالوك في دساااتور ته، هنا أجام المشااارس للمحلمة الدساااتور ة العليا أن تتصااادى 

ن اساتخدام المحلمة لرخصاة التصادي ا  و  (115:  2004لهذا النص لتقرر فيه ما تراه )الوحيدي، 
ن األمر حينئذ ط يعدو أن يلون إإذ   ي تصااااااادى له غير دساااااااتور تط يعني القطع بأن النص الذي 

 (107 : 1999، )علد الفتاح .وجهة نظر ط يعتد لها إط عند الفصل النهائي في دستور ة النص

 الثانيالفرع 

 د ـــــــــط التصــــــــضواب

 في قانون  (27)لما المادة  ( في قانون محلمتنا الدسااااااااااااتور ة العليا،4 27)حددت المادة 
 المصاااااري داااااوابل عدة لتمار  المحلمة الدساااااتور ة العليا رخصاااااة التصااااادي المحلمة الدساااااتور ة

 وتتمثل هذه الدوابل في اآلتي :  للرقابة على دستور ة القوانين،

 

ن يلون ذلك عند مناقشااتها لد ألكي تمار  المحلمة الدسااتور ة العليا رخصااة التصاادي فال  -1
 .نماعًا معرودًا عليها
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داااااااًا نماعًا معرو  تهاناقشااااااامارساااااااة المحلمة لحقها في التصااااااادي مربو   بممعنى ذلك أن م
 ،بشلل جوامي من تلقاء نفسهاها في التصدي للقوانين غير الدستور ة حقالمحلمة  باشر، وتعليها

( غير أنه من حق األفراد أيدااااااااااااًا أن 323:  1995، )سااااااااااااالمان ،دون الحاجة إلى دفع يقدم لها
  لل ي( ول115 : 2004، حق أثناء نظرها للدعاوى )الوحيديا الينلهوا المحلمة طساااااااااااتخدام هذ

 ،األفراد يحق لهم ذلك، إنما الحق مقصور على أصحال الصفة في النماس المطروح على المحلمة
نوه المذلرات التي تقدم داااااااااااااامِّ لما يملن أن يُ  ،ويملن أن يلون في صااااااااااااااورة طلل يقدم للمحلمة

صااااااااااااااور أن يتم في حالة ما إذا لانت ت( ولكن ذلك غير م115:  1995 ،)ساااااااااااااااالمان ،للمحلمة
ن لان هذا ط ط عالقة ل فراد لهذا اطختصاااااص ، إذالمحلمة تمار  اختصاااااصااااها بالتفسااااير ، وا 

)حسنين،  .تفسيره مرسها لفحص دستور ة النص المعروم أينقص تصدي المحلمة من تلقاء نف
2003  :147) 

ا لها قانون ولهخحال اسااااااااااااااتخدامها لتلك الرخصااااااااااااااة التي لمة ومن الجدير ذلره أن المح
 .معين لما هو الشااااااأن في وساااااايلة الدفع من جانل األفراد بمعيار خصااااااوصااااااهالتقيد تإنشااااااائها ط 

 ( 129 : 2010، قنديل)

تساااتخدم المحلمة رخصاااة التصااادي لقانون تشاااتبه بعدم دساااتور ته فرنها تكتفي بمجرد  عندما -2
 .الذي رأت التصدي لفحص دستور ته قيام صلة لين النص المطروح عليها والنص

، لل ل التصدي طممًا للفصل في الدعوى القانون لم يشتر  أن يلون النص محبمعنى أن 
( و رى سعادة المستشار الدلتور علد 324:  1995ان، )سالم ،اكتفى بمجرد قيام صلة أيًا لانت

لمجال مباشااااارة الرقابة عن أن في هذا توساااااعة  "تور ة القوانينرقابة دسااااا"العم م ساااااالمان في لتابة 
و جل أن يلون النص متصاااااااااًل لنماس مطروح على المحلمة بالفعل، وأن تكون  ،طر ق التصاااااااادي

ط فال مجال لممارسااة رخصاة  المحلمة قد اتصاالت به اتصاااًط مطابقًا ل وداااس القانونية المقررة وا 
 .التصدي

وقد خالد سااااعادة الدلتور هشااااام علد الفتاح هذا التوجه في لتابه رقابة دسااااتور ة القوانين 
رورة أن يلون النص محل التصااااااااااااادي طممًا للفصااااااااااااال في النماس المعروم أمام وذهل إلى دااااااااااااا

ي الفرا  خلوًا من أي ألن القول لخالف ذلك يجعل رقابة المحلمة للنص رقابة تدور ف  المحلمة
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إذ ما ذنل  ،، لما أن التصااادي سااايلون في هذه الحالة تعطياًل للقدااااء لدون ملررأثر موداااوعي
ة في تعطيل دعواه الدسااتور ة حتى تتصاادى المحلمة لنص ط عالقة له المدعي بالدعوى الدسااتور 
 .لنص المنطلق على النماس المودوعيبه سوى أنه متشابه مع ا

الذي يرى أن اسااتعمال  األولاطتجاه  التداءً  المصاار ة وقد تلنت المحلمة الدسااتور ة العليا
عليها والنص اآلخر معروم مجرد صلة لين النص ال ن و لي أنالمحلمة لحق التصدي يلفي فيه 

، ولم يشاااااااتر  أن يلون النص الذي يمتد إليه حق التصااااااادي طممًا للفصااااااال في الذي تتصااااااادى له
 1لسااااانة  10يتداااااح ذلك في حلمها الصاااااادر في القداااااية رقم  ،موداااااوس النماس المعروم عليها
يوجل عادت وتلنت التوجه الثاني الذي  هاغير أن ،م1982مايو  16قدااااااااااائية دسااااااااااتور ة لتار   

وقد  ،المحلمة أماميلون النص محل التصاااااااادي طممًا للفصاااااااال في النماس المعروم  أنداااااااارورة 
 يناير 4 ذا اطتجاه في حلمها الصاااادر فياعتناقها له المصااار ة ساااطرت المحلمة الدساااتور ة العليا

 90:والذي جاء في حيثياته م1997

التي تخولها الحلم  ،( من قانونها27" وحيس إن قداااااااااء هذه المحلمة في شااااااااأن المادة )
و تصااااال  ،عرم لها بمناسااااابة ممارساااااتها طختصااااااصاااااهاتم دساااااتور ة نص في قانون أو طئحة بعد

ترم وجود خصاااااومة أصااااالية طرح أمرها عليها فم عليها مؤداه أن منا  تطليقها يبالنماس المعرو 
هذه وأن ثمة عالقة منطقية تقوم لين  ،وفقًا ل ودااااااااااااااس المنصاااااااااااااوص عليها في قانون إنشاااااااااااااائها

الخصااومة وما قد يثار عردااًا من تعلق الفصاال في دسااتور ة بعم النصااوص القانونية لها، ومن 
ثم تكون الخصاااااومة األصااااالية هي المقصاااااودة بالتداعي أصااااااًل والفصااااال في دساااااتور ة النصاااااوص 
القانونية التي تتصل لها عردًا مللورًا للخصومة الفرعية التي تدور مع الخصومة األصلية وجودًا 

وهو ما جرى عليه قداااااااااااااااء هذه المحلمة التي ط تعرم لدسااااااااااااااتور ة  ،، فال تقلل إط معهاوعدماً 
النصاااااااوص القانونية التي تقوم عليها الخصاااااااومة الفرعية إط بقدر اتصاااااااالها بالخصاااااااوم األصااااااالية 

وشااااار  ذلك أن يلون تقر ر بطالن هذه النصاااااوص أو صاااااحتها مؤثرًا في المحصااااالة  ،وبمناسااااالتها
ألصاااااالية أيًا لان مودااااااوعها أو أطرافها، بما مؤداه أن مباشاااااارة هذه المحلمة النهائية للخصااااااومة ا

 :شرطها ،من قانونها (27)المنصوص عليها في المادة  ،لرخصتها

                                                 
انظر: حيثيات الحلم بالكامل، التي  أوردها سااااااعادة الدلتور هشااااااام علد الفتاح في "لتابه رقابة دسااااااتور ة القوانين دراسااااااة مقارنة لين  90

 .112-109ومصر" في الصفحات  أمر لا
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 .الخصومة األصلية لشرائل قلولهااستيفاء  .أ
 اتصال بعم النصوص القانونية عردًا لها. .ل
 .دستور تها في محصلتها النهائيةتأثير الفصل في  .ج

 أو صااااااحتهالنص المشاااااالوك في دسااااااتور ته  تقر ر بطالنمن هذا الحلم أن ونسااااااتخلص 
 .في المحصااااالة النهائية للخصاااااومة األصااااالية أيًا لان موداااااوعها أو أطرافها اً مؤثر  يجل أن يلون 
 الفتاح على هذا الحلم بقوله : ( ويعقل سااااااااااعادة الدلتور هشااااااااااام علد26:  2004)علد المجيد، 

الحلم القيم ودااااااعت مفهوم التصاااااادي في مقامه الصااااااحيح لوصااااافه هلذا نرى أن المحلمة لهذا  "
خصومة فرعية تتصل لخصومة أصلية، ط يشتر  أن تكون حول دستور ة نص تشر عي، و تأثر 

 "الفصل في دستور ة الخصومة الفرعية في المحصلة النهائية للخصومة األصلية.

رى أن نالتي  ،صاة التصاديوبعد اساتعرام ما تقدم يتلين أن التوجه الساليم طساتخدام رخ
 في هذه المساااااااااااااااألة عندا هر توجههظيالتي لم نجد لها حلمًا العليا،  تتلناه محلمتنا الدسااااااااااااااتور ة

هو التوجه الذي ذهلت إليه المحلمة الدستور ة العليا المصر ة  التصدي، رخصةلذه استخدامها له
القانونية التي تشااااتبه  الذي يشااااتر  طسااااتخدام المحلمة لرخصااااتها في التصاااادي للنصااااوص، حديثاً 

عدم دسااااتور تها أن يؤثر الفصاااال في دسااااتور ة النص القانوني محل التصاااادي بالمحصاااالة النهائية 
سواء نظر إليها  ،، خصوصًا وأن المسألة الدستور ةودة على المحلمةبالخصومة األصلية المعر 

للفصااااااال في نماس هي في جوهرها مساااااااألة أولية  ،أو اإلحالة أو التصااااااادي ع الفرعيعن طر ق الدف
مودااوعي، ومن ثم شااأنها شااأن المسااائل األولية التي يتوقد عليها الفصاال في النماس المودااوعي 
فرذا لم يلن اساااااتعمال المحلمة لحق التصااااادي طممًا للفصااااال في ذات النماس المعروم عليها فرن 

 ،األصليةاستخدام هذه الرخصة ط يعدو أن يلون في حقيقة األمر تعطياًل للفصل في الخصومة 
األمر الذي  ،ومن جانل  خر ساااايؤدي لالحتكاك ما لين المحلمة والساااالطتين التشاااار عية والتنفيذية

 قد يجلل على المحلمة أخطارًا هي في غنى عنها. 

بأن النص محل التصااااااادي غير  إن اساااااااتخدام المحلمة لرخصاااااااة التصااااااادي ط يعني القطع -3
 .دستوري 
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األمر حينئذ ط يعدو أن يلون ف دساااتور ته تشاااتبه عدمفعند تصااادي المحلمة لنص قانوني 
يل على ذلك ط يعتد لها إط عند الفصال توجهة نظر ملدئية في شااأن عدم دسااتور ة النص، وبالتر 

( وبذلك فرن المحلمة ط تباشااااااااار فحص 118 : 2009)الوحيدي،  ،النهائي في دساااااااااتور ة النص
رسااااة رخصااااة التصاااادي وفق المحلمة ، لل يجل لممافور اكتشااااافها للمخالفة الدسااااتور ةالدسااااتور ة 

حالة النص محل  ،الدسااااااااتور ة العليا المصاااااااار ة أن تتخذ اإلجراءات المعتادة لتحدااااااااير الدعاوى  وا 
ثم تعرم األورال على رئي   ،التصاااااادي لهيئة المفودااااااين لتحدااااااير الدعوى وا عداد تقر ر لرأيها

( أما طبقًا 323 : 1995)سااااالمان،  .المحلمة لتحديد جلسااااة ليتم الفصاااال في الدعوى الدسااااتور ة
أن  (4 27)المادة  تحيس نص ،لقانون محلمتنا الدستور ة العليا فال داعي لجميع هذه اإلجراءات

للمحلمة أن تتصاااااااادى للنص غير الدسااااااااتوري وتفصاااااااال في عدم دسااااااااتور ته دون أن تدااااااااع لذلك 
 معينة. إجراءات

تصاادي هو عدم دسااتور ة النص عند تصاادي المحلمة لنص قانوني يتعين أن يلون منا  ال -4
 .صدي، ولي  مجرد تقر ر الدستور ةمحل الت

س رِّ فطر ق التصااااادي الذي منحه المشااااارس لأحد أسااااااليل الرقابة على دساااااتور ة القوانين شاااااُ 
للكشااااد عن النص المخالد للدسااااتور إذا ثلت لديها ذلك، أما إذا لان النص التشاااار عي متفقًا مع 

ألنه طالما انتفت شااااالهة مخالفة  ،لمة أن تقرر تأكيد دساااااتور تهأحلام الدساااااتور فال تساااااتطيع المح
النص التشر عي ألحلام الدستور فيلون ذلك في نطال قر نة الدستور ة المقررة لصالح التشر عات 

 (462 : 2004)الشاعر،  .من حيس األصل

 

 

 

 ثالثالفرع ال
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 الدستور  الفلسطيني القضاسفي  التصد تقدير الرقابة عن طريق 

ذا لان هذا  في  اً مسااااااتحدث اً هو أساااااالوب -القانون الدسااااااتوري  شااااااّراحلما يرى - األساااااالولوا 
ولم يلن مقررًا  ،حيس إنه لم يلن مقررًا للمحلمة العليا عند إنشااااااائها  النظام الدسااااااتوري المصااااااري 

( فرن هذا األساالول 323 : 1995) سااالمان ،  ،للقداااء من قلل إنشاااء المحلمة الدسااتور ة العليا
لما -قل في معظم الحِ ، و القدااااااء الفلساااااطيني ،ناه القدااااااء الفلساااااطيني العادي حيس انتهىقد تل

إلى تقر ر حقه في الرقابة على دستور ة القوانين، دون  91-رأينا في مودع سالق من هذه الدراسة
لل لان شااااااااائعًا لين جميع أنواس المحاكم على  ،أن يقتصاااااااار هذا الحق على جهة قدااااااااائية معينة

، على أن يقتصاااار دور المحلمة في التصاااادي للمسااااألة الدسااااتور ة على درجاتهاو اختالف أنواعها 
اطمتناس عن تطليق القانون المخالد للدسااااااااااااااتور دون أن يتعدى ذلك إلى الحلم بعدم دسااااااااااااااتور ة 

 رخص به للمحلمة الدستور ة العليا. لما هو في طر ق التصدي الم ،القانون المخالد للدستور

وقااد أكاادت هااذا المااذهاال محلمتنااا العليااا في أكثر من حلم صااااااااااااااااادر عنهااا وفي مختلد 
لسااانة  50الساااياساااية التي مرت لها البالد ومن ذلك ما جاء في حلمها في اطساااتئناف رقم  لقالحِ 

 :الذي جاء فيهام، 1953

نافذ المفعول في هذه المنطقة  -يوهو القانون األسااااااسااااا -"... لما لان دساااااتور فلساااااطين
 أن( ط يحرم المحاكم من التصاادي لبحس دسااتور ة القوانين، ولان األصاال 6بمقتدااى األمر رقم )

لل عليها في  ،تتولى المحاكم تفسااير القوانين وتطليقها على ما يطرح عليها من خصااومة، فرن لها
من ناحية الشاالل أو الموداوس سااواء سااليل أداء مهمتها أن تتحقق من سااالمة القانون الذي تطبقه 

"....92   

وبذلك يملن القول بأنه إذا لان النظام الدسااااااتوري المصااااااري قد عرف أساااااالول التصاااااادي 
 48لرحدى الطرل للرقابة على دسااتور ة القوانين عند صاادور قانون المحلمة الدسااتور ة العليا رقم 

                                                 
 وما بعدها. 53راجع المبحس الثاني في الفصل أألول من هذه الدراسة بعنوان تطور الرقابة على دستور ة القوانين في فلسطين ص  91

ولذلك  1976 69وقد أكدت محلمنا الفلسطينية على هذا الملدأ في العديد من قراراتها ويملن مراجعة القرار الصادر في الطلل رقم  92
 68-66مرلم ة غمة والمشار إليهما في مودع سالق من هذه الدراسة ، انظر ص  1987لسنة  225الحلم الصادر في القدية رقم 
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ساالول وثلتته المحاكم الفلسااطينية فرن النظام الدسااتوري الفلسااطيني قد عرف هذا األ م1979لساانة 
لساااااااانة  3بلافة أنواعها وعلى اختالف درجاتها قلل صاااااااادور قانون المحلمة الدسااااااااتور ة العليا رقم 

 .م2006

الدستور ة العليا  محلمتنامن قانون  (4 27)وعند مراجعتنا نص المادة  ،ومن جانل  خر
هما قد ينجد أن للت ،الذلر تيساااااااالفالمصاااااااري من قانون المحلمة الدساااااااتور ة العليا  (27) المادةو 
جام المشرس من خاللهما أن تتصدى المحلمة الدستور ة العليا لبحس دستور ة أي نص تشر عي أ

عند مباشاااااارة المحلمة اختصاااااااصاااااااتها أو عندما يلون نماس مطروحًا أمامها، بحيس إذا ما رأت أن 
غير أننا  ،ام لها أن تتصاادى لهجالمطروح عليها مشاالوك لدسااتور ته  نصااًا تشاار عيًا يتصاال بالنماس

أنه يجل  ( من القانون المصااااري 27)نجد اختالفًا في النصااااين من حيس اإلجراء، فنصاااات المادة 
في حال التصاااااادي من قلل المحلمة الدسااااااتور ة العليا لنص مشاااااالوك في دسااااااتور ته أن يتم اتباس 

( 4 27)سااااطيني وفي المادة أما في القانون الفل ،المقررة لتحدااااير الدعاوى الدسااااتور ة اإلجراءات
فأعطى المشرس الحق للمحلمة الدستور ة حق التصدي والفصل في عدم دستور ة النص التشر عي 

جراءات محددة األمر الذي يسااتفاد منه أنه يملن أن يتم الفصاال في  ،دون أن تدااع لذلك  ليات وا 
عروم عليها ويلون الحلم المسألة الدستور ة التي تصدت لها المحلمة أثناء الفصل في النماس الم

 في المسألة الدستور ة متدمنًا للحلم في النماس المعروم على المحلمة .
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 المبحث الثالث

 شروط قبول الدعوى الدستورية

 تمهيد وتقسيم:

بعد أن انتهينا في المطلل السااااالق من دراسااااة طرل الرقابة على دسااااتور ة القوانين، الذي 
في -الدسااااتور ة أمام المحلمة الدسااااتور ة العليا، فرن ذلك يسااااوقنا يؤدي لداهة إلى تحر ك الدعوى 

 للحديس عن شرو  قلول الدعوى الدستور ة. -هذا المطلل

ذا لان لمحلمة المودااااوس وحدها تقدير جدية الدفع الفرعي بعدم الدسااااتور ة أو اإلحالة،  وا 
حلمة الدساااااتور ة العليا وط يعتلر ذلك بطليعة الحال من شااااارو  قلول الدعوى الدساااااتور ة، فرن الم

تنفرد وحدها بالتحقق من شااارو  انعقاد الخصاااومة، أي من توافر شااارو  قلول الدعوى المطروحة 
عليها، ولي  لجهة غيرها أن تنامعها هذا اطختصااااااااااااااااص أو أن تحل محلها فيه  ذلك أن وطية 

إلى التدخل في  محلمة المودوس تنحصر بالدرورة في المسائل التي ناطها المشرس لها، وط تمتد
ّط لان عدوانًا عليها، ولي  من لين المهام، التي اختص المشااااارس لها محلمة  وطية جهة أخرى، وا 

 1999المودااوس، الفصاال في توافر الشاارو  التي يتطللها قلول الدعوى الدسااتور ة. )علد الفتاح، 
 :121) 

وفقًا لقانون أصول وشرو  قلول الدعوى الدستور ة شرو  قلول الدعاوى القدائية لافة، 
( وعليااه فاارن 153:  2004م، )الوحياادي، 2001لساااااااااااااانااة  2المحاااكمااات الماادنيااة والتجااار ااة رقم 

الدعوى الدسااااااااااتور ة ط لد أن يتوفر فيها شاااااااااار  المصاااااااااالحة والصاااااااااافة، إّط أنه إذا اتفقت الدعوى 
قل لها الدستور ة مع سائر الدعاوى في هذين الشرطين فرن هناك العديد من الخصائص التي يست

 (353: 1995هذان الشرطان في الدعوى الدستور ة. )سالمان، 

إداااااافة لشااااارطي الصااااافة والمصااااالحة فرنه يتعين إقامة الدعوى في المناسااااابة أو المهلة أو 
الميعاد المحدد لها، فال تقلل إذا أقيمت قلل هذا الميعاد أو بعده ولو لانت باقي شاااااااااااااارو  قلول 

 ( 162:  1983الدعوى متوافرة. )ألو الوفا، 
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وتظهر أهمية شااار  الميعاد في دعوى الدفع الفرعي بعدم الدساااتور ة  إذ لم يداااع المشااارس 
قااامااة الاادعوى الاادسااااااااااااااتور ااة في غير هااذا الطر ق من طرل تحر ااك الرقااابااة  أي موعااد لتحر ااك وا 
 الدسااااتور ة، وعليه ولما لنا قد تناولنا ساااالفًا ميعاد رفع الدعوى الدسااااتور ة حال قلول الدفع تفصاااايالً 

 93في مودع  خر من هذه الدراسة فرننا نحيل إليه منعًا من التكرار.

 وبناء على ما تقدم سوف تكون دراستنا لهذا المبحس مقسمة إلى مطللين على النحو التالي:

 : المصلحة في الدعوى الدستور ة.األول المطلب

 : الصفة في الدعوى الدستور ة.الثاني المطلب

 

                                                 
 من هذه الدراسة 168 -166،  143 -142راجع ص  93
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 األول المطلب

 الدعوى الدستورية المصلحة في

 تمهيد وتقسيم:

م إلى 2006لساااااااااانة  3( من قانون محلمتنا الدسااااااااااتور ة العليا رقم 26أحال نص المادة )
م، وذلك فيما 2001لساااااانة  2األحلام المقررة في قانون أصااااااول المحاكمات المدنية والتجار ة رقم 
التي تقدم للمحلمة الدساااااااتور ة يتعلق بسااااااار ان اإلجراءات على قرارات اإلحالة والدعاوى والطلبات 

( من 28فيما عدا ما نص عليه قانون المحلمة، وقد جاء نص المادة ساااابقة الذلر مقاباًل للمادة )
 م.1979لسنة  48قانون المحلمة الدستور ة العليا المصري رقم 

ولما لان قانون المحلمة الدسااااااتور ة العليا لم يتطرل لشاااااارو  قلول الدعوى أمام المحلمة 
سااااااااااااااتور ة العليا، األمر الذي يتوجل علينا معه اللجوء إلى قانون أصااااااااااااااول المحاكمات المدنية الد

ط -1( منه على أنه: "3. وقد نص المشااااارس الفلساااااطيني في المادة )2001لسااااانة  2رقم  التجار ة
تكفي -2تقلل دعوى أو طلل أو دفع أو طعن ط يلون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون، 

المحتملة إذا لان الغرم من الطلل اطحتيا  لدفع داااااارر محدل أو اطسااااااتيثال لحق  المصاااااالحة
إذا لم تتوفر المصااااااااالحة وفقًا للفقرتين الساااااااااابقتين قدااااااااات -3ُيخشاااااااااى موال دليله عند النماس فيه، 

 94المحلمة من تلقاء نفسها بعدم قلول الدعوى".

( من قانون 1المادة ) يقالل هذه المادة في القانون المصااااااااااري ما نص عليه المشاااااااااارس في
م، التي تنص على أنه: "ط تقلل أي دعوى لما 1968لسااااانة  13المرافعات المدنية والتجار ة رقم 

ط يقلل أي طلل أو دفع اسااااااااااتنادًا ألحلام هذا القانون أو أي قانون  خر ط يلون لصاااااااااااحبه فيها 
المحتملة إذا لان مصاااااالحة شااااااخصااااااية ومباشاااااارة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصاااااالحة 

الغرم من الطلل اطحتيا  لدفع داااارر محدل أو اطسااااتيثال لحق يخشااااى موال دليله عند النماس 
فيه، وتقدااااااااااي المحلمة من تلقاء نفسااااااااااها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القلول في حالة 

                                                 
م 2005لسنة  5المعدل بالقانون رقم  2001لسنة  2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجار ة الفلسطيني رقم 3راجع المادة ) 94

 م.2001سلتملر  5لتار     38والمنشور في الوقائع الفلسطينية العدد 
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حلم بعدم قلو عدم توافر الشرو  المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، و جوم للمحلمة عند ال
الدعوى طنتفاء شاار  المصاالحة أن تحلم على المدعي بغرامة إجرائية ط تم د عن خمساامائة جنيه 

 . 95إذا ثلت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقادي"

وبذلك فرن المشااّرس الفلسااطيني والمشااّرس المصااري اعتلرا أن المصاالحة هي منا  الدعوى، 
يجنيها المدعي من التجائه إلى القدااااااااااااااااء، وهي الباعس على رفع وهي تعني لذلك المنفعة التي 

( ويقصاااااااااااااااد 147:  1983الدعوى، وهي من ناحية أخرى الغاية المقصااااااااااااااودة منه، )ألو الوفا، 
بالمصااااااااااااالحة أيداااااااااااااًا الفائدة العملية التي تعود على المدعي من الحلم له بطلباته. )علد المجيد، 

2001  :33) 

رة في الفقه وفي القدااااااء األمر لي أن من شااااارو  الدعوى لذلك فرن من المبادئ المساااااتق
أن تتوافر لدى رافعها مصااااالحة شاااااخصاااااية مباشااااارة في رفعها، وقد عنيت المحلمة العليا اطتحادية 

 1960عناية خاصة لتحديد مدلول هذا الشر  بالنسبة للطعون في دستور ة القوانين. )ألو المجد، 
 :212) 

 لالتالي: المصلحة في الدعوى الدستور ة في فروس خم تناول في هذا المطلل سنو 

 .المصلحة لشر  لقلول الدعوى الدستور ة األول: الفرع

 .خصائص المصلحة لشر  لقلول الدعوى الدستور ة :الثاني الفرع

 .اء المصلحةتفان لث:الثا الفرع

 .المصلحة في الدعوى الدستور ة األصلية المباشرة رابع:ال الفرع

 .المصلحة لشر  لقلول الدعوى الدستور ة في النظام القدائي األمر لي خامس:ال الفرع

 

                                                 
م، 1996لسنة  81م المعدل بالقانون رقم 1968لسنة  13المصري رقم  ( من قانون المرافعات المدنية والتجار ة1راجع المادة ) 95

 م.1996مايو  22ملرر في  19والمنشور في الجر دة الرسمية العدد 
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 الفرع األول

 المصلحة كشرط لقبول الدعوى الدستورية

في المصاااالحة لشاااار  لقلول الدعوى الدسااااتور ة أن تكون شااااخصااااية مباشاااارة وأن  ويشااااتر 
ومن ثم ط لد من أن يلون النص المطعون فيه، لتطليقه على الخصام قد ألحق به داررًا مباشارًا، 

 :لتحقيقها شرطانيتوافر 

به، وط  : أن يقيم المدعي الدليل على أن دااااررًا واقعيًا مباشاااارًا مملن إدراكه قد لحقالشــرط األول
تكفي المصلحة النظر ة، ومن ثم ط يجوم أن تكون المصلحة في الدعوى نظر ة بأن تهدف تقر ر 
حلم الدسااتور مجردًا في مودااوس معين ألغرام أكاديمية أو أيديولوجية، أو دفاعًا عن قيم مثالية 

لها، أو  أو لتوليد ملدأ سااايادة القانون في مواجهة صاااور من اإلخالل بمدااامونه ط صااالة للطاعن
 إلرساء مفهوم معين في شأن مسألة لم يترتل عليها درر بالطاعن.

وقد نهج القدااااااااء الدساااااااتوري الفلساااااااطيني منهجًا مختلفًا لهذا الشااااااار  الذي أورده ساااااااعادة 
الدلتور هشااااااام علد الفتاح في لتابه "رقابة دسااااااتور ة القوانين" وذلك عندما قداااااات محلمتنا العليا 

لول الدعوى الدسااااااتور ة من جمعية المحامين العرل من أجل حقول بصاااااافتها محلمة دسااااااتور ة بق
م، 2005لسااااانة  15اإلنساااااان بغمة، وذلك في طعنها بعدم دساااااتور ة قانون السااااالطة القداااااائية رقم 

واعتلرت المحلمة أن المصلحة والصفة لهذه الجمعية متوفرة في هذا الطعن الدستوري انطالقًا من 
مل على تحقيق ملدأ اساااااااااتقالل القدااااااااااء"، ومما جاء في حيثيات أن أحد أهداف هذه الجمعية "الع

 حلمها :

"أما عن الوجه اآلخر للدفع الشااااااااااااااللي المتعلق بعدم جوام قلول الطعن طنتفاء الصاااااااااااااافة 
والمصاااااااااااااالحة والداااااااااااااارر في جانل الطاعنة فمردود  حيس ثلت لهذه المحلمة ومن واقع النظام 

ومارة الداخلية والملرم في األورال توافر هذه  األساااااااااسااااااااي للجمعية الطاعنة والمصااااااااادل عليها من
العناصااار في الطعن الراهن، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الساااادساااة منه قد نصااات على أن من 
دمن أهداف هذه الجمعية العمل على تحقيق ملدأ استقالل القداء، وما الطعن الماثل إّط تأكيدًا 
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مااا يقطع لتحقيق هااذه الصاااااااااااااافااة في جااانلهااا وأن من منهااا بااالسااااااااااااااعي على تحقيق أحااد أهاادافهااا، ب
 96مصلحتها، لل من واجلها طبقًا لنظامها األساسي القيام به".

وفي موداااااع ساااااالق من هذه الدراساااااة أدلينا لرأينا في هذا التوجه في ظل قانون المحلمة  
وقد نحا القدااااااء المصاااااري منحًا  خر عندما أكد على  97م،2006لسااااانة  3الدساااااتور ة العليا رقم 

درورة أن تكون المصلحة الواجل توافرها في الدعوى الدستور ة " مصلحة شخصية مباشرة يتغيا 
أن تفصااااااال المحلمة الدساااااااتور ة العليا في الخصاااااااومة الدساااااااتور ة من جوانلها العملية، ولي  من 

ذلك يقيد تدخلها في تلك الخصاااااااااومة القداااااااااائية معطياتها النظر ة أو تصاااااااااوراتها المجردة، وهو ل
و رسااااااااام تخوم وطيتها، فال تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحلم بصاااااااااحتها أو بطالنها على النماس 
المودوعي وبالقدر الالمم للفصل فيها، ومؤداه أط تقلل الخصومة الدستور ة من غير األشخاص 

فيه عليهم، سااواء أكان هذا الداارر وشاايلًا  الذين يمسااهم الداارر من جراء ساار ان النص المطعون 
يتهددهم، أم لان قد وقع فعاًل ... فرذا لم يلن هذا النص قد طلق أصاااااااًل على من ادعى مخالفته 
للدستور أو لان من غير المخاطلين بأحلامه أو لان قد أفاد من مماياه، أو لان اإلخالل بالحقول 

 98اء المصلحة الشخصية المباشرة".التي يدعيها ط تعود إليه، دل ذلك على انتف

وقد تلنى هذا التوجه أسااااااااتاذنا الدلتور فتحي الوحيدي في لتابه القداااااااااء الدسااااااااتوري في 
فلساطين لما تلناه مجموعة من شاّراح القانون الدساتوري المصاري، غير أننا نميل إلى التوجه نحو 
توسايع المجال طساتعمال الدعوى الدساتور ة األصالية المباشارة، بحيس تصابح صافة أي مواطن أو 

دي أو اعتباري، مفترداااااااااة في اختصاااااااااام النصاااااااااوص القانونية المدعى مخالفتها أي شاااااااااخص عا
لغائها، واعتبار أن ذلك من دعاوى الحسابة والتي تكون  للدساتور ومصالحته مفترداة في إهدارها وا 
فيها الصفة والمصلحة، مفتردة لون أن النفع في إلغاء القانون غير الدستوري يعود على الجميع 

                                                 
م عن المحلمة العليا، غمة، بصفتها محلمة دستور ة، منشور 2005نوفملر  27م الصادر لتار   2005لسنة  5راجع الطعن رقم  96

  ع الفلسطيني )المقتفي( معهد الحقول، جامعة ليرم ت، الشبلة العنللوتيةفي منظومة القداء والتشر 

 من هذه الدراسة 76انظر: ص  97

:  2003م، )حسااانين، 1995إلر ل  5قداااائية دساااتور ة، جلساااة   15لسااانة  19راجع مقتطفات من الحلم الصاااادر في القداااية رقم  98
174) 
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نفترم مع ذلك أن يتم وداااااااااع بعم الداااااااااوابل والدااااااااامانات لعدم إسااااااااااءة وعلى لل فرد فيه، و 
 استغالل هذه الفسحة وتكد  القدايا أمام المحلمة الدستور ة.

ونتفهم ما ذهل إليه شااّراح القانون الدسااتوري والقداااء المصااري من التشاادد لتحديد مدلول 
لمصااري لم يأخذ بطرل المصاالحة لشاار  قلول الدعوى الدسااتور ة، وذلك لون المشاارس الدسااتوري ا

الدعوى الدسااتور ة األصاالية المباشاارة، واعتمد طر ق اإلحالة والدفع الفرعي لأسااا  لتحر ك الرقابة 
الدسااااااااتور ة، وفي للتا الحالتين يفترم أن تكون دعوى مودااااااااوعية تنظر أمام القداااااااااء العادي، 

للقانون والمبادئ  الذي يشاااااااتر  توافر المصااااااالحة الشاااااااخصاااااااية المباشااااااارة لقلول الدعوى أمامه وفقاً 
 المستقرة في الفقه والقداء.

: أن يلون مرد األمر في هذا الدااااااارر إلى النص التشااااااار عي المطعون به، فرذا لم الشــــرط الثاني
يلن المدعي من المخاطلين به أو لان قد أفاد من مماياه أو لم يلن قد طلق عليه أصاااًل، أو لان 

حة الشاااااخصاااااية المباشااااارة تكون منتفية. )علد الفتاح، اإلخالل المدعى به ط يعود إليه فرن المصااااال
1999  :123) 

 الثانيالفرع 

 خصائص المصلحة كشرط لقبول الدعوى الدستورية

ذا لانت المصلحة هي شر  لقلول لل من الدعوى العادية والدعوى الدستور ة على حد   وا 
 هذه الخصائص:سواء إّط أنها تستقل بالعديد من الخصائص في الدعوى الدستور ة، ومن 

 أواًل: أن تكون المصلحة في الدعوى الدستورية مرتبطة بالمصلحة في الدعوى الموضوعية.

فالمصاااااااااااالحة في الدعوى الدسااااااااااااتور ة يجل أن يقوم لينها وبين المصاااااااااااالحة في الدعوى   
الموداااااااوعية ارتبا ، وأن يلون من شاااااااأن الحلم في المساااااااألة الدساااااااتور ة أن يؤثر فيما ُألدي من 

 طلبات في الدعوى المودوعية.
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و تصااااااااااااااور ذلك في حال تحر ك الدعوى بالرقابة عن طر ق اإلحالة والدفع الفرعي، وط 
يتصاااااور في تحر لها عن طر ق الدعوى األصااااالية المباشااااارة، لونه ط يوجد في هذه الحالة دعوى 
مودااوعية أصاااًل، لما ط يتصااور ذلك في طر ق التصاادي لون أن المحلمة تتصاادى للنص غير 
الدستوري بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، وبهذا الخصوص ط يستلمم األمر سوى قيام صلة لين 

دم دساااتور ته في المنامعة المطروحة على المحلمة والنص موداااوس التصااادي. النص المطعون بع
 (44:  2001)علد المجيد، 

والمتتبع ألحلام المحلمة الدستور ة العليا المصر ة يجد أنها استقرت على هذا المدمون 
ل دساااتور ة  16لسااانة  24نورد منها ما جاء في القداااية رقم  99للمصااالحة في العديد من أحلامها

 م، الذي جاء فيه:1995مايو  27 جلسة

أن يلون ثمة  -وهي شاار  قلول الدعوى الدسااتور ة–"منا  المصاالحة الشااخصااية المباشاارة 
ارتبا  لينها وبين المصاالحة القائمة في الدعوى المودااوعية، وذلك بأن يلون الفصاال في المسااألة 

 الدستور ة طممًا للفصل في النماس المودوعي" .

م، الذي 1995فلراير  4ل دساااتور ة جلساااة  16لسااانة  3ية رقم ولذلك ما جاء في القدااا
 جاء فيه :

"قداااااء هذه المحلمة قد جرى على أن المصاااالحة الشااااخصااااية المباشاااارة تعد شاااارطًا لقلول 
الدعوى الدسااااااااااااتور ة، وأن مناطها أن يلون ثمة ارتبا  لينها وبين المصاااااااااااالحة القائمة في الدعوى 

در في المساااااألة الدساااااتور ة طممًا للفصااااال في الطلبات الموداااااوعية، وذلك بأن يلون الحلم الصاااااا
الموداااوعية المرتبطة لها والمطروحة أمام محلمة الموداااوس، فرذا لم يلن له لها من صااالة لانت 
الدعوى الدساااااااتور ة غير مقلولة، ولان قلولها لذلك ط يلفي أن يلون النص التشااااااار عي المطعون 

 عليه مخالفًا في ذاته للدستور".

ما تقدم فقد ذهل أستاذنا الدلتور فتحي الوحيدي في لتابه "القداء الدستوري  وبناء على
في فلساااااااطين" مع مجموعة من شاااااااّراح القانون الدساااااااتوري إلى أنه إذا عدلت الطلبات في الدعوى 

                                                 
 (.2003ين، راجع مقتطفات من هذه األحلام والمنشورة في )حسن 99
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الموداااااوعية تعدياًل لليًا بالشااااالل الذي يجعل من الحلم في المساااااألة الدساااااتور ة غير ذي أثر في 
وعية، فرن المصلحة في الدعوى الدستور ة تكون قد انتفت، و ترتل على ذلك تلك الطلبات المود

 أن تحلم المحلمة باعتبار الخصومة منتهية. 

 ثانيًا: أن تكون المصلحة في الدعوى الدستورية شرط ابتداس وبقاس 

إذ يجل أن يتوافر للمدعي مصااااالحة شاااااخصاااااية مباشااااارة وقت رفع دعواه الدساااااتور ة، وأن 
( وعلى ذلك فرذا انتهت 43: 2001صاااااااااااااالحة حتى الحلم فيها، )علد المجيد، تسااااااااااااااتمر تلك الم

الدعوى الجنائية للراءة المتهم بحلم بات قلل صااااااااااااااادور حلم المحلمة الدسااااااااااااااتور ة العليا تنتفي 
مصاااااالحته في الدعوى الدسااااااتور ة مما يتعين معه الحلم بعدم قلولها، وقد اسااااااتقرت محلمتنا العليا 

ى هذا المداامون للمصاالحة في العديد من أحلامها نورد منها ما جاء بصاافتها محلمة دسااتور ة عل
 ، الذي جاء فيه: 2010ديسملر  28جلسة  2010لسنة  2في الطعن رقم 

"لقد استقر الفقه والقداء الدستوري على أن المصلحة هي منا  الدعوى، وتعد شرطًا من 
( 1 27رة استنادًا ألحلام المادة )شرو  قلولها حال إقامة الدعوى بطر ق الدعوى األصلية المباش

م، وبتطليق ذلك على وقائع الدعوى وما 2006لسااااانة  3من قانون المحلمة الدساااااتور ة العليا رقم 
لتوقيعه من قلل النيابة العساالر ة اسااتنادًا  اطدعاءقام فيها تلين أن مصاالحة الطاعن قد تمثلت في 

أصااااااول المحاكمات الجمائية الثور ة لساااااانة  م، وقانون 1979ألحلام قانون العقوبات الثوري لساااااانة 
م، لتهمة حيامة ساااالح مدعيًا عدم دساااتور ة هذه القوانين لمخالفتها أحاكم القانون األسااااسااي 1979

م، وقد ثلت أن الطاعن قد أفرج عنه قلل الجلساااااااة األولى للمحلمة حسااااااابما 2003المعدل لسااااااانة 
لم يعد متدررًا، وحيس يتوجل استمرار صرح لذلك وليله، أي أن مصلحة الطاعن لم تعد قائمة و 

هذه المصاااالحة أثناء نظر الطعن إلى حين اللت فيه وبالنظر طنقطاس هذه المصاااالحة  لذا يصاااابح 
 100الطعن غير ذي مودوس يستوجل الرد".

م 2011ساااالتملر 6الصااااادر لتار    ،م2011لساااانة  2قم نورد ما جاء في الطعن ر  لذلك
للطعن لدسااااتور ة  المدعيالذي تقدم به ، عن المحلمة العليا في رام هللا بصاااافتها محلمة دسااااتور ة

                                                 
م، 2010ديسملر  28م، المحلمة العليا بصفتها محلمة دستور ة، جلسة 2010لسنة  2انظر: الحلم الصادر في الطعن رقم  100

 منشور في منظومة القداء والتشر ع الفلسطيني )المقتفي( معهد الحقول، جامعة ليرم ت، الشبلة العنللوتية.
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ودساااااااااتور ة قانون أصاااااااااول  ،م1979قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحر ر الفلساااااااااطينية لسااااااااانة 
ودساااتور ة القرار الصاااادر  ،م1979المحاكمات الجمائية الثوري لمنظمة التحر ر الفلساااطينية لسااانة 

ومن قللااه قرار التوقيد الصااااااااااااااااادر عن ماادير  ،عن الماادعي العااام العساااااااااااااالري لتوقيد الطاااعن
لقانون ل جميعاً  لمخالفتها ،ودسااااااتور ة تشااااااليل المحاكم العساااااالر ة ،اطسااااااتخبارات العامة في رام هللا

 بسل حقول العدالة.ألو م 2003المعدل لسنة  األساسي

وقد اعتلرت بسااااالل اإلفراج عن الطاعن أيداااااًا هذا الطعن الدساااااتوري وقد ردت المحلمة 
غير متوفرة أصبحت لذلك  ،ي يدعيها بأنه متدرر من التوقيدتالالطاعن، المحلمة أن مصلحة 
، معتمدة أن المصااااااالحة يجل أن تبقى قائمة حتى ينتهي الفصااااااال في الدعوى لي ينظر في طعنه

 101، فرن الخصومة في الدعوى تعد منتهية.الدستور ة، فرذا مالت المصلحة قلل ذلك

لذلك المتتبع ألحلام المحلمة الدساااااتور ة العليا المصااااار ة يجد أنها اساااااتقرت على وجول 
اسااتمرار مصاالحة الطاعن في الطعن الدسااتوري ومن ذلك ما جاء في الحلم الصااادر في القدااية 

 فيه:م، الذي جاء 1993فلراير  6قدائية دستور ة، جلسة  13لسنة  13رقم 

"يجل أن تظل المصاااااااالحة قائمة حتى ينتهي الفصاااااااال في الدعوى الدسااااااااتور ة، فرذا مالت 
المصاالحة قلل ذلك، فرن الخصااومة في الدعوى تعد منتهية، وأن صاادور حلم بعدم دسااتور ة نص 
تشااااار عي بعد رفع دعوى أخرى تساااااتهدف الطعن في ذات النص يترتل عليه موال المصااااالحة في 

 102صدور الحلم في الدعوى األولى".الدعوى الجديدة بعد 

ويساااااااتوي أن تمول المصااااااالحة قلل رفع أو إحالة الدعوى أو بعدها، إذ في الحالتين تنتفي 
المصاااااااااااااالحة، واألثر الوحيد، الذي يترتل على ما إذا لانت الدعوى قد رفعت أو أحيلت، منتفية 

إلى منطول الحلم الذي  المصاالحة أم حدس ذلك، والمصاالحة متوافرة ثم انتفت بعد ذلك، إنما مرده
تنتهي إلياه المحلماة، فتنتهي المحلماة إلى الحلم بااعتباار الخصااااااااااااااوماة منتهياة في ماا إذا لاانات 
الدعوى محالة وانتفت المصااااااااالحة بعد ورود الدعوى لقلم لتال المحلمة الدساااااااااتور ة، لذلك تنتهي 

                                                 
، منشور م2011سلتملر  6م، المحلمة العليا بصفتها محلمة دستور ة، جلسة 2011لسنة  2انظر: الحلم الصادر في الطعن رقم  101

 في منظومة القداء والتشر ع الفلسطيني )المقتفي( معهد الحقول، جامعة ليرم ت، الشبلة العنللوتية.

 (2004م. )الوحيدي، 1993فلراير  6قدائية دستور ة جلسة  13 لسنة 13مقتطفات من الحلم الصادر في القدية رقم  :نظرا 102
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بعد رفعها، وتنتهي  للحلم لذلك في حال إذا لانت الدعوى مرفوعة بطر ق الدفع وانتفت المصاااالحة
المحلمة إلى الحلم بعدم قلول الدعوى في حال لانت الدعوى محالة وانتفت المصااااااااااالحة فيها قلل 
ورود الدعوى لقلم الكتال، وتنتهي إلى الحلم نفساااااه أيداااااًا في حال لانت الدعوى مرفوعة بطر ق 

 (124:  1999الدفع ولانت المصلحة منتفية وقت رفع الدعوى. )علد الفتاح، 

وقد ذهل سعادة المستشار الدلتور علد العم م سالمان في "لتابه رقابة دستور ة القوانين" 
إلى عدم مساااايرة توجه المحلمة الدساااتور ة بأن المصااالحة في الدعوى الدساااتور ة  -وهو ما نؤ ده-

ني شر  التداء وبقاء، حيس قال: "والواقع أننا ط نساير هذا القداء للمحلمة، ذلك أن الطابع العي
للقداااء الدسااتوري، وأنه مقرر لصااالح الشاارعية الدسااتور ة، يجعل دور األفراد يقتصاار على مجرد 
تحر ك الطعن وط يلون استمرار الطعن رهنًا لررادتهم أو بمدى استمرار مصلحتهم فيه". )سالمان، 

1995  :356) 

أشااااار أسااااتاذنا وتأكيدًا لما ذهل إليه سااااعادة المسااااتشااااار الدلتور علد العم م سااااالمان، فقد 
الدلتور فتحي الوحيدي في لتابه "القداء الدستوري في فلسطين" إلى رأي سعادة الدلتور صالح 

، والذي يودااااااااح فيه أن تلني هذا التوجه من 167الدين فومي في لتابه "الدعوى الدسااااااااتور ة" ص
حتملة ط درورة استمرار المصلحة لشر  لقلول الدعوى الدستور ة، يترتل عليه أن المصلحة الم

 تكفي لقلول الدعوى الدستور ة على عل  ما جاء في قانون أصول المرافعات.

 ثالثًا: يستو  أن تكون المصلحة في الدعوى الدستورية مصلحة مادية أو مصلحة أدبية

فالمصااالحة األدلية والمعنوية تكفي لقلول الدعوى الدساااتور ة إذا ما توافرت ساااائر الشااارائل 
( وهو ما أكدت عليه المحلمة الدساااااتور ة العليا المصااااار ة في 354:  1995األخرى، )ساااااالمان، 

م، حيس جاء 1976مار   6قدااائية دسااتور ة جلسااة  5لساانة  8الحلم الصااادر في القدااية رقم 
 فيه: 

"لما لان انقداااااااء مدة وقد تنفيذ العقوبة دون أن يصاااااادر خاللها حلم لرلغائه، وأنه لان 
( من قانون العقوبات، وهو ما يعد 39يلن عماًل لنص المادة )يترتل عليه اعتبار الحلم لأن لم 

بمثاااباة رد اعتبااار قاانوني للمحلوم عليااه، إّط أن للماادعي مصاااااااااااااالحااة أدليااة في أن تعاااد محاااكمتاه 
مالة الشااااااوائل التي علقت باساااااامه، وهو ما  إلثبات لراءته من الجر مة التي نساااااال إليه ارتكالها، وا 
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 1967لسنة  48والقرار بقانون رقم  1967لسنة  15القانون رقم يتحقق إذا ُقدي بعدم دستور ة 
 (46:  2001المطعون بعدم دستور ته". )علد المجيد، 

 الثالثالفرع 

 اس المصلحةـــــتفان

تنتفي المصاااااااااالحة في الدعوى الدسااااااااااتور ة إذا لان قد ساااااااااالق صاااااااااادور حلم من المحلمة 
فرذا ما رفعت الدعوى عن نص ثم اكتشااافت الدساااتور ة بعدم دساااتور ة النص المطعون عليه ذاته، 

تحتم عليها القدااااااء بعدم قلول الدعوى يبعدم دساااااتور ة هذا النص  المحلمة أن لها قدااااااًء ساااااابقاً 
 (355:  1995)سالمان،  .طنتفاء المصلحة

ولونها دعوى عينية توجه الخصاااااوم فيها إلى  ،و رجع ذلك إلى طليعة الدعوى الدساااااتور ة
الحجية المطلقة ل حلام الصادرة  ن عليها بعيل دستوري، وما تستلمملطعو ا ،النصوص التشر عية

في  ،من المحلمة الدسااااتور ة العليا في الدعاوى الدسااااتور ة، حيس ط يقتصاااار أثرها على الخصااااوم
وحدهم، لل ينصاارف هذا األثر إلى الكافة لما تلتمم به  ،الدعوى الدسااتور ة التي صاادر فيها الحلم

( من قاانون المحلماة 40،41أكاد علياه المشااااااااااااااروس في الماادة ) وهو ماا جميع ساااااااااااااالطاات الادولاة
)الوحيدي،  .( من قانون المحلمة الدستور ة المصري 49، 48الدستور ة العليا الفلسطيني والمادة )

2004  :180) 

 16لسااااااانة  24وقد قدااااااات المحلمة الدساااااااتور ة العليا المصااااااار ة لذلك في القداااااااية رقم 
 حيس جاء في حيثيات حلمها: م،1995مايو   27دستور ة، جلسة  دائيةق

 "وحيس إن المحلمة الدسااااااتور ة العليا ساااااالق لها أن قداااااات في ذات المسااااااألة الدسااااااتور ة 
 داااائيةق 8لسااانة  7في القداااية رقم  م،1993مايو  15بحلمها الصاااادر لجلساااة  –ة الليانساااالف-

رسوم بقانون رقم ممن ال (20)دستور ة لرفم الدعوى بعدم دستور ة نص الفقرة األولى من المادة 
وقد نشر هذا  – المشار إليهما – م1985لسنة  (100)المعدل بالقانون رقم  م1929لسنة  (25)

 ولااان من المقرر أن قداااااااااااااااااء هااذه المحلمااة  م،1993يونيو  5الحلم بااالجر اادة الرسااااااااااااااميااة في 
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وهي حجية  إنما يحوم حجية مطلقة في مواجهة الكافة، -فيما فصااااااااااااال فيه في الدعوى المتقدمة-
تحول لذاتها دون المجادلة فيه، أو السااااااااااااااعي إلى نقدااااااااااااااه من خالل إعادة طرحه على المحلمة 

)حسنين،  ".الدستور ة العليا لمراجعته، إذا لان ذلك فرن المصلحة في الدعوى الراهنة تكون منتفية
2003  :194) 

 يلشااااااااخصاااااااالما تنتفي المصاااااااالحة في الدعوى الدسااااااااتور ة عند تنامل الطاعن عن الحق ا
يتم باإلرادة المنفردة و نتج  قانونياً  المطالل به في الدعوى المودااااااااااااااوعية، فيعتلر هذا التنامل حالً 

ه يترتل على هذا التنامل انتفاء مصاااااااااااالحة الطاعن في ولهذا فرن ،هذا الحق إسااااااااااااقا عنه أثره في 
للفصاااال  طمماً  وبالتالي عدم قلول الدعوى إذا لم يعد الفصاااال فيها ،ل في الدعوى الدسااااتور ةصااااالف

 (179:  2004) الوحيدي،  .في الدعوى المودوعية

 ديالً ع، أنه إذا عدلت الطلبات الموداااوعية بعد رفع الدعوى الدساااتور ة تومفهوم ذلك حتماً 
من شاااأنه أن يجعل الحلم في الدعوى الدساااتور ة غير طمم للفصااال في الدعوى الموداااوعية التي 

أداااحت الدعوى الدساااتور ة ط شاااأن لها بالنماس الموداااوعي لانت قلل التعديل مرتبطة لها، بحيس 
 (43:  2001)علد المجيد،  .ألن المصلحة شر  التداء وبقاء  ، مما تمول معه المصلحةأصالً 

 11لسااااااانة  30وقد قدااااااات المحلمة الدساااااااتور ة العليا المصااااااار ة لذلك في القداااااااية رقم 
 مما جاء في حيثيات حلمها: م،1990يوليو  28دستور ة جلسة  دائيةق

"من المقرر وعلى ما جرى به قدااااااء هذه المحلمة أنه يشاااااتر  لقلول الدعوى الدساااااتور ة 
في الدعوى  القائمةومنا  ذلك أن يلون ثمة ارتبا  لينها وبين المصاااااااالحة  ،توافر المصاااااااالحة فيها

لدي من طلبات في وأن يلون من شااأن الحلم في المسااألة الدسااتور ة أن يؤثر فيما أُ  ،المودااوعية
والذي  ،ولان المدعي قد نمل عن طلبه الموداااااااوعي المتعلق لهذه الغرامة ، ...دعوى الموداااااااوس

–على ما سلد ليانه–لذلك لجلسة التحدير  شخصياً  لرقرارهلان قد ألداه أمام محلمة المودوس 
ذا لان النمول عن الحق  فردة و نتج أثره في ا يتم باإلرادة المنقانونيً  به عمالً  ىالشااااخصااااي المدعوا 

 ند الليان انتفاء مصلحته في الفصل في مدى دستور ة  يفرنه يترتل على تنامل المدع ،إسقاطه
)حساااااين،  .للفصااااال في الدعوى الموداااااوعية " إذا لم يعد ذلك طمماً  ،ة ساااااالفة الذلرينالمواد الطع

2003  :198) 
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 الرابعالفرع 

 المباشرةالمصلحة في الدعوى الدستورية األصلية 

باعتنال طر ق الدعوى الدساااااتور ة األصااااالية  -دون المصاااااري -انفرد المشااااارس الفلساااااطيني 
من قانون  (1 27)وذلك طبقا لما جاء في المادة  ،المباشاارة لتحر ك الرقابة على دسااتور ة القوانين

 م.2006لسنة  3رقم  المحلمة الدستور ة العليا

ينص على أنه :"فيما عدا ما  (26)وفي المادة ولما لان قانون محلمتنا الدساااااتور ة العليا 
 -التي تقدم للمحلمة-والدعاوى والطلبات  إلحالةانص عليه في هذا الفصااااال تساااااري على قرارات 

بما ط  م2001لساااااااااااااانة  2األحلام المقررة في قانون أصااااااااااااااول المحاكمات المدنية والتجار ة رقم 
 .مها"يتعارم وطليعة اختصاص المحلمة واألوداس المقررة أما

 ، نفاً  إليه ( من القانون المشاااااااااااار3المادة ) وبالرجوس إلى ما ورد في -والحال لذلك-فرنه 
ن المصااااااالحة التي يعتد لها هي المصااااااالحة القانونية ويشاااااااتر  أن تكون شاااااااخصاااااااية إيملن القول 

 .ومباشرة وأن تكون قائمة

 : مصلحة قانونيةأوالً 

تساااااااااتند إلى الحق، وبعبارة أخرى يتعين أن يلون  يأ ،يتعين أن تكون المصااااااااالحة قانونية
 ،من الحقول  عن درر أصال حقاً  اً أو تعويد ،مودوس الدعوى المطالبة بحق أو بمرلم قانوني

وتكون المصااااااااالحة غير قانونية إذا لانت ، المصااااااااالحة مادية أو أدلية ويساااااااااتوي في ذلك أن تكون 
 (149:  1983ا، فو و ال)أل مخالفة للنظام العام واآلدال أو لانت اقتصادية.

 مباشرة ة: مصلحة شخصيثانياً 

أو من يقوم مقااامااه،  تااهبمعنى أن يلون رافع الاادعوى هو صاااااااااااااااااحاال الحق المراد حماااي
( 151:  1983وفا، )ألو ال ر.ولالوصااااااااي أو الوالي بالنساااااااابة للقاصاااااااا ،يل بالنساااااااابة للموللللالو 

دعي مويلون ال ،بالمدعي تطليقه داااارراً لحق يُ  تهو تحقق ذلك إذا لان التشاااار ع المطعون لدسااااتور 
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ل الطعن ط محلحة في الطعن طالما أن التشاااااااااااااار ع وبالتالي تنتفي المصاااااااااااااا ،لهذا القانون  مخاطباً 
 (168:  2004)الوحيدي،  .ينطلق على المدعي وط عالقة له به إطالقاً 

قد أفاد أو لان  بالقانون المطعون به،ذا لم يلن المدعي من المخاطلين فروعلى ما تقدم 
فاارن  ،بااه ط يعود إليااه ىل الماادعخالأو لااان اإل ،لن قااد طلق عليااه أصااااااااااااااالً أو لم ي ،من مماياااه

 المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية.

 تكون المصلحة قائمة أن: ثالثاً 

وفي حدود  ،أن يقيم الدليلو توافر شر  المصلحة في هذه الحالة عندما يستطيع الطاعن 
مملن إدراكه قد لحق  مباشراً  واقعياً  راً در على أن  ،لها النص المطعون عليهلتي اختصم فة اصال

 النص التشر عي المطعون عليه. إلىن يلون مرد األمر في هذا الدرر أبه، و 

وط يشااااتر  لتوفر المصاااالحة في الدعوى الدسااااتور ة أن يلون الطاعن قد أصااااابه الداااارر 
( من قانون 3 3يساااااااتفاد ذلك من نص الماد )و  ، لل يلفي أن يلون الدااااااارر وشااااااايك الوقوس،فعالً 

ومن ثم لن يلون صاحل المصلحة  م،2001( لسنة 3أصول المحاكمات المدنية والتجار ة رقم )
ولكن ذلك ط يعفي  ،سااااااااااتطيع تحر ك دعواهيلكي  لالنتظار حتى يتحقق الداااااااااارر فعالً  راً طمداااااااااا

، أو يوشاااك أن اً مباشااار  صاااياً شاااخ أن القانون المطعون عليه قد سااالل له دااارراً  إثباتالطاعن من 
 (141:  2004)الوحيدي،  .يسلل له هذا الدرر

لساانة  58وفي خصااوص ذلك ذهلت المحلمة الدسااتور ة العليا المصاار ة في القدااية رقم 
أن المصاااااااااااااالحة المحتملة تكفي لقلول الدعوى إلى  م1997يونيو  5ل دسااااااااااااااتور ة جلساااااااااااااااة  18

ية التي ط يقيم المدعي لفرذا جاء النص المطعون فيه يحول دون دفع المشااغوطت الذه ،الدسااتور ة
فرن توقي هذا  ،من دائرة التعامل يخرجها عمالً  ،الدليل على دخولها البالد بطر ق غير مشااااااااااااااروس

 2001الدااااارر المحقق هو ما تقوم به مصااااالحته الشاااااخصاااااية في الدعوى المائلة. )علد المجيد، 
:45) 
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 لخامساالفرع 

 المصلحة كشرط لقبول الدعوى الدستورية في النظام القضائي األمريكي

لما هو الحال في ساااااائر النظم  –المبادئ المساااااتقرة في الفقه وفي القدااااااء األمر لي  من
ومع ذلك  .ر لدى رافعها مصلحة شخصية مباشرةأن من شرو  قلول الدعوى أن تتواف  -األخرى 

اطتحادية عناية خاصاااااة لتحديد مدلول هذا الشااااار  بالنسااااابة للطعون في فقد عنيت المحلمة العليا 
قصااااااااااادت به إلى تداااااااااااييق مجال هذه  خاصااااااااااااً  دساااااااااااتور ة القوانين، وتشاااااااااااددت في ذلك تشااااااااااادداً 

 (16:  1929)و للجلي، الرقابة.

وقد أورد سعادة الدلتور أحمد لمال ألو المجد في لتابه الرقابة على دستور ة القوانين في 
المتحدة األمر لية واإلقليم المصااااااااري بعم األمثلة من األحلام التي أصاااااااادرتها المحلمة الوطيات 

العليا اطتحادية توداااااح دااااارورة توفر المصااااالحة الشاااااخصاااااية لدى الدافع بعدم دساااااتور ة القانون، 
ويظهر من خاللها تشااااددها في ذلك، وساااانورد منها بعم األمثلة التي قداااات فيها المحلمة بعدم 

 103لحة وأمثلة أخرى قدت فيها المحلمة لتوافر شر  المصلحة.توافر شر  المص

 : أمثلة قضت فيها المحكمة بعدم توافر شرط المصلحة أوالً 

أن مصااالحة دافع الدااار بة  1923وقررت المحلمة في قداااية فروذنجهام داااد مليون عام  -1
له  حلومة اطتحادية ط تعد مصااااالحة لافية تليحلاهم في النفقات العامة لسااااابصااااافته هذه لم

الطعن في دسااااااتور ة قانون يتداااااامن اعتماد بعم المبالغ للصاااااارف على وجه يراه الطاعن 
 مع الدستور. متعارداً 

أن يطعن في  -بصاااافته هذه وحدها –لي  لطليل  هبأن 1943لذلك قداااات المحلمة عام  -2
 ،دساااتور ة قانون يمنع اساااتعمال العقاقير المانعة من الحمل أو النصااايحة الطلية باساااتعمالها

أنه لي  ثمة دليل أو ادعاء بأن حياة المساااتأند في  لت المحلمة العليا في تدليلها " ...وقا

                                                 
لالطالس على تفاصيل هذه األحلام راجع لتال سعادة الدلتور أحمد لمال ألو المجد، "الرقابة على دستور ة القوانين في الوطيات  103

 (.1960)ألو المجد،  220 – 213المتحدة األمر لية واإلقليم المصري" ص 
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في القداااية، ولي  ثمة ما يدعو إلى القول بأنه يعلر عن  وأما مردااااه فليساااوا طرفاً  ،خطر
 .هم إلى الدفاس عنها بأنفسهم" ن مصالحهم التي يسعو 

في قدااااااية  1952ومن المناساااااابات التي طبقت فيها المحلمة العليا هذا الملدأ حلمها عام  -3
وقد سااااااااعى الطاعن فيها إلى اسااااااااتصاااااااادار حلم تقر ري بعدم  ،دااااااااد ملتل التعليم  مار دو 

ن يقرأ التالميذ في المدار  الحلومية أ ع صااادر في وطية نيوجرسااي يقدااي بدسااتور ة تشاار 
ي صاااليحة لل يوم من أيام الدراساااة، وقد رأى الطاعنون في بعم فقرات من العهد القديم ف

مع التعديل الدسااتوري األول الذي يقدااي بامتناس الدولة عن تأييد أي  هذا التشاار ع تعارداااً 
في طعنه إلى أنه صاااااااحل  –وهو دورما  – واسااااااتند أحد الطاعنين .عقيدة دينية خاصااااااة

طاعنة  وأدااااافت ،ودافع داااار بة ناً مصاااالحة في تقر ر عدم دسااااتور ة القانون باعتباره مواط
أخرى أنها فول ذلك أم لفتاة في الساااااااابعة عشااااااارة طالبة لرحدى المدار  التي ينطلق عليها 

مشاااايرة إلى  ،ة الشااااخصااااية الكافيةحالقانون، وقد ناقشاااات المحلمة في حلمها شاااار  المصاااال
 سااااااشاااااوسااااات داااااد ميلون، ثم طحظت أن الطاعنين لم يذلروا قيام أي صااااالة لينساااااابقة ما

أن قراءة فقرات من  ولم يثلت مطلقاً  ،صااااااااافتهم لدافعي دااااااااارائل وبين القانون محل البحس
 ءم د بالتالي العل م د النفقات الدراسااااااية بأي طر ق و ت ياإلنجيل في مسااااااتهل اليوم الدراساااااا
لمواطن " نتهت إلى أن مجرد صاااااااااااافة الطاعن ولذلك لله ا  المالي على دافعي الداااااااااااار بة

له مصااااالحة شاااااخصاااااية لافية يملن أن يؤسااااا  عليها الطعن في ط تجعل  " ودافع دااااار بة
 .دستور ة القوانين

 توافر شرط المصلحةب: أمثلة قضت فيها المحكمة ثانياً 

أن صاااااافة الطاعنة لأم إلحدى الطالبات تجعل لها مصاااااالحة  م1948قررت المحلمة على  -1
شااخصااية لافية للطعن في دسااتور ة لرنامج تعليمي ديني يتداامن اسااتغالل حجرات الدراسااة 

 التالميذ.لنشر الوعي الديني لين  أسلوسنصد ساعة لل 

 ،اإلطالللم تكن مصاااااالحة مادية على  ةويالحظ أن المصاااااالحة التي اسااااااتندت إليها الطاعن
نم خلفين عن حدااااااااااااااور تلك الدرو  تما شاااااااااااااالت منه أن هذا اللرنامج يعرم التالميذ الم لا لوا 

لما قد يتوهم من حلمها في  خالفاً -وبذلك أقرت المحلمة  .غارالدينية لنوس من المهانة والصااااااااااااااَّ 
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لقلول  أن الدااااااارر الذي يلفي تعرم الطاعن له أسااااااااسااااااااً  -د ملتل التعليمدااااااا  قداااااااية دورما
 .محداً  أدلياً  درراً  يملن أن يلون  ،طعنه

ساااتور ة طئحة تمنع المنوج من وفي قداااية لوتشاااانان داااد وارلي طعن أحد المواطنين في د -2
م على أساااا  أن هذه الالئحة تتعارم يالعمارات التي تكون أغللية سااالانها من الل سااالن

مع النص الدستوري الذي يلفل لجميع المواطنين حماية مماثلة في ظل القانون، وقد قدت 
ألنه لان قد تعاقد مع أحد المنوج على أن   المحلمة بأن للطاعن مصااالحة شاااخصاااية لافية

 يليع له أحد العمارات واشتر  في العقد أن يسلن المشتري فيها.

و تدح من األحلام في القدايا السابقة مدى حرص المحلمة على تدييق نطال الرقابة، 
مناسبات إلى القداء على لل وسيلة للطعن لل أن المبالغة في هذا الحرص قد أدت في بعم ال

 في القانون.
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 الثاني المطلب

 فة في الدعوى الدستوريةصال

أو  ،صاااحل الصاافة هو الشااخص الذي تربطه بمودااوس اطدعاء عالقة شااخصااية مباشاارة
مباشااااااارة الدعوى أن تعود عليه بمصااااااالحة شاااااااخصاااااااية  عبارة أخرى هو الشاااااااخص الذي من شاااااااأنب

 (46:  2001)علد المجيد،  .ومباشرة

وتثلت الصاااااافة في الدعوى الدسااااااتور ة للخصاااااام في الدعوى المودااااااوعية، والخصااااااوم في 
وقد  ،ذا لانت مدنية أم إدار ة أم جنائيةإ الدعوى المودوعية يتنوعون بحسل طليعة الدعوى، وما

 (127:  1999و ين. )علد الفتاح، نأو مع ينطليعي يلونون أشخاصاً 

لقلول الدعوى أمام المحلمة الدسااااااااتور ة بحيس ط تكفي المصاااااااالحة  الصاااااااافة شاااااااارطاً  دوتع
ألن الشخص قد يلون صاحل مصلحة تجيم له طلل الحلم بعدم دستور ة   وحدها لقلول الدعوى 

 ،وط يجوم له مع ذلك مباشااارة الدعوى لنفساااه لقيام سااالل من أسااابال عدم األهلية ،نص في قانون 
الممثل القانوني، هو عامة  ةصااافبالوصاااي أو الولي، و صااااحل الصااافة هو وفي هذه الحالة يلون 

وفي هذه الحالة وجل ليان صااااافة الممثل القانوني باإلداااااافة إلى ذلر اسااااام األصااااايل حتى يلون 
 .الشخص الذي تقوم الدعوى باسمه ومن ينصرف إليه أثر الحلم الذي ستصدره المحلمة وادحاً 

 (156:  2004)الوحيدي، 

وى المودااوعية حيس تنص المادة دسااتور ة للخصااوم في الدعوتثلت الصاافة في الدعوى ال
من قانون المحلمة الدساااااتور ة  ل( 29) من قانون محلمتنا الدساااااتور ة العليا والمادة (3 27) رقم

العليا المصر ة على أن تتولى المحلمة الدستور ة الرقابة القدائية على دستور ة القوانين واللوائح 
نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات اطختصااااااااااااااااص أثناء  ،إذا دفع أحد الخصااااااااااااااوم

 (156:  2004)الوحيدي،  .بعدم دستور ة نص في قانون أو طئحة أو نظام"  ،القدائي

 ىصاااار ة بعدم قلول الدعوى طنتفاء صاااافة المدعوقد قداااات المحلمة الدسااااتور ة العليا الم
عليهم  ىلما لان المدع : "في ذلكوقالت  ،في الدعوى الموداااااوعية وا خصاااااوماً سااااالونهم لي معليه
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الثاني والخام  والساد  والسابع والعاشرة والحادي عشر والثاني عشر لم يختصموا أمام محلمة 
 .104"المودوس فرن الدعوى الدستور ة تكون غير مقلولة بالنسبة إليهم

التي انفرد المشاااااارس الفلسااااااطيني لها دون  ،ة المباشاااااارةيأما في الدعوى الدسااااااتور ة األصاااااال
خالد للدسااتور، فلل شااخص مالمصااري فرن الصاافة تثلت فيها للشااخص المتداارر من التشاار ع ال

على وجه  من نص تشر عي مخالد للدستور أو محتمالً  حقيقياً  صاحل مصلحة ومتدرر درراً 
الصاافة في تحر ك فرنه يلون صاااحل  ،ه بداارر مباشاار أو محتملمن تطليقه عليه إصااالتُ  يجعل

 (135:  2010الدعوى الدستور ة بصورة أصلية. )الترلماني، 

يشاااااتر  فيمن تحقق له شااااار  الصااااافة في تحر ك الدعوى الدساااااتور ة  هما يجدر ليانه أنمو 
ط فرن شاار  الصاافة ينتقل لمن يلون لديه  بطر ق أصاالية أن يلون لديه األهلية القانونية لرفعها، وا 

لما يملن أن تثلت الصفة في تحر ك الدعوى الدستور ة  ،للقانون  عنه وفقاً السلطة لتحر لها نيابة 
 2002)علد الباسااال،  ،للمحامي نيابة عن مولله رغم أنه لي  صااااحل مصااالحة مباشااارة في ذلك

طّ  ،( وط لاد في هاذه الحاالاة أن تكون ولاالاة المحاامي تخولاه لرفع الادعوى الادسااااااااااااااتور اة709:   وا 
ت المحلمة الدسااااااااااتور ة العليا المصاااااااااار ة على هذا دوقد أك ،لدعوى قدااااااااااي المحلمة بعدم قلول ات

وجاء  م،1992لر ل إ 18ل دساااتور ة جلساااة  6لسااانة  73المدااامون في حلمها في القداااية رقم 
 في حيثيات حلمها ما يلي :

المقدم من األسااااااااااااااتاذ المحامي الموقع على صااااااااااااااحيفة  ،" الثالت من األورال أن التوليل
دعاوى فساااااااااااااا  الليوس وعمل لافة اإلجراءات التمهيدية للصاااااااااااااالح حتى  يخوله رفع لافة ،الدعوى 

لة أمام ثسااتئنافية وط يمتد بالتالي إلى التوليل لرفع الدعوى الماالحصااول على األحلام النهائية واط
 (202:  2003)حسنين،  ".هذه المحلمة، ومن ثم يتعين الحلم بعدم قلول الدعوى 

حيفة الدعوى سند ولالته حتى حجم الدعوة للنطق و جل أن يقدم المحامي الذي أودس ص
طّ  ،وهو أمر ط يغني عنه إرفال صااااااااورة دااااااااوئية من التوليل بصااااااااحيفة الدعوى  ،بالحلم  يلون وا 

 المحامي الذي أودس صحيفة الدعوى قد نلل عن إثبات صفته مما يتعين مع عدم قلول الطعن.

                                                 
 (2001:  2003م. )حسنين، 1988مايو  7قدائية دستور ة، جلسة  5لسنة  3انظر: الحلم الصادر في القدية رقم  104
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وط يلون للممثل اإلجرائي صاااااااااااافة في الدعوى، إنما صاااااااااااافته تتمثل في مباشاااااااااااارة الدعوى 
اء فوذلك ألن انت  لصاااااحل الصاااافة األصاااالية في الدعوى، وتبقى الصاااافة األخيرة لصاااااحلهاممثال ً 

أما انتفاء صااااافة الممثل فيجد أسااااااساااااه في الدفع  ،الصااااافة في الدعوى يؤدي إلى الدفع بعدم قلولها
ك فرن موال الصااافة أثناء ساااير الدعوى يؤدي إلى عدم قلولها في حين موال صااافة بالبطالن، ولذل

 (49:  2001)علد المجيد،  .النائل يؤدي إلى انقطاس سير الخصومة

 هل تمتلك الحكومة شرط الصفة ليقبل منها الطعن في دستورية القوانين؟

والمشرس  ،الدستور ة العليا( من قانون محلمتنا 32لما لان المشرس الفلسطيني في المادة )
( من قانون المحلمة الدسااااتور ة العليا قد نص على أن " تعتلر الحلومة 35ي في المادة )المصاااار 

فرنه قد اسااتهدف من ذلك تملينها من أن تقول للمتها في  "من ذوي الشااأن في الدعاوى الدسااتور ة
في ودااعها، ومن ثم فرنه ط الطعون الموجهة إلى التشاار عات التي تكون قد أصاادرتها أو شااارلت 

يجوم لها الطعن بعدم دساااتور ة القوانين والتشااار عات على أساااا  أنها تشاااارك في وداااعها وعليها 
على  ،نبأن الدسااااتور ليَّ  105الدفاس عن سااااالمتها، وقد قداااات المحلمة الدسااااتور ة العليا المصاااار ة

 ،ة واإلدار ة العليا للدولةمن أن الحلومة هي الهيئة التنفيذي ،المقصااااااااااااااود بالحلومة ،وجه التحديد
كون من رئي  مجل  الومراء ونوابه والومراء ونوالهم ومن ثم اسااااااااااتبعدت المحلمة لذلك النيابة توت

وعلى ذلااك فاارن النيااابااة  (129:  1999)علااد الفتاااح،  .العااامااة من الاادخول في مفهوم الحلومااة
لحلومة التي يلون دورها العامة يملن أن تكون صاحبة صفة في الدعوى الدستور ة على خالف ا

أن  ،طبقًا لمفهوم النص سااااالد الذلر ،ويمنع عليها ،الدفاس عن دسااااتور ة القوانين المطعون عليها
 القوانين والتشر عات.تلك تطعن بعدم دستور ة 

  

                                                 
 م.1985مايو  4لسااااااااانة قداااااااااائية عليا(، جلساااااااااة  7قداااااااااائية دساااااااااتور ة ) 1لسااااااااانة  20انظر: الحلم الصاااااااااادر في القداااااااااية رقم  105

 (129:  1999)علد الفتاح، 
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 الفصل الثالث

 أوجه عدم الدستورية وضوابط الرقابة القضائية في الدعوى الدستورية 

 تمهيد وتقسيم:

الدعوى الدساااتور ة دعوى قداااائية شاااأنها في ذلك شاااأن الدعاوى األخرى )الترلماني،  دتع
( وقد عرف الفقه القديم والحديس الدعوى بأنها: " ساااااااااااالطة اطلتجاء إلى القداااااااااااااء 111:  2010

ر أن الدعوى الدسااااااااتور ة ( غي138:  1983)ألو الوفا،  ،للحصااااااااول على تقر ر حق أو لحمايته"
 ،فهي دعوى عينية بطليعتها ،تميمها عن باقي الدعاوى القدااائية األخرى عديدة خصااائص تتساام ل

لتطابقها مع أحلام  مخالفتها للدسااااااتور تحر اً  ىذلك أن قوامها مجابة النصااااااوص الدسااااااتور ة المدع
لمام السااالطتين التشااار عية والتنفيذية بالتقيد لها في ممارساااتها  ا عالءً و الدساااتور  للشااارعية الدساااتور ة وا 

 (150:  2003)حسنين،  .ا الدستور ةطختصاصاته

وبذلك فرن الدعوى الدسااااتور ة ط تدخل في القداااااء الشااااخصااااي فهي ط تسااااتهدف حماية 
نما تقوم المنامعة فيها على أساااا  مخالفة القواعد الدساااتور ة فتتوجه  ين،مصاااالح األفراد المتنامع وا 

 (191:  2010، قنديل) .الخصومة فيها إلى النصوص التشر عية المطعون فيها بعيل دستوري 

فلكل من الدعو ين  ،لما أن الدعوى الدستور ة تتسم بأنها مستقلة عن الدعوى المودوعية
وط تتحدان في شاارائل قلولهما، لل تسااتقر لل  عدااهمابقوماتها، ذلك أنهما ط تختلطان لذاتيتها وم

 ،انون لجوام رفعهامنهما عند األخرى في مودوعها ولذلك في مدمون الشرو  التي يتطللها الق
فالمحلمة الدسااااااتور ة العليا ليساااااات جهة طعن لما تقدااااااي به محلمة  (152:  2003)حساااااانين، 

نما هي جهة قدائية ذات اختصاص أصيل، بحيس إذا ما اتصلت الدعوى الدستور ة  المودوس وا 
)  ،يةفرنها تسااااااااتقل عن الدعوى المودااااااااوع المحددة قانوناً  اإلجرائيةل وداااااااااس  وفقاً  لها اتصاااااااااطً 
 (115:  2010الترلماني، 
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ه إليه القانون الذي جِّ هي طر قة هجومية يقوم لها لل من وُ  نفالدعوى الدسااااااااااااااتور ة إذ
ه وذلك بالطعن ءه بصفة أصلية ومستقلة ويطلل إلغايتدرر منه و دعي عدم دستور ته فيخاصم

 (41:  2011)سالمان،  .أمام المحلمة التي خصها النظام الدستوري لذلك فيه مباشرةً 

ننا للرقابة  ما وتجعله محالً  العيول التي تشااااااول تشاااااار عاً  ساااااانبحس -في هذا الفصاااااال- وا 
الدعوى الدسااتور ة في مواجهة النص القانوني الذي  عدم الدسااتور ة التي تثار فيأوجه و القدااائية 

نظر الدعوى  لما ساااااااااانبحس الدااااااااااوابل الواجل على المحلمة اطلتمام لها عند يعتر ه هذا العيل.
 في وطية سااالطات والتدخلحدودها  يتعد، التي قيدت المحلمة نفساااها لها حتى تتجنل الدساااتور ة

 لالتالي: ينحثمبهذا الفصل إلى دراستنا في م يقسسنقوم لتسلق  وعلى ما أخرى. عامة

 .: أوجه عدم الدستور ةالمبحث األول

 .لى دستور ة القوانينلرقابة القدائية عالذاتية لدوابل ال: المبحث الثاني
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 المبحث األول

 توريةــدم الدســه عــأوج

 :تمهيد وتقسيم

 ،فرن الدعوى الدسااتور ة تختصاام القانون المطعون لدسااتور ته بشاالل مباشاار اً فلما ذلرنا  ن
وهو إما إلغاء  ،أعلى فيجل توقيع الجماء دسااااااااااااتور اً  وعليه فرذا خالد أحد القوانين العادية نصاااااااااااااً 
أو امتناس عموم المحاكم عن تطليق القانون المخالد  ،القانون على النحو الذي نظمه الدسااااااااااااااتور

:  2011)علد الوهال،  .وذلك باعتبار جمود الدساااااااااتور وعلوه الشاااااااااللي على القوانين ،للدساااااااااتور
126) 

ن لان األصاااال في لل ما صاااادر عن الساااالطة التشاااار عية من قوانين صااااحيح وصااااادر  وا 
صااالح لالدسااتور ة  بقر نةوهو ما يعرف  ،بالموافقة للدسااتور وفي الحدود التي رساامها لتلك الساالطة

فرن ثلوت أي مخالفة لهذا األصاااااال بشاااااالل وادااااااح لل الودااااااوح أمام المحلمة عند  ،التشاااااار عات
 (104:  2001)علد المجيد،  .وى الدستور ة يؤدي إلى القداء لرلغاء ذلك القانون عنظرها للد

المشاااااروعية الدساااااتور ة خداااااوس لل من القانون والالئحة لقيود معينة واردة في  وتقتداااااي
 ،وبالشااااالل الذي يجل أن تصااااادر من خالله ،الدساااااتور وذلك بما يتعلق باطختصااااااص لرصااااادارها

وعليه إذا انتهت المحلمة للراءة تلك النصااااااااوص القانونية من أي عيل  ،أو مداااااااامونها ،وبمحلها
ألصاال صااحتها لتمول الشاالهة التي  حاباً صاالمودااوس لان ذلك اسااتفي اطختصاااص أو الشاالل أو ا

 (196:  2004)الوحيدي،  .لانت عالقة لها

لتحديد أوجه مخالفة القانون للدسااااتور إلى اطقتبا   مصاااارالقانون العام في  شااااّراحو تجه 
 ولان أول من نادى لذلك وعالجه عميد القانون في ،اإلدار ةمن أوجه عدم مشااااااااااااااروعية القرارات 
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)علد الوهال،  106م1952هم له عام مالدلتور علد الرمال السااااااانهوري في مقال  األساااااااتاذمصااااااار 
2011  :131) 

لرقابة القداااااااء وتحر ك  ما وتجعله محالً  التي تشااااااول تشاااااار عاً  ،ويملن رد أوجه البطالن
والعيول  ،وعيل الشلل ،عيل عدم اطختصاص إلى ثالثة عيول هي: ،الدعوى الدستور ة بشأنه

باعتباره وجهًا من -من العيول لكل عيل  في هذا المبحس وعليه فرننا ساااانخصااااص المودااااوعية.
 مستقل لدراسته لالتالي: اً مطلب -أوجه عدم الدستور ة

 .: عيل عدم اطختصاصالمطلب األول

 .واإلجراءات: عيل الشلل المطلب الثاني

 .المودوعية األحلام: عيل مخالفة المطلب الثالث

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
راجع المقالة المهمة لساااعادته بعنوان "مخالفة التشااار ع للدساااتور واطنحراف في اساااتعمال السااالطة التشااار عية، منشاااورة  بمجلة مجل   106

 (2011مشار إليها في )علد الوهال،  116حتى ص 1من ص 1952الدولة، السنة الثالثة، يناير 
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 المطلب األول

 عيب عدم االختصاص

مع المبادئ المستقرة في األنظمة السياسية والدستور ة فقد نصت المادة الثانية من  تماشياً 
عن طر ق  ويمارساااااهاالشاااااعل مصااااادر السااااالطات : "أن م2003األسااااااساااااي المعدل لسااااانة  قانوننا

السلطات التشر عية والتنفيذية والقدائية على أسا  ملدأ الفصل لين السلطات على الوجه الملين 
ط يجوم  وأنه وفقا لملدأ التدرج في ترتيل وظائد الساااااااالطات العامة" في هذا القانون األساااااااااسااااااااي

ة أو السلطة ن تجاومات السلطة التشر عيا  و  ،نص صر ح في الدستورلط إالخروج على هذا الملدأ 
بعدم  لان عملها مشاوباً  ،التنفيذية أحلام وقواعد اطختصااص الدساتوري فيما يتعلق بعملية التشار ع

 (197: 2004)الوحيدي،  .الدستور ة لتوافر عيل عدم اطختصاص

هذا  عنوط يجوم الخروج  ،فاألصااال أن السااالطة التشااار عية هي التي تقوم بمهمة التشااار ع
لما أن الساالطة التنفيذية تتولى أعمال التنفيذ وط يجوم لها  ،في الدسااتورط لنص صاار ح إ األصاال

طة التشر عية لوعليه فال يجوم للس ،أن تتدخل في أعمال التشر ع إط لنص في الدستور يجيم ذلك
ط اعتلر القانون  ،أن تفوم غيرها في عملية التشااااااار ع ما لم يوجد نص دساااااااتوري يسااااااامح لذلك وا 

)ألو  .لصااااادوره من جهة غير مختصاااااة  بعيل عدم اطختصااااااص ومعيباً الصاااااادر غير دساااااتوري 
 (12:  2004حجيلة، 

من  إطر اطختصااااص باشاااَ وعليه فرن فلرة اطختصااااص في المجال الدساااتوري تعني أط يُ 
العنصاااااار الشااااااخصااااااي  :هي ،وتقوم على أربعة عناصاااااار ،الجهة التي عينها الدسااااااتور لممارسااااااته
وساااانخصااااص لكل عنصاااار من هذه  ،ني والعنصاااار الملانيوالعنصاااار المودااااوعي والعنصاااار المم

 لالتالي: مستقالً  اً العناصر فرع

 .: عدم اطختصاص الشخصيالفرع األول
 .: عدم اطختصاص المودوعيالفرع الثاني
 .: عدم اطختصاص الممانيالفرع الثالث
 .: عدم اطختصاص الملانيالفرع الرابع
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 الفرع األول

 عدم االختصاص الشخصي

السااااالطة  اإلجراءالعنصااااار الشاااااخصاااااي في اطختصااااااص أن تتولى التشااااار ع أو  يقتداااااي
 (331:  1995)سالمان،  .ألحلام الدستور المختصة به وفقاً 

هو صاااااحل اطختصاااااص األصاااايل بالتشاااار ع  – مثالً  -فالمجل  التشاااار عي الفلسااااطيني 
 ي  السلطة دوراً لرئ لما أن م،2003( من القانون األساسي المعدل لسنة 47لنص المادة ) عمالً 

وهذا الدور يتساااع ليتدااامن حاطت تتعلق بسااالطته في إصااادار قرارات لها قوة  ، عر شااافي عملية الت
وذلك في حاطت الداااارورة  ،( من القانون األساااااسااااي المعدل43إلى نص المادة ) القانون اسااااتناداً 

التي يجل عردها على المجل   ،التي ط تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجل  التشر عي
 لمااااا أن لرئي  الومراء  ،التشاااااااااااااار عي في أول جلسااااااااااااااااااة يعقاااادهااااا بعااااد صاااااااااااااااااادور هااااذه القرارات

( من القانون األساااااااسااااااي المعدل 7 68لنص المادة ) في عملية التشاااااار ع اسااااااتناداً  دوراً  -أيدااااااا–
وط تملك  ،مختصة بهتعين أن تتولى التشر ع السلطة اليومن ثم  .المتعلقة لتوقيع اللوائح واألنظمة
)سااااااااااالمان،  .هذه الساااااااااالطة ط تملك أن تتنامل عنه لغيرها أنلما  ،ساااااااااالطة غيرها أن تحل محلها

1995  :331) 

وعليه يجل احترام قواعد اطختصااااااااص التي نص عليها الدساااااااتور فال يجوم على ساااااااليل 
وائح التنظيمية أو الل إصدار ،الذي خوله القانون السلطات واطختصاص التنفيذي ،المثال للمحافظ

ط ،لذلك القرارات الالئحية لونه غير مخول قانوناً  ، بعدم اطختصاص الدستوري  عيباً جاء قراره م وا 
ينظم به مساااااااألة دااااااابل أو  ن يجل أن نالحظ أنه يجوم للمجل  التشااااااار عي أن يداااااااع قانوناً ولك

لى أن مجل  وهي من لين مودااااااوعات اللوائح التي نص الدسااااااتور ع ،وتنظيم مرفق عام إنشاااااااء
 ،وط يقال في هذه الحالة أن مثل هذا القانون معيل بعدم اطختصاااااااااص ،إصاااااااادارهاالومراء يتولى 

 األصاااااااالفهو  ،المجل  التشاااااااار عي وطية عامة في التشاااااااار ع أعطى األساااااااااساااااااايالقانون  أنوذلك 
 (131:  2011)علد الوهال،  .التشر ع الفرس أمورواختصاص السلطة التنفيذية في 
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" ط شاايء يمنع الساالطة التشاار عية  :ذلك سااعادة الدلتور علد الرمال الساانهوري ويقول في 
وط تكون هذه القوانين  ،لوليسااااااية بقوانين يقررها اللرلمان أومصاااااالحية  أوتصاااااادر لوائح تنفيذية  أن

اللرلمان هو صااااااحل السااااالطة التشااااار عية في  أنوذلك  ،باطلة لصااااادورها من جهة غير مختصاااااة
لطة التنفيذية فيما تختص به من تشر عات غير رئيسية و نفرد بالتشر عات فهو يشارك الس األصل

 (1952)السنهوري، الرئيسية". 

التي  م،1991الر ل  6دستور ة جلسة  دائيةق 11لسنة  17القدية رقم  إلىونشير هنا 
تفوم الجهة  أنفيها المحلمة الدسااااااااااتور ة العليا المصاااااااااار ة هذا الملدأ وذلك بعدم جوام  أرساااااااااات

 جاء في حيثيات الحلم:  إذ ،مختصة بالتشر ع غيرها فيهال

( من قاانون نظااام الحلم المحلي أن يباااشاااااااااااااار 1 27"وقصاااااااااااااااد المشاااااااااااااارس لنص المااادة )
عة لهم السااااااالطات واطختصااااااااصاااااااات امة التابعاللوصااااااافهم رؤسااااااااء األجهمة والمرافق  ،المحافظون 

اللوائح التنفيذية وط  لرصااادار اطختصااااص إلىيتعدى ذلك  أنالمقررة للومراء في هذا الصااادد دون 
ما لانت لوذلك ل ،قرارات طئحية تحدد بعم جوانل التجر م أو العقال لرصداراطختصاص  إلى

 إذ ،الومراء إلىمول لها قد عهدت لهذا اطختصااااااااااااااااص في أي من هاتين الحالتين عالقوانين الم
 األحوالتفوم غيرها فيه وهو في لل  أنتساااااتقل الجهة التي عينها المشااااارس بممارساااااته وط يجوم 

( 1 27الواردة لنص المادة ) السااااااالطات واطختصااااااااصاااااااات التنفيذيةاختصااااااااص ط تشااااااامله عبارة 
 .107"إليهاالمشار 

قوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية القائمة بره في هذا المقام أن القرارات ومن الجدير ذل
صاااااادرة من جهة غير ذات اختصااااااص حتى ولو لم  ط يملن اعتبارها ،في غيبة المجال  النيالية

إلى المصااااااار ة وقد انتهت المحلمة الدساااااااتور ة العليا  ،تعرم على المجال  النيالية عند انعقادها
جاء في  حيس م،1978لر ل إ 1جلسااااااة  ،دسااااااتور ة دااااااائيةق 7لساااااانة  11 ذلك في القدااااااية رقم

 حيثيات الحلم: 

                                                 
م، والمنشااااااور في  1991الر ل  6قدااااااائية دسااااااتور ة، جلسااااااة  11لساااااانة  17انظر: مقتطفات من الحلم الصااااااادر في القدااااااية رقم  107

، منشااورات المحلمة الدسااتور ة 2009 -1969مجموعة المبادئ التي قررتها المحلمة العليا والمحلمة الدسااتور ة العليا في أربعين عامًا 
 .178العليا المصر ة، ص 
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الصاااااااااااااااادرة في غيبة  ،ين المطعون فيهاعرم القوانعدم  إلىنه بالنساااااااااااااابة إ"ومن حيس 
وجول التفرقة في  فمن المقرر قانوناً  ،اقرارهإلعلى هذه المجال  عند انعقادها  ،المجال  النيالية

 أووقفها  أثناءوتلك التي تصدر  ،الحياة النيالية أثناءلين القرارات بقوانين التي تصدر  دهذا الصد
بحيس  ،فاألولى فقل هي التي تعرم على المجل  النيالي فور انعقاده ،تعطيل العمل بالدسااااااااتور

أما الثانية فال تمول قوتها  ،الذي ينص عليه الدسااااتور األثررفدااااها  أويترتل على عدم عردااااها 
 ،القانونية عند اجتماس المجل  النيالي بعودة الحياة النيالية لمجرد عدم عردها على هذا المجل 

 108".عادية ط يملن إلغاؤها إط بقانون مثلها ننياقو ذلك أنها تعتلر 

 الفرع الثاني

 عدم االختصاص الموضوعي

يأتي بحس العنصاااااار المودااااااوعي في اطختصاااااااص بعد الوقوف على أن التشاااااار ع محل 
اد اطختصااااااص فوم ،أي توفر فيه العنصاااااار الشااااااخصااااااي ،الطعن صاااااادر من الساااااالطة المختصااااااة

قد صااادر من سااالطة التشااار ع وفي موداااوس أنا  لها الموداااوعي يتمثل في أن التشااار ع المذلور 
( بمعنى أن عدم اطختصااااص الموداااوعي يتحقق إذا 332:  1995)ساااالمان،  ،الدساااتور تحديده

 2011)علد الوهال،  .خرج التشر ع عن نطال المودوس الذي حدده الدستور في بعم الحاطت
 :132) 

من المودااااااااوعات باعتباره  واألصاااااااال العام أن اللرلمان يملك التشاااااااار ع في أي مودااااااااوس
وط يرد على سااالطته أية قيود ساااوى تلك الداااوابل التي  ،صااااحل اطختصااااص األصااايل بالتشااار ع

لعدم جوام تقر ر رجعية  ،خاصاااة ة أم لانت قيوداً مساااواء تمثلت في داااوابل عا ،أوردها الدساااتور
 (332:  1995)سالمان،  .القوانين الجنائية وتحر م المصادرة العامة

اقع ط يثور عيل عدم اطختصاااااااااص المودااااااااوعي إط في مجال إعمال الساااااااالطة وفي الو 
حيس خصااااها الدسااااتور اسااااتثناًء لبعم المسااااائل التشاااار عية  ،التنفيذية طختصاااااصاااااتها التشاااار عية

                                                 
م، والمنشااور في: مجدي محمود محمد محل 1978إلر ل  1ل دسااتور ة جلسااة  7لساانة  11انظر: الحلم الصااادر في القدااية رقم  108

 .597-588، ص 2008حافظ، موسوعة أحلام المحلمة الدستور ة العليا، الجمء األول، دار محمود للنشر والتوم ع، القاهرة، 
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 ،ولوائح الدااابل اإلداري  ،مثل سااالطتها في إصااادار اللوائح التنفيذية ،بمقتداااى نصاااوص الدساااتور
لذلك يجل   عن السلطة اطستثنائية لرئي  السلطة فدالً  ،العامة ولوائح تنظيم المصالح والمرافق

على الساالطة التنفيذية أن تمار  اطختصاااص اطسااتثنائي في التشاار ع في إطار القيود والدااوابل 
ط جاء عملها مشااااااااااوباً  ،التي نص عليها الدسااااااااااتور بعدم الدسااااااااااتور ة لعيل عدم اطختصاااااااااااص  وا 

 (200:  2004)الوحيدي،  .المودوعي

صاااادر الرئي  قرارات لها قوة القانون بعد أن تحققت صاااافته في إصاااادارها أعلى ذلك إذا و 
بعياال عاادم  فاارن عملااه يلون مشااااااااااااااوباااً  ،ولكنااه تناااول مودااااااااااااااوعااات تخرج عن نطااال التفويم

هذا الملدأ المحلمة الدسااااتور ة العليا المصاااار ة صااااراحة في  أكدتوقد  ،اطختصاااااص المودااااوعي
 م،1992مايو  16قداااائية دساااتور ة، جلساااة  8لسااانة  25رقم  ها في القدااايةنطال حيثيات حلم

 ررت فيه: الذي ق

نه متى لان ما تقدم ولان ما تصاادره الساالطة التنفيذية من قرارات لها قوة القانون إ"وحيس 
مجاومة لها محل التفويم لخروجها عن نطال المودااوعات التي يجري فيها تقع مخالفة للدسااتور 

 (162:  2010)الترلماني،  .لطة التشر عية"طفتئاتها على وطية الس

 الفرع الثالث

 نياعدم االختصاص الزم

لممارساة اختصااص التشار ع من قلل السالطة التشار عية أو من  نياً امم يداع الدساتور قيداً 
بعدم  لان مشاااااااوباً  ،ني المحددافرذا مور  التشااااااار ع خارج هذا النطال المم ،قلل السااااااالطة التنفيذية

 (333:  1995)سالمان،  .ني ويستوجل اإللغاءاالدستور ة لعيل في عدم اطختصاص المم

( 43ومن التطليقات الدستور ة على ذلك ما نص عليه المشرس الدستوري الفلسطيني في المادة )
لرئي  السلطة الوطنية في حاطت " التي جاء فيها  ،2003من القانون األساسي المعدل لسنة 

لها قوة  قرارات ة التي ط تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجل  التشر عي، إصدارالدرور 
القانون، و جل عردها على المجل  التشر عي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P14138_36
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getResult.aspx?pid=P14138_36
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ط مال  ما لان لها من قوة القانون، أما إذا عردت على المجل  التشر عي على النحو السالق وا 
 ".ولم يقرها مال ما يلون لها من قوة القانون 

الدساااااتوري فترة ممنية ليتملن رئي  السااااالطة من إصااااادار قوانين لها قوة  مشااااارعنافقد حدد 
 ذا أصااااااااااادر رئي  السااااااااااالطة قراراً وعليه إ ،فترة غير أدوار انعقاد المجل  التشااااااااااار عي وهي القانون 
 يلون ذلك القرار مشااااوباً  ،لما هو في القانون األساااااسااااي ولان المجل  التشاااار عي منعقداً  ،بقانون 

 .نيابعدم الدستور ة لعيل عدم اطختصاص المم

 لسااانة  25وقد أكدت المحلمة الدساااتور ة العليا المصااار ة على هذا الملدأ في القداااية رقم 
 التي قررت بموجلها:  م،1992مايو  16جلسة  ،دستور ة دائيةق 8

إلى ساالطة  ،وهي من طليعة اسااتثنائية ،ولداامان أط تتحول هذه الرخصااة التشاار عية... "
وشاارو  التفويم هذه هي  .تشاار عية لاملة ومطلقة ط قيد عليها وط عاصاام من جموحها وانحرافها

التي تنص على أن  منه، (108ادة )التي عني الدساااااااااتور القائم لليانها وتفصااااااااايل أحلامها في الم
وفي األحوال اطساااتثنائية وبناء على تفويم من مجل  الشاااعل  ،لرئي  الجمهور ة عند الدااارورة

يصااااااااادر قرارات لها قوة القانون و جل أن يلون التفويم لمدة محددة  ، أنبأغللية ثلثي أعداااااااااائه
وذلك خالل  ،م" في قانونههد إلى الساااااااااااالطة التشاااااااااااار عية بأن تعين لنفسااااااااااااها "محل التفوي... وعُ 

تحديدها القاطع للمسااائل التي يتناولها وأساا  تنظيمها لتتقيد الساالطة التنفيذية لنطال التفويم وط 
 بميعاد معلوم محدداً  وجعل التفويم موقوتاً  ،تجاومه إلى غير المسااائل التي يشااملها في مودااوعه

ط يجوم أن تتخطاه الساااالطة التنفيذية في  نياً مم لي يمثل هذا الميعاد حداً  ،ينيللتع قابالً  أو ،ساااالفاً 
ط انطوى عملها  ،ممارسااتها طختصاااصااها اطسااتثنائي اختص  يتعلى اقتحام للوطية التشاار عية الوا 
 (165:  2010)الترلماني،  .الدستور لها الهيئة النيالية األصلية

 اً معين اً تار خ -عادة–ني أن الدسااااااااااااتور يحدد االمم اطختصاااااااااااااصولمثال  خر على عدم 
( من النظام 16فمادة ) ،للداية دور اطنعقاد الساااااااااانوي العادي لللرلمان لناء على دعوة من الرئي 

 الداخلي للمجل  التشر عي تنص على: "يعقد المجل  لدعوة من رئي  السلطة ... ال "

د ني المحداأو قلل األجل المم قلل دعوته رسااااااااااااامياً  لمان قانوناً ر وعليه إذا حدس أن أقر الل
ولذلك على  ،نيابعدم اطختصاااااص المم لان القانون معيباً  ،ادة سااااالفة الذلر ولو بعدة أيامالمفي 
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بعاادم  بعااد فم وانتهاااء ممن اطنعقاااد الساااااااااااااانوي لااان معيباااً  العل  إذا أصاااااااااااااااادر اللرلمااان قااانوناااً 
 (136:  2011)علد الوهال،  .نيااطختصاص المم

رئي  السااالطة الفلساااطينية المجل  التشااار عي  وقد يثور تسااااؤل هنا فيما يتعلق بعدم دعوة
حان موعد انعقادها الدستوري؟ ومدى قانونية اطنعقاد لدون دعوة  ما لالنعقاد في دورته العادية إذا

صدارواآلثار المترتبة على هذا اطنعقاد  ،الرئي   ؟ القوانين خالل هذه الفترة وا 

المعدل وط في النظام الداخلي األسااااااااااااساااااااااااي  قانونناولعل عدم معالجة هذه المساااااااااااألة في 
للمجل  التشاار عي يجعلنا نلجأ إلى النظم المقارنة وخاصااة النظام الدسااتوري المصااري حيس تنص 

: "ينعقد مجل  الشعل في الدور السنوي العادي لدعوة هعلى أن 1971( من دستور 101المادة )
م يادس فارناه يجتمع بحلم من رئي  الجمهور اة قلال يوم الخمي  الثااني من شااااااااااااااهر نوفملر فارذا ل

 .الدستور في اليوم المذلور ..."

 ،ن انعقاد المجل  التشاااااااااااار عي في الموعد الدسااااااااااااتوري لدورته العاديةإوعليه يملن القول 
وتكون جميع  ابغم النظر عن دعوة الرئي  من عدمه والمحدد لنظامه الداخلي يلون دسااااااااااااتور اً 

 ني في إصدارها.االقوانين الصادرة في تلك الفترة دستور ة وتم مراعاة اطختصاص المم

 الفرع الرابع

 عدم االختصاص المكاني

تنص الدسااااااااتير عادة على تحديد عاصااااااامة الدولة لمقر تمار  فيه السااااااالطة التشااااااار عية 
بعيل عدم  التشر ع مشوباً ( ويلون 202:  2004)الوحيدي،  ،اختصاصها المتعلق بسن التشر ع

أحد  ومودااوعياً  بالتشاار ع شااخصااياً  اطختصاااص الملاني إذا أصاادرت الساالطة المختصااة دسااتور اً 
 (138:  2011)علد الوهال،  .التشر عات في غير ملان انعقادها الرسمي الذي حدده الدستور

من جعل ملان  و تجلى هذا العنصااااااار الملاني فيما اساااااااتقرت عليه الدسااااااااتير المصااااااار ة المتعاقبة
وذلك ما نصاااااات عليه المادة  ،ممارسااااااة الساااااالطة التشاااااار عية من قلل مجل  الشااااااعل مدينة القاهرة

من أن: "مدينة القاهرة مقر مجل  الشااااااااااااااعل و جوم في الظروف  1971( من دسااااااااااااااتور 100)
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اطساااااتثنائية أن يعقد جلسااااااته في مدينة أخرى لناء على طلل رئي  الجمهور ة أو أغللية أعدااااااء 
واجتماس مجل  الشعل في غير الملان المعد له غير مشروس والقرارات التي تصدر فيه  ،ل المج
ف استثنائية فرذا ما عقد مجل  الشعل جلساته في غير مدينة القاهرة ولم تكن هناك ظرو . باطلة"

 (333:  1995. )سالمان، باطالً  دفرن ما يصدر عنها يع

ن عموف المشااااااااارس  ،األسااااااااااساااااااااي الفلساااااااااطيني المعدلوط مقالل لهذه المادة في القانون  وا 
الفلساااااااااااطيني عن النص على مثل هذا القيد يأتي للظروف اطساااااااااااتثنائية التي يعيشاااااااااااها الشاااااااااااعل 

وبالتالي  ، مالت ترمح تحت اطحتالل الصهيونيطباعتبار أن القد  عاصمة فلسطين  الفلسطيني
 ،لسااطيني لعقد جلساااتهم في القد لل اسااتحالة تجمع أعداااء المجل  التشاار عي الف ،من الصااعل

يملن أن يباشااااااااار المجل   وعليه فقد جعل المشااااااااارس الفلساااااااااطيني من بقاس أراداااااااااي الوطن ملاناً 
 (165:  2010)الترلماني،  .التشر عي فيه ممارسة اختصاصاته التشر عية دون قيد
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 المطلب الثاني

 راساتــكل وااجــعيب الش

  :تمهيد وتقسيم

جراءات  فرنه يجل أن يمر بمراحل دساااااااتور اً لكي يلون التشااااااار ع  ، وأهم مساااااااائل متعددةوا 
إلصااااداره، و ترتل على عدم اسااااتيفاء  تباعهااالتي يجل  الجوهر ة الشاااالل في التشاااار ع اإلجراءات

أن يعتلر التشاار ع  ،في إصااداره تباعهااالشااللية الجوهر ة التي يوجل الدسااتور  لإلجراءاتالتشاار ع 
 (14: 2004)ألو حجيلة،  .مشوبًا بعيل الشلل

قرار مشااااااااااروس القانون  اقتراحويعد  صاااااااااادار  هوا  التي أوجلها  الشااااااااااللية اإلجراءاتأهم ه من وا 
، ونجد تفصياًل لها 109في الدستور اً نجد أساسها مدون اإلجراءاتوهذه  ،الدستور إلصدار التشر ع
الدسااااااااااااااتور ة الشااااااااااااااللية وتأتي أهم القواعد  (79: 2012)الكيالني،  .في النظام الداخلي لللرلمان

المنظمة لعميلة ساااااااان التشاااااااار ع في فلسااااااااطين فيما نص عليه النظام الداخلي للمجل  التشاااااااار عي 
ولذلك ما ورد ، 110البال الخام  منهمن  األولفي الفصال  هالفلساطيني وخاصاة ما ورد من مواد

                                                 
ا القانون يتولى م، التي تنص على "بما ط يتعارم مع أحلام هااااااااااااااااذ2003( من قانوننا األساااسااي المعدل لساانة 2 47راجع المادة ) 109

 ".نظامه الداخلي المجل  التشر عي مهامه التشر عية والرقالية على الوجه الملين في

لتشاااااااار عي، التي جاءت على النحو التالي: راجع المواد الواردة في الفصاااااااال األول من البال الخام  من النظام الداخلي لمجلساااااااانا ا 110
يحيل مجل  الومراء القوانين أو اطقتراحات إلى الرئي  مرفقة بمذلراتها اإليداااحية وعلى الرئي  أن يحيل المشااروس أو  1-( 65"مادة )

ترسل  -2من تار   إحالته إليها. اطقتراح إلى اللجنة المختصة إللداء الرأي، على أن تقدم اللجنة تقر رها خالل مدة ط تتجاوم أسلوعين 
يشرس المجل  بعد  -3نسخة عن المشروس أو اطقتراح إلى لل عدو قلل ثالثة أيام على األقل من موعد جلسة عرده على المجل . 

تكماله اطسااااااتماس إلى تقر ر اللجنة بمناقشااااااة عامة للمشااااااروس إجماًط بمناقشااااااة المبادئ العامة قلل التصااااااو ت على المشااااااروس بقلوله طساااااا
بعد المناقشة العامة يطرح  -4اإلجراءات بشأنه، و جوم للمجل  أن يقرر اللدء في المناقشة العامة دون انتظار تقر ر اللجنة المختصة. 

ذا وافق على قلوله أحاله إلى اللجنة المختصة إلجراء  المشروس على المجل  للتصو ت عليه لقلوله فرذا رفده اعتلر المشروس مرفودًا وا 
على الرئي  إحالة مشااااااااااااروس القانون إلى اللجنة القانونية إللداء  -5تعديالت المناساااااااااااابة على دااااااااااااوء المناقشااااااااااااة العامة التي أجراها. ال

 .مالحظاتها القانونية الالممة
ل ( لمجل  الومراء الحق في اسااااااااااترداد مشااااااااااروس القانون المقدم من جانبه قلل التصااااااااااو ت عليه بقلوله من المجل  طسااااااااااتكما66مادة )

 .اإلجراءات بشأنه
( يجوم لعداااو أو أكثر من األعدااااء أو أية لجنة من لجان المجل  اقتراح مشاااروس قانون أو تعديل أحد القوانين المعمول لها 67مادة )

أى أو إلغاؤه، ويحال لل اقتراح مرفقًا باألساااااااابال الموجبة والمبادئ األساااااااااسااااااااية على اللجنة المختصااااااااة في المجل  إللداء الرأي، فرذا ر 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42991&Ed=1
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م بشااااااااأن عرم مشااااااااروس الموامنة 2003األساااااااااسااااااااي المعدل لساااااااانة  قانوننا( من 61في المادة )
فرذا ما تم مخالفة هذه القواعد واإلجراءات الشااااااااااااللية وصاااااااااااادر التشاااااااااااار ع في ظل هذه  ،111العامة

                                                 

 المجل  بعد اطسااتماس لرأي اللجنة قلول اطقتراح أحاله إلى اللجنة القانونية لودااعه في مشااروس قانون متكامل لتقديمه للمجل  في الدورة
 .نفسها أو التي تليها

األولى يناق   تجري مناقشااااااااة مشااااااااار ع القوانين أو اطقتراحات في قراءتين منفصاااااااالتين على الوجه التالي: أ. في القراءة  1-(68مادة )
المشااروس مادة، مادة بعد تالوتها واطقتراحات المقدمة بشااأنها و تم التصااو ت على لل مادة، ثم يتم التصااو ت على المشااروس في مجمله. 
 تم ل. تجري القراءة الثانية خالل مدة أقصاها شهر من تار   إقرار المشروس بالقراءة األولى وتقتصر على مناقشة التعديالت المقترحة و 

تجري قراءة ثالثة )تقتصاار على مناقشااة التعديالت المقترحة( لناء على طلل  -2التصااو ت عليها ثم يصااوت على المواد المعدلة نهائيا. 
لتالي مسلل من مجل  الومراء أو من ربع عدد أعداء المجل  شر طة أن يتم تقديم الطلل قلل إحالة المشروس لرئي  السلطة الوطنية 

 .إلصداره
 ( يتم إقرار مشار ع القوانين باألغللية المطلقة )ما لم ينص على خالف ذلك(.69)مادة 
( فور إقرار مشااروس القانون بالقراءة الثالثة أو فور انقداااء أساالوعين من تار   إقراره بالقراءة الثانية يحيل الرئي  المشااروس إلى 70مادة )

 .الرسميةرئي  السلطة الوطنية إلصداره، و جري نشره في الجر دة 
يصااااااادر رئي  السااااااالطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجل  خالل شاااااااهر من تار   إحالتها إليه وله أن يعيدها إلى  1-( 71مادة )

ط اعتلر مصااادرًا و نشااار فورًا في الجر دة الرسااامية.  إذا رد رئي   -2المجل  خالل ذات األجل مرفقة بمالحظاته أو أسااابال اعتراداااه وا 
وطنية مشااااروس القانون إلى المجل  وفقًا ألحلام الفقرة السااااابقة تعاد مناقشااااته في المجل ، فرذا أقره باألغللية المطلقة للمجل  الساااالطة ال

 .اعتلر نافذًا و نشر فورًا في الجر دة الرسمية
التي لم يلت المجل  في قلولها ( يخطر الرئي ، في لداية لل دورة تشر عية، مجل  الومراء بمشروعات القوانين المقدمة منه، 72مادة )

( من هذا النظام، فرذا لم يطلل مجل  الومراء النظر فيها اعتلرت غير قائمة أما إذا طلل مجل  الومراء نظرًا تطلق 65وفقًا للمادة )
 .( المذلورة من هذا النظام65عليها أحلام المادة )

إذا لان  -2اساااي ملتوبًا وموداااوعًا في مواد ومرفقة به مذلرة إيدااااحية. يقدم طلل اقتراح تعديل أو تنقيح القانون األسااا 1-( 73مادة )
يحيل الرئي  الطلل إلى  -3طلل التعديل أو التنقيح مقدمًا من األعدااااء فيجل أيداااًا أن يلون موقعًا من ثلس عدد أعدااااء المجل . 

بعد إعادة الطلل من اللجنة إلى المجل  واطستماس  -4. اللجنة القانونية إللداء الرأي، بعد إخطار المجل  بالطلل الذي قدم لهذا الشأن
ذا قلله تطلق  إلى تقر رها بشاااأنه، يصااادر المجل  قراره باألغللية النسااالية بشاااأن مناقشاااة الطلل أو رفداااه، فرذا رفداااه اعتلر مرفوداااًا وا 

 .ل موافقة أغللية الثلثينأي تعديل أو تنقيح في القانون األساسي يتطل -5( من هذا النظام. 68بشأنه أحلام المادة )
 يحيل -2يقدم مجل  الومراء مشااروس قانون الموامنة العامة إلى المجل  التشاار عي قلل شااهر ن من لداية الساانة المالية.   1-(74مادة )

لداء الرأي فيه تفصاااايليًا وترفع توصااااياتها بشااااأنه إلى المجل .  يعقد  -3المجل  المشااااروس إلى لجنة الموامنة والشااااؤون المالية لدراسااااته وا 
المجل  جلسة خاصة لمناقشة مشروس قانون الموامنة العامة على دوء تقر ر اللجنة وتوصيتها فيقر المشروس بالتعديالت قلل لدء السنة 

جديدة أو يعيده إلى مجل  الومراء في مدة أقصاااااها شااااهر من تار   تقديمها إلى المجل  مصااااحوبًا بمالحظات المجل  إلجراء المالية ال
يتم التصااااااو ت على مشااااااروس قانون  -4التعديالت المطلوبة وا عادتها للمجل  خالل مدة أقصاااااااها أساااااالوعان من تار   اإلعادة إلقرارها. 

إذا لم يتم إقرار  -6وم إجراء المناقلة لين ألوال قانون الموامنة إط باطتفال لين المجل  والسااااااالطة التنفيذية. ط يج -5الموامنة بابًا بابًا. 
)واحد من اثني عشاار( لكل  12 1مشااروس قانون الموامنة العامة قلل لدء الساانة المالية الجديدة يسااتمر اإلنفال باعتمادات شااهر ة لنساابة 

 المنصرمة بحد أقصى مدته ثالثة أشهر."شهر من موامنة السنة المالية 

- 1من هذا القانون األساااسااي: (90المادة ) من قانوننا األساااسااي المعدل، التي تنص على: "مع مراعاة ما ورد في 61راجع المادة  111
يعقد المجل    2-الحلومة عرم مشاااااروس الموامنة على المجاااااااااااااااااااال  التشااااار عي قلل شاااااهر ن على األقل من لدء السااااانة المالية.  على

ي التشر عي جلسة خاصة لمناقشة مشروس قانون الموامنة السنوية فيقره بالتعديالت قلل لدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحلومة ف
  تقديمه إليه مصاااحوبًا بمالحظات المجل  طساااتكمال المقتدااايات المطلوبة وا عادته إلى المجل  التشااار عي مدة أقصااااها شاااهر من تار 

ط يجوم إجراء المناقلة لين ألوال الموامنة إط باطتفال لين المجل  التشاااااااااار عي   4-يتم التصااااااااااو ت على الموامنة بابًا بابًا.  3-إلقراره.
 ".والسلطة التنفيذية

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14138_90#A14138_90
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الشاااااااالل، ومحاًل للرقابة باطاًل ومخالفًا للدسااااااااتور من ناحية  دالمخالفات فرن مثل هذا التشاااااااار ع يع
 .الدستور ة

وعليه يقصاااد بعيل الشااالل أن يصااادر القانون أو التشااار ع عمومًا على خالف اإلجراءات 
أو مرحلة  ،ساااااااااواء مرحلة اطقتراح واإلعداد ،التي أوجلها الدساااااااااتور في لل مراحل صااااااااانع القانون 

 (139، 2011)علد الوهال،  .أو مرحلة اإلصدار ،اإلقرار

وعلى ما ساااالق سااااينصاااال بحثنا في هذا المطلل على مجال عيل الشاااالل ومنا  تحقيقه 
وذلك  ،جماء تخلد رلن الشااالل وسااانخصاااص له الفرس األول أما الفرس الثاني فسااانخصاااصاااه لبحس

 لالتالي : 

  .: مجال عيل الشلل ومنا  تحقيقه الفرع األول

  .: جماء تخلد رلن الشلل الفرع الثاني
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 الفرع األول

 مجال عيب الشكل ومناط تحققه

يلون في اإلجراءات الشاللية التي تحيل بعملية سان التشار ع لداية  لإن مجال عيل الشال
باطقتراح ثم اإلقرار ثم اإلصاااااااادار، ولذلك العملية التشاااااااار عية التي يقوم لها رئي  الساااااااالطة عماًل 

، أما اإلجراءات الشاااللية الخاصااة م2003( من القانون األسااااساااي المعدل لسااانة 43لنص المادة )
أن تكون وط يتصااااااور  ،رنها تكون خارج نطال البحس في عيلها الشاااااالليف ،بالتعديالت الدسااااااتور ة
يصبح الجمء محل التعديل جمءًا  لرتمام إجراءات التعديل الدستوري نه إ، إذ محاًل للرقابة الدستور ة

:  1995)سالمان،  .، وبالتالي ط يتصور الطعن في دستور تهويأخذ حلمه ومرتلته ،من الدستور
336 ) 

تحقق عيل الشاااااااااااااالل، فرن هذا العيل يتحقق لخرل التشاااااااااااااار ع لإلجراءات  أما عن منا 
نية أخرى أدنى مرتبة، الشاااااااللية الواردة في الدساااااااتور دون ساااااااواه من القواعد الواردة في أدوات قانو 

القواعد اآلمرة وهو وحده الذي يجل اطحتكام إليه في تقر ر بطالن التشاااار ع  أساااامىو فالدسااااتور ه
نه النصوص القانونية األخرى األقل مرتبة من الدستور لنصوص اللوائح أو صحته، أما ما تتدم

صااااادارها فرن  قرارها وا  الداخلية لللرلمان من قواعد شاااااللية في شاااااأن اقتراح النصاااااوص التشااااار عية وا 
 ( 328:  1988)شر د،  .مخالفتها ط تؤدي إلى عدم الدستور ة

 5لسااانة  45 ة في القداااية رقم هل المحلمة الدساااتور ة العليا المصااار وقد أكدت هذا المذ
ن المخالفة الدساتور ة ط تتحقق إط بالخروج عن أحلام الدساتور "إ :دساتور ة حيثما قدات داائيةق

على القانون  ىوالمخالفة تتمثل في أن المدعي األول ينع ،وحدها دون غيرها من أحلام القانون 
وعدم الدساااااتور ة لمخالفتهما بالبطالن  م1982لسااااانة  102والقانون رقم  م1981لسااااانة  133رقم 

لخلوها مما  م،1972لسااااااااانة  47ة الصاااااااااادر بالقانون رقم من قانون مجل  الدول 63لنص المادة 
هي مخالفة  يفيد عردااااااااااااااهما على المجل  المذلور قلل إصااااااااااااااادارهما ... مما يعني أن المخالفة

ا قداااااااااات المحلمة وبهذ "،حلام قانون مجل  الدولة ولي  ألحلام الدسااااااااااتورالقانون أو الالئحة أل
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الدساااااتور ة العليا المصااااار ة بأن إصااااادار القانون دون عرداااااه على مجل  الدولة ط يلشاااااد على 
 (204:  2004)الوحيدي،  .عيل دستوري فيه

فالعلرة في مدى سااااااالمة النص التشاااااار عي وخلوه من العيول الشااااااللية إنما ينظر إليه في 
حده هو المرجع في الرقابة الشللية دون وأن الدستور و  ،دوء الدستور الذي صدر النص في ظله

 (143 : 2001) علد المجيد،  .لوائح المجل  الداخلية

ه المشااااااارس الفلساااااااطيني حينما أفر  مواد فيومن  هنا  يظهر لنا الخطأ الجسااااااايم الذي وقع 
 من القواعد الشااللية واإلجرائية المنظمة للعملية التشاار عية م2003القانون األساااسااي المعدل لساانة 

في خطوة تفر  هذه القواعد واإلجراءات من  ،وجعل ملانها النظام الداخلي للمجل  التشاااااااااااااار عي
ارك مشااااااااارعنا الفلساااااااااطيني ذلك حينما نص في المادة وقد أدّ  ،مدااااااااامون الرقابة الدساااااااااتور ة عليها

"يتولى المجل  التشااااااااار عي مهامه التشااااااااار عية  ه( من القانون األسااااااااااساااااااااي المعدل على أن2 47)
غير أننااا نرى أناه من األولى وألغرام إعمااال  ،لى الوجاه الملين في نظاااماه الاداخلي"والرقااليااة ع

الرقابة الدسااتور ة على رلن الشاالل في التشاار عات الصااادرة عن المجل  التشاار عي أن يتم النص 
صااااااااااادار التشااااااااااار عات في القانون  قرار وا  على هذه اإلجراءات والقواعد الشاااااااااااللية المتعلقة لرحالة وا 

التي يجل اطلتمام لها  ،سااااه لونه هو وحده الذي يمثل أساااامى القواعد القانونية اآلمرةاألساااااسااااي نف
 وا عمال الرقابة على مخالفتها.

ومن الجدير ذلره أن التحقق من مخالفة التشاااااااااار ع ل وداااااااااااس واإلجراءات الشااااااااااللية في 
، علد المجيدر ع المعني في ظله، ) الدستور، إنما يتم على دوء أحلام الدستور الذي صدر التش

تراعي فيما تصاااااادره من  أن( ومن غير المتصااااااور أن يطلل من ساااااالطة التشاااااار ع 146 : 2001
تشاار عات األوداااس واإلجراءات الشااللية المنصااوص عليها في الدساااتير السااابقة وط في الدساااتير 

لقدائية وطستبعاد اللب ، بأن الرقابة ا ،( وط لد من اإلشارة هنا153: 2010الالحقة )الترلماني، 
نين عندما يتم إعمالها على دااااوء الدسااااتور القائم، ولي  بالرجوس إلى األحلام اعلى دسااااتور ة القو 

نصرف لداهة إلى غير العيول تفرن هذه الرقابة ط  ،الدستور ة النافذة عند صدور هذه التشر عات
لتي يتعين على وا، المودوعية باعتبار أن القيود التي يفردها الدستور في شأن مدمون التشر ع

وأن هذا اطعتبار ط  ،ط تساااااتمد إط من أحلام الدساااااتور القائم ،المحلمة الدساااااتور ة العليا تطليقها
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فهذه العيول يسااتحيل أن تتحدد بالرجوس إلى الدسااتور القائم إط  ،يصاادل في شااأن العيول الشااللية
أنه لو قلل لتطليق أحلام ( والواقع 336 : 1995إذا تمت العميلة التشااار عية في ظله، )ساااالمان، 

الدسااتور القائم في شااأن األوداااس واإلجراءات الشااللية التي فردااها التي جاءت مغايرة ل وداااس 
الشااااللية التي جاء لها الدسااااتور النافذ عند ساااان التشاااار ع طنتهى األمر إلى إبطال لل  واإلجراءات

قائم، وهي أوداااااااس ما لان التشاااااار عات المخالفة ل وداااااااس واإلجراءات الشااااااللية في الدسااااااتور ال
للسااالطة التشااار عية التي أقرت التشااار ع المطعون عليه أن تتقيد لها لخلو الدساااتور النافذ عند سااان 

 (330 : 1988) شر د،  .التشر ع المطعون عليه منها

 الفرع الثاني

 جزاس تخلف ركن الشكل

فرن جماء هذا إذا ما خرج التشااااااااار ع على أحد اإلجراءات الشاااااااااللية المقررة في الدساااااااااتور 
الخروج اعتبار القانون غير دسااااااااااااااتوري، وط يلون هذا النص أو القانون محاًل للتطليق من اليوم 

 ( 337: 1995) سالمان،  .التالي لنشر الحلم

إلى التفرقة لين اإلجراءات الشاااااللية الواردة في  112وذهل بعم شاااااراح القانون المصاااااري 
ر غير جوهري، وذهلوا إلى بطالن التشاار ع بساالل والبعم اآلخ اً جاعاًل بعدااها جوهر  ،الدسااتور
 باإلجراءاتالشااااااااااااااللية الجوهر ة لجماء لهذه المخالفة، وعدم بطالنه لإلخالل  باإلجراءات اإلخالل

الشااااااللية غير الجوهر ة، وذلك تأساااااايسااااااًا على أن األشاااااالال الجوهر ة هي األشاااااالال التي أودااااااح 
ومثالها إقرار  ،ى إغفال داامانة أساااسااية للمواطنينأن إغفالها يؤدي إل  لين منهاالدسااتور أهميتها و 

أو دون الموافقة عليه من هذه  ،تشااااار ع في اللرلمان دون حداااااور األغللية المطلوبة في الدساااااتور
التي ط تقرر دمانة في إصدار  اإلجراءاتغير الجوهر ة فهي األشلال أو  األشلالأما  ،األغللية

نما  إجراءات  تباسوام العمل الداخلي يمشااااااااارس بقصاااااااااد تنظمقررة لمصااااااااالحة ال إجراءاتالتشااااااااار ع وا 
ومن األمثلة على ذلك إحالة التشااار ع مباشااارة إلى المجل  التشااار عي أو اللجنة المختصاااة  ،داخلية

                                                 
، الدلتور محمد صالح السيد، قداء الدستور ة  32دة الدلتور علد الرمال السنهوري، في بحثه المشار إليه سابقًا صمن هؤطء سعا 112
 (.204:  2004مشار إليه في ) الوحيدي،  375ص
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:  2004) الوحيدي،  .دون العرم على لجنة اطقتراحات أو عدم عردااااااه على لجنة الصااااااياغة
204) 

 "رقابة دستور ة القوانين"وقد ذهل سعادة المستشار الدلتور علد العم م سالمان في لتابه 
إن : "وفي ليان ذلك قال ،الرأيذلك  إلى مخالفة، عادل شاااااااااار د ، منهم الدلتوراح  خرون شاااااااااارّ  و

النصاااااااااااوص الدساااااااااااتور ة هي أسااااااااااامى القواعد اآلمرة في الليان القانوني للدولة ولها جميعها ملان 
بعم القواعد أهمية قصااوى ول خرى أهمية لولو لان  ،ط فرل في ذلك  لين نص و خر ،الصاادارة

 ،دنيا لكان حقيقًا بالمشاارس الدسااتوري أن يخرج هذه النصااوص األخيرة من صاالل الوثيقة الدسااتور ة
في صياغة هذا الملدأ فيما يتعلق باإلجراءات الشللية التي قررها الدستور  الشّراحوقد أحسن أحد 

أو الجوهر ة التي يترتل على  األساسيةمن الشلليات  دقال: " إن لل ما جاء في الدستور يع حين
 ،وذلك خالفًا لبعم التشاااااااااااااار عات األخرى مثل الالئحة الداخلية لللرلمان ،عدم مراعاتها البطالن"

ويسااااااااتطيع أن يعدل عنها  إرادتهالتي ط تعدو أن تكون تنظيمًا اختيار ًا ودااااااااعه المجل  بمحم 
ط يملن اعتباارها من الشااااااااااااااللياات  إجراءاتغيرها عنادما ير د، ولذلك فرن ما ورد فيهاا من  إلى

 113.ي يترتل عن عدم مراعاتها البطالناألساسية الت

ذا لنا نذهل إلى الرأي القائل بعدم التفرقة لين  الشاااااللية الواردة في الدساااااتور  اإلجراءاتوا 
الااذي وردت فيااه لااافااة  ،إط أننااا وفي الودااااااااااااااع الفلسااااااااااااااطيني القااائم ،إلى جوهر ااة وغير جوهر ااة

الشللية المتعلقة بالعملية التشر عية في النظام الداخلي للمجل  التشر عي ط نرى حرجًا  اإلجراءات
ن النظام الداخلي ذلك أ ،الشااااااااااااااللية إلى جوهر ة وغير جوهر ة اإلجراءاتمن التفرقة لين بعم 

فيملن أن يلون قد نص في مواده على  ،لقواعد الدساااااااااتور الساااااااااامية للمجل  التشااااااااار عي ط يرقى
 إلبطالشااااااااااااللية جوهر ة وط يملن اطعتماد على مخالفتها  إجراءات دبعم اإلجراءات التي ط تع

ر رئي  الساالطة في إصااداره هل تأخُّ  -هنا–يثور التساااؤل  ، وبنا على ذلكالتشاار ع المطعون عليه
ساايما وأنه ما مال مشااروعًا إلى أن  ،عيبًا شاالليًا جوهر ًا في القانون  للقانون عن ميعاد الشااهر يمثل

 يتم إصداره؟

                                                 
. (. الدسااااااتور المصااااااري ورقابة دسااااااتور ة القوانين. اإلساااااالندر ة: منشااااااأة المعارف1985لراجع في ذلك  فهمي، مصااااااطفى ألو م د.) 113
 (.340:  1995، مشار إليه في )سالمان، 498ص
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اإلجابة هي بالنفي رغم أن إصاااادار القانون عمل قانوني ولي  عماًل ماديًا لواقعة النشاااار 
التي تلي اإلصاااااااادار، وعلة عدم اعتبار تأخير اإلصاااااااادار عيبًا شاااااااالليًا في  ،في الجر دة الرساااااااامية

موافقة اللرلمان بعد األعداد والمناقشااااااة للمشااااااروس تمثل األسااااااا  والجوهر، فالعمل  القانون هو أن
واألصاااااال فيه قد تحقق وتم وجود القانون، ساااااايما وأن مرور مدة  ،التشاااااار عي المختص به اللرلمان

( من النظااام الااداخلي للمجل  71الشااااااااااااااهر يسااااااااااااااقل حق اعترام الرئي  طبقااًا لنص المااادة ) 
) علد الوهال،  .هادة بميالد القانون وهذا يعني أن وجوده تحقق فعالً فاإلصااادار شااا ،114التشااار عي
2011  :141) 

                                                 
يصاااااادر رئي  الساااااالطة الوطنية القوانين بعد ( من النظام الداخلي لمجلساااااانا التشاااااار عي، التي تنص على " 1 71راجع نص المادة ) 114

بمالحظاته أو أساااااااااااااابال إقرارها من المجل  خالل شااااااااااااااهر من تار   إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى المجل  خالل ذات األجل مرفقة 
ط اعتلر ُمصدرًا و نشر فورا في الجر دة الرسمية  ".اعتراده، وا 
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 المطلب الثالث

 عيب مخالفة األحكام الموضوعية

لذلك وفقًا ألحلام الدسااتور، وأن ط يلفي أن يصاادر القانون عن طر ق الساالطة المختصااة 
لل يجل أن يتأكد القادي  ،الدستورراعى لخصوصه األوداس الشللية واإلجرائية التي يتطللها ت

الدساااااااااتوري من أن القانون ط يحتوي على نصاااااااااوص تخالد أحد القيود أو األحلام الموداااااااااوعية 
ط لان القانون مخالفًا للدسااتور ومشااوبًا بعيل مخالفة األحلام المودااوعية  .الواردة في الدسااتور، وا 

 (206: 2004) الوحيدي ،

هذا الشااااااااأن على القاعدة القانونية بمعناها الدقيق  وتنصاااااااارف الرقابة على الدسااااااااتور ة في
تميمًا لها عن القرار اإلداري وبعم التشااااااار عات األخرى  ،وذلك بما تتسااااااام به من عمومية وتجر د

وذلك مثل القانون الذي  ،ألنها تخاطل شخصًا لذاته  توفر لها عنصر العمومية والتجر ديالتي ط 
تثنائي لموظد للير نظرًا لخدمته للدولة أو القانون يصاااادر من مجل  الشااااعل لرعطاء معا  اساااا

فالمخاطل بالقاعدة هو  ،الذي يصااااااااااااادر لمنح شااااااااااااارلة حق التنقيل عن اللترول في منطقة معينة
وط  ،بصاادد قاعدة قانونية نلون من الناحية المودااوعية والفنية ط  ناولهذا فرن  شااخص معين لذاته

)األهواني،  .التشر عية وبنف  إجراءات سن التشر عيقدح في ذلك صدور هذه القواعد من السلطة 
1988 : 15 ) 

ات اإلدار ة دساااااااتور ة العليا على القرار العلى ذلك ط تمتد الرقابة التي تباشااااااارها المحلمة و 
) علد المجيد،  .ثارها على أشااااااااخاص معينين لذاتهم أو واقعة معينة لذاتها قتصاااااااار تالفردية التي 

2001 : 95 ) 

والقيود المودوعية التي ترد لها نصوص دستور ة محددة تختلد من دستور آلخر، لكن 
يجمعها أنها يجل أط تطغى على األصااااال العام بالنسااااابة للسااااالطة التشااااار عية، واألصااااال العام أن 

وهي على اتساااعها ط تعني نقم الحقول  ... للمشاارس ساالطة تقدير ة واسااعة فيما يتعلق بالتشاار ع
اطنتقاص منها، لكن للمشرس أن ينظم ممارسة الحقول الفردية ...  أوالمشرس بالتنظيم التي يتوطها 

درجة  إلىن اطتسااااس والتداااييق ليوجد اطساااتثناء، وهو لدوره يتدرج جانل هذا األصااال العام ي إلى
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تكاد تنعدم فيها حر ة المشرس في التشر ع، فقد يفرم المشرس الدستوري على المشرس العادي قيدًا 
-341 : 1995) سااااااالمان،  .ي تنظيم مودااااااوس معين تنعدم بصاااااادده حر ة األخير في التنظيمف

342) 

 ،وبذلك إذا دااااقت سااالطة المشااارس التقدير ة فيما يتعلق بالتشااار ع تصااال إلى حد انعدامها
لون نطبقًا للقيود التي يدعها المشرس الدستوري فرنه عند مخالفة هذه القيود من المشرس العادي و 

ذا اتسااااااعت الساااااالطة التقدير ة للمشاااااارس فيما يتعلق بالتشاااااار ع ،لحل في المبصاااااادد عي وترك له  ،وا 
الحلول المناساااابة وفقًا لتقديراته الملينة على مقتداااايات  إيجادالمشاااارس الدسااااتوري لامل الحر ة في 

المشاااااااارس العادي المحافظة على الحقول محل  إذا لم يراسِ  ،هذه الحال ه فيفرن ،المصاااااااالحة العامة
د فرن ذلك يع ،يم، وخرج عن القواعد األساااااسااااية التي نص عليها الدسااااتور في مواده المختلفةالتنظ

د الوهال، ) عل .انحرافًا في اساااااااتعمال السااااااالطة التشااااااار عية دويع ،من أهم أوجه انعدام الدساااااااتور ة
2011  :153) 

مل على تن عيل مخالفة األحلام الموداااااااوعية للدساااااااتور يشاااااااإوعلى ما تقدم يملن القول 
( 143: 2011) علد الوهال ،  .وعيل اطنحراف في اسااااتعمال الساااالطة التشاااار عية ،عيل المحل

لدراسة لل عيل من عيول مخالفة األحلام المودوعية للدستور على  مستقبالً  اً سنخصص فرعو 
 النحو التالي : 

  .: عيل المحلالفرع األول

 .راف في استعمال السلطة التشر عية: عيل اطنحالفرع الثاني
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 الفرع األول

 لــــب المحــــيـع

ويساااامي سااااعادة  ،ونعني بالمحل مودااااوس القانون ومداااامون نصااااوصااااه للها أو بعدااااها
عيل  ىدليت "،بعيل مخالفة الدسااااتور بالمعنى الداااايق"ل الساااانهوري هذا العيل ام الدلتور علد الر 

محل التشاااار ع على وجه الخصااااوص في مخالفة التشاااار ع في محله لنص من نصااااوص الدسااااتور 
( ويظهر تطليق هذا 144 : 2011)علد الوهال،  ،التي ترسااااااام للمشااااااارس سااااااالطة محددة أو مقيدة

النصاااااااوص المتعلقة بالحر ات والحقول  ،العيل الدساااااااتوري في نوعين من النصاااااااوص الدساااااااتور ة
 ،ترساااااااام للمشاااااااارس ساااااااالطة محددة أخرى في غير الحقول والحر ات ونصااااااااوص دسااااااااتور ة ،العامة

 وسنتناول هذه النصوص على التوالي : 

 : النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات أوالً 

فهناك حقول  ،ونصااااااااااااااوص القانون بشاااااااااااااااأن الحقول والحر ات العامة تتخذ عادة موقفين
 ،مة اطختيار لهذا التنظيمءوحر ات عامة ينظمها الدستور بسلطة تقدير ة تتيح للمشرس العادي مال

ولكن الدسااااتور في شااااأنها ط يساااامح لغير القانون  ،وهي النساااابة األكلر من هذه الحقول والحر ات
من خالل قيام فالدسااااتور يسااااتهدف تكر   هذه الحقول والحر ات وداااامانها  ،التدخل في تنظيمها

وعليه نسااااااااتبعد مجال عيل محل التشاااااااار ع إذا خرج المشاااااااارس في هذا  ،المشاااااااارس العادي لتنظيمها
ويلون القانون معيبًا بعيل اطنحراف في اسااااااااااااااتعمال الساااااااااااااالطة  ،التنظيم عن أغرام الدسااااااااااااااتور

 ( 52:  1952)السنهوري:  .التشر عية

خرى يملن وصاااااااااافها بأنها وهناك موقد  خر يتخذه الدسااااااااااتور من حقول وحر ات عامة أ
 لل منعدمة عمومًا فال سااليل له ،مقيدة فقلحيس تكون ساالطة المشاارس بالنساابة لها ليساات  ،مطلقة

لي  للقانون تقييدها بأي حال ألن الدسااااااتور لفلها مباشاااااارة ولم يجعل للقانون أي ساااااالطة ف ،هاءإما
ألنااه إذا حاادس وتاادخاال   وهااذه الطااائفااة الثااانيااة هي التي تعنينااا في عياال المحاال ،تنظيميااة عليهااا

ألن   المشرس في شأنها بأي تنظيم متدمنًا أي قيد ولو شللي بسيل أدحى القانون غير دستوري 
 ( 146 : 2011 ،)علد الوهال .مودوعه أو "محله" مخالد لنصوص الدستور
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 : ةحل القانون نورد األمثلة التاليللدستور لعيل في م اً ولنلين ليد يملن أن يلون القانون مخالف

 مبدأ المساواة الدستور  بين المواطنين  -1

على " الفلسااااطينيون أمام م 2003لساااانة األساااااسااااي المعدل  قانوننامن  (9)نصاااات المادة 
اللون أو الدين أو الرأي  ويم لينهما بساااااااااالل العرل أو الجن  أوط تمي ،القانون والقداااااااااااء سااااااااااواء
المادة عليه نصاااات  م ما1971لساااانة الدسااااتور المصااااري ويقالل ذلك في السااااياسااااي أو اإلعاقة " 

وهم متسااااااااااوون في الحقول  ،على ملدأ المسااااااااااواة بقولها : " المواطنون لدى القانون ساااااااااواء (40)
 .والواجبات العامة ط تمييم لينهم في ذلك بسلل الجن  أو األصل أو اللغة أو العقيدة "

هم أو مراكمهم وحقيقة المساااااااااااواة ليساااااااااات مطلقة لل نساااااااااالية بمعنى لين من تماثلت ظروف
والعيل الدساااتوري في محل التشااار ع يتحقق إذا لان القانون في تحديده للمراكم القانونية  ،القانونية

بأن لان أسا  التمايم لينهم في  ،ل فراد قد أجرى تمييمًا لينهم على غير أسا  من الصالح العام
، ال اختالف العقيدة ...  أوائفي التمتع بالحقول التي لفلها الدسااااااااااتور أو القانون هو اطنتماء الط

وبذلك يلون القانون مخالفًا للدساااااااااااااتور ألن محله معيل لتعارم مدااااااااااااامونه مع ملدأ المسااااااااااااااواة 
رقم ذلك في حلمها الصادر في القدية  وقد أكدت المحلمة الدستور ة العليا المصر ة ،الدستوري 

  م حيس جاء فيه:1994يونيو  20دستور ة جلسة  دائيةق 13لسنة  34

وردته الدسااااتير المصااار ة المتعاقبة باعتباره ألان الحق في المسااااواة أمام القانون هو ما  "
أساااااااا  العدل والحر ة والساااااااالم اطجتماعي ... وغدا هذا الملدأ في جوهره وسااااااايلة لتقر ر الحماية 

والساااااااااااااالطة التقدير ة التي  ،القانونية المتكافئة التي ط تمييم فيها لين المراكم القانونية المتماثلة
يملكها المشاااارس في مجال تنظيم الحقول ط يجوم بحال أن تؤول إلى التمييم لين المراكم القانونية 

  115."ا أمام القانون التي تتحدد وفق شرو  مودوعية يتكافأ المواطنون من خالله

ى ذلك ومن ثم إذا تجاوم قانون ملدأ المساواة الدستور ة على غير أسا  مودوعي أدح
  .القانون غير دستوري لهذا العيل المودوس وهو عيل المحل

                                                 
م، منشااور في مجموعة المبادئ التي 1994يونيو 20قدااائية دسااتور ة، جلسااة  13لساانة  34راجع الحلم الصااادر في القدااية رقم  115

، منشااااااااورات المحلمة الدسااااااااتور ة العليا المصاااااااار ة،  2009 -1969قررتها المحلمة العليا والمحلمة الدسااااااااتور ة العليا في أربعين عاما 
 .822ص
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 مبدأ ال جريمة وال عقوبة إال بنص  -2

" ط جر مة وط عقوبة إط  م2003األسااااساااي المعدل لسااانة  قانوننا( من 15تنص المادة )
 .انون"الالحقة لنفاذ القلنص قانوني وط توقع العقوبة إط بحلم قدائي وط عقال إط على األفعال 

فرذا حدس رغم ذلك أن  ،بمعنى أنه ط يجوم دسااااااااااااااتور ًا تطليق قانون عقالي بأثر رجعي
نص أحد القوانين الجنائية أو العقالية على ساار انه بأثر رجعي لان القانون غير دسااتوري بمخالفة 

( على أنه " ط جر مة وط 66وفي الدسااتور المصااري نصاات المادة ) ،محله أو مودااوعه للدسااتور
وبة إط لناًء على قانون وط توقع عقوبة إط بحلم قداااااااااااااائي وط عقال إط على األفعال الالحقة عق

لتار   نفاذ القانون " ومن ثم إذا تجاوم القانون هذا النص الدستوري بأن جعل العقال بأثر رجعي 
 لان القانون غير دستوري لعيل في محله .

 نصوص دستورية أخرى في غير الحقوق والحريات  ثانيًا :

ينص الدسااااااااااااتور في غير مجال الحقول والحر ات على بعم المسااااااااااااائل يجمع لينها أن 
بحيس مخالفتها تجعل القانون أو التشاااااااااار ع معيبًا  ،ساااااااااالطة المشاااااااااارس العادي فيها محددة أو مقيدة

 ،عن تطليقه لعدم دساااااتور تهدساااااتور ًا في محله أو موداااااوعه ، فيصااااابح باطاًل أو يمتنع القدااااااء 
 : ومن أمثلة ذلك (149:  2011)علد الوهال، 

تحظر على الوم ر طوال مدة م 2003لساانة األساااسااي المعدل  قانوننا( من 2 80المادة ) -1
ومارته أن يلون عدوًا في مجل  إدارة أي شرلة أو أن يمار  التجارة أو أي مهنة من المهن أو 

ل لافآت أو منح من أي شااخص  خر وبأي صاافة لانت غير الراتأن يتقادااى راتبًا  خر أو أي م
  ."الوحيد المحدد للوم ر ومخصصاته

 الوم ر مماولة مهنة حرة أو عمل( من الدسااااتور المصااااري تحظر على 158لذلك المادة )
تجاري أو مالي أو صااااااناعي أو أن يشااااااتري شاااااايئًا أو يسااااااتأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو 

  .من أمواله أو أن يقايدها عليه أثناء تولي منصبهيليعها شيئًا 
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من تلك المحظورات يصااااابح تشااااار عًا  اً وبالتالي فالتشااااار ع الذي يجيم للوم ر أثناء توليه منصااااابه أي
 غير دستوري لكونه معيبًا في محله.

اشااااااترطت فيمن يعين رئيسااااااًا  م2003لساااااانة األساااااااسااااااي المعدل  قانوننا( من 82المادة ) -2
( من الدستوري المصري على أن 154رًا أن يلون فلسطينياً  ولذلك نصت المادة )للومراء أو وم 

 لو صااااااااادر قانون يجيم تولي أجنلي ومن ثم، " يشاااااااااتر  فيمن يعين وم رًا أن يلون مصااااااااار ًا ..."
 الومارة يلون معيبًا في محله ومخالفًا للدستور.

 الفرع الثاني

 عيب االنحراف في استعمال السلطة التشريعية

من جهة ذات  اً وصااادر  ،طبقًا للدسااتور تباعهاقد يصاادر التشاار ع مسااتوفيًا للشاالل الواجل 
، إذ يجل ن هذا ط يلفي طعتباره دستور اً إط أ ،اختصاص ومتفقًا في محله مع نصوص الدستور

 (15: 2004)ألو حجيلة ،  .لكي يلون لذلك أط يتجاوم في غايته روح الوثيقة الدستور ة

اطنحراف في اساتعمال السالطة التشار عية في األحوال التي ط يتوخى فيها يتحقق عيل  و
المصاااااااالحة العامة أو ينحرف عنها إلى غاية أو  ،وهو بصاااااااادد أعمال ساااااااالطته التقدير ة ،المشاااااااارس

 ، ع( وتعتلر السااااااااالطة التقدير ة هي األصااااااااال في التشااااااااار 220: 2004)الوحيدي،  ،مقصاااااااااد  خر
فالمشااارس في حدود الدساااتور له سااالطة التشااار ع فما دام لم يقيده ، والسااالطة المحددة هي اطساااتثناء

، والمشااارس يجل أن يساااتغل سااالطته رن سااالطة التشااار ع هي سااالطة تقدير ةالدساااتور بقيود محددة ف
ط  التشااار عية لتحقيق المصااالحة العامة، فال يتوخى غاية غيرها وط ينحرف عنها إلى غاية أخرى وا 

 ( 124:   2011)سالمان،  .لان التشر ع باطالً 

وتجدر اإلشااااارة هنا إلى الفارل األساااااسااااي لين عيل محل التشاااار ع أو القانون وبين عيل 
اطنحراف التشاااااااااار عي، فلينما يلون عيل المحل متحققًا في القانون في الحاطت التي ترساااااااااام فيها 

نجد أن عيل اطنحراف التشر عي على العل   ،نصوص الدستور سلطة محددة أو مقيدة للمشرس
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ط يتحقق إط إذا لانت النصاااااااوص الدساااااااتور ة تمنح المشااااااارس سااااااالطة تقدير ة تعطيه حر ة اختيار 
 ( 153: 2011) علد الوهال ،  .التنظيم التشر عي الذي يراه مناسباً 

المعيار الذي يساتدل به على تحقق اطنحراف في اساتعمال السالطة  ما :و لرم هنا تسااؤل
 التشر عية ؟

علد الرمال الساانهوري فلرة أن يلون معيار التحقق من اطنحراف  واسااتبعد سااعادة الدلتور
التشاااااااار عي معيارًا شااااااااخصاااااااايًا ذاتيًا لونه يتميم عن معيار اطنحراف بالساااااااالطة اإلدار ة في مجال 

 ،لى أغرام ونوايا وغايات رجل اإلدارةإليه من خالل التعرف إالذي يتم التعرف  ،القداء اإلداري 
ن المفروم دائمًا إ إذ    أن ينساال للساالطة التشاار عية شاايء من ذلكوذلر أنه من غير المسااتسااا

فهي إنما تساااااااااتعمل سااااااااالطتها لتحقيق  ،أنها تعلو في النماهة والتجرد عن الفرد وهو يباشااااااااار حقوقه
، ط سااااااايما وهي هيئة مشاااااااللة من عدد للير من األعدااااااااء لمصااااااالحة العامة ط غاية لها غيرهاا

  116(363: 1952هوري ، ) السن. يصعل تواطؤهم على الباطل

ومن ثم ذهل سعادته إلى أن األولى في نظر ة اطنحراف في استعمال السلطة التشر عية 
ختلد في تفسيره، فيدفي هذا نوط  هخطئ في فهم معناناذ معيار مودوعي ثالت ومستقر ط اتخ

و عدم تحقيق ، ويسااتهدف فقل إثبات العنصاار المودااوعي وهر على التشاار ع ثباتًا واسااتقراراً المعيا
 .اها نص دساااااااااااااتوري معينالصاااااااااااااالح العام أو عدم اساااااااااااااتهداف الغاية المخصاااااااااااااصاااااااااااااة التي تغيّ 

 ( 155:  2011) علد الوهال، 

عيبًا احتياطيًا ط  دن عيل اطنحراف في اساااااااتعمال السااااااالطة التشااااااار عية يعإبقي أن نقول 
يجوم للمحلمة الدسااااااااااااااتور ة العليا أن تخوم فيه إط إذا ثلت أمامها أن المطاعن الموجهة إلى 

وبين أحلام الدسااتور ط  النصااوص التشاار عية والقائمة على التعارم المباشاار لين هذه النصااوص
عى لها قائمة على ، وبالتالي إذا تلين للمحلمة أن المخالفة المباشاااااااااارة للدسااااااااااتور المدأسااااااااااا  لها
فرنه ط يجوم لها أن تخوم في بحس انحراف الساااااالطة التشاااااار عية أثناء اسااااااتعمال  ،أسااااااا   خر

واستخلص سعادة الدلتور محمد ماهر ألو العينين في رسالته  (382 : 1988)شر د،  ،سلطتها

                                                 
 (.222: 2004( و )الوحيدي، 125:  2011، مشار إليه في )سالمان  116
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ج نتائ 962،117ص م،1987ساااااانة  ،حول اطنحراف التشاااااار عي والرقابة على الدسااااااتور ة للدلتوراه
 : تتلخص فيالعليا المصر ة عدة من استعرام قداء المحلمة العليا والمحلمة الدستور ة 

ط يملن للمحلمة الدسااااتور ة أن تتغادااااى عن دفع جوهري بصاااادور القانون أو القرار بقانون  -1
ومن ثم يصااااابح البحس في اطنحراف التشااااار عي أمرًا يدخل في نطال  ،متجاومًا الصاااااالح العام

 .سلطتها

اقتناس المحلمة أو عدم اقتناعها لتحقق اطنحراف التشااار عي يرجع في األساااا  إلى قوة درجة  -2
 .ودعد قرائن وجود اطنحراف وهو أمر تقديري إلى حد للير

إن القاداااااااي الدساااااااتوري إذ يبحس في اطنحراف التشااااااار عي إنما يباشااااااار واجبه في الومن لين  -3
  .سخل في عمل المشرّ وط يتد الدالة على صحة أو بطالن التشر عالقرائن 

اطنحراف التشاااار عي والكشااااد عنه البال األخير الذي يطرقه القادااااي الدسااااتوري للتثلت  ديع -4
 من عدم مخالفة التشر ع للدستور.

 
 

 
 

 

                                                 
 (.227:  2004مشار إليه في )الوحيدي،  117
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 المبحث الثاني

 الضوابط الذاتية للرقابة القضائية على دستورية القوانين

 :تمهيد وتقسيم

لين  وساااااااااطاً  موقفاً  ذدساااااااااتور ة القوانين ط لد أن تتخإن المحاكم المختصاااااااااة بالرقابة على 
وبين  ،في الرقابة على الدساااااتور ة الذي يؤدي إلى المساااااا  باساااااتقالل السااااالطة التشااااار عية اإلفرا 

الرقابة القداااااائية إن  أنّ فيجل أن يراعى  ،التفر ل الذي يؤدي إلى انعدام الجدوى من الرقابة ذاتها
 ،لانت جمءًا من الوظيفة القدااائية فرن لها مع ذلك دقة وخطورة ليساات لسااائر أجماء هذه الوظيفة

 فدااااااالً   وذلك لما تنطوي عليه من التعرم للحلم على أعمال ساااااالطة أخرى من ساااااالطات الدولة
 .ساااااااااتور ة القانون عن اآلثار القانونية والساااااااااياساااااااااية الخطيرة التي قد تترتل على القدااااااااااء بعدم د

 (96:  1995)سالمان، 

في نصااااااوص  مهما قيل من أن الرقابة على دسااااااتور ة القوانين تجد لها ساااااانداً  ،والواقع أنه
أن القداااء هو  -مع ذلك–الدسااتور، فرن الثالت  ذلك وادااعو أرادهاالدسااتور أو أنها لانت نتيجة 

وط  ،لومة وخارجهاحن من داخل اللثير  لها قد جعل له خصاااااااااااوماً  إقرارهوأن  الذي أقرها لنفساااااااااااه،
أو يحاولون على األقل أن يحصاااااااروه في  ،يمال هؤطء الخصاااااااوم ينلرون على القدااااااااء هذا الحق

أنها بحاجة إلى تلر ر ساالطتها في الرقابة  له شااعرت المحاكم دائماً للذلك   أداايق الحدود المملنة
قد وفرت عليهم  -فسها من قيودبما تدعه على ن-ن خصومها في لل مناسبة إلى أنها طمئِ وأن تُ 

 (440:  1960)ألو المجد،  .د هذه السلطة عن طر ق الدستورييالمطالبة لتق

 ومما ساااااااالق لان على أي محلمة مختصااااااااة بالرقابة على الدسااااااااتور ة أن تحدد لها نطاقاً 
ها وذلك من خالل دوابل تدعها لنفسها وتلتمم ل ،يجل أن تكون فيه الرقابة الدستور ة وط تتعداه

 لتطمئن السلطة التنفيذية والتشر عية على سيرها دمن هذا النطال.
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خالل تار خها الطو ل في ممارسااااااااااااااة  ،وقد ودااااااااااااااعت المحلمة العليا اطتحادية األمر لية
من المبادئ والداااااااااااوابل التي تهدف إلى حصااااااااااار تلك الرقابة في نظامها الدااااااااااايق  عدداً  ،الرقابة
 (439:  1960)ألو المجد،  .وهو ما يسميه الشراح األمر ليون بالتقييد الذاتي للرقابة ،األصيل

وفي مصااااار حرص القدااااااء الدساااااتوري المصاااااري على تأكيد التمامه بممارساااااة رقالته في 
 ،إطار عدد من الداااوابل التي فرداااها على نفساااه حتى تظل تلك الرقابة ملتممة بمجالها الطليعي

 (134:  1988) شر د،  .بموجباتها اإلحاطةمداها أو قاصرة عن لي ط تكون مفرطة في 

على ما تقدم سااانساااتعرم في هذا المبحس أهم الداااوابل التي ألمم القدااااء نفساااه  وترتيباً 
لها عند نظر الدعوى الدسااااااااتور ة لتظل الرقابة القدااااااااائية على دسااااااااتور ة القوانين داااااااامن نطاقها 

وسااانخصاااص مطلبًا رابعًا نتناول فيه داااوابل  ،للوذلك في ثالثة مطا ،الطليعي الدااايق األصااايل
المحلمة الدساااااااااتور ة العليا في تطليق مبادئ الشااااااااار عة اإلساااااااااالمية طبقًا للمادة الرابعة من قانوننا 

 النحو التالي: علىم، والمادة الثانية من الدستور المصري وذلك 2003األساسي المعدل لسنة 

 .في إطار الدستور: الرقابة المطلب األول

 .متهءبواعس التشر ع أو مالو : الرقابة لمطلب الثانيا

 .المسائل السياسيةو : الرقابة المطلب الثالث

 مبادئ الشر عة اإلسالمية.: دوابل المحلمة في تطليق المطلب الرابع
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 المطلب األول

 الرقابة في إطار الدستور 

 تمهيد وتقسيم:

للرقابة القدااائية على دسااتور ة القوانين وأشااملها أن الرقابة يجل أن  ةأول الدااوابل الذاتي
تتم في إطار نصااااوص الدسااااتور وط تتعداها إلى شاااايء خارجه لوصاااافه القانون األساااااسااااي وانفراد 

وقد أكدت المحلمة الدسااااااتور ة العليا  ،قواعده القانونية بالساااااامو على باقي القواعد القانونية األخرى 
خاصااية تداافي عليه الساالطة  ةولها: " لقد تميم الدسااتور بطليعا على ذلك بقالمصاار ة في حلم له

وحق لقواعده أن  ،وعماد الحياة الدستور ة وأسا  نظامها ،هاوئلوالسمو بحسبانه لفيل الحر ات وم
وتتلوأ مقام الصاادارة لين قواعد النظام العام باعتبارها  ،من اللناء القانوني للدولة ةتسااتوي على القم

وفي قدائها وفيما تمارسه من  هامرة التي يتعين على الدولة التمامها في تشر عاتالقواعد اآل أسمى
ر عية التشاااا :ساااالطة تنفيذية دون تفرقة أو تمييم في مجال اطلتمام لها لين الساااالطات العامة الثالس

ظيفتها أيا لان شاااااااااأنها وأيا لانت و  ،. فرنه يتعين على لل سااااااااالطة عامةوالتنفيذية والقداااااااااائية ..
أن تنمل على قواعد الدساااتور ومبادئه وتلتمم حدوده وقيوده  ،وطليعة اطختصااااصاااات المساااندة إليها

 118".فرن هي خالفتها أو تجاومتها شال عملها عيل مخالد للدستور

 ،األولى تتعلق بقر نة الدسااااااااتور ة لمصاااااااالحة القوانين :ثالس مسااااااااائل للبحس -هنا–ثور تو 
ثانية تتعلق في مدى رقابة القدااء على المشارس في ظل المبادئ وال ،وسانخصاص لها الفرس األول

أما المسألة الثالثة فهي انحراف المشرس في  ،وسنخصص لها الفرس الثاني ،الدستور ة غير المدونة
في موداااع ساااالق من هذه الدراساااة وقد سااالق وأن تناولناها بالبحس  ،اساااتعماله لسااالطته التشااار عية

 119.اإلطالةي به لعدم فتلوسن

                                                 
:  2011م. )سااالمان، 2001مايو  5قدااائية دسااتور ة، جلسااة  25لساانة  25انظر: مقتطفات من الحلم الصااادر في القدااية رقم  118
100 ) 

بعنوان "عيل اطنحراف في اساااااتعمال السااااالطة التشااااار عية" راجع الفرس الثاني من المطلل الثالس من المبحس األول في هذا الفصااااال  119
 من هذه الدراسة 199 -197ص 
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 :وعلى ذلك قمنا لتقسيم هذا المطلل إلى فرعين لالتالي

 .: قر نة الدستور ة لمصلحة القوانينالفرع األول

: رقابة القدااااااااااااء على القوانين التي تتعارم مع المبادئ العليا غير المدونة الفرع الثاني
 .في الدستور
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 الفرع األول

 التشريعاتقرينة الدستورية لمصلحة 

أي شااايء  إلىتعداها تنصاااوص الدساااتور وط  إطارشااارنا يجل أن تتم في أالرقابة لما  إن
هل و بحس مدى الدسااااااتور ة إعمال رقالته في عند  ،القادااااااي الدسااااااتوري على ولكن يجل  ،خارجه

 ،خرج على مدااامون معين من مداااامينه أوخروج القانون على أي نص من نصاااوص الدساااتور 
 .ة القوانينيدع نصل عينيه قاعدة قر نة الدستور ة لمصلح أن

نه أعن الساااالطة التشاااار عية من قوانين  في لل ما يصاااادر األصاااال أنومؤدى هذه القاعدة 
عند فحصه -ومن ثم فالواجل على القداء  ،صادر في الحدود التي رسمها الدستور لتلك السلطة

م لان التعار  إذا إطفال يخرج من مقتداااى تلك القر نة  ،األثريالحظ هذا  أن -دساااتور ة القوانين
 ألو) .التوفيق لينهما إلىبحيس ينعدم الساااااليل  وصااااار حاً  واداااااحاً  لين القانون والدساااااتور تعاردااااااً 

 (447:  1960المجد، 

على هااذه القاااعاادة في مرحلااة مبلرة من تااار خهااا فااأعلن  األمر ليااةالمحلمااة العليااا  وأكاادت
 في المناسااابات الواداااحة وداااوحاً  إطأنه "لن يمار  سااالطة الرقابة  1796عام  chaseالقاداااي 

 .120تاما"

إلى أنه صاااااار من المقررات التي تجري  مشااااايراً  هفعلر عن الملدأ نفسااااا 1819وعاد مارشاااااال عام 
عليها المحلمة في تناولها المشااااللة الدسااااتور ة أنها ط تنقدااااي بعدم دسااااتور ة القانون في ظروف 

 (448:  1960)ألو المجد،  121 .يحوطها الشك

                                                 
 Hylton V. United states, 3 Dall. 171 (1796)وذلك في قدية  120

 If the court have such a power … I am free to declare that I will never exercise it, but in avery"ونص عبارته:

clear case" 

 Darmouth college case, 4 wheaton 625 (1819)  وذلك في قدية 121

 in no doubtful case, would "the court" pronounce a legislative act to contrary of the … "ونص عبااارتااه: 

constitution" 
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تؤلد المحلمة  إذة الدستور ة العليا المصر ة بقاعدة قر نة الدستور ة لصالح القوانين وتعتد المحلم
 :م1994مايو  7دستور ة جلسة  دائيةق 15( لسنة 1القدية رقم )صادر في في حلم لها 

في النصااوص التشاار عية هو حملها على قر نة الدسااتور ة بافترام مطابقتها  األصاال أن "
من تار   العمل لها  اعتباراً  إنفاذهالل يلون  ،يلون سر انها متراخياً  أنومن ثم ط يجوم  ،للدستور
من فرداااااااها على  مانعاً  أو ألحلامها يلون مجرد الطعن عليها موقوفاً  أنوط يجوم بالتالي  ،طمماً 

ما قام الدليل  إذابقرار من المحلمة الدسااااااتور ة العليا  إطط يلون  إبطالها أنذلك  ،المخاطلين لها
لان ذلك  ،لراءتها من العيول الشااااللية والمودااااوعية إلىن هي انتهت رف ،على مخالفتها للدسااااتور

في  وتؤلد المحلمة في حلم  خر .صحتها لتمول الشلهة التي لانت عالقة لها" ألصل استصحاباً 
 م بقولها:1994أغسط   14دستور ة جلسة  دائيةق 9لسنة  35القدية رقم 

نصااااااوص تشاااااار عية يملن تأو لها  إلبطال الرقابة على الدسااااااتور ة ط تسااااااتقيم موطئاً " بأن 
 ،لل يجل ،ى لهاعبمختلد طرل الدطلة المعتلرة على وجه يعصااامها من المخالفة الدساااتور ة المد

 تكون ملررة لدواعيها" أن ،تقتديهالدرورة ملحة  إطوبوصفها رقابة متوامنة ط يجوم التدخل لها 
 (290:  1999اح، )علد الفت

في التشاااااار عات  األصاااااال أنن لانت تعني ا  و  ،التشاااااار عاتن قر نة الدسااااااتور ة لصااااااالح ا  و 
يجعال  أمر نلك ذفول  يأنها تعن إط ،يثلت ذلك أن  علال ين على مدعأو  توافقها مع الدسااااااااتور

  :على سلطة المحلمة في الرقابة منها قيداً 

بحيس ط  ،وقطعياً  لان ذلك واداااااحاً  إذا إطالمحلمة ط تقداااااي بعدم الدساااااتور ة  أن :األول األمر
بملدأ  األحلامهذا المدلول هو ما تعلر عنه بعم و  ،ال دساااتور ة القانون ميبقى مجال معقول طحت

لم تلتممها لل  ،األمر ليةالتي ودااااااااعتها المحلمة العليا  ،هذه القاعدة أنوالواقع  ،الشااااااااك المعقول
نما ،ماطلتما بعم  أسستفقد  ،عدم قر نة الدستور ة ذاتها إلىغر بة تؤدي  يعليها معان أدخلت وا 

نما ،على الحدود الدسااتور ة صاار حاً  التشاار ع يتداامن خروجاً  أن أسااا قدااائها لي  على  على  وا 
 أكثرقوانين  إلصااااادارالسااااالطة التشااااار عية  أمامتقر ر دساااااتور ة ذلك القانون يفتح البال  أن أساااااا 
ففي قدية تايسون دد  ،مع نصوص الدستور تعارداً  وأودح ،اختصاصاتهافي ممارسة  توسعاً 

ليع  إعادةبانتون قدااااااااات المحلمة بعدم دساااااااااتور ة قانون صاااااااااادر في وطية نيو ورك يحدد ساااااااااعر 
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نه لو تقررت دستور ة ذلك التشر ع لسعت إوقالت المحلمة في سيال تدليلها :" ،التذاكر المسرحية
 .وسائل التسلية والترفيه الشعلي" أتفهلتنظيم  األفرادالتدخل في معامالت  إلى الوطية بعد ذلك

 أعداءخمسة  بأغلليةالصادرة من المحلمة  األحلام أنعن ذلك فقد رأى البعم  فدالً 
 ،مع منطق هذه القاعدة اً للير  والتي تقداي بعدم الدساتور ة تتناقم تناقدااً  ،التساعة أعداائهامن 
على نحو  وادحاً  القانون يتعارم مع الدستور تعارداً  أن -في حلمها-مة ليد تمعم المحل إذ

القانون ط  أن إلى أعدااائهامن  أربعة أويذهل فيه ثالثة  هوفي الوقت نفساا معقوطً  ط يحتمل شاالاً 
 (459 – 448:  1960المجد،  ألو)  .يتعارم مع الدستور في شيء

ك المعقول تتسم بعدم قاعدة الش أنسعادة الدلتور المستشار علد العم م سالمان  أىر وقد 
السلطة التشر عية لم تعد بالسذاجة التي  أنسلل واقعي وهو  األولرجع ذلك لسللين: أو  ،المعقولية

بحس  إلىوالكشااد عن هذه المخالفات يحتاج  ،وصاار حة وادااحةً  تجعلها تخالد الدسااتور مخالفةً 
بقاعدة الشاااك  األخذ أنسااالل قانوني مفاده  والثاني ،النص ولي  الوقوف على الظاهر أعمالفي 

المشااارس  أما وخطراً  البال واساااعاً  حتفمن وقوف القدااااء عند ظاهر النص ي المعقول بما ينتج عنه
وعلى ذلك رأى  ،للعدوان على الحر ات العامة والحقول الفردية وهو في مأمن من الرقابة القدائية

يسلر غور النصوص  أنوعليه  ،وط يأخذ لها يطرح هذه القاعدة جانباً  أنعلى القداء  أنه سعادت
ذا لانت تنطوي إ وما ،المطعون عليها للكشد عن الطليعة الحقيقية للنصوص التشر عية يةالقانون

 122في داخلها على مخالفة لنص من نصوص الدستور. 

 حد هذه الوجوه يجعله متفقاً أمن وجه ولان  أكثرتفساااااااااير القانون على  أملن إذانه أ :الثاني األمر
 أندون  ،تلتمم هذا التفساااااااااااير ما دامت عبارة القانون تحتمله أن المحلمةن على رمع الدساااااااااااتور ف

 تكلد نفسها البحس في نية الشارس الحقيقية.

مشااااااااااااااللااة ال إثااارةتتجناال بااه  تعطي القااانون تفساااااااااااااايراً  أنواجاال المحلمااة أن مؤدى ذلااك 
يحمل عموم النص التشر عي  أنن على القادي رف مطلقاً  جاء نص التشر ع عاماً  فرذا ،الدستور ة

نصه التشر عي يجعل  أن دمناً  أرادالمشرس  أنأي يفترم  ،لينهما على خصوص الدستور توفيقاً 
 ألفاظهوط تحتمل  وصاااار حاً  لان القانون وادااااحاً  فرذا ،في الحدود التي رساااامها له الدسااااتور داخالً 

                                                 
 (.2011( و )سالمان، 1960راجع في ذلك )ألو المجد،  122
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يتعارم  تفساااره تفسااايراً  أن ،في ساااليل التوفيق لينه وبين الدساااتور ،فلي  للمحلمة واحداً  مدلوطً  إط
 (244:  2011)سالمان،  .األلفاظمع صر ح هذه 

ومن ذلك  ،أحلامهاهذه القاعدة في عدد للير من  األمر ليةوقد طبقت المحلمة العليا 
وقد صاااااارح  ،لونجر  التنظيمات الصااااااناعيةيات المتحدة دااااااد در في قدااااااية الوطحلمها الصااااااا

 فرانلفورتر في رأي لتبه حول هذه القداااااااااااااية بأن "من واجل المحلمة أن تعطي للقانون تفسااااااااااااايراً 
 (453:  1960المجد،  ألو) . المشللة الدستور ة" إثارةتتجنل به 

عليها في العديد من  وأكدتمحلمة الدساااااااتور ة العليا المصااااااار ة هذه القاعدة اللما طبقت 
 أكتوبر 1جلسااااااة  ،دسااااااتور ة دااااااائيةق 29لساااااانة  26ومن ذلك حلمها في القدااااااية رقم  ،أحلامها
"الرقابة القداااااااااااائية التي تباشااااااااااارها هذه المحلمة في شاااااااااااأن الشااااااااااارعية  أنقررت فيه  إذ م،2007

لوقوس في يجنلها ا حتمل مداااامونها تأويالً يإلبطال نصااااوص قانونية  ،الدسااااتور ة ط تسااااتقيم موطناً 
تفسااااااااااااااير النصااااااااااااااوص المطعون عليها بما يوائم لين  ماً و يتعين د إذ ،هاوية المخالفة الدسااااااااااااااتور ة

عند تعذر ذلك  إطبحيس ط يلون وصاااااامها بعدم الدسااااااتور ة  ،الدسااااااتور جميعاً  وأحلاممداااااامونها 
 123.التفسير وتلك المواءمة"

 لليراً  اهتماماً  ،تشر عاتالدستور ة لصالح ال ةالمتصل بقر ن ،وبشلل عام وجد هذا الدابل
رئي   أول ،وفي ذلك يقرر سااااااعادة المسااااااتشااااااار لدوي حمودة ،في القداااااااء الدسااااااتوري المصااااااري 

التي اسااااتقرت في أعرل  األصااااولالمحلمة التممت في رقابة دسااااتور ة القوانين  أن ،للمحلمة العليا
التي  ،الداااوابل قر نة الدساااتور ة لمصااالحة القوانين األمم وأسااابقها إلى األخذ لهذا النظام وأول هذه

 ،صاااادرة في داااوء الدساااتور ة أنهافيما يصااادر عن الهيئة التشااار عية من قوانين  األصااال أن يتعن
 .فال يخرج على مقتدااااااااااااااى هاااذه القر ناااة" األمريالحظ هاااذا  أنومن ثم يجااال على القاااادااااااااااااااي 

 (140:  1988)شر د، 

حد رؤسااااااااااء المحلمة أ ،تشاااااااااار محمد علي لليغعلى ذلك المعنى ساااااااااعادة المسااااااااا أكدلما 
ن أالمحلمة على القاعدة التي تقدااي ببقوله: "ولقد اسااتقر قداااء هذه  ،الدسااتور ة العليا المصاار ة

                                                 
:  2011م. )سالمان، 2007أكتوبر  1قدائية دستور ة، جلسة  29لسنة  26مقتطفات من الحلم الصادر في القدية رقم  راجع 123
103) 
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هذه القر نة  مالتشار ع المطعون عليه ما لم تنق تكون لصاالح دساتور ة أنلل قر نة مملنة ينبغي 
 2011)سالمان،  .لدستور ة النص المطعون عليه"على وجه الجمم  ياً لون لذاته نافلدليل قطعي ي

 :245) 

ويقوي من فعالية القر نة الدساااااااتور ة لصاااااااالح التشااااااار عات قدم العهد بالتشااااااار ع واساااااااتقرار 
التردد في  إلىقد يؤدي  هأن إطن لم يمنع القداااااااء بعدم دسااااااتور ته ا  وهذا القدم و  ،المراكم القانونية

داااااااااااااااافةو  (105:  2001ذلك. )علد المجيد،   أنمن فعالة هذه القر نة  قوي ي أمر لالذلك ففي  ا 
وتكون المحلمة العليا في هذه  أخرى من تشاااااار ع مماثل صااااااادر في وطية  يلون التشاااااار ع مقتبساااااااً 

 (261:  2004) الوحيدي،  .قد قدت لدستور ته األخيرةالوطية 

 الفرع الثاني

ليا غير المدونة رقابة القضاس على القوانين التي تتعارض مع المبادئ الع
 في الدستور

عما إذا  وط تتم خارجه وهنا ُيثار تساااؤل   ن الرقابة تتم في إطار الدسااتورإقد أساالفنا القول 
بحيس إذا وافق المشرس  ،لان عدم الدستور ة يرجع في تحديده إلى نصوص الدستور الملتوبة فقل

الدسااااااتور في لل نصااااااوصااااااه يصاااااابح في مأمن من الطعن عليه بمخالفته للدسااااااتور، أم أن هناك 
مبادئ دسااااااااتور ة عليا يجل أن يلتمم لها المشاااااااارس ويحترمها على الرغم من عدم النص عليها في 

ئ دستور ة الدستور؟ والسؤال بطر قة أخرى، هل يملن للقادي أن يراقل القانون على أسا  مباد
 عليا غير ملتوبة في الدستور؟

وعلى الرغم من إيمان المحلمة العليا األمر لية لنظر ة وجود مبادئ عامة دسااااااتور ة غير 
تمدة من القانون وتعتلرها مبادئ مساااااااااا ،ملتوبة في الدسااااااااااتور وتكون لها رغم ذلك قيمة دسااااااااااتور ة

مه وجود مبادئ عامة دساااااااااااتور ة لل يرفم في عمو  ،الفقه بشااااااااااالل عام ط يحلذ نالطليعي، إّط أ
ل ا( ومن هؤطء الفقيه الدلتور علد الرم 172: 2011)علد الوهال، ، غير ملتوبة في الدسااااااااااااااتور

السااااااااانهوري إذ يقول ساااااااااعادته في ذلك: "لان ط لد لنا من أن نقتصااااااااار في اساااااااااتخالص المبادئ 
ادته: "إذا نحن القانونية العليا على القانون الملتول، أي على نصااااوص الدسااااتور"، ويداااايد سااااع



209 

 

 

يه األنظار تختلد فسااااااااااااااعمدنا من اسااااااااااااااتخالص المبادئ القانونية العليا إلى قانون غير ملتول 
)الساانهوري، . ثم جعلنا دسااتور ة التشاار ع رهنًا لهذه المبادئ غير المسااتقرة" ،وتتباين عنده المذاهل

1952  :102) 

هي أنه يرى أن هناك و  ،وقد عرم الدلتور الساااااانهوري بعد ذلك مباشاااااارة نظر ته في ذلك
ولكنها تساااتخلص اساااتخالصااًا  ،"مبادئ عليا" تساااود الدساااتور المصاااري وتهيمن على جميع أحلامه

ألّن مرجعية هذا   النقا  ومودوعيًا من نصوصه الملتوبة بشلل وادح ط يلون محاًل للجدل أ
تها أو لل مرجعيته من نصاااوص الدساااتور ذا ،اطساااتخالص لي  مبادئ غير ملتوبة وغير محددة
وعلى ذلك إذا صااادر تشااار ع بسااالطة تقدير ة  ،باألحرى من روح النصاااوص مرجعها نص الدساااتور

من المشاااّرس و تعارم معها يصااابح التشااار ع باطاًل لالنحراف التشااار عي حتى ولو لم يتعارم مع 
 (176:  2011)علد الوهال،  .نص خاص من نصوص الدستور

قد العام طساااااتهجان الفقه ورفداااااه لوجود فقد شاااااذ عن المو  124أما الفقيه الفرنساااااي ديجي
وجد قلل أن توجد وذهل ديجي إلى أن هناك قانوناً أعلى  ،مبادئ عامة دسااااااااااااااتور ة غير ملتوبة

يجل أن تخدع له، وهي  ،حتى التشر عات الدستور ة ذاتها ،لل تشر عات الدولة نالدولة ذاتها وأ
لقوة التي تلممها لها لو أنها أعلنت على وجه فرنها تلمم الدولة لنف  ا ،بالرغم من أنها غير ملتوبة

ليقات التشاااار عات والذي يملك اطمتناس عن تط ،رساااامي، و ترتل على ذلك وجود التسااااليم للقداااااء
بأن يمتنع أيداااًا عن تطليق تشااار ع قد ط يخالد نصاااًا دساااتور ًا ملتوبًا، ولكنه  ر،المخالفة للدساااتو 

 (119: 2011)سالمان،  .على غير الملتوليتعارم حتمًا مع ملدأ من مبادئ القانون األ

شااااااااااااااّرح ة التي هدفت إليها نظر ة العميد ديجي لم تنل ردااااااااااااااا الكثير من غايوعلى نلل ال
ثم ما هو  ،فلي  في هذه النظر ة ما يشير إلى دوابل مودوعية أو مندبطة القانون الدستوري،

عيار الذي نسااااااااااااتطيع عن طر قه أن نسااااااااااااتدل على هذه المبادئ العليا؟ وليد يملن للساااااااااااالطة مال
 (58: 1995)سالمان،  .القدائية أن تتعرف عليها وتطبقها؟

                                                 
124

حيس لان في المادااااي عميدًا لكلية  ،وهو ملقل بالعميد ديجي ،"Leon Duguit"وهو الفقيه القديم الكلير في فرنسااااا "ليون ديجي"  
 .ولان على رأ  مدرسااااة المرافق العامة لأسااااا  للقانون اإلداري ولأسااااا  يفساااار وجود الدولة ذاته ،الحقول في مدينة لوردو في فرنسااااا

 (172:  2011)علد الوهال، 
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فيه المحلمة العليا األمر لية على اطسااااااااااتناد إلى المبادئ العليا  روفي الوقت الذي تصاااااااااا
وهي تفرم على الكونجر   ،لقانون الطليعيغير الملتوبة المشااابعة لروح العدالة لجانل مبادئ ا

وتعتلر القانون غير دستوري لو خالفها،  ،والمجال  التشر عية للوطيات احترام هذه المبادئ المثالية
فهي تقدي بعدم قلول الدعوى  ،فرن المحلمة الدستور ة العليا المصر ة سلكت طر قًا مخالفًا لذلك

ط لد أن تحدد  إذ ،ت إجراءات وطرل اطلتجاء إليهاة إذا خولفمار الدسااااااااااااااتور ة دون تردد وبصاااااااااااااا
في صاااااحيفة الدعوى الدساااااتور ة طبقًا  والنصاااااوص الدساااااتور ة المدعى مخالفتها في قرار اإلحالة أ

بمعنى أن المحلمة الدستور ة العليا على قناعة مؤلدة بأن مدار وطيتها  ،لنصوص قانون المحلمة
 (2011)علد الوهال،  .دستور ة غير ملتوبة نصوص الدستور الصر حة وط مجال لمبادئ

مما ساااااااالق يتلين لنا أن األنظمة القانونية التي تعتمد على السااااااااوالق القدااااااااائية لأسااااااااا  
 ، وتعتلرها ذات قيمة دسااتور ةاطسااتناد إلى المبادئ العليا غير الملتوبةللنظام القانوني، تميل إلى 

يمتنع أيداااًا ها، و أن يراقل القانون على أسااااسااايملن للقاداااي  في الرقابة على دساااتور ة القوانين،
عن تطليق تشااااار ع قد ط يخالد نصاااااًا دساااااتور ًا ملتوبًا، ولكنه يتعارم حتمًا مع ملدأ من مبادئ 

، وذلااك على خالف األنظمااة القااانونيااة التي تعتمااد القوانين الماادونااة القااانون األعلى غير الملتول
وجود مبادئ عامة دسااااااااااااااتور ة غير  افم في عمومهر ت والمقننة لأسااااااااااااااا  للنظام القانوني، فرنها

قتصااار في اساااتخالص المبادئ القانونية العليا على القانون الملتول، أي ، وتملتوبة في الدساااتور
اساااااااتخالص المبادئ القانونية العليا إلى قانون ونرى أن اطعتماد على على نصاااااااوص الدساااااااتور، 
جعل دسااااااااااااااتور ة التشاااااااااااااار ع رهنًا لهذه ياألنظار وتتباين عنده المذاهل،  غير ملتول تختلد فيه
، ويفتح البال واسااعًا أمام القداااء الدسااتوري للتوسااع في مجال الرقابة على المبادئ غير المسااتقرة

، و خل بالهدف المنشااااود الذي ُأقرت من بحهاانفالته من لو  دسااااتور ة القوانين بشاااالل يخشااااى معه
 بالحفاظ على سمو الدستور والحفاظ على المشروعية.  ستور ة، والمتمثلأجله الرقابة على الد
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 المطلب الثاني

 متهسبواعث التشريع أو مالو الرقابة 

م شاااااااراح القانون ويعلر عنه بع ،المحلمة العليا األمر لية هي من أرساااااااى هذا القيد دتع
إّط رقابة فنية ذات طابع قانوني ن بقولهم إن المحلمة ط تمار  على القوانين و يالدسااتوري األمر ل

 (460: 1960)ألو المجد،  .غير دستوري  مجرد، وأنها تستبعد من هذه الرقابة لل عنصر

 شاااراح القانون الدساااتوري من تحليل أمور اساااتخلصاااها ةويدااام هذا القيد أو الداااابل ثالث
 :لنحو التاليا في فرس مستقل على اوسنتناول لل أمر منه ،أحلام المحلمة العليا األمر لية

 .درورة التشر عومناقشة المحلمة : الفرع األول

 .حلمتهمة التشر ع و ءمالوالرقابة على : المحلمة الفرع الثاني

 .لواعس التشر عالرقابة على و : المحلمة الفرع الثالث
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 الفرع األول

 ضرورة التشريعومناقشة  المحكمة

بالتشر ع واختصاصها في هذا  مقتدى ملدأ فصل السلطات أن تستقل السلطة التشر عية
به السلطة التشر عية وفقًا فمدى الحاجة إلى التشر ع أمر تختص  ،الشأن شبه مطلق لقاعدة عامة

ن تقدير الحاجة إلى هذا التشاار ع أو و  (109: 1995)سااالمان،  ،مات السااياسااية التي تراهاءللمال ا 
اعتباره عنصااارًا من عناصااار ذاك ومدى دااارورته يدخل في اختصااااص الهيئة التشااار عية وحدها ب

السااااياسااااة التشاااار عية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها، هذا فداااااًل عن انعدام لل صاااالة لين 
 (283: 1999)علد الفتاح،  .الحاجة إلى التشر ع وبين دستور ته

عرف أن المحلمة العليا األمر لية قد خرجت عن هذا الملدأ في شاااااااايء من أحلامها ولم يُ 
ة ماك لولوك دااد مار الند أنه "إذا تلين أن تشاار عًا معينًا يدخل في اختصاااص في قدااي تفقداا

الكونجر  إما بالنص الصر ح عليه في الدستور أو تأسيسًا على نظر ة اطختصاصات الدمنية 
...، فرن تقدير الحاجة إلى هذا التشاااار ع ومدى داااارورته يدخل في اختصاااااص الهيئة التشاااار عية 

 .من عناصاااار السااااياسااااة التشاااار عية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها" وحدها باعتباره عنصااااراً 
 (461: 1960)ألو المجد، 

بل، فقداااااات المحلمة اوقد اسااااااتقر القداااااااء الدسااااااتوري المصااااااري على األخذ لهذا الداااااا
تمتد إلى جميع  الدسااااااااااتور ة العليا بأن "مجاطت التشاااااااااار ع الذي تمارسااااااااااه ساااااااااالطة التشاااااااااار ع إنما

مات التشر ع هي من أخص مظاهر السلطة التقدير ة للمشرس العادي، ءمال نالمودوعات، لما أ
 125.ما لم يقيده الدستور بحدود ودوابل يتعين على المشرس التمامها"

 : لمة الدستور ة العليا المصر ة أنوفي مودع  خر قررت المح

                                                 
:  2011م. )ساالمان، 1984فلراير  8قداائية دساتور ة، جلساة  4لسانة   93انظر: مقتطفات من الحلم الصاادر في القداية  رقم  125
140) 
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فال تميل اندفاعًا  ،رعية الدسااااتور ة التي تباشاااارها هذه المحلمة متوام ة بالداااارورةشاااا"الرقابة على ال
لل يجل أن تظل مالذًا  ،وط تتراخى تخاذًط بما يعطل أهدافها ،بحهاابما يؤدي طنفالتها من لو 

ومن خالل مناهجها -نهائيًا ط إجراًء احتياطيًا ... وأن المحلمة الدسااااااتور ة العليا ط تمن لنفسااااااها 
 وما إذا لان إقراره في مناسبة بعينها ما إذا لان التنظيم التشر عي المعروم عليها طمماً  -الذاتية

مالئمًا، إذ لي  لها إّط أن ترد النصااااااااااااوص التشاااااااااااار عية المطعون عليها ألحلام الدسااااااااااااتور ط أن 
 126.لواعثها أو تناق  دوافعها"في تخوم 

 الفرع الثاني

 حكمتهمة التشريع و سمالوالرقابة على المحكمة 

الرقابة ط تنصاااااال على  نتقويمية على المشاااااارس، ومن هنا فر إن المحلمة ليساااااات ساااااالطة
مته أو مدى صااالحيته اطجتماعية والسااياسااية ءقويمية على التشاار ع من ناحية مالإصاادار أحلام ت
لل هي  ،مة هي أخص مظاهر الساالطة التقدير ة التي يتمتع لها المشاارسءفهذه المال ،واطقتصااادية

واشااتراك القداااء في تقديرها يعد تدخاًل في عمل تلك  ،ك الهيئةعلى التحقيق الوظيفة الرئيسااية لتل
 (263: 2004)الوحيدي،  .الهيئة وخروجًا صر حًا على ملدأ الفصل لين السلطات

مات السااااااياسااااااية ءعلى أن المال المصاااااار ة وقد اسااااااتقرت أحلام المحلمة الدسااااااتور ة العليا
ساالطة المشاارس في ومنها مطلقة ما لم يقيدها للمشاارس تخرج بطليعتها عن الرقابة القدااائية، وتكون 

 (144: 2011)سالمان،  .الدستور بدوابل أو قيود معينة

تنظيم الحقول  دوقد أكدت المحلمة الدساااتور ة العليا المصااار ة أن "األصااال في سااالطة التشااار ع عن
ها إّط أن مة إصاادار ءتور ة التشاار عات ط تمتد إلى مالأنها تقدير ة، وأن الرقابة القدااائية على دساا

                                                 
:  2011م. )ساالمان، 1997مار   22قداائية دساتور ة، جلساة  18لسانة  9ادر في القداية رقم انظر: مقتطفات من الحلم الصا 126
142) 
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هذا ط يعني إطالل هذه السااالطة في سااان القوانين دون التقيد بالحدود والداااوابل التي نّص عليها 
 .127الدستور"

 ،وفي حلم  خر أكدت المحلمة أن "الساالطة التي يملكها المشاارس في مجال تنظيم الحقول 
ن لان األصل فيها هو إطالقها ون هذه الحقول من دها الدستور لصإط أن القيود التي قد يفر  ،وا 

هي التي تلين تخوم الااادائرة التي يجوم أن يتاااداخااال التنظيم  ،ور العااادوان المحتمااال عليهااااصاااااااااااااا
التشاااااااار عي فيها هادمًا للحقول التي يلفلها الدسااااااااتور ... ومن ثم تمثل هذه الدائرة مجاًط حيويًا ط 

ة دسااااااااااااااتور ة إّط فيما وراء وط يلون تنظيم هذا الحق مملنًا من ماوي ،يتنف  الحق إّط من خاللها
دخاال إلى مصااااااااااااااااادقتااه أو ليلون اقتحااامهااا مجااانبااًا لتنظيمااه وعاادوانااًا عليااه أُ  ،حاادودهااا الخااارجيااة

 128."هتقييد

 الفرع الثالث

 بواعث التشريعالرقابة على و المحكمة 

أنه إذا لان التشااار ع  ،منذ وقت مبلر من عهدها بالرقابة ،قررت المحلمة العليا األمر لية
داخاًل في السلطات التي يسمح الدستور للهيئة التشر عية  -ولما يتدح من نصوصه-في ظاهره 
فرن المحلمة ط تفت  وراء تلك النصاوص عن اللواعس المشاروعة أو غير المشاروعة  ،بممارساتها

  .لقانون التي عساااااااااااى أن تكون قد دفعت الهيئة التشااااااااااار عية أو بعم أعداااااااااااائها إلى سااااااااااان ذلك ا
فالمحلمة ط تسااااااااااااااتطيع أن تؤ د أحد الخصااااااااااااااوم في طعنه بعدم  (.463:  1900)ألو المجد، 

دسااااااااتور ة قانون ما بحجة أنه صاااااااادر عن لواعس غير شاااااااار فة أثرت على بعم أعداااااااااء الهيئة 
 ( .263:  2004)الوحيدي،  .التشر عية التي سنت القانون 

                                                 
:  2011م. )ساااالمان، 1985مار   2قداااائية دساااتور ة، جلساااة  4لسااانة  67انظر: مقتطفات من الحلم الصاااادر في القداااية رقم  127
144) 

: 2011م. )سااااالمان، 1999يناير  1قدااااائية دسااااتور ة، جلسااااة  2لساااانة  22انظر: مقتطفات من الحلم الصااااادر في القدااااية رقم  128
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أن  "الرقابة على دساااااتور ة القوانين"ابه و رى ساااااعادة الدلتور أحمد لمال ألو المجد في لت
بحيس  ،هامنتشااااار عية للها أو على جانل للير اللواعس غير الشااااار فة قلما تساااااتولي على الهيئة ال

يملن القول بأن التشر ع قد صدر عن باعس شر د أو غير شر د سيطر على الهيئة التشر عية 
ومدى ما تنطوي عليه هذه المحاولة من تدخل في  ،اللواعس هفدااااًل عن صاااعوبة التدليل على هذ

 عمل الهيئة التشر عية .

م في قداااااااااية 1810وأول حلم قررت فيه المحلمة العليا األمر لية هذا الملدأ لان سااااااااانة 
"إذا لان التشاااااار ع مسااااااتوفيًا لكافة الشاااااارو  واألشاااااالال  :إذ قررت المحلمة بأنه  فلتشاااااار صااااااد بك

يع أن تؤ د أحد الخصاااااااوم في طعنه بعدم دساااااااتور ة ذلك القانون القانونية، فرن المحلمة ط تساااااااتط
بحجة أنه صاااادر عن لواعس غير شاااار فة أثرت على بعم أعداااااء الهيئة التشاااار عية التي ساااانت 

 (284: 1999)علد الفتاح،  .القانون"

تد إلى وقد اسااااااااااااتقرت أحلام المحلمة الدسااااااااااااتور ة العليا المصاااااااااااار ة على أن وطيتها ط تم
ألن ذلك لله مما يدخل   ملت السااااالطة التشااااار عية على إقرارهاللواعس التي ح وع أمة التشااااار ءمال

 (156: 2011)سالمان،  .في صميم اختصاص السلطة التشر عية وتقديرها المطلق

 قولها : بذلك  ىوأكدت المحلمة الدستور ة العليا المصر ة في حلم لها عل

ائية على دساااتور ة النصاااوص التشااار عية "مباشااارة المحلمة الدساااتور ة العليا لرقالتها القدااا
إنما تكون لوصاااااااااااااافها مالذًا نهائيًا ولي  باعتبارها إجراًء احتياطيًا، وعلى دااااااااااااااوء فهمها ألحلام 
ية الدساااااااااااااتور وبما يحول دون اطنمطل لرقالتها إلى حد اقتحام لحدود تمار  السااااااااااااالطة التشااااااااااااار ع

رقابة على الدسااااتور ة ط يخول المحلمة والتنظيم المقارن لل ،تهااختصاااااصاااااتها الدسااااتور ة في دائر 
 ،الدسااااتور ة العليا أن تمن لنفسااااها وبمعاييرها ما إذا لان التنظيم التشاااار عي المعروم عليها طمماً 

ولي  لها إّط أن ترد النصوص التشر عية المطعون عليها  ،وما إذا إقراره في مناسبة بعينها مالئماً 
 129.عثها أو تناق  دوافعها"أن تخوم في لوا  إلى أحلام الدستور ط

                                                 
:  2011م. )سالمان، 1995سلتملر  2قدائية دستور ة، جلسة  17لسنة  14انظر: مقتطفات من الحلم الصادر في القدية رقم  129
156.) 
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 المطلب الثالث

 المسائل السياسيةو الرقابة 

من  –لصاااافتها هذه –األعمال التي يسااااميها المسااااائل السااااياسااااية  األمر لييخرج القداااااء 
نجليمي هاذه ف النظاام اإلعرّ ، ويُ أعماال الهيئاات العااماة رال رقاالتاه على القوانين وعلى ساااااااااااااااائنطا

: 1960) ألو المجد  .نجليمي لدوره من نطال رقالتهو خرجها القداء اإل ،األعمال بأعمال الدولة
 ( 111: 1995)سالمان،  .( لما يسميها الفقه الفرنسي بأعمال السيادة479

أن جانبًا من أعمال الساالطة  ،وتعني نظر ة أعمال الساايادة أو اسااتبعاد المسااائل السااياسااية
ي أو اإلداري وسواء لانت رقابة القداء رقابة إلغاء التنفيذية ط يخدع لرقابة القداء سواء العاد
 ( 171:  2010، قنديل) . أو وقد تنفيذ أو تعويم أو فحص مشروعية

واساااااتنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة  ،أن المحلمة العليا األمر لية إلىويشاااااار هنا 
 تلني المحلمة د جاءت لدايةوق 130،اساااتبعدت األعمال الساااياساااية من نطال رقالتها، من الدساااتور

التي تتلخص وقائعها في أن المتهمين اقتحموا ، Luther v. Borden هذه النظر ة في قداااااااااااااايةل
منمل المادعي وقبدااااااااااااااوا علياه فرفع دعواه طالباًا التعويم عن ذلك الفعال، فدفع المادعى عليهم 

بانهم ممثلين لحلومة وطية رود أ ولتأدية واجلهم  ،يالندالدعوى بأنهم اقترفوا الفعل اآلند بحساااااااااااااا
طشتراك المدعي في العصيان المسلح دد الحلومة الشرعية ... وبعد بحس وقائع القدية توصل 

 أن مقطع الفصااال في هذه القداااية هو تحديد من هي الحلومة الشااارعية، إلىتاني رئي  القدااااة 
                                                 

تشاامل الساالطة القدااائية جميع القدااايا المتعلقة بالقانون  -1وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الدسااتور األمر لي على أن "  130
والعدل التي تنشااأ في ظل أحلام هذا الدسااتور وقوانين الوطيات المتحدة والمعاهدات المعقودة أو التي سااتعقد بموجل ساالطتها. لما تشاامل 

يا التي تتناول السااااافراء والومراء المفوداااااين اآلخر ن والقناصااااال وجميع القداااااايا الداخلة في اختصااااااص األميرالية والمالحة جميع القداااااا
البحر اة والمناامعاات التي تنشاااااااااااااااأ لين اثنتين أو أكثر من الوطياات، )وبين إحادى الوطياات ومواطني وطياة أخرى(، وبين مواطني وطياات 

لوطية ممن يدعون ملكية أرام بموجل منح من وطيات مختلفة، وبين وطية أو مواطنيها ودول أجنلية )أو مختلفة، وبين مواطني نف  ا
تكون للمحلمة العليا صااالحية النظر أساااسااًا في جميع القدااايا التي تتناول الساافراء والومراء  -2مواطني دول أجنلية أو رعايا أجانل(. 

كون فيها إحدى الوطيات طرفًا. وفي جميع القدااااااااايا األخرى المذلورة  نفًا، تكون للمحلمة المفودااااااااين اآلخر ن والقناصاااااااال، وتلك التي ت
تتم  -3العليا صااااااالحية النظر فيها اسااااااتئنافًا، من ناحيتي الوقائع والقانون، مع مراعاة اطسااااااتثناءات واألنظمة التي يدااااااعها الكونغر . 

يالي، أمام هيئة محلفين. وتجري مثل هذه المحاكمات في الوطية حيس تكون تلك المحاكمة في جميع الجرائم، ما عدا قدااااااااااايا اطتهام الن
الجرائم قااد اقترفاات. ولكن عناادمااا ط تقترف تلااك الجرائم داخاال حاادود أيااة وطيااة، تجري المحاااكمااة في الملااان أو األماااكن التي يحااددهااا 

 الكونغر  بقانون".



217 

 

 

 للمحلمة دخل فيه.لي  و  ،أن بحس هذه األمور الخطيرة يجل أن يولل للسااالطة الساااياساااية تقررهو 
 (280: 1999، )علد الفتاح

العديد من أحلامها وقررت وقد تلنت المحلمة الدساااتور ة العليا المصااار ة هذه النظر ة في 
 :هأن م1993يونيو  19جلسة  ،دستور ة دائيةق 14لسنة  10القدية رقم  في لها في حلم  

 لهاا  أسااااااااااااااااسااااااااااااااااً ح تجاد " إذا لاانات الرقااباة القداااااااااااااااائياة على دسااااااااااااااتور اة القوانين واللوائ
في ملدأ الشااارعية وسااايادة القانون وخداااوس الدولة ألحلامه، إط أنه يرد على هذا  –لأصااال عام –

اساااتبعاد األعمال الساااياساااية من  -وفقًا لما جرى عليه قدااااء المحلمة الدساااتور ة العليا –األصااال 
تكون محاًل لدعوى مجال هذه الرقابة القدااااااااائية تأساااااااايسااااااااًا على أن طليعة هذه األعمال تألى أن 

لعمل ذاته ط اساااااااااااااية هي بطليعة ايقداااااااااااااائية، والعلرة في تحديد التكييد القانوني ل عمال السااااااااااااا
)سااااااليم ،  .انت طليعته تتنافى وهذه األوصاااااااف"لقها المشاااااارس عليه متى لطباألوصاااااااف التي قد ي

2009 :215 ) 

ة طليعية ساااااااااية نتيجاألعمال السااااااااايانظر ة  الدساااااااااتور ة العليا األمر لية واعتلرت المحلمة
 :لبعم المبادئ الدستور ة، ومنها

 .ملدأ الفصل لين السلطات -1
حاجة بعم المساااائل الساااياساااية إلى ساااياساااة موحدة وسااار عة ط تفلح في تحقيقها الوساااائل  -2

 القدائية.
لى معلومات وعناصر تقدير ط تتاح للقداء. -3  حاجة بعم المسائل إلى موام ن خاصة، وا 
التعرم لمسائل ط تملك المحلمة القول النهائي فيها طفتقارها في تنفيذها رأيها إلى  تجنل -4

 غيرها من الهيئات.
حلومية أخرى رغم صاااااااااااافتها وجود نص دسااااااااااااتوري يعهد بالمسااااااااااااائل صااااااااااااراحة إلى هيئة  -5

 (162: 2011) سالمان، .القانونية

ألنها هي التي   ظر ةتعين حدود تلك الن أنالمحلمة وحدها هي التي تسااتطيع  أنوالواقع 
التدعتها، وهي وحدها صاااااااحبة الكلمة النهائية في إدخال بعم األعمال في نطال هذه المسااااااائل 

 (129:  1948ين،  ) لورو  .السياسية
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وط يملن حصاار لامل للمسااائل التي اسااتقر قداااء المحلمة العليا األمر لية على إدخالها 
خراجها  لذا سااااااااااااانعرم إلى   من نطال الرقابة القداااااااااااااائية -تبعًا لذلك–في نطال هذه األعمال وا 

عماااًط سااااااااااااااياااساااااااااااااايااة" على النحو طااائفااة من األنواس المختلفااة ل عمااال التي اعتلرتهااا المحلمااة " أ 
 :131التالي

 أواًل : المسائل المتصلة بالعالقات الخارجية

الساااااااياساااااااية من نطال الرقابة ط تتحقق في  األعمالقع أن الملررات المختلفة إلخراج اوالو 
ولذلك قررت المحلمة العليا   تحققها في هذه المسااااااااائل المتصاااااااالة بالسااااااااياسااااااااة الخارجيةلشاااااااايء 

األمر لية في مناساابات متعددة أن الدسااتور أراد أن يطلق يد الكونجر  والرئي  في هذا النوس من 
  .راتها بشأنهيعقل على قرا أنالمسائل على نحو ط يملك القداء معه 

وقد قررت المحلمة أن تحديد نهاية حالة الحرل من المسااااااااائل السااااااااياسااااااااية التي يسااااااااتقل 
في  م1948هم الصاااااادر عام موذلك في حلمها ال ،الرئي  لتقديرها دون معقل عليه من المحلمة

بعاد أحد األلمان عقل إاتكنم، وقد أثير فيها البحس حول سااااالطة الرئي  في و قداااااية لودك داااااد 
المحلمة تصااااااااااارف الرئي  ممتنعة عن إعادة  أقرتوقد  اء الحرل لتساااااااااااليم الجيو  األلمانية.انته

 :أن إلىالنظر فيه وذاهبة 

النار لين الجانلين، ومن ثم فساااااااااااااالطة الرئي  في  إطالل" الحرل ط تنتهي بمجرد وقد 
لمحلمة ن االنار ... وأ إطاللإبعاد األجانل أثناء حالة الحرل ط تقد هي األخرى بمجرد وقد 

ذلك التقدير من المسااااااااائل السااااااااياسااااااااية التي ط يملك القداااااااااء  أنإذ   ط تملك أن تراجعه في هذا
 ."جهة المسئولة عنها مسئولية رسميةالوسائل القانونية الكافية لومنها، فداًل عن أنهم ليسوا ال

إذ أثير فيها   في قدااية فوسااتر دااد نيلسااون  أيداااً قررت المحلمة العليا األمر لية ذلك و 
بعم األراداااي الواقعة شااارل  م1804بحس حول صاااحة قرار منحت به الحلومة األسااابانية عام 

ولما عرم األمر . عدد من األفراد ونامعتها الحلومة األمر لية في ملكيتها إلىنهر المساااااايساااااالي 
 :على المحلمة العليا امتنعت عن بحس تلك المشللة الدولية مقررة أنه

                                                 
 (.283- 281: 1999( و)علد الفتاح 495- 484:  1960راجع في ذلك ) ألو المجد،  131



219 

 

 

قد  -أي الكونجر  األمر لي-ت السااااااااااااااياسااااااااااااااية في الحلومة األمر لية  ما دامت الهيئا"
فلي   ،اتخذت موقفًا صااااااااار حًا من هذه المشاااااااااللة لتقر رها ملكية الوطيات المتحدة لتلك األراداااااااااي

إذ أن هذه المشااللة بطليعتها ذات صاافة سااياسااية تجعل الكلمة   للمحلمة مطلقًا التعقيل على ذلك
 ."ن التشر عية والتنفيذيةالنهائية في شأنها للسلطتي

  :132متصلة بالعالقات الخارجية لذلك اعتلرت المحلمة األعمال التالية أعماًط سياسية

تتحقق فيها ملررات و  ،المساااااااااائل المتعلقة بشااااااااائون الدولة الخارجية وعالقتها بالدول األخرى  -1
 من غيرها. أكثرإخراجها من رقابة القداء 

 على إحدى المعاهدات.التثلت من صحة توقيع دولة أخرى  -2
 .بشأنهااألجانل والقرارات التي تتخذ  إبعادمشللة  -3

 ثانيًا : المسائل المتعلقة بالنظام السياسي الداخلي:

تساااااتبعد المحلمة لذلك من رقالتها المساااااائل المتعلقة بالنظام الساااااياساااااي الداخلي، وليفية 
ما قدااات به المحلمة العليا  ذلك ومثال ،ساااير األداة الحلومية وفقًا للصاااورة التي رسااامها الدساااتور

بأن تحديد الحلومة الشااااارعية لين حلومتين  م،1849األمر لية في قداااااية لوثر داااااد لوردن عام 
متنامعتين داخل الوطية ولذلك تحديد المقصااااود بالنظام الجمهوري يعد من األمور السااااياسااااية التي 

جراءاتهاالتعديالولذلك اعتلرت المحلمة  .تخرج عن رقابة المحلمة من المسااااااائل  ت الدسااااااتور ة وا 
 ( 492: 1960) ألو المجد ،  المتعلقة بالنظام السياسي الداخلي.

توجه مقتداااه التدااييق من نطال نظر ة  إلىوذهلت المحلمة الدسااتور ة العليا المصاار ة 
اعتداد عماًل سياسيًا أو من أعمال السيادة ليدها دون  دتحديد ما يع أمراألعمال السياسية وجعلت 

( وقد أكدت المحلمة على 164: 2011) ساااااالمان، . من أوصااااااف األعمالبما يسااااابغ على هذه 
 م1993يونيو  19جلسة  ،دستور ة دائيةق 14لسنة  10التوجه في قدائها في الدعوى رقم  اهذ
 :وذلك عندما قررت أن -سالفة الذلر والليان-

                                                 
 (112:  1995راجع في ذلك ) سالمان،  132
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وعلى ما جرى عليه قداااااااء هذه  السااااااياساااااايةل عمال  تحديد التكييد القانوني " العلرة في
المحلمة هي بطليعة العمل ذاته ط باألوصاااااااف التي قد يخلعها المشاااااارس عليه متى لانت طليعته 

األعمال السياسية من وطية القداء الدستوري إنما يأتي  األوصاف، ذلك أن استبعاد  هى وهذتتناف
يعة هذه األعمال واتصااااالها لنظام الدولة بساااالل طل –تحقيقًا لالعتبارات السااااياسااااية التي تقتدااااي 

النأي لها عن نطال الرقابة القداائية  –الساياساي اتصااًط وثيقًا أو بسايادتها في الداخل أو الخارج 
 .استجابة لدواعي الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا"

لساانة  48القدااية رقم  في يةوقد حدد القداااء الدسااتوري المصااري ماهية األعمال السااياساا
 :بأنها م،1984يناير  21جلسة  ،ية دستور ةائقد 4

تلك األعمال التي تصاادر عن السااياسااة العليا للدولة بما لها من ساالطة عليا وساايادة في " 
تحقيق مصااالحة الجماعة الساااياساااية للها مع احترام الحقول التي لفلها  مساااتهدفةً  ،الداخل والخارج

قاتها الخارجية لينها وبين الدول األخرى وتأمين سااالمتها في الداخل والدفاس وتنظيم عال ،الدسااتور
  .133"من اطعتداء الخارجي إقليمهاعن 

 

                                                 
م، والمنشاااور في  مجموعة المبادئ 1984يناير  21قداااائية دساااتور ة، جلساااة  4لسااانة  48انظر: الحلم الصاااادر في القداااية رقم  133

، منشاااورات المحلمة الدساااتور ة العليا المصااار ة، 2009 -1969لدساااتور ة العليا في أربعين عامًا التي قررتها المحلمة العليا والمحلمة ا
 .210ص 
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 المطلب الرابع

 مبادئ الشريعة ااسالمية ضوابط المحكمة في تطبيق

اإلسالم هو الدين  " على م2003لسنة  المعدلاألساسي  قانوننانصت المادة الرابعة من 
ومبادئ الشاار عة اإلسااالمية  ،ولسااائر الديانات السااماوية احترامها وقدساايتها ،في فلسااطين الرساامي

  .واللغة العربية هي اللغة الرسمية " ،مصدر رئيسي للتشر ع

" اإلسااااالم  التي نصاااات على ،قالل هذا النص في الدسااااتور المصااااري المادة الثانية منهيو 
ومبادئ الشااااااار عة اإلساااااااالمية هي المصااااااادر  ،دين الدولة الرسااااااامي، واللغة العربية لغتها الرسااااااامية

، ولون أن نص هذه المادة يقالل نص المادة الرابعة من قانوننا األسااااااااااساااااااااي الرئيساااااااااي للتشااااااااار ع"
ن حول المعدل، فرننا في هذا المطلل ساااانسااااتعين بلل ما أثاره شااااراح القانون الدسااااتوري المصاااار ي

مسألة دوابل تطليقها  لفهم دوابل تطليق المحلمة الدستور ة للمادة الرابعة من قانوننا األساسي 
 المعدل. 

تتلدى الرغبة  م،2003لساااانة  لمعدلاألساااااسااااي ا قانوننامن خالل نص المادة الرابعة من 
سااااااي أو وبأن تكون هي المصاااااادر األسااااااا ،لتطليق الشاااااار عة اإلسااااااالمية العامة لدى الفلسااااااطينيين

وهذا يتفق مع طليعة لون فلسااااطين أرم الربا  وأرم المقدسااااات، ومساااارى  ،الرئيسااااي للتشاااار ع
 ( 265: 2004) الوحيدي، (. محمد صلى هللا عليه وسلم)نلينا 

ط يجوم من الناحية المودااااااوعية أن يصاااااادر تشاااااار ع يتداااااامن  النص اهذ إلىواسااااااتنادًا 
م وأن اللغة العربية لغتها الرساااااامية أو أن الشاااااار عة مساااااااسااااااًا بالملدأ القائل بأن دين الدولة اإلسااااااال

وعلى الرغم من ذلك إط  (158: 2001) علد المجيد ،  ،اإلسالمية هي المصدر الرئي  للتشر ع
والساااااااااااااالل في ذلك ط يرجع إلى تقاع   ،أن بعم األحلام الشاااااااااااااارعية ظلت بعيدة عن التطليق
 .الدسااتوري وموقفه من تطليق هذا النصالمشاارس وحده لل إلى القداااء أيدااًا، وبخاصااة القداااء 

 ( 395: 1995) سالمان، 
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نتناول في هذا المطلل موقد المحلمة الدساااااتور ة العليا المصااااار ة ساااااوعلى ما تقدم فرننا 
لنساترشاد به في داوابل تطليق المادة الرابعة  من الدساتور المصاري  الثانيةمن تطليق نص المادة 

 ذلك في فرعين لالتالي: و  ،م لرأي الفقيهثم نعر  134من قانوننا األساسي المعدل،

 .مبادئ الشر عة اإلسالميةموقد المحلمة الدستور ة من تطليق : الفرع األول

 .مبادئ الشر عة اإلسالميةموقد الفقه من تطليق  :الفرع الثاني

                                                 
 .رأيهافيها ولم نتطرل إلى موقد محلمتنا العليا بصفتها محلمة دستور ة لندرة أو لعدم وجود أحلام صادرة عنها لهذا الشأن تودح  134
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 األولالفرع 

 مبادئ الشريعة ااسالميةتطبيق موقف المحكمة الدستورية من 

الفرس بعم أحلام المحلمة الدستور ة العليا المصر ة لنستخلص نستعرم من خالل هذا 
منها اتجاهها بصااااااااااااادد الطعن بعدم الدساااااااااااااتور ة على بعم القوانين لمخالفتها لمبادئ الشااااااااااااار عة 

، لنسااترشااد لذلك في ومن ثم نسااتلين موقفها من تطليق نص المادة الثانية من الدسااتور ،اإلسااالمية
ها محلمتنا الدسااااااااااااااتور ة العليا في تطليق المادة الرابعة من معرفة الدااااااااااااااوابل التي يملن أن تتبع

 . م2003قانوننا األساسي المعدل لسنة 

أن الساااالطة التشاااار عية ملممة وفقًا ألحلام المادة المصاااار ة رأت المحلمة الدسااااتور ة العليا 
 ،هاالثانية من الدسااااتور بأط تناقم نصااااوصااااها مبادئ الشاااار عة اإلسااااالمية المقطوس ثلوتها ودطلت

 19جلسااة  ،دسااتور ة دااائيةق 21لساانة  119ويسااتلين ذلك من حلمها الصااادر في القدااية رقم 
 :الذي جاء فيه م،2004ديسملر 

الدساتور في مادته الثانية  " اطرد قدااء المحلمة الدساتور ة العليا على أن  ما نص عليه
مخم عن قيد يجل إنما يت ،أن مبادئ الشااااار عة اإلساااااالمية هي المصااااادر الرئيساااااي للتشااااار ع ...

اه وتنمل عليه في تشاااااار عاتها الصااااااادرة بعد هذا التعديل ... فال على الساااااالطة التشاااااار عية أن تتحرّ 
، باعتبار أن هذه رعية القطعية في ثلوتها ودطلتهايجوم لنص تشااااااااار عي أن يناقم األحلام الشااااااااا

عة اإلسااااااالمية مبادئها ألنها تمثل من الشاااااار   األحلام وحدها هي التي يلون اطجتهاد فيها ممتنعاً 
ر ومن غير المتصاااااور تبعًا لذلك أن يتغي ،الكلية، وأصاااااولها الثالتة التي ط تحتمل تأوياًل أو تلديالً 

عليها أو اطلتواء إذ هي عصاااااااااااااية على التعديل وط يجوم الخروج  ،الملانمفهومها لتغير الممان و 
شااأنها على مراقبة التقيد لها وتغليلها  ، وتنصاال وطية المحلمة الدسااتور ة العليا فيلها عن معناها

ذلك أن المادة الثانية من الدساااتور تقدم على هذه القواعد أحلام  ،على لل قاعدة قانونية تعارداااها
تفرم إذ هي إطارها العام ورلائمها األصلية التي  ،ومبادئها الكلية أصولهافي  اإلسالميةالشر عة 
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طمتطلباتها دومًا بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خالفها  نلارًا  وا  اعتلر ذلك تشااااااااااهيًا وا 
  .135لما علم من الدين بالدرورة"

سااااااااالطة التشااااااااار ع اعتبارًا من تار   العمل لتعديل  أناعتلرت المحلمة الدساااااااااتور ة العليا و 
بمبادئ  -معدلة وأة ثدحمسااااات-من تشااااار عات  المادة الثانية من الدساااااتور وجل تقيدها فيما تسااااانه

ويظهر  ،أما التشاار عات السااابقة على هذا التار   بمنأى عن إعمال هذا القيد ،الشاار عة اإلسااالمية
 ،دساااااتور ة قداااااائية 17لسااااانة  16ذلك مما قررته المحلمة في حلمها الصاااااادر في القداااااية رقم 

 :الذي جاء في حيثياته م،1997يونيو  7جلسة 

ولان إلمام المشااارس باتخاذ مبادئ الشااار عة اإلساااالمية المصااادر الرئيساااي  ،ن ذلك" ولما لا
التشر عات التي تصدر بعد التار   الذي فرم  إلىللتشر ع على ما سلد ليانه ط ينصرف سوى 

بحيس إذا انطوى أي منها على ما يتعارم مع مبادئ الشااااااار عة اإلساااااااالمية يلون قد  ،اإللمامفيه 
حلم  إنفاذأما التشاااار عات السااااابقة على ذلك التار   فال يتأتى  ،لفة الدسااااتور ةوقع في حومة المخا

عاًل من قلله، أي في وقت لم يلن القيد المتدااامن هذا صااادورها فلإللمام المشاااار إليه بالنسااابة لها ا
هذا القيد  إعمالم فرن هذه التشااااااااااار عات تكون  في منأى عن ثومن  ،اطلتمام قائمًا واجل اإلعمال
 .136وهو منا  الرقابة الدستور ة "

حلم المادة الثانية من الدساااااااااتور غير  إنفاذ أنلما ذهلت المحلمة الدساااااااااتور ة العليا إلى 
مشرو  لتدخل السلطة التشر عية لتنقية القوانين القائمة مما قد يشوبها من عوار مخالفتها لمبادئ 

 داااااااائيةق 17لسااااااانة  34ر في القداااااااية رقم وجاء ذلك في حلمها الصااااااااد ،الشااااااار عة اإلساااااااالمية
 :إذ قررت فيه أن م،1997يناير  4جلسة  ،دستور ة

                                                 
م،  المنشااااور في مجموعة 2004ديسااااملر  19قدااااائية دسااااتور ة، جلسااااة  21نة لساااا 119انظر: الحلم الصااااادر في القدااااية رقم  135

، منشاااااااورات المحلمة الدساااااااتور ة العليا 2009 -1969المبادئ التي قررتها المحلمة العليا والمحلمة الدساااااااتور ة العليا في أربعين عامًا 
 .637المصر ة، ص 

م، والمنشور في مجموعة المبادئ التي 1997يونيو  7قدائية دستور ة، جلسة  17لسنة  16انظر: الحلم الصادر في القدية رقم  136
، منشورات المحلمة الدستور ة العليا المصر ة، مطابع 2009 -1969قررتها المحلمة العليا والمحلمة الدستور ة العليا في أربعين عامًا 

 .639لقليوبية، ص األهرام التجار ة، ا



225 

 

 

حلم المادة الثانية من الدساااتور لم يلن مشاااروطًا لتدخل السااالطة التشااار عية لتبادر  إنفاذ" 
 ، اإلسااااالميةتنقية القوانين القائمة مما قد يشااااوبها من عوار مخالفتها لمبادئ الشاااار عة  إلىلنفسااااها 

مع  -في نساااايجها –تفعل ذلك داااامانًا طتسااااال هذه القوانين  أناقترن هذا التعديل بحثها على  لل
وقد تعلق بالقوانين السااااابقة  -، وليلون عمل الساااالطة التشاااار عيةاإلسااااالميةالكلية للعقيدة  األصااااول

يصااااادر متناغمًا مع عمل المحلمة الدساااااتور ة العليا فيما  -على تعديل المادة الثانية من الدساااااتور
والقول لنلول الساالطة التشاار عية  ،عنها من قداااء في شااأن القوانين الصااادرة بعد هذا التعديل ...

عن مهمتها هذه أو تراخيها في ولوج ألوالها، مما يخرج عن نطال الرقابة القدااااائية التي تباشاااارها 
التي أقرتها هذه المحلمة تثليتًا للشااااااااااارعية الدساااااااااااتور ة، ذلك أن مناطها تلك النصاااااااااااوص القانونية 

 ،الساالطة التنفيذية في حدود صااالحياتها التي لينها الدسااتور أصاادرتهاأو التي  ،الساالطة التشاار عية
هيئة  إلىلل مرد أمرها  ،وط لتفر طها في مسااااااااااائولياتها عن واجباتها حداهماإوط شاااااااااااأن لها لتخلي 

 .137الناخلين التي منحتها الثقة"

لما ذهلت المحلمة الدسااااتور ة العليا إلى أنه ط يجوم لنص تشاااار عي أن يناقم األحلام 
، أما األحلام غير القطعية في ثلوتها أو دطلتها أو فيهما القطعية في ثلوتها ودطلتها معاً الشاارعية 

نة لس 69معًا فرن بال اطجتهاد يتسع  فيها، ونشير في ذلك إلى حلمها الصادر في القدية رقم 
 :إذ جاء فيه ،2005فلراير  13قدائية دستور ة جلسة  22

م 1980يجوم لنص تشاااار عي يصاااادر بعد تعديل المادة الثانية من الدسااااتور في عام ط " 
دها هي حباعتبار أن هذه األحلام و  ،أن يناقم األحلام الشااارعية القطعية في ثلوتها ودطلتها معاً 

حتمل تأوياًل أو تر عة اإلسااااااااااااااالمية ثوالتها التي ط ن الشااااااااااااااالتي يمتنع اطجتهاد فيها ألنها تمثل م
فرن بال اطجتهاد يتسع فيها  ،تلدياًل، أما األحلام غير القطعية في ثلوتها أو دطلتها أو فيهما معاً 

لمواجهة تغير الممان والملان وتطور الحياة وتنوس مصاااااااااااااااالح العباد، وهو اجتهاد إن لان جائمًا 

                                                 
م، والمنشور في مجموعة المبادئ التي 1997يناير  4قدائية دستور ة، جلسة  17لسنة  34انظر: الحلم الصادر في القدية رقم  137

، منشورات المحلمة الدستور ة العليا المصر ة، مطابع 2009 -1969قررتها المحلمة العليا والمحلمة الدستور ة العليا في أربعين عامًا 
 .640ألهرام التجار ة، القليوبية، ص ا
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فهو لذلك أوجل لولي األمر ليواجه به ما تقتدااااااايه مصااااااالحة الجماعة درءًا  ومندوبًا من أهل الفقه
 .138لمفسدة أو جلبًا لمنفعة أو درءًا وجلبًا ل مر ن معًا "

وعند  ،وأكدت المحلمة على ذات المبادئ الساااااااابقة وبذات األلفاظ في العديد من أحلامها
سااااتور ة العليا المصاااار ة من تطليق تفحصاااانا ل حلام سااااالفة الليان يسااااتلين لنا موقد المحلمة الد

 المادة الثانية في الدستور ونلخص ذلك في نقا  محددة :

يصاااادر تشاااار عًا مخالفًا لمبادئ الشاااار عة اإلسااااالمية اعتبارًا من تار    أنط يجوم للمشاااارس  -1
 م.1980مايو  22التعديل الدستوري الحاصل في 

 القطعية في ثلوتها ودطلتها معًا. المقصود بمبادئ الشر عة اإلسالمية األحلام الشرعية -2
ن التشر عات الصادرة قلل التعديل الدستوري والمخالفة للشر عة اإلسالمية في منأى عن إ -3

 .الطعن فيها بعدم الدستور ة
ن المشاااااااااارس الدسااااااااااتوري لم يلمم المشاااااااااارس العادي لتعديل القوانين السااااااااااابقة على التعديل إ -4

 ر عة اإلسالمية.الدستوري بحيس تكون متفقة مع أحلام الش

 الفرع الثاني

 مبادئ الشريعة ااسالميةموقف الفقه من تطبيق 

وسنتناول موقد الفقه الدستوري ورأيه من تطليق نص المادة الثانية من الدستور بالمقارنة 
 مع موقد المحلمة الدستور ة العليا على الوجوه التالية:

 أواًل : المقصود بمبادئ الشريعة ااسالمية

" للياتها  :ل السااااانهوري مبادئ الشااااار عة اإلساااااالمية بأنهااساااااعادة الدلتور علد الرم يعرف 
وعلى هذا القول فمبادئ الشاار عة اإلسااالمية هي :" ط داارر وط  ،التي ليساات محل خالف فقهي"

                                                 
، والمنشور في مجموعة المبادئ التي 2005فلراير  13قدائية دستور ة جلسة  22لسنة  69انظر: الحلم الصادر في القدية رقم  138

ا المصر ة، مطابع ، منشورات المحلمة الدستور ة العلي2009 -1969قررتها المحلمة العليا والمحلمة الدستور ة العليا في أربعين عامًا 
 .645األهرام التجار ة، القليوبية، ص 
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 داااااااااااارار " و" درء المفاسااااااااااااد مقدم على جلل المصااااااااااااالح" و" ما ط يتم الواجل إط به فهو واجل" 
وبهذا فرنه  ،العلة وجودًا أو عدمًا " و"الداااااااااااااارورات تليح المحذورات " ... ال  و" الحلم يدور مع

، ومع ذلك تختلد مع الشاااار عة اإلسااااالمية 139 األردااااية  يملن أن تشااااترك فيها لثير من القوانين
 (4: 2011) القمري،  .معها في األحلام

إلى  140م2012ير ينا 8لما ذهل األمهر الشااار د إلى التأكيد في وثيقته التي أعلنها في 
المبادئ الكلية للشاااااار عة اإلسااااااالمية بمعنى أنه تلنى ما  من الدسااااااتور أن المقصااااااود بالمادة الثانية
 ذهل إليه الدلتور السنهوري.

في حين ذهل الدلتور جاسااااار عودة في مقال منشاااااور له على الشااااابلة العنللوتية بعنوان 
ن اطساااااااام العلمي لمبادئ إإلى القول  ما الفرل لين أحلام الشاااااااار عة اإلسااااااااالمية ومبادئ الشاااااااار عة

الشر عة وللياتها وأهدافها هو "مقاصد الشر عة" وهي الغايات والمصالح والمعاني واألهداف والعلل 
والحلم واألسبال ... والمقاصد لهذا المعنى هي من الفقه والفهم للشر عة وليست هي الشر عة في 

نما هي نظر ات وفهم عميق ومهم لهذه ا  ( 2012)عودة،  .لشر عةذاتها وا 

وفي جميع األحوال فرن هذا المعنى لمبادئ الشاااااااااار عة اإلسااااااااااالمية يجعل من نص المادة 
المعدل فارغة من المدااامون  األسااااساااي قانونناالثانية في الدساااتور المصاااري أو المادة الرابعة في 

الدلتور  أساااتاذناوهو لما ذلر  ،اه المشااارس من النص عليها في صااادر القانون األسااااسااايالذي تغيّ 
                                                 

وهي -قمنا باسااااتخدام مصااااطلح القوانين األردااااية هنا لدل القوانين الودااااعية لوننا نعتلر أن اسااااتخدام مصااااطلح القوانين األردااااية  139
مصااطلح القوانين الودااعية  في مواجهة أدل من اسااتخدام  -القانون الفرنسااي والقانون اإلنجليمي والقانون الروماني وشاار عة حمورالي إل 

ومقاللة الشاار عة اإلسااالمية، ذلك أن الكثير من القوانين الودااعية مصاادرها الشاار عة اإلسااالمية وبذلك ط يصااح أن تكون مقابال ومناقدااًا 
 لها.

المااااااوافاق ه 1433فااار ساانة من ص 14في وثيقة األمهر المشهورة الصادرة عن مشيخة األمهر في ” مبادئ الشر عة“راجع اإلشارة إلى  140
أوًط: دعم “، وقد ورد في مبادئها: www.sis.gov.eg :م والمنشورة في . موقع الهيئة العامة لالستعالمات  2012ماان يناير ساناة  8: 

ات الدولة ومؤسساتها تأسي  الدولة الوطنية الدستور ة الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد علي دستور ترتديه األمة، يفصل لين سلط
القانونية الحاكمة. ويحدد إطار الحلم، ويدمن الحقول والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيس تكون سلطة التشر ع فيه لنوال 

الثقافات  الشعل، بما يتوافق مع المفهوم اإلسالمي الصحيح حيس لم يعرف اإلسالم، ط في تشر عاته وط حدارته وط تار خه ما يعرف في
األخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت علي النا ، وعانت منها البشر ة في بعم مراحل التار  ، لل ترك للنا  إدارة مجتمعاتهم 

هي المصدر األساسي للتشر ع،  ااسالمية المبادئ الكلية للشريعةواختيار اآلليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم، شر طة أن تكون 
ي، ا يدمن ألتباس الديانات السماوية األخرى اطحتكام إلى شرائعهم الدينية في قدايا األحوال الشخصية. ثانيًا: اعتماد النظام الديمقراطوبم

 ". اإلسالمية مبادئ الشورى  القائم على اطنتخال الحر المباشر، الذي هو الصيغة العصر ة لتحقيق
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القداااء الدسااتوري في فلسااطين" الرغبة العامة لدى الفلسااطينيين لتطليق "فتحي الوحيدي في لتابه 
 الشر عة اإلسالمية وبأن تكون هي المصدر األساسي والرئيسي للتشر ع".

والوادااح أن مشاارعنا الدسااتوري الفلسااطيني وعند صااياغته لنص المادة الرابعة من القانون 
 ،قلل التعديل م1971لفلسطيني استعان لنص المادة الثانية من الدستور المصري لسنة األساسي ا

ولان يتوجل عليه البحس في ظروف صاااااااااااياغة المادة الثانية من الدساااااااااااتور المصاااااااااااري وتعديلها 
وذلك لتحقيق إرادة الشاااااعل الفلساااااطيني ورغلته في تحليم الشااااار عة  ،والتعمق في معناها قلل نقلها

 141.اإلسالمية

تعتلرها بمثابة  ،مجموعة من المبادئ والقواعد والمثل تخذاتالنظم القانونية المعاصاااارة  إن
يجل أن يحترمها النظام القانوني وط  ،قيم ومبادئ قانونية عليا تسااااااااااااااود المجتمعات الديمقراطية

ن المحاكم الدساااتور ة أنشااائت في البالد المذهلية   أي التي يخداااع النظام فيها-يخرج عليها ... وا 
 (1978)وصفي،  .حماية لهذه المشروعية العليا –لعقيدة شعلية عامة

ن اإلسااااااااالم هو عقيدة األغللية الساااااااااحقة للشااااااااعل او  لفلسااااااااطيني والشااااااااعل هو مصاااااااادر ا 
، ومن ثم فرن تطليق الشاااااار عة اإلسااااااالمية يجد ساااااانده الدسااااااتوري لرعالء إرادة األغللية الساااااالطات

 ،تدااايه عقائدهم ودااامائرهم ظلم جسااايمر ما تقالنا  لغي إخدااااسومن ثم فرن  ،السااااحقة للشاااعل
منة على المجتمع الفلسااااطيني تعتلر يوقواعد الشاااار عة اإلسااااالمية باعتبارها قواعد عليا مقدسااااة ومه

أن يحترم النظام القانوني إعمال ال لد وعليه ف( 267: 2004)الوحيدي،  ،مصاادرًا رئيساايًا للتشاار ع
والمصااطلحات الدقيقة في الدسااتور، الدالة  و جل تحري المفاهيم ،لتحقيق ذلكالشاار عة اإلسااالمية 

                                                 
وانه عند تعديل هذه  -رئي  مجل  الشااعل األساالق -مصااري الدلتور صااوفي ألو طاللويقال إن وادااع هذا النص في الدسااتور ال 141

ثار ثالثة من األقبا  أعداء اللجنة التي عرم عليها التعديل، فقال  -لما يروي المستشار حامد الجمل -المادة في الدستور المصري 
عة وط في الدين اإلسااالمي وأن الملدأ هو " لكم ما لنا وعليلم ما لهم الدلتور صااوفي ألو طالل" أنتم تقولون لالمًا ط أسااا  له في الشاار 

علينا " وما تقولونه ط يطلق عند األخذ بمبادئ الشااار عة اإلساااالمية". وأكد هذا المذهل ساااعادة المساااتشاااار حامد الجمل مساااتشاااار مجل  
لتطليق القدااااااااائي، ولكنها تدخل في القانون الشااااااااعل  ن ذاك حين قال " وأقول أن مبادئ الشاااااااار عة اإلسااااااااالمية ط تدخل مباشاااااااارة في ا

الودااعي، والمادة الثانية ط يملن تفساايرها وحدها بمعمل عن المواد األخرى في الدسااتور".) راجع الحوار مع سااعادته المنشااور في جر دة 
 ( 2011)القمري،  مشار إليه في 45406عدد  153م لسنة 2011إلر ل  1"األهرام اليوم" أجراه معه سعيد صالح لتار   الجمعة 

" حلم المحلمااة : في لقاااء لااه مع اإلعالمي عمرو الليثي على " قناااة التحر ر" قااال فيااه ،لمااا أكااد ذلااك سااااااااااااااعااادة الاادلتور يحيى الجماال
وأنا الدساااتور ة العليا رائع، قال عن المادة الثانية " مبادئ الشااار عة اإلساااالمية قطعية الثلوت قطعية الدطلة" وهذه قطعية طو لة وعر داااة 

نجل  مع بعدنا ونبحس عن المبادئ قطعية الثلوت والدطلة، وهي محدودة جدًا في لل الشرائع اإلنسانية  أن أقول إلخواني الفقهاء نر د
لى ما نحن فيه ... "  (2011)القمري،  .من أيام " حمورالي" و"جوستنيان" وا 
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جعل من الشر عة اإلسالمية بمثابة المرجع األعلى الذي يجل أن يحترمه على إلمام المشرس ألن ي
و تعين اعتبار مخالفة القانون لها ساااااااالبًا للطعن فيه  ،النظام القانوني في فلسااااااااطين وط يخرج عليه

 ة أحلام الشر عة اإلسالمية.بعدم الدستور ة لمخالف

وللبحس عن المصاااااطلح الدساااااتوري الدقيق الذي ُيلمم المشااااارس العادي في التقيد بالشااااار عة 
قرارها تحقيقًا لتحليم الشر عة  عندحاجة المشرس العادي  اإلسالمية، نتساءل عن صياغة القوانين وا 

لون مصاااااادره للتشاااااار ع وبناء لفقه اإلسااااااالمي ليإلى ا المشاااااارس نجد أنه أحوج ما يلون  ؟اإلسااااااالمية
 .في مختلد جوانل الحياة السياسية واطجتماعية واطقتصادية ... ال  ةيونناالقوودع النصوص 

هو مجموعة  :ف في اطصااااااااطالح الشاااااااارعي بأنهعرّ يُ يظهر ذلك من تعر د الفقه، الذي و 
المللد من حيس  وعلم الفقه هو فعل ،المساتفادة من أدلتها التفصايلية 142األحلام الشارعية العملية

جارته ورهنه وتوليله وقتله وقذفه  ما يثلت له من األحلام الشرعية، فالفقه يبحس في ليع المللد وا 
قراره ووقفه لمعرفة الحلم الشرعي في لل فعل من هذه األفعال  (11: 1978)خالف،  .وسرقته وا 

عية العملية ترجع إلى وقد ثلت للعلماء باطستقراء أن األدلة التي تستفاد منها األحلام الشر 
وأن أسا  هذه األدلة والمصدر التشر عي األول منها هو  ،القر ن والسنة واإلجماس والقيا  :أربعة

. مطلقة ولانت تليانًا له وتماماً  القر ن ثم الساااااااانة التي فساااااااارت مجملة وخصااااااااصاااااااات عامة وقيدت
 ( 12: 1978)خالف ، 

عاد صاااااااااااياغة نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون تأن  قترحنوعلى ما سااااااااااالق 
المصااااادر القطعية تعتلر أحلام الشااااار عة اإلساااااالمية العملية  -2األسااااااساااااي الفلساااااطيني لتصااااابح "

 ."الرئيسي للتشر ع

 : ال وجه للتفرقة التي جاست بها المحكمة الدستورية ثانياً 

                                                 
العملية أي بأفعال النا  اللدنية في عباداتهم ومعامالتهم اليومية ويقاللها وللمة عملية تعني: األحلام الفقهية التي تتعلق بالمسااااااااائل  142

األحلام العقائدية وأحلام صااالح القلل وهوما يساامي بعلم األخالل، فهذه تتعلق بأفعال القلول ط بأعمال األلدان ، ولذلك ط تساامى فقها 
 في هذا اإلصالح
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 -ينا سااابقاً ألما ر –لثانية من الدسااتور لمادة ااتجهت المحلمة في أحلامها بصاادد تطليق ا
، وبين م1980مايو  22إلى التفرقة ين التشااار عات الساااابقة على التعديل الدساااتوري الحاصااال في 

التشاااااار عات الصااااااادرة بعد هذا التعديل وجعل األولى في مأمن من الطعن عليها لمخالفتها لمبادئ 
حتى لو ثلت بالفعل مخالفتها للدساااااااتور في  ،ةالشااااااار عة اإلساااااااالمية اساااااااتنادًا للمادة الثانية المذلور 

لم يلن موجودًا سااااااااااعة صااااااااادور هذه  –على نحو ما قررته المحلمة  –ن القيد إإذ   مادته الثانية
 التشر عات ومن ثم فال يسري عليها.

ذهل رأي من شاااااااراح القانون إلى تأييد ما ذهلت إليه المحلمة الدساااااااتور ة ومنهم الدلتور 
فاتجه إلى أن هناك  "الدستور المصري ورقابة دستور ة القوانين"في لتابة  مصطفى ألو م د فهمي

لوصاافها المصاادر الرئيسااي للتشاار ع  ،دااوابل يجل مراعاتها عند إعمال مبادئ الشاار عة اإلسااالمية
، فيلتمم عمال الملدأنها النطال الممني إلوم ،بوصفها معيارًا للقيا  في مجال الشر عة الدستور ةو 

ل ما يسنه من تشر عات بمبادئ الشر عة اإلسالمية ... أما التشر عات السابقة على المشرس في ل
 .تعديل المادة الثانية فال يتأتى إنفاذ حلم اإللمام المشااااااااااار إليه بالنساااااااااابة لها لصاااااااااادورها فعاًل قلله

 ( 160: 2001) علد المجيد، 

وقيود دااااوابل "وقد خالد ذلك سااااعادة الدلتور المسااااتشااااار علد العم م سااااالمان في لتابة 
إذ يقول : " والواقع أن ما ذهلات إلياه المحلماة من  –طمئن إلياهنوهو ما - "الرقابة الدسااااااااااااااتور ة

التفرقة لين التشااار عات الساااابقة على صااادور الدساااتور وتعديله وتلك الالحقة على الدساااتور، تفرقة 
ن التشاار عات القائمة وقت صاادور الدسااتور تخدااع شااأنها شااأن وط أسااا  لهاساااغة غير مساات ، وا 

ولي  معقوًط أن تكون التشااااار عات  ،للرقابة على دساااااتور ة القوانين ،التشااااار عات الصاااااادرة في ظله
القائمة وقت صاادور الدسااتور بمنأى عن الرقابة التي تخدااع لها التشاار عات التي تصاادر في ظل 

 هذا الدستور.

ما ذهل ساااااعادة المساااااتشاااااار علد الرحمن نصاااااير إلى ما ذهل إليه ساااااعادة المساااااتشاااااار ل
 دائيةق 2لسنة  26الدلتور علد العم م سالمان، وذلك في تقر ر هيئة المفودين في الدعوى رقم 

في الدستور أو القانون  إلى أسا  سليم ر: " وط شك أن مثل هذه التفرقة تفتقإذ قال فيه ،دستور ة
مة من الرقابة القدااااائية على دسااااتور ة القوانين، وتقدااااي على الغرم األصاااالي لها، حلوتهدر ال
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حصااااااانة جمئية من الرقابة على دسااااااتور ة  -وقت صاااااادور الدسااااااتور-وتجعل للتشاااااار عات القائمة 
 .القوانين، فتفلت هذه التشاااااااااااااار عات من الحلم بعدم دسااااااااااااااتور تها رغم مخالفتها لنص الدسااااااااااااااتور

 (267: 2011) سالمان، 

سااااااااااالق نجد أن التفرقة التي اتجهت إليها المحلمة الدساااااااااااتور ة العليا المصااااااااااار ة لين مما 
بين تلك التشااار عات الالحقة عليه غير و وتعديله  م1971التشااار عات القائمة وقت صااادور دساااتور 

مجاراة منطق هذه  أن ،وأداايد إلى ما ورد في  راء الشااراح سااالفة الليان ،ملنية على أسااا  سااليم
لى إعمال ذات التفرقة لين التشاااار عات الصااااادرة في ظل الدسااااتور وتلك التشاااار عات التفرقة تؤدي إ

القائمة وقت صااااااادوره بصااااااادد أي نص دساااااااتوري اساااااااتحدثه الدساااااااتور الجديد ولم يلن موجودًا في 
ومن ثم تظل جميع هذه األصاول الدساتور ة المساتحدثة فارغة من مدامونها لون  ،الدساتور القديم

 –والمخالفة لهذه األصاااااول الدساااااتور ة الجديدة -مة وقت صااااادور الدساااااتور أن جميع القوانين القائ
نافذة  -رغم مخالفتها الدساااااااااااتور ة -ساااااااااااتبقى في منأى عن الرقابة الدساااااااااااتور ة وتظل تلك القوانين

  .المفعول

سااتسااا  حماية التشاار ع القائم وقت صاادور الدسااتور الجديد إذا لانت المخالفة تويملن أن 
لون أن التحقق من مخالفة التشاار ع ل وداااس واإلجراءات الشااللية في  ،للالدسااتور ة تتعلق بالشاا

الدساااتور إنما يتم على داااوء أحلام الدساااتور الذي صااادر التشااار ع المعني في ظله ولي  بالرجوس 
( أما أن المخالفة موداااوعية للدساااتور الجديد 336: 1995)ساااالمان،  ،إلى أحلام الدساااتور القائم
متد للقوانين القائمة وقت صاااااااااادور الدسااااااااااتور لما هو الحال للقوانين التي فرن الرقابة القدااااااااااائية ت

 تصدر طحقة له .

ولما هو  ،األساااسااي قانوننان نص المادة الرابعة في : إخالصااة القول فرن وعلى ما ساالق
لما يسااري تطليقه على التشاار عات التي صاادرت  ،الحال نص المادة الثانية في الدسااتور المصااري 

ومنعًا إلثارة هذا التنامس  ،في ظله فرنه يسري لذلك على التشر عات التي لانت قائمة وقت صدوره
أن يحدد المشاااااااارس الدسااااااااتوري مهلة ممنية يسااااااااتطيع المشاااااااارس العادي خاللها  قترحن في اآلراء فرننا

ص إلمالة ما يلون متعارداااااااًا مع أحلام الشااااااار عة مراجعة التشااااااار عات الصاااااااادرة قلل نفاذ هذا الن
بحيس يلون للمحلمة الدساااتور ة العليا بعد فوات هذه الفترة اطنتقالية أن تراقل  ،اإلساااالمية العملية
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دساتور ة التشار عات الساابقة على نفاذ القانون األسااساي شاأنها شاأن التشار عات التي تصادر وتنفذ 
 بعد نفاذه .

 لمبادئ الشريعة  المحكمةتطبيق تقدير ثالثًا: 

اتجهت المحلمة الدساااااااااتور ة العليا المصااااااااار ة لما رأينا ساااااااااابقًا في أحلامها إلى أن نص 
ط يعدو أن يلون توجيهًا للمشاااارس لكي يسااااتقي تشاااار عاته من  المصااااري  المادة الثانية من الدسااااتور

 .الشر عة اإلسالمية لكنه لي  ملممًا لذاته بالنسبة للقادي

مبادئ الشااااار عة اإلساااااالمية  أنإلى تأييد توجه المحلمة وأكد  143الشاااااراحوذهل فر ق من 
مبادئ "مصااااادرًا ماديًا أو موداااااوعيًا للتشااااار ع ... ولي  مقتداااااى المادة الثانية من الدساااااتور د تع

فهي ط تكتسل قوة اإللمام التي  "الشر عة اإلسالمية قواعد قانونية مودوعية واجبة األعمال لذاتها
 (159: 2001)علد المجيد ،  .تحظى لها قواعد القانون إط إذا تدخل المشرس وقننها

وهو ما نميل - 144من شااااااااااااراح القانون الدسااااااااااااتوري  وهذا على خالف ما ذهل إليه جانل
لى الكافة من أن -إليه نه في ذلك شاأ ،الخطال في المادة الثانية موجه إلى لافة سالطات الدولة وا 

، فالرجوس إلى الجميع اطلتمام به لل فيما يخصاااااااهشاااااااأن جميع نصاااااااوص الدساااااااتور، و تعين على 
الشر عة اإلسالمية ومبادئها لي  مفرودًا على المشرس وحده ولكنه مفروم على القادي أيدًا 
... فعلى القاداااااااي أن يحلم بعدم مشاااااااروعية أو عدم دساااااااتور ة القوانين التي تتعارم مع مبادئ 

 1995)سااااااالمان،  .عمال لذاتها فوراً قواعد قانونية واجبة النفاذ واإل لشاااااار عة اإلسااااااالمية باعتبارهاا
( وقد ذهل البعم تأييدًا لهذا اطتجاه على أن القادي مللد لتطليق شرس هللا من الناحية 413:

مم القادااااااااي الشاااااااارعية، أما من الناحية القانونية فيرى أن النص في المادة الثانية من الدسااااااااتور يل
قرارها من مجل   لتطليق أحلام الشر عة اإلسالمية دون انتظار لعملية تقنين الشر عة اإلسالمية وا 

 ( 1988)الشقيري،  .الشعل

                                                 
 منهم الدلتور مصطفى ألو م د فهمي 143

 علد العم م سالمانالدلتور ستشار الممنهم  144
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ولقد اتجهت إلى ذلك بالفعل بعم أحلام القدااااااااااااااااء المصااااااااااااااري ومن ذلك حلم محلمة 
 م،1981مايو  17لسة ج ،جنح اشتباه األربعين ،1980لسنة  8السوي  الجمئية في القدية رقم 

 :حين تقرر

" حيس إنه ترتيبًا على ما تقدم فرن القوانين الساااااااااابقة على التعديل الدساااااااااتوري الذي نص 
على أن الشااار عة اإلساااالمية هي المصااادر الرئيساااي للتشااار ع تعتلر منساااوخة في أحلامها المخالفة 

بالنساااااااابة للقوانين القاللة لهذا للشاااااااار عة اإلسااااااااالمية ومعدلة بما يتفق وأحلام الشاااااااار عة اإلسااااااااالمية 
وحيس إنه أخذ بما ساالد  ،وسااار ة بالنساابة للقوانين التي تتفق وأحلام الشاار عة اإلسااالمية ،التعديل

أن  ،والذي ط يملن أن يثار بالنساااااااااااااابة له أي خالف ،ليانه من تقر رات قانونية فرن القدر المتيقن
فاذه بطالن جميع القوانين المخالفة للشااار عة التعديل الدساااتوري ساااالد الذلر قد يترتل عليه فور ن

ومن  ،اإلساالمية بمجرد صادور هذا التعديل فقد لفظت تلك القوانين أنفاساها األخيرة وفارقت الحياة
ثم فرن القول بانتظار تطليق أحلام الشااار عة اإلساااالمية حتى تقوم السااالطة التشااار عية بسااان قوانين 

ن أنه مجرد قول ليسااااات له أي قيمة قانونية أو غير فدااااااًل ع ،مساااااتمدة من الشااااار عة اإلساااااالمية
معناه الوحيد أن تظل مصاااااااااااااار دولة بغير قانون بالنساااااااااااااابة للقوانين المخالفة للشاااااااااااااار عة  ،قانونية

 هليق الشااار عة اإلساااالمية في، والقول لتطرغيت بالتعديل الدساااتوري ساااالد الذلالتي أل ،اإلساااالمية
 ( 412: 1995)سالمان،  .لس"للمشروس عن الع وتنم ه لنص الدستورعمال إ 

وقد ذهل الدلتور مصااااطفى لمال وصاااافي إلى أن تطليق الشاااار عة اإلسااااالمية إنما يتأتى 
 بطر قتين: 

ء الرأي في مدى : وهو أن تعرم مشروعات القوانين الجديدة على لجنة شرعية إللداطريق وقائي
 .مطابقتها للشر عة

إذا لانت مخالفة للشاااااار عة اإلسااااااالمية )الوحيدي، : وهو الطعن في القوانين النافذة وطريق عالجي
2004 :265) 

والمادة الثانية  المعدل،األساسي  قانونناو تدح مما سلق ذلره أن نص المادة الرابعة من 
من الدسااااتور المصااااري قد ترتل عليها فور نفاذها عدم دسااااتور ة جميع القوانين المخالفة للشاااار عة 

حصاااااء هذه القوانين و جتهد على لذلك على المشاااارس العاد ،اإلسااااالمية ي أن يعمل على حصاااار وا 
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تعديلها بما يتوافق مع الشاااار عة اإلسااااالمية حتى ط تكون عردااااة لإللغاء بالطعن بعدم دسااااتور تها 
 أمام المحلمة الدستور ة العليا.

ومن جانل  خر على القداااااااااء العادي أن ينحى الطر ق ذاته الذي ساااااااالكته محلمة جنح 
وذلك بأعمال أحلام الشاااااااار عة من تلقاء نفسااااااااها إن لم تجد  -والذي ذلرناه  نفاً  -اشااااااااتباه األربعين

أن تتخذ المقتدااااااااى القانوني طبقًا ألحلام قانون المحلمة و يعالج المسااااااااألة المنظورة أمامها  نصاااااااااً 
النص الذي يعالج المساااااااااألة المنظورة أمامها نصاااااااااًا قد شاااااااااابه البطالن  إذا لان الدساااااااااتور ة العليا

 لمخالفته الشر عة اإلسالمية .
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 الفصل الرابع

 الحكم الصادر في الدعوى الدستورية

  :تمهيد وتقسيم

وهي المعايير التي  ،من دراساااااااة أوجه عدم الدساااااااتور ة الفصااااااال الثالسبعد أن انتهينا في 
 دراسة ويلجأ إليها القادي عند نظر الدعوى الدستور ة لتحديد موقفه من القانون المطعون عليه، 

فرننا في  ،لها القادااي الدسااتوري عند نظر الدعوى الدسااتور ة ديقدااوابل الرقابة القدااائية التي يت
الذي يتوصاال إليه القادااي  ،ساانتناول بالدراسااة الحلم الصااادر في الدعوى الدسااتور ة الفصاالهذا 

 ومقيدًا بالقيود الذاتية ودوابل الرقابة التي حددها لنفسه. ،بأوجه عدم الدستور ة مهتدياً الدستوري 

صااااااادره من تعد فهي  ،مطلقة   واألحلام الصااااااادرة في الدعاوى الدسااااااتور ة تكون لها حجية  
لما تكون قراراتها وأحلامها نهائية وغير قاللة للطعن فيها بأي  ،أعلى جهة قداااااااااااااااائية في الدولة

 (232:  2004)الوحيدي،  .طر ق من طرل الطعن

واآلثار  ،ساااانتناول بالدراسااااة الحلم الدسااااتوري والمراحل التي يمر لها الفصاااالننا في هذا ا  و 
انون المطعون وحجية هذا الحلم سااااااااواء لان صااااااااادرًا بعدم دسااااااااتور ة الق ،المترتبة على هذا الحلم

وأخيرًا فرننا ساااااااااانتناول تنفيذ الحلم الصااااااااااادر بعدم  ،أو صااااااااااادرًا لرفم الدعوى الدسااااااااااتور ة ،عليه
لذا فرننا   جهة الكافةاطات العامة أو في مو لدستور ة القانون سواء لان هذا التنفيذ في مواجهة الس

 على النحو التالي:  مباحسسنقسم هذا المبحس إلى أربعة 

 .مراحل الحلم الدستوري : األول المبحث

  .تهحجي و الحلم الصادر في الدعوى الدستور ةأثر : الثاني المبحث

 .: تنفيذ الحلم بعدم دستور ة القانون الثالث المبحث
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 األول المبحث

 مراحل الحكم الدستور  

 تمهيد وتقسيم : 

الدستوري المصري النظام الدستوري األمر لي والنظام  اعتمدنا في هذا البحس على دراسة
وخاصاااااااة في مجال الرقابة القداااااااائية على  ،لالساااااااتفادة منهما في النظام الدساااااااتوري الفلساااااااطيني

ها الحلم لناول بالدراساااااااااااااة المراحل التي يمر سااااااااااااانت المبحسلذا فرننا في هذا  ،دساااااااااااااتور ة القوانين
ر عن المحلمة الحلم الصادو  في المطلل األول، الدستوري الصادر عن المحلمة العليا األمر لية

العليا المصاااار ة والفلسااااطينية في المطلل الثاني، للتشااااابه الكلير في المراحل التي يمر  الدسااااتور ة
 لالتالي :  مطللينلذا فرننا سنقسم هذا المطلل إلى لها الحلم الدستوري في للتا المحلمتين،  

  .المحلمة العليا األمر لية الدستوري لدى حلمالمراحل :  األول المطلب

  .المحلمة الدستور ة العليا الدستوري لدى حلمال: مراحل  الثاني المطلب
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 األول المطلب

 المحكمة العليا األمريكية الدستور  لدى حكمالمراحل 

إلى أنواس األمر لياااة يملن إرجااااس القدااااااااااااااااااياااا الكثيرة التي تعرم على المحلماااة العلياااا 
 145:ثالثة

، وتنص المادة الثالثة من : الدعاوى التي تختص لها المحلمة اختصاااااصااااًا أصااااليًا أو التدائياً  أوالً 
لنظر جميع الدعاوى المتعلقة  الدساااااااااااتور األمر لي على أن للمحلمة العليا اختصااااااااااااصاااااااااااًا التدائياً 

 بالساااافراء وسااااائر رجال الساااالك الدللوماسااااي ولذلك جميع الدعاوى التي تكون إحدى الوطيات طرفاً 
  .الدستور هوهذا هو اطختصاص الوحيد الذي نظم ،فيها

ياً  أو من المحاااكم العليااا في  ،التي ترفع إليهااا من المحاااكم اطتحاااديااة الاادنيااا اتاطسااااااااااااااتئنااافاا:  ثان
 : ، هيويملن الطعن باطستئناف أمام المحلمة العليا في ثالثة أنواس من األحلام. الوطيات

 : وذلك ،أحكام المحاكم االبتدائية -1

في جميع الدعاوى التي تكون الوطيات المتحدة أو إحدى هيئاتها العامة أو موظفيها  .أ
وذلاك إذا لاانات المحلماة قاد قررت في حلمهاا عادم دسااااااااااااااتور اة إحادى  ،طرفاًا فيهاا

 التشر عات اطتحادية .

في الاادعاااوى الماادنيااة التي ترفعهااا حلومااة الوطيااات المتحاادة لتطليق بعم القوانين  .ل
 حة على اختصاص المحلمة العليا لذلك.التي نصت صرا

في األحلام التي تصاااااااادرها محلمة إقليمية التدائية من ثالثة قداااااااااة بمنح أو رفم  .ج
 أمر من أوامر المنع .

 

                                                 
 ( 1960راجع في ذلك )ألو المجد،  145
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 وذلك :  االستئنافيةأحكام المحاكم  -2

إذا قدااااااات بعدم دساااااااتور ة تشااااااار ع صاااااااادر في إحدى الوطيات بحجة تعارداااااااه مع  .أ
  (.والقوانين اطتحادية القانون اطتحادي ) أي الدستور

 .إذا قدت بعدم دستور ة تشر ع اتحادي .ل

 األحكام النهائية للمحاكم العليا في الواليات وذلك في حالتين :  -3

إذا أثيرت في الدعوى دساتور ة قانون أو معاهدة اتحادية وقدات المحلمة العليا في  .أ
  .الوطية لتعارم ذلك القانون أو تلك المعاهدة مع الدستور

أثيرت دساااااااااتور ة قانون صاااااااااادر في إحدى الوطيات فقدااااااااات المحلمة العليا في إذا  .ل
 الوطية لدستور ته .

: القداااااااااااااااايا التي تقرر المحلمة العليا رفعها إليها أثناء نظرها أمام المحاكم اطتحادية أو  ثالثاً 
 .certiorariاااا وذلك عن طر ق إجراء ال ،المحاكم العليا في الوطيات

ة العليا على الدوام عددًا هائاًل من طلبات تحو ل الدعاوى لتتولى الفصاااااااال وتتلقى المحلم
، وهي تتمتع بساااااالطة تقدير ة واسااااااعة في إجابة هذه الطلبات أو رفدااااااها، وط يم د ما فيها مباشاااااارةً 

و رتبل قلولها للطلبات بارتبا  الدعاوى  ،تقلله عن عشاااااااااااااار ن أو ثالثين في المائة من مجموعها
تفسيرًا موحدًا من وهي القيام على تفسير الدستور والقوانين اطتحادية  ،ية للمحلمةبالوظيفة األساس

، وتحقيق التوامن لين السلطات الثالس وبين الحلومة المرلم ة وحلومات الوطيات من ناحية ناحية
 الدعوى إليها قلل عتملك المحلمة العليا إصدار أو رف  certiorariاااااااااااااااااااااااااااااااااااا ووفقًا إلجراء ال ،أخرى 

أو بعده وذلك من المحلمة اطلتدائية اطتحادية أو المحاكم اطساااااااااااتئنافية  ،صااااااااااادور حلم المحلمة
 (1960)ألو المجد،  .اإلقليمية أو المحاكم العليا في الوطيات

ية وا عطائها معاملة تامة يعني قرارًا لجدارة القدااااااااااااااية  ن حلم المحلمة بقلول القداااااااااااااا وا 
(merit) أو لتعديله أو  ،وتلك القدااااااااااااية قد تقدااااااااااااي المحلمة فيها بالتأييد لحلم المحلمة األدنى

ما ترساااااااااال المحلمة العليا القدااااااااااية للمحلمة األدنى إلعادة  وفي الحالتين األخيرتين عادةً  ،إلغائه
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ى أسااااا  جدارتها ، ويالحظ أن الوصااااول إلى حلم في قدااااية ما علفحصااااها ثانية وفق توجيهاتها
 (1999)علد الفتاح ،  .مراحل يمر لثالس

 تقديم القضية للمحكمة  :المرحلة األولى

في هذه المرحلة يلون الخصاااااااوم قد سااااااالق وأن قدموا مذلرات تؤ د وجهة نظرهم في قلول 
القدية أو عدمه، ويعيد الخصوم تقديم مذلرات ملتوبة تتعلق لجدارة القدية وتكون بصورة أكثر 

مذلرات صااداقة، وهي مذلرات تقدم من األشااخاص والمؤسااسااات  مباشاارة، وهناك قدااايا تقدم فيها
 ( 245: 1999)علد الفتاح ،  .وتتناول المسائل القانونية من وجهة نظر مقدميها ،المهتمة

ويشاااااتر  طنعقاد جلساااااات المحلمة أن يحدااااار ساااااتة أعدااااااء على األقل من األعدااااااء 
 ،للحادااااااار ن أي أربعة أعدااااااااء على األقل ةوتصااااااادر القرارات بموافقة األغللية المطلق ،التساااااااعة

ويقدمون  ،أمام المحلمة ةً مة محامون متخصااصااون يترافعون شاافاهمثل أطراف النماس أمام المحلويُ 
 ( 195: 1960)ألو المجد ،  .ما تدعو الحاجة إلى تقديمه من تقار ر ومذلرات

ويحدد للمرافعة  ،ن بالمناقشاااااااااةو أثناء المرافعة الشااااااااافوية ويقوم ةويحدس أن يقاطع القداااااااااا
لما حدس لين  ،وقد يحدس أثناء المناقشااة مجادلة لين قداااة المحلمة أنفسااهم ،ساااعة لكل قدااية

، إذ لان رنلوساااات قد علر عند مناقشااااة عقوبة اإلعدام م1981من رنلوساااات ومارشااااال ساااانة  لل  
، وحينئذ امتعم سااااااااااااااجنه لفترة طو لةأ عن رأيه في أنه من األرخص أن أعدم مسااااااااااااااجونًا عن أن

أن أطلق عليه الرصاص عند القبم عليه  " حسنًا إنه لمن األفدل حينئذ  : ال من ذلك وقالشمار 
 (246: 1999)علد الفتاح ،  .ألي  لذلك"

 المرحلة الثانية : الدراسة والمداولة 

ويعاونهم  ،وبعد انتهاء المرافعات يعلد القداااة على دراسااة القدااايا منفردين في مناملهم
ومعاونون فنيون يسااااااااااعدونهم في جمع  ،ن يقدمون األعمال المادية والكتاليةفي عملهم سااااااااالرتيرو 

السااااااااااااااوالق القداااااااااااااااائية وا عداد المراجع الفقهية وغير ذلك مما تحتاج إليه لتابة الحلم، ثم يجتمع 
 ( 195: 1960)ألو المجد،  .القداة يوم السلت للمداولة
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غير أنها  ،ل قيادتهنملمة و مداولة حساااال طليعة رئي  المحوتختلد طليعة النقا  في ال
ثم يلحقه أقدم األعدااااااء خدمة  ،تلدأ بمجادلة شااااافوية يقدم فيها رئي  المحلمة القداااااية ورأيه فيها

 ( وتنتهي  المداولة عادةً 246: 1999)علد الفتاح ، ، في المحلمة ولي  في السااااان حتى أحدثهم
أعداء هذه األغللية بلتابة الحلم د رئي  المحلمة أحد ليل وحينئذ   ،إلى رأي تتفق عليه األغللية

ويشاااااتمل هذا الحلم على النتيجة التي انتهت إليها األغللية  ،وأسااااابابه، وقد يقوم هو نفساااااه بلتالته
، ويملن أن تصاااااااااادر المحلمة رأيًا موجمًا بال التي لنيت عليها تلك النتائجواألساااااااااا الحيثياتوعلى 

)ألو المجد،  .ا يغنيها عن تفصيل أسبابهباسم المحلمة لسلق القداء حديثًا في نف  مودوعه م
1960 : 195 ) 

 المرحلة الثالثة : إصدار الحكم النهائي وتالوته 

بعد أن يلتل القادااااااااااااااي المحدد من قلل رئي  المحلمة مسااااااااااااااودة ملدئية لرأي األغللية 
 ،، وفي الوقت نفساااااااه قد يلتل قدااااااااة األقلية  راءهمات واألسااااااابال واألسااااااا  الملنى عليهاوالحيثي

( وقد 246:  1999)علد الفتاح ،  ،وأثناء هذه المرحلة يملن أن تتغير وجهات نظر القدااااااااااااااااة
ولكنه ط  ،يحدس أن يتفق واحد أو أكثر من القدااااااااااااااااة مع األغللية في النتائج التي انتهت إليها

ه على ثلت فيه موافقتييوافقها على األسااابال التي اساااتندت إليها، وحينئذ يحرر رأيًا مساااتقاًل موافقًا 
أما إذا خالد أحد القداااااااااة رأي األغللية في األساااااااابال  ،يسااااااااجل اعترادااااااااه على أساااااااابابهو الحلم 

ويحدد به رأيه  ،والنتيجة معًا، فرن له حينئذ أن يحرر رأيًا مخالفًا يشااااااااااارح فيه أسااااااااااابال اعتراداااااااااااه
 (196 : 1960)ألو المجد ، . وحججه في المودوس

جميع اآلراء ويحدد القداااااااااااة أي اآلراء  وتنتهي عملية صاااااااااانع حلم المحلمة عندما تكتل
 (247، 1999)علد الفتاح  .يعلن الحلم بصورة علنية ئذالتي ينتمون إليها، وعند

أي و لدأ القاداااااااااااااي الذي حرر ر  ،ثنينلعليا لتالوة األحلام ظهر يوم اإلوتجتمع المحلمة ا
 ،والمخالفة فيتلو لل منهم رأيه، ويعقبه أصااااااااااحال اآلراء الموافقة األغللية فيتلوه على الحاداااااااااار ن

 Unitedوتقوم الحلومة بطبع هذه اآلراء جميعًا في المجموعة القداااااااائية القيمة المعروفة باسااااااام 

States Report . (197:  1960 ،المجد ألو) 
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 الثاني المطلب

 المحكمة الدستورية العليالدى  الدستور   حكمالمراحل 

 يمر الحلم الصادر من المحلمة الدستور ة العليا بأربع مراحل على النحو التالي : 

 المرحلة األولى : اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة وتحضيرها 

ما عدا بعم اإلجراءات  ،ما اتفالو تفق لل من المشرس المصري والفلسطيني في ذلك أيّ 
الملدأ العام في إجراءات التقادي بصفة عامة ، و رم لها في معرم ليان هذه المرحلةعنالتي س

أنها ط تمار  إط لناء على طلل " فال قداااء بغير طلل" وهذا الطلل في الغالل يلون صااحيفة 
وط يجوم له أن ويلون القادااااااااااااي مقيدًا لها  ،الدعوى يلين فيها صاااااااااااااحل الصاااااااااااافة طلباته لاملة

فال تمار  إط إذا تم اتصااااال المحلمة  ،ور ة، و نطلق هذا الملدأ العام على الدعوى الدسااااتيتعداها
لها لناء على طلل حتى في حالة التصاااادي، ط يجوم أن تمار  المحلمة حقها في التصاااادي إط 

 (346:  1995)سالمان،  .بمناسبة ممارستها ألحد اختصاصاتها

رات يقيد قلم الكتال قرا " محلمتنا الدستور ة العليا على ( من قانون 32وقد نصت المادة )
اإلحااالااة الواردة إلى المحلمااة والاادعاااوى والطلبااات المقاادمااة إليهااا في يوم ورودهااا أو تقااديمهااا في 
سااااااااااجل مخصااااااااااص لذلك، وعلى قلم لتال المحلمة إعالن ذوي الشااااااااااأن بالقرارات أو الدعاوى أو 

وتعتلر الحلومة من ذوي الشااااأن في الدعاوى  ،الطلبات خالل خمسااااة عشاااار يومًا من ذلك التار  
 ." تور ةالدس

، التي تنص على " ( من قانون المحلمة الدستور ة العليا المصري 35ويقالل ذلك المادة )
يوم  فيوالاادعاااوى والطلبااات المقاادمااة إليهااا  ،يااد قلم الكتااال قرارات اإلحااالااة الواردة إلى المحلمااةقي

قلم وعلى قلم الكتال إعالن ذوى الشاااأن عن طر ق  ،ساااجل يخصاااص لذلك فيورودها أو تقديمها 
من ذلك  مدى خمساااااة عشااااار يوماً  فيالمحدااااار ن بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات ساااااالفة الذلر 

 ".الدعاوى الدستور ة فيوتعتلر الحلومة من ذوى الشأن  ،التار  
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أن الدعوى  ،مما سااالق ليانه في هذه الدراساااةو  ،الذلر تيساااالف تينو تداااح من نص الماد
 الدساااتور ة تتصااال بالمحلمة الدساااتور ة إما بموجل طئحة دعوى أصااالية لما هو الحال في النظام

أو بعد الدفع أمام محلمة المودااااوس خالل المدة الممنوحة  ،الفلسااااطيني دون المصااااري  الدسااااتوري 
 من محلمة المودااااااوس أو بموجل قرار اإلحالة الصااااااادر عن محلمة المودااااااوس إلى قلم المحلمة

وعلى جميع األحوال فرنه يجل تقديم طئحة . الدساااااتور ة العليا وفقًا للقانون الفلساااااطيني والمصاااااري 
الاادعوى إذا لاااناات بااالطر ق المباااشاااااااااااااار أو الاادفع الفرعي أو قرار اإلحااالااة إلى قلم لتااال المحلمااة 

 ( 470: 1983)الشاعر، . الدستور ة العليا بحيس إذا تمت هذه الخطوة انعقدت الخصومة

دأ إجراءات تحدااااااااااااااير الدعوى لتبادل المذلرات والردود، حيس يتناول أطراف الدعوى وتل
وذلك على النحو الذي  ،الردود عقل إيداس طئحة الدعوى أو قرار اإلحالة وا عالن الخصاااااااااااااام لها

من  147(37التي تقاللها المادة ) ،من قانون محلمتنا الدسااااااااااااااتور ة العليا 146(34نظمته المادة )
وحتى يتم اطلتمام بالمواعيد التي حددتها تلك المواد  ،المصااااااااااار ة دساااااااااااتور ة العلياقانون المحلمة ال

( من قاانون 38( من قاانون محلمتناا العلياا ولاذلاك الماادة)34نصااااااااااااااات الفقرة الثاالثاة من الماادة )
المحلمة الدساااااااااتور ة العليا على أنه "ط يجوم لقلم الكتال أن يقلل بعد انقدااااااااااء المدة الملينة في 

تقديم هذه  يحرر محدااااااااارًا يثلت فيه تار   أنأعاله أوراقًا من الخصاااااااااوم وعليه  148(1،2) اللندين
 .وصفته" األورال واسم مقدمها

نهجًا  اإلجراءاتوبعد انتهاء فترة تبادل الردود انتهج المشاااااااارس الفلسااااااااطيني في اسااااااااتكمال 
عوى أو الطلل الذي أوجل على قلم الكتال عرم ملد الد ،مخالفًا لما انتهجه المشاارس المصااري 

  على هيئة المفودااااااااااااااين في اليوم التالي طنقداااااااااااااااء المواعيد المتعلقة باإلعالن وتبادل المذلرات
                                                 

لكل من تلقى إعالنًا بقرار إحالة أو لدعوى أن يودس قلم لتال المحلمة خالل خمسااااة عشاااار يومًا من تار     -1التي تنص على: " 146
الرد على ذلك بمذلرة ومساااتندات خالل الخمساااة عشااار يومًا التالية طنتهاء  للخصااام -2 .إعالنه مذلرة بمالحظاته مشااافوعة بالمساااتندات

ط يجوم لقلم الكتال  -3 .الميعاد الساالد، فرذا اساتعمل الخصام حقه في الرد لان ل ول التعقيل بمذلرة خالل خمساة عشار يومًا التالية
 من الخصااااوم، وعليه أن يحرر محداااارًا يثلت فيه: تار   تقديم هذه ( أعاله أوراقاً 1،2أن يقلل بعد انقداااااء المواعيد الملينة في اللندين )

 األورال، واسم مقدمها، وصفت".

التي تنص على: " لكل من تلقى إعالنًا بقرار إحالة أو لدعوى أن يودس قلم لتال المحلمة خالل خمسااااااااااااااة عشاااااااااااااار يومًا من تار    147
على ذلك بمذلرة ومسااااتندات خالل الخمسااااة عشاااار يومًا التالية طنتهاء  . ولخصاااامه الرد إعالنه مذلرة بمالحظاته مشاااافوعة بالمسااااتندات

 فرذا استعمل الخصم حقه في الرد لان ل ول التعقيل بمذلرة خالل الخمسة عشر يومًا التالية". الميعاد الملين بالفقرة السابقة.

 .37المادة  ( من القانون المصري في هذا المودع إلى المادة السابقة، أي38وتشير المادة ) 148
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هيئة المفوداااااااين  تعدتهيئة الدعوى  إتمام، وبعد 149لتتولى هذه الهيئة تحداااااااير موداااااااوس الدعوى 
، و جوم لذوي مساااااااااااالباً ثيرها النماس وتلدي رأيها يلوقائع والمسااااااااااااائل القانونية التي تحدد فيه التقر رًا 

منه على  ةً ور ولهم أن يطللوا ص ،الشأن أن يطلعوا على تقر ر هيئة المفودين بقلم لتال المحلمة
  .150نفقتهم

م رئي  المحلمة الدسااتور ة وبعد تقديم هيئة المفودااين تقر رها وخالل أساالوس من ذلك يقو 
 .151ذوي الشأن لتار   الجلسةو خطر قلم الكتال  ،موعد الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى تحديد 

 ،س الفلساااااااطيني فقد اتبع إجراءات مختصااااااارة في تحداااااااير الدعوى الدساااااااتور ةأما المشااااااارّ 
فيما أوجبه على قلم لتال المحلمة من دااااااااااارورة عرم ملد الدعوى أو الطلل على  احصاااااااااااره

ينة في رئي  المحلمة الدساااااااتور ة العليا مباشااااااارة خالل ثالثة أيام من تار   انقدااااااااء المواعيد المل
يقوم رئي  المحلمة  أنوبعد  ،اإلجراء األول دون مرورها على  أي هيئة أو لجنة تتبع المحلمة

لتعيين جلسة للدعوى يقوم قلم الكتال لرخطار ذوي الشأن طبقًا ل صول المقررة في قانون أصول 
 ( 244: 2010) الترلماني، .152المحاكمات المدنية والتجار ة

                                                 
( من قانون المحلمة الدستور ة العليا المصر ة، التي تنص على: " يعاااااااااااااارم قلم الكااااااااااااااتال ملد الدعوى أو 39راجع نص المادة ) 149

(. وتتولى الهيئة تحدير المودوس ، ولها في 37الطااااااااااالل على هيئة المفودين في اليوم التالي طنقداء المواعيد الملينة في الماااااااااااادة )
طتصاااال بالجهات ذات الشاااأن للحصاااول على ما يلمم من ليانات أو أورال ، لما أن لها دعوة ذوي الشاااأن طساااتيدااااحهم ما ساااليل ذلك ا

فات من وقائع وتكليفهم لتقديم مسااااتندات ومذلرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في األجل الذي تحدده . و جوم للمفوم أن 
كرار تأجيل الدعوى مللغًا ط يجاوم عشااار ن جنيهًا، ويلون قراره في هذا الشاااأن نهائيًا، لما يجوم له يصااادر قرارًا لتغر م من يتسااالل في ت

 إقالته من هذه الغرامة للها أو بعدها إذا ألدى عذرًا مقلوًط ".

بعد تحدااااااااير ( من قانون المحلمة الدسااااااااتور ة العليا المصاااااااار ة، التي تنص على: " تودس هيئة المفودااااااااين 40راجع نص المادة ) 150
ر ر الموداااوس تقر را تحدد فيه المساااائل الدساااتور ة والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسااالبًا. و جوم لذوى الشاااأن أن يطلعوا على هذا التق

 ." بقلم لتال المحلمة ، ولهم أن يطللوا صورة منه على نفقتهم

( من قانون المحلمة الدسااااااتور ة العليا المصاااااار ة، التي تنص على: " يحدد رئي  المحلمة خالل أساااااالوس من 41راجع نص المادة ) 151
. وعلى قلم الكتال إخطار ذوي الشاااأن لتار   الجلساااة بلتال مساااجل بعلم  إيداس التقر ر تار   الجلساااة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلل

 الوصول".

يعرم قلم الكتال ملد الدعوى أو الطلل على  -1( من قانون محلمتنا الدسااتور ة العليا، التي تنص على: "35ادة )راجع نص الم 152
، وذلك ليحدد تار   الجلساااااة التي تنظر فيها الدعوى أو المادة الساااااابقةرئي  المحلمة خالل ثالثة أيام التالية طنقدااااااء المواعيد الملينة ب

 .ةقاااانون أصااااااااااااااول المحااااكماااات المااادنياااة والتجاااار اااعلى قلم الكتاااال إخطاااار ذوي الشاااااااااااااااااأن لتاااار   الجلساااااااااااااااااة طبقاااًا ل -2  .الطلااال

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A15122_34#A15122_34
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A15122_34#A15122_34
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=45121&Ed=1
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إلى  "الدساااتوري في فلساااطينالقدااااء "الترلماني في رساااالته األساااتاذ عمر حدااارة وذهل 
 التداًء، يل ما اتبعه المشااااارس المصاااااري في شاااااأن عرم ملد الدعوى على هيئة المفوداااااينداااااتف

ن رأي الهيئة والثاني أ ،تخفيد العلء عن لاهل المحلمة الدساااااتور ةساااااللين األول وعما ذلك إلى 
 ر ق فيما ستقدي به.سيمثل نلراسًا يديء للمحلمة الدستور ة الط

ن التوسااااااااااااااع في إإذ  :ونحيل ذلك إلى ما انتهى إليه ،ننا نخالد ما ذهل إليه من رأيا  و 
ورأيها في المسااائل  ،اطسااتعانة لهيئة مختصااة تدر  ملد الدعوى وتقدم تقر رها حول ما جاء فيها

نلراسااااااااًا ليداااااااايء ولم يعد ذلك تفعله، فرن ذلك لم يلق لهيئة المحلمة شاااااااايئًا  ،الدسااااااااتور ة مساااااااالباً 
رأي هيئة  لل يخشااااااااى أن يؤثر ذلك بشاااااااالل مباشاااااااار على رأي المحلمة و جعل ،للمحلمة طر قها

من الناحية العملية اشتراكًا في عمل المحلمة القدائي، ومن ناحية أخرى فرن المشرس  المفودين
من أمد  المصري لم يدع مدة ممنية تنتهي هيئة المفودين خاللها من إعداد تقر رها مما سيطيل

ومع ذلك فرننا نوصاااااي مشااااارعنا الفلساااااطيني أن  ،التقاداااااي و ؤخر الفصااااال في الدعاوى و راكمها
ويساااعدهم في جمع السااوالق القدااائية وا عداد  ةيعاون القداااالدسااتور ة ملتبًا فنيًا للمحلمة  ئينشاا

، هم لكل قدااااااايةوغير ذلك مما تحتاج إليه لتابة الحلم وفقًا لمتطلباتهم واحتياجات ،المراجع الفقهية
 .وذلك تأسيًا بما درج عليه قداء المحلمة العليا األمر لية

 المرحلة الثانية: مرحلة المرافعة

( 36القاعدة العامة أن المحلمة تفصاااااااااااااال في الدعوى بغير مرافعة طبقًا لنص المادة رقم)
 ة العليا ( من قانون المحلمة الدسااااااااااتور 44) التي تقاللها المادة 153من قانون محلمتنا الدسااااااااااتور ة

نه إذا رأت المحلمة داااارورة المرافعة الشاااافوية فلها سااااماس الخصااااوم ويداااايد أإط ، 154المصاااار ة
                                                 

يلون ميعاد الحداااور خمساااة عشااار يومًا على األقل، ما لم يأمر رئي  المحلمة في حالة الدااارورة، وبناء على طلل ذوي الشاااأن   -3
 ".لتقصير هذا الميعاد إلى ما ط يقل عن ثالثة أيام، ويعلن هذا األمر إليهم مع اإلخطار لتار   الجلسة

لطلبات المعرودااااااة عليها تدقيقًا بغير مرافعة، فرذا رأت داااااارورة المرافعة الشاااااافوية، تحلم المحلمة في الدعاوى وا التي تنص على " 153
فلها ساااااماس الخصاااااوم، وفي هذه الحالة ط يؤذن للخصاااااوم أن يحداااااروا أمام المحلمة من غير محام معهم، وللمحلمة طلل ما يلمم من 

ليفهم لتقديم مساااااااتندات ومذلرات تكميلية وغير ذلك من ليانات أو أورال ولها دعوة ذوي الشاااااااأن طساااااااتيدااااااااحهم عما ترى من وقائع وتك
 ".إجراءات في األجل الذي تحدده 

. فرذا رأت داااااارورة المرافعة الشاااااافوية فيها  تحلم المحلمة في الدعاوى والطلبات المعرودااااااة عليها بغير مرافعة التي تنص على: " 154
ذن للخصاااااوم أن يحداااااروا أمام المحلمة من غير محام معهم. ساااااماس محامى الخصاااااوم وممثل هيئة المفوداااااين، وفى هذه الحالة ط يؤ 
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سااااااالفة ( 44)القانون المصااااااري وسااااااماس ممثل هيئة المفودااااااين لما هو وادااااااح من نص المادة 
وللمحلمة أن  ،المحلمة بغير محام   أماموفي هذه الحالة ط يؤذن للخصااااااااوم أن يحدااااااااروا  الذلر.

 ،هم عما ترى من وقائعحايداااااااااتساااااااااولها دعوة ذوي الشاااااااااأن ط ،أورالتطلل ما يلمم من لينات أو 
 .وغير ذلك من اإلجراءات ،يفهم لتقديم مستندات ومذلرات تكميليةلوتك

القانون محل  ةالدعوى الدسااااااااااااتور ة هي دعوى عينية تسااااااااااااتهدف محاكم نإبقي أن نقول 
وم ومن ثم فال تسري قواعد الحدور والغيال على اإلجراءات أمام الرقابة بقطع النظر عن الخص

  (344: 1995)سالمان،  155.المحلمة

صدار الحكم :المرحلة الثالثة  المداولة وا 

المداولة هي المناقشاااة التي تجري لين القدااااة أعدااااء المحلمة بعد انتهاء المرافعة وقلل 
( ولم يدااااااااااااااع قانون 372: 1995)ساااااااااااااااالمان،  ،النطق بالحلم لالتفال على الحلم في الدعوى 

 ،محلمتنا الدساااااتور ة العليا أو قانون المحلمة الدساااااتور ة العليا المصاااااري إجراءات معينة للمداولة
ل حلام المقررة في  -156طبقًا لقانون المحلمة الدستور ة العليا- األمر الذي تخدع معه أحلامها

وقانون المرافعات المدنية والتجار ة  م،2001لسنة ( 2) قانون أصول المحاكمات المدنية والتجار ة
 : ومنها ،المصري 

                                                 

. وللمحلمة أن  ( الحق في أن ينيلوا عنهم محاميًا في الجلساااااااة37ولي  للخصاااااااوم الذين لم تودس بأسااااااامائهم مذلرات وفقًا لحلم المادة )
 ".ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفودين في إيداس مذلرات تكميلية في المواعيد التي تحددها

ط تسري على الدعاوى والطلبات المعرودة  ( من قانون محلمتنا الدستور ة العليا، التي تنص على "37راجع نص المادة رقم ) 155
( من 45" ، وراجع أيدًا نص المادة ).المحاكمات المدنية والتجار ةقانون أصول  على المحلمة قواعد الحدور أو الغيال المقررة في

ط تسري على الدعاوى والطلبات المعرودة على المحلمة قواعد الحدور  قانون المحلمة الدستور ة العليا المصر ة، التي تنص على "
 ".أو الغيال المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجار ة

فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصاااال، تسااااري  ( من قانون محلمتنا الدسااااتور ة العليا، التي تنص على "26م )راجع نص المادة رق 156
( 2نون أصااااااااااااااول المحاكمات المدنية والتجار ة رقم )قا على قرارات اإلحالة والدعاوى والطلبات )التي تقدم للمحلمة( األحلام المقررة في

( من قانون 28"، ولذلك راجع نص المادة رقم )بما ط يتعارم وطليعة اختصااااااااص المحلمة واألودااااااااس المقررة أمامها م2001لسااااااانة 
إلحالة والدعاوى فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصااااااال تسااااااارى على قرارات ا المحلمة الدساااااااتور ة العليا المصااااااار ة، التي تنص على "

والطلبات التي تقدم إلى المحلمة األحلام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجار ة بما ط يتعارم وطليعة اختصاااااااااااااااص المحلمة 
 . واألوداس المقررة أمامه"

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=45122&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=45122&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=45120&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=45120&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=45120&Ed=1
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في  ةودامانًا لحر ة القداا ،: وذلك لدامان الحفاظ على هيبة األحلام لين المتقاداينالســـــــــــرية
ذا لانت المحلمة قد اسااااااااااااتمعت  ،إلداء الرأي يشااااااااااااترك في  أنمرافعة في الدعوى فال يجوم  إلىوا 

 المداولة غير القداة الذين سمعوا المرافعة. 

: فاألحلام تصاااااااادر لرجماس اآلراء أو باألغللية المطلقة لعدد أعداااااااااء  األحكام باألغلبية دارصـــــإ
ت في الحلم الرأي وط يثلّ  ،المحلمة أعدااااااءأي أربعة أصاااااوات على األقل من السااااابعة  ،المحلمة
و تم النطق بالحلم في  ،لما ط يذلر ما إذا لان الحلم قد صااادر باإلجماس أم باألغللية ،المخالد

الجلساااااااة المحددة لذلك وط يوجد ما يحول لين المحلمة وتأجيل إصااااااادار الحلم إلى جلساااااااة أخرى 
و تم النطق بالحلم بالتالوة منطوقة مع أساااااااااابابه عالنية و جل حدااااااااااور القداااااااااااة الذين  ،تحددها

لانت مساااااااودة الحلم موقعة من هيئة المداولة وتغيل بعداااااااهم فيجوم  فرذا ،المداولةاشاااااااترلوا في 
 (249:  1999)علد الفتاح،  .157تالوته من هيئة أخرى على أن يثلت ذلك في محدر الجلسة

التي اتبعتها المحلمة العليا األمر لية في  اإلجراءاتلعله مما ساااااااااااااالق ليانه يتدااااااااااااااح أن 
ظهارالمداولة ولتابة حيثيات الحلم  الرأي المخالد جاءت أكثر توفيقًا مما اعتمده المشاااااااااااااارس  وا 

خاصاااااة أن المشااااارس المدني المقارن قد نص على دااااارورة تساااااليل الرأي  .المصاااااري والفلساااااطيني
 ( 312:  2003، )عياد .المخالد فيما لو صدر الحلم باألغللية

( من قانون المحلمة الدساااتور ة العليا أن 38نص مشااارعنا الفلساااطيني في المادة رقم)قد و 
 أحلام المحلمة تصااااادر باسااااام الشاااااعل العربي الفلساااااطيني لما نص المشااااارس المصاااااري في المادة

"تصااااااااااااادر أحلام المحلمة وقراراتها باسااااااااااااام  هالدساااااااااااااتور ة العليا على أن المحلمة( من قانون 46)
  .الشعل"

أحلامهم باساااااام هللا ثم  ويعلنون  يصاااااادرون  تناقداااااااالقول أن بعم بالتنويه  ىقتدااااااانا وه
الناحيتين  مغالطة مرلبة منفي ذلك مغاطة وغلوًا و  أنونرى  العربي الفلساااااااطيني، باسااااااام الشاااااااعل

 الشرعية والدستور ة.

                                                 
ذلك نص المواد ( من قانون أصااااااااول المحاكمات المدنية والتجار ة الفلسااااااااطيني، ول 171- 169- 168 -187راجع نص المادة ) 157
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجار ة المصري. 170- 169 -168 -167 -166)
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نما هو مفوم  أما من الناحية الشااارعية فرن القاداااي غير مفوم بأن يحلم باسااام هللا، وا 
بأن يحلم باساااام الشااااعل طبقا للدسااااتور، ويحلم لرأيه وبما ُيعرم عليه من اللينات طبقًا للقانون، 
ليد ط وقد لان ذلك منهاج رسااااول هللا )صاااالى هللا عليه وساااالم( الذي دل عليه في الحديس الذي 

 :قاله أم المؤمنين أم مسلمة )ردي هللا عنها( أنه روته عن

ت ه  م ن  َبع ض  "  ُكم  َأن  َيُكوَن َأل َحَن ب ُحجَّ ُموَن إ َليَّ َوَلَعلَّ َبع ضـــــَ َتصـــــ  ر  َوا  نَُّكم  َتخ  إ نََّما َأَنا َبشـــــَ
يه  شَ  ُت َلُه م ن  َحقّ  َأخ  َمُع َفَمن  َقَضي  و  َما َأس  َي َلُه َعَلى َنح  نََّما َأق َطُع َلُه ق ط َعًة َوَأق ض  ًئا َفاَل َيأ ُخذ  َفإ  ي 

 158."م ن  النَّار

يل حلم صااعل الجمم إن لان الحلم الصااادر عن القادااي ساايصااومن جانل   خر فمن ال
قد حرم القول عليه بغير علم في الفتيا والقداااااء وجعله  (ساااابحانهلل إن هللا )هللا في جميع أموره، 

 :ه في المرتبة العليا منها فقال تعالىمن أعظم المحرمات لل جعل

ر  ال َحقّ  َوَأن  " َبغ َي ب َغي  ث َم َوال  ا َبَطَن َواا  ا َومــَ هــَ ن  ا َظَهَر م  ََ مــَ َفَواح  َم َربّ َي ال  ا َحرَّ ل  إ نَّمــَ قــُ
ل  ب ه  ُسل َطانًا َوَأن  َتُقوُلوا َعَلى َّللاَّ  َما ال تَ  ر ُكوا ب اَّللَّ  َما َلم  ُيَنزّ  َلُمونَ ُتش   159 "ع 

 ،وقال بعم السلد: "ليتق أحدلم أن يقول أحل هللا لذا وحرم لذا فيقول هللا له لذلت... 
 ،فال ينبغي أن يقول لماا ط يعلم ورود الوحي الملين لتحليلاه وتحر ماه ،لم أحال لاذا ولم أحرم لاذا

)الن القيم، ل ت:  ،حلم هللاط ينبغي أن يقال هذا  أحله هللا وحرمه هللا لمجرد التقليد أو بالتأو ل
وه إذا لر دة أن ينمل عد في الحديس الصاااااحيح أميره (صااااالى هللا عليه وسااااالم)نهى النلي ( وقد 38

  :حاصرهم على حلم هللا وقال

م  ْ"  ز ُلُهم  على ُحك  م  ْ فال ُتن  ن  فأَراُدوَك أن  ُتنزلهم على ُحك  صــــ  َت أه َل ح  ر  ذا َحاصــــَ  ،وا 
م  أم ال َم ْ فيه  يُب ُحك  ر   أُتص  ّنَك اَل َتد  َك َفإ  م  ز ل ُهم  على ُحك    160 "ولكن أن 

                                                 
 868صحيح اللخاري ص  158

 33سورة األعراف اآلية  159

 1358صحيح مسلم، ص  160
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لين حلم هللا وحلم األمير المجتهد، )صاااااااالى هللا عليه وساااااااالم( فتأمل ليد فرل الرسااااااااول 
أمير المؤمنين  يديسمى حلم المجتهدين حلم هللا، ومن هذا أيدا لما لتل لاتل لين يُ أن ونهى 
حلمًا حلم به، فقال هذا ما أرى هللا أمير المؤمنين عمر،   -هللا عنه رداااااااااااي-لن الخطال عمر 
 (39" )الن القيم، ل ت : ط تقل هذا ولكن قل هذا ما رأى عمر لن الخطال" :فقال

( من قانوننا األساااااااسااااااي المعدل 97أما من الناحية الدسااااااتور ة فبالرجوس إلى نص المادة )
السلطة القدائية مستقلة، وتتوطها المحاكم على اختالف أنواعها ى" م، التي تنص عل2003لسنة 

وتعلن  161،وتصدر أحلامها وفقًا للقانون  ،طر قة تشليلها واختصاصاتها القانون  ودرجاتها، ويحدد
" نجد أن نص هذه المادة جاء قطعيًا بصااااااادور .العربي الفلساااااااطيني األحلام وتنفذ باسااااااام الشاااااااعل

وا عالن األحلام القدااااائية باساااام الشااااعل العربي الفلسااااطيني، وعلى الرغم من أن نص هذه المادة 
، إط بطالن الحلم القدااااااااااائي وط يترتل على مخالفته ، ثر له على الحلمأط  ميص تنظيمجرد ن

نصاااااوص القانونية والدساااااتور ة، خاصاااااًة الواداااااح منها وقطعي أنه يتوجل على القاداااااي التمام ال
 الدطلة، ليلون نلراسًا طلتمام القانون، وليلّر بقسمه الذي أداه قلل الجلو  على منصة القداء.

 األحكام: نشر المرحلة الرابعة

" تنشااااااار قرارات المحلمة محلمتنا الدساااااااتور ة العليا على  ( من قانون 53) نصااااااات المادة
اللوائح الصاااااااااااااادرة بمقتداااااااااااااى أحلام هذا القانون في الجر دة الرسااااااااااااامية وبغير و ونظامها الداخلي 

مصروفات خالل خمسة عشر يومًا على األكثر من تار   صدورها " ويقالل هذه المادة في قانون 
لمحلمة في الدعاوى التي نصااات على " أحلام ا ،(99المحلمة الدساااتور ة العليا المصاااري المادة )

. وتنشاااار األحلام والقرارات المشااااار ر ملممة لجميع ساااالطات الدولة ..الدسااااتور ة وقراراتها بالتفسااااي
في الفقرة السابقة في الجر دة الرسمية وبغير مصروفات خالل خمسة عشر يومًا على األكثر  إليها

  ".من تار   صدورها

ة تستهدف التشر عات التي تتسم بالعمومية وانطالقًا من أن الدعوى الدستور ة دعوى عيني
والتجر د وتسري على الكافة فرن المشرس الدستوري لان من المنطقي أن ينص على نشر األحلام 

                                                 
وتنفذ باسم م، التي تنص على " تصدر األحلام 2002لسنة   1( من قانون السلطة القدائية الفلسطيني رقم 5راجع نص الماد ) 161

 الشعل العربي الفلسطيني، و جل أن تشتمل األحلام على األسبال التي لنيت عليها ".

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42914&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42914&Ed=1
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تساااااااااانى للجميع العلم لهذه األحلام والوقوف عليها بما يرة في الجر دة الرساااااااااامية وذلك حتى المذلو 
 .ور ةالقدائية الدست واألحلاميلفل استقرار المعامالت 

وعلى الرغم من أن القانون قد حدد فترة النشر خالل خمسة عشر يومًا من صدور الحلم 
نما ،إط أن النشر بعد هذه المدة ط يشلل أي بطالن قصد من الموعد الحس على سرعة النشر  وا 

وط يجوم اطحتجاج لين الخصاااوم  ،حفاظًا على اساااتقرار المراكم القانونية التي تكون معلقة بالحلم
بالنشااااااااااار حتى  اإللماملذا جام   والذين لهم اطحتجاج لذلك ،بعدم نشااااااااااار الحلم على خالف الغير

وبغير النشااار في الجر دة الرسااامية ط يفرم العلم بالحلم وط يلون له  ،يتسااانى للكافة العلم بالحلم
 ( 376: 1995)سالمان، . حجية قلل الغير
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 انيالث المبحث

 يتهحجو  الحكم الصادر في الدعوى الدستورية أثر

 :تقسيمتمهيد و 

قداااااي بعدم دساااااتور ة الذي يوخاصاااااة  ،في الدعوى الدساااااتور ة الحلم الصاااااادرطشاااااك أن 
 على وطية المحلمة التي أصاااااااااادرت، ولذلك القانون المخالد للدسااااااااااتور ترك أثرًا على، يقانون ما

يحوم على حجية مطلقة على خالف حجية األحلام ، لما أن ذلك الحلم الدسااااااااااااااتوري ذلك الحلم
 الصادرة عن القداء العادي.

وساااانسااااتعرم في هذا المبحس لل من أثر الحلم الصااااادر في الدعوى الدسااااتور ة وحجية 
 هذا الحلم في مطللين على النحو التالي:

  .الحلم بعدم دستور ة القانون أثر  األول: المطلب

 .الحلم الصادر في الدعوى الدستور ة حجيةالثاني:  المطلب
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 األولالمطلب 
 أثر الحكم بعدم دستورية القانون 

 :تمهيد وتقسيم

ساااواء تلك اآلثار التي تتعلق  ،س األحلام الصاااادرة بعدم دساااتور ة القانون  ثارًا متعددةحدِ تُ 
أو اآلثار التي تمتد إلى وطية المحلمة  ،بالقانون المطعون عليه والمخالد للدسااااااااااااااتور طبقًا للحلم

 التي أصدرت الحلم وأثره على المحاكم األخرى.

 :فرعيندستور ة القانون من خالل  من تناولنا ألثر الحلم الصادر بعدلذا سيلو 

 .: أثر الحلم على القانون المخالد للدستور األول الفرع

 .أثر الحلم على وطية المحلمة التي أصدرته : الثاني الفرع
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 األول الفرع

 أثر الحكم على القانون المخالف للدستور

وذلك لما يترتل عليها  ،تتميم األحلام الصاااااااااادرة بعدم دساااااااااتور ة القوانين باألهمية البالغة
ولما تترله هذه األحلام من  ثار على المراكم  ،من  ثار تتعلق بحماية ملدأ المشاااروعية في الدولة

القانونية ل شخاص العامة والخاصة، فهي ترتل لهم حقوقًا وتفرم عليهم التمامات وفقًا لمراكمهم 
 القانونية من النصوص غير الدستور ة.

عنا الفلسااااطيني اآلثار المترتبة على تلك األحلام في الفقرتين الثانية والثالثة وقد حدد مشاااارّ 
 التي تنص على: ،الدستور ة العليا المحلمةمن قانون  (41)من المادة 

إذا قررت المحلمة أن النص مودااااوس المراجعة مشااااول لليًا أو جمئيًا بعيل عدم الدسااااتور ة  -2"
في  دتوداااااح ذلك بقرار معلل يرسااااام حدود عدم الدساااااتور ة، والنص الذي تقرر عدم دساااااتور ته يع

 دإذا لان الحلم بعدم الدسااتور ة متعلقًا لنص جمائي تع -3 .طليقحدود قرار المحلمة محظور الت
األحلام التي صاااااااااادرت باإلدانة اسااااااااااتنادًا إلى ذلك النص محظورة التطليق، ويقوم رئي  المحلمة 

 ".لتلليغ النائل العام بالحلم فور النطق به إلجراء المقتدى القانوني الالمم
 ،من قانون المحلمة الدساااااااااتور ة العليا (49)مادة ويقالل هذا النص في القانون المصاااااااااري نص ال

 : التي تنص على
الدعاوى الدسااااااتور ة وقراراتها بالتفسااااااير ملممة لجميع ساااااالطات الدولة  فيأحلام المحلمة "
الجر دة الرساااااااامية وبغير  فيالفقرة السااااااااابقة  فيوتنشاااااااار األحلام والقرارات المشااااااااار إليها . وللكافة

و ترتل على الحلم بعدم  .على األكثر من تار   صااااادورها مصاااااروفات خالل خمساااااة عشااااار يوماً 
لنشاااااااااااار الحلم ما لم يحدد  التاليقانون أو طئحة عدم جوام تطليقه من اليوم  فيدسااااااااااااتور ة نص 

جميع  فيط يلون له  دااار ليالحلم لذلك تار خًا  خر أسااالق، على أن الحلم بعدم دساااتور ة نص 
من الحلم الصادر بعدم دستور ة هذا  ياستفادة المدعاألحوال إط أثر مباشر، وذلك دون إخالل ب

صاااااااااادرت باإلدانة  التياألحلام  دتع جنائيفرذا لان الحلم بعدم الدسااااااااااتور ة متعلقًا لنص  .النص
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، ويقوم رئي  هيئة المفوداااين لتلليغ النائل العام بالحلم فور ساااتنادًا إلى ذلك النص لأن لم يلنا
 ". النطق به إلجراء مقتداه

أن الفقه  المصاار ة المذلرة اإليداااحية لقانون إنشاااء المحلمة الدسااتور ة العليا أوردتوقد 
هو عدم تطليق النص المخالد للدسااااااتور في ( 49)نص المادة  ىعلى أن مؤد اوالقداااااااء اسااااااتقر 

نما بالنسااابة إلى الواقع والعالقات الساااابقة على صااادور الحلم بعدم دساااتور ة  المساااتقلل فحسااال، وا 
على أن يساتثنى من هذا األثر الرجعي الحقول والمراكم التي تكون قد اساتقرت عند ، أيدااً  النص

صاادوره بحلم حام قوة األمر المقدااي، أو بانقداااء مدة تقادم، أما إذا لان الحلم بعدم الدسااتور ة 
لأن لم  دمتعلقًا لنص جنائي، فرن جميع األحلام التي صااادرت باإلدانة اساااتنادًا إلى ذلك النص تع

 (445: 2003. )حسنين، باتةى ولو لانت أحلامًا تكن حت

ومع ذلك فقد اتجه جانل من الفقه المصري إلى أن الحلم بعدم دستور ة النص التشر عي 
بطاله، وبالتالي ط يملن للمحاكم أن تطبقه غير أن اطتجاه الغالل في الفقه  يؤدي إلى إلغائه وا 

دسااااااتور ة يلمم محلمة يرى أن الحلم بعدم ال ،و تمعمه سااااااعادة الدلتور رممي الشاااااااعر ،المصااااااري 
:  2010، قنديل) .تناس عن تطليق النص المقداااااااي بعدم دساااااااتور ته دون إلغائهمالموداااااااوس باط

194) 

أما القداء المصري فقد استقر على أن الحلم الصادر بعدم دستور ة نص تشر عي يلغي 
 2لساااااانة  39لحلم في القدااااااية رقم قوة نفاذه، ومن األحلام الدسااااااتور ة التي وردت لهذا الصاااااادد ا

 :الذي جاء فيه ،م1982فلراير  6جلسة  ،دستور ة دائيةق

التي اختصاات لها المحلمة الدسااتور ة  ،"... وألن الرقابة القدااائية على دسااتور ة القوانين
 162.العليا دون غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحلم بعدم دستور ة النص فتلغى قوة نفاذه"

ة الساااااااااائدة في الفقه والقدااااااااااء األمر ليين فتقرر أن الحلم بعدم الدساااااااااتور ة ط أما النظر 
نما يلشاااد حقيقة "العمل  يبطل القانون وط يلغيه، وط ينشااائ أي حالة قانونية جديدة متصااالة به، وا 

                                                 
م، المنشااااور في مجموعة المبادئ التي 1982فلراير  6قدااااائية دسااااتور ة، جلسااااة  2لساااانة  39انظر: الحلم الصااااادر القدااااية رقم  162

، منشاااورات المحلمة الدساااتور ة العليا المصااار ة، ص 2009 -1969عامًا قررتها المحلمة العليا والمحلمة الدساااتور ة العليا في أربعين 
571. 
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التشر عي" المعروم على المحلمة، فرذا اكتشفت المحلمة أن ذلك العمل التشر عي يتعارم مع 
إذ يشااااتر  حتى تكتساااال   ًا بالمدلول الفني لهذا اطصااااطالحذلك أنه لم يلن قانون الدسااااتور فمعنى

أعمال الساالطة التشاار عية صاافة القانون أن تكون صااادرة في الحدود التي رساامها لها الدسااتور من 
 (277: 2003)حسنين،  .ناحية الشلل والمودوس جميعاً 

م 1886في حلم لها صااااااااااااااادر عام عن هذه القاعدة األمر لية وقد علرت المحلمة العليا 
 نورتون دد مقاطعة شللي، فقالت: في قدية

فهو ط ينشئ حقوقًا  ،التشر ع المخالد للدستور لي  في الحقيقة قانونًا على اإلطالل ن"إ
وهو من الناحية القانونية منعدم القيمة تمامًا  ،وط يرتل واجبات وط يمنع حماية وط ينشااااااااااائ وظيفة

 (222: 1960)ألو المجد،  ."ولأنه لم يصدر أصالً 

مما ساالق يتدااح لنا أن المشاارس الفلسااطيني والمشاارس المصااري ولما المشاارس األمر لي قد 
وذلك بأن الحلم بعدم دستور ة القانون ط يؤثر على وجود  ،أخذوا لرقابة اطمتناس ط لرقابة اإللغاء

 وذلك بامتناس المحاكم عن تطليقه. ،المعنوي  هلل يؤثر على وجود ،القانون المادي

وار الذي عأحلامًا لاشااااااافة لل دلدساااااااتور ة تعمن ناحية أخرى فرن األحلام الصاااااااادرة بعدم ا
يعيل التشاار ع، فالمحلمة حين تقدااي بعدم دسااتور ة تشاار ع فرنها بحلمها هذا ط تنشاائ البطالن، 

ل منذ وطدته، طدي بعدم دستور ته بالتشر ع المقفا ،اًل بحلم الدستورفعشيئًا قائمًا  إنما هي تقرر
والنتيجة الحتمية لذلك هي  (384: 1999)سالمان،  ،والمحلمة تكشد عن شيء موجود من قلل

القانون منعدم القيمة ط من وقت صدور  دالقول باألثر الرجعي المطلق للحلم بعدم الدستور ة، فيع
نالحلم  الرجعي إلى لافة العالقات القانونية  من تار   صاااادوره هو، وبذلك ينسااااحل هذا األثر اموا 

 .التي نشاااااااااااااااااااأت بمقتدااااااااااااااااااااه، وعلى األودااااااااااااااااااااس والحقول والواجباااااات التي تقررت في ظلاااااه
 (223:  1960)ألو المجد، 

نص المادة -النصااااااااااااااوص الواردة في قانون محلمتنا الدسااااااااااااااتور ة العليا  نألو  ،تبعًا لذلك
في ظاهرها لانت  -(99)نص المادة -وفي قانون المحلمة الدسااااااااتور ة العليا المصااااااااري  -(41)

إط أن تفسااااير  ،يوحي بأن نفاذ الحلم بعدم الدسااااتور ة يلون بالنساااابة للمسااااتقلل ويسااااري بأثر فوري 
هذا النص بمراعاة ما أوردته المذلرة اإليداحية لقانون المحلمة الدستور ة المصر ة، وبعد الرجوس 
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رجعي للحلم الصادر بعدم الدستور ة في الحدود إلى النظام المقتب  منه، يؤدي إلى تقر ر األثر ال
)الشاااعر،  ،مخالفته للدسااتور فيهاباعتبار أن مقوماته لتشاار ع منذ اللحظة التي تحققت  ،المناساابة
( وعليه إذا لان الحلم بعدم الدستور ة متعلقًا لنص جنائي، فرن جميع األحلام التي 619: 1988

)الوحيدي،  ة،بات اً لأن لم تكن ولو لانت أحلامد عصاااااااااااااادرت باإلدانة اسااااااااااااااتنادًا إلى ذلك النص ت
( وقد جاءت أحلام المحلمة الدساااااااتور ة العليا المصااااااار ة تعلر عن اساااااااتقرار قاعدة 254: 2004

 3لسااانة  48األثر الرجعي في تطليق أحلامها بعدم الدساااتور ة، فجاء في حلمها في القداااية رقم 
 : م1983يونيو  11دستور ة جلسة  دائيةق

أن مؤدى عدم جوام تطليق النص المقدي بعدم دستور ته من اليوم التالي لنشر  "...لما
نما ينسااااحل  الحلم ن وعلى ما جاء بالمذلرة اإليداااااحية ن ط يقتصاااار على المسااااتقلل فحساااال، وا 
على الوقائع والعالقات الساااااااااااابقة على صااااااااااادور الحلم، على أن يساااااااااااتثنى من هذا األثر الرجعي 

ن قد اسااااتقرت عند صاااادوره بحلم حام قوة األمر المقدااااي أو بانقداااااء الحقول والمراكم التي تكو 
 .163مدة التقادم"

ت المحلمة العليا األمر لية عن درورة تقييد قاعدة سر ان الحلم الدستوري بأثر ر علوقد 
 رجعي في حلمها المشار إليه سابقًا في قدية نورتون دد مقاطعة شللي حيس قالت:

إذ ط يخفى أن القدااااء  ،مع ذلك التساااليم به على إطالقه "إن هذا األثر الرجعي ط يملن
قد يلون له من  ،على لافة الحقول والواجبات الناشئة في ظل القانون قلل القداء بعدم دستور ته

األداااااااااارار المادية والمعنوية، وقد يثير من اإلشاااااااااالاطت القانونية أدااااااااااعاف ما قد يؤدي إليه بقاء 
ك لم يلن أمام الفقه والقداااااء به من التسااااليم بداااارورة تقييد هذه القانون المخالد للدسااااتور... لذل

 .القاعدة النظر ة، ومراعاة الوجود الفعلي للقانون"

                                                 
م، والمنشور في مجموعة المبادئ التي 1983يونيو  11قدائية دستور ة جلسة  3لسنة  48انظر: الحلم الصادر في القدية رقم  163

منشاااورات المحلمة الدساااتور ة العليا المصااار ة، ص ، 2009 -1969قررتها المحلمة العليا والمحلمة الدساااتور ة العليا في أربعين عامًا 
571. 
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 49حيس نّص في المادة  ،واساااااتثنى المشااااارس المصاااااري النص الدااااار لي من قاعدة األثر الرجعي
ط يلون له في من قانون المحلمة الدستور ة صراحة "على أن الحلم بعدم دستور ة نص در لي 

 .جميع األحوال إّط أثرًا مباشرًا"

من قانون المحلمة  (41)ومن المالحظ أن مشاااااااااااااارعنا الفلسااااااااااااااطيني لم ينص في المادة 
ن لانت قاعدة األثر الدساااااااااتور ة العليا  على نطال ممني لتطليق الحلم بعدم دساااااااااتور ة القانون، وا 

الفقه والقدااااااااء غير أنه لان من األْوَلى الرجعي لتطليق الحلم بعدم الدساااااااتور ة قد اساااااااتقر عليها 
 تثليت هذه القاعدة في النص التشر عي وودع الدوابل والقيود الالممة لها.

 الثاني الفرع

 أثر الحكم على والية المحكمة التي أصدرته

من المتفق عليه تشااااااااااار عيًا وفقهًا وقدااااااااااااًء أنه من اآلثار المترتبة على النطق بالحلم أن 
وطية المحلمة التي أصاااااااادرته، وأنه بصاااااااادور الحلم فرن المحلمة تسااااااااتنفذ وطيتها النماس يخرج من 

األصااالية التي تتعلق بالطلبات األصااالية التي رفعت لها الدعوى فال يجوم لها تعديل ذلك القدااااء 
 (653: 1983)ألو الوفا،  .أو إحداس إدافة إليه

تتحقق هذه الوطية فيما إذا غير أنه تبقى للمحلمة التي أصاااااااااااااادرت الحلم وطية تكميلية، و 
قامت مصاالحة في تفسااير الحلم أو تصااحيحه أو إذا غفلت المحلمة التي أصاادرت الحلم الفصاال 

 (428: 2003)حسنين،  .في طلل مودوعي لان معرودًا عليها

 ،ولما لان قانون أصااااول المحاكمات المدنية والتجار ة هو الشاااار عة العامة في اإلجراءات
( من قاانون 26طبقاًا لنص الماادة ) ،تور اة العلياافي قاانون المحلماة الادساااااااااااااافيماا لم يرد باه نص 

( من قانون المحلمة الدسااااتور ة العليا المصااااري، فرن 28ليا الدسااااتور ة ونص المادة )محلمتنا الع
تكون صااالحة للتطليق أمام القداااء الدسااتوري، وفيما ط يتعارم مع فيهما األحلام المشااار إليها 
، وعليه سااااانتناول في هذا المطلل (1477:  1988المقررة أمامه. )شااااار د، طليعته واألودااااااس 

تتحقق فيما إذا قامت مصاااالحة في تفسااااير الحلم التي تكميلية، المحلمة الدسااااتور ة الوطية دراسااااة 
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الفصاال في طلل لان معرودااًا الدسااتور ة عن  أو تصااحيحه أو إذا غفلت المحلمةالصااادر عنها 
الفلسااااااااااااطيني،  قانون أصااااااااااااول المحاكمات المدنية والتجار ةالواردة في  ، وذلك طبقًا ل حلامعليها

 وقانون المرافعات المدنية والتجار ة المصري، على النحو التالي: 

 والية المحكمة الدستورية العليا بتفسير الحكم أثر الحكم على أواًل: 

يجوم " :م2001لساانة  2من قانون أصااول المحاكمات المدنية والتجار ة رقم  (184)تنص المادة 
للخصااااوم أن يطللوا باسااااتدعاء يقدم إلى المحلمة التي أصاااادرت الحلم تفسااااير ما وقع في منطوقه 

القرار الصااااااااادر بالتفسااااااااير متممًا من لل الوجوه للحلم الذي يفسااااااااره،  دمن غموم أو إلهام، ويع
 ".هذا الحلم من القواعد الخاصة بطرل الطعن العادية وغير العادية ويسري عليه ما يسري على

التي  ،من قانون المرافعات المدنية والتجار ة (192)وتقاللها في القانون المصاااري المادة  
وقع في  يجوم للخصااااااوم أن يطللوا إلى المحلمة التي أصاااااادرت الحلم تفسااااااير ما"نصاااااات على : 

الحلم الصادر  دويع . من غموم أو إلهام ويقدم الطلل األوداس المعتادة لرفع الدعوى  همنطوق
عليه ما يساااااااري على هذا الحلم من  من لل الوجوه للحلم الذي يفساااااااره ويساااااااري  بالتفساااااااير متمماً 

 ".العادية القواعد الخاصة بطرل الطعن العادية وغير

لتي يشااااااااااااااول منطوقهااا الغموم وبموجاال هااذا النص فاارنااه في حااالااة األحلااام القطعيااة ا
واإليهام أو الشااااااااك يسااااااااتطيع الخصاااااااام أن يطلل من المحلمة التي أصاااااااادرت الحلم تفساااااااايرًا لهذا 

صاااااااااااااااادر والحلم ال ،الغموم أو اإليهام بطلل يقدم إليها وفقًا ل ودااااااااااااااااس المعتادة لرفع الدعوى 
مصاااااااالحة لطالل  متممًا للحلم الذي يفسااااااااره، ويشااااااااتر  أن تتوافر هبالتفسااااااااير يعتلر من لل الوجو 

ر القدية في قلم الكتال في المواعيد المقررة في القانون وط تراعى هذه المواعيد، حّد التفسير وط تُ 
نما تحدد جلسة بطلل يقدم إلى ر   (656: 1982)ألو الوفا،  .المحلمة ئي وا 

ن المحلمة الدسااااااااااااااتور ة العليا يجل أن تحرص على أن ط يُ  تخذ من طلبات تفسااااااااااااااير وا 
ذلك ألن مثل هذه الطلبات   صلت فيهن فَ أيد الخوم فيما سلق لهذه األحلام لتجد ملرراألحلام 

)حسااانين،  .تنطوي في حقيقتها على طعن مباشااار في األحلام المطلول تفسااايرها وهو ما ط يجوم
وعلرت المحلمة الدسااااااااتور ة العليا المصاااااااار ة عن ذلك، في حلمها الصااااااااادر في  (431: 2003

 :حيس قالت م،1995إلر ل  15جلسة  ،دستور ة دائيةق 16لسنة  1القدية رقم 
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"اساااااتقر قدااااااء المحلمة الدساااااتور ة العليا على أن طلل التفساااااير ط يعد طر قًا من طرل 
هدم الطعن في األحلام، وط يم  حجيتها، وط يجوم أن يتخذ ذر عة إلى تعديلها أو نقدااااااااااااااها أو 

وقع في قدااااء الحلم  اساااتجالء ما يلون قدتعين أن يقتصااار على يي تقوم عليه، لل ذاألساااا  ال
هااام، وقوفااًا على حقيقااة مرماااه وتحاادياادًا للمعنى المقصااااااااااااااود منااه، دون م ااادة أو لمن غموم أو إ

 164.نقصان"

 .تصحيح األخطاس الماديةبالعليا والية المحكمة الدستورية أثر الحكم على ثانيًا: 

لساااااااااااااانة  2من قانون أصااااااااااااااول المحاكمات المدنية والتجار ة رقم  (1 183)تنص المادة 
أن تقرر تصااحيح ما  ،أو لناًء على طلل أحد الخصااوم ،للمحلمة من تلقاء نفسااها "على  م2001

دون مرافعاة، على أن يتم  ،لتاالياة لاانات أو حساااااااااااااااالياة ،وقع في حلمهاا من أخطااء ماادياة بحتاة
 ".هاالتوقيع على التصحيح من رئي  الجلسة ولاتل

 ،من قانون المرافعات المدنية والتجار ة (1 291)وتقاللها في القانون المصااااااااااااااري المادة 
أو  لتالية ،تتولى المحلمة تصااااااااااحيح ما يقع في حلمها من أخطاء مادية بحتة " التي تنص على

 ،غير مرافعة وذلك بقرار تصاااادره من تلقاء نفسااااها أو لناء على طلل أحد الخصااااوم من ،حسااااالية
 ".هو ورئي  الجلسة لاتل المحلمة هذا التصحيح على نسخة الحلم األصلية و وقعه ي و جر 

سالفة الذلر يجيم القانون للمحلمة أن تتولى تصحيح ما يقع في حلمها من  للموادوطبقًا 
وذلك بقرار تصااادره المحلمة من تلقاء نفساااها أو لناء  ،أخطاء مادية بحتة لتالية لانت أو حساااالية

 (654: 1982. )ألو الوفا، ويصدر هذا القرار من غير مرافعة لخصوم،على طلل أحد ا

وتبعًا لذلك فرن للمحلمة الدسااتور ة العليا وحدها أن تصااحح من تلقاء نفسااها أو لناًء على 
طلل أحد الخصوم ما يقع في حلم تصدره من أخطاء مادية بحتة لتالية أو حسالية، على أنه ط 

المواد ساااااالفة اإلشاااااارة  الفقرة الثانية من ار التصاااااحيح طبقًا لنصيجوم للخصاااااوم أن يطعنوا في قر 

                                                 
م، والمنشور في مجموعة المبادئ التي 1995إلر ل  15قدائية دستور ة، جلسة  16لسنة  1انظر: الحلم الصادر في القدية رقم  164

لدسااتور ة العليا المصاار ة،  ص ، منشااورات المحلمة ا2009 -1969قررتها المحلمة العليا والمحلمة الدسااتور ة العليا في أربعين عامًا 
1047. 
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ذلك أنه وفقًا لقانون المحلمة الدسااااااااااااااتور ة العليا فرن أحلام المحلمة وقراراتها نهائية وغير قاللة 
 (440: 2003)حسنين،  .للطعن

 

والية المحكمة الدستورية العليا في الفصل في بعض الطلبات  أثر الحكم على ثالثًا:
 الموضوعية التي أغفلت الفصل فيها

 م2001لساانة  2من قانون أصااول المحاكمات المدنية والتجار ة رقم  (185)تنص المادة 
إذا أغفلت المحلمة من أساااابال حلمها ومنطوقه الفصاااال في بعم الطلبات المودااااوعية،  على "

صااااالحة أن يطلل باساااااتدعاء يقدم إلى المحلمة التي أصااااادرت الحلم النظر في جام لصااااااحل الم
 ".الحلم الصادر في الطلل متممًا للحلم الصادر في الدعوى د الطلل والحلم فيه، ويع

من قااانون المرافعااات الماادنيااة  (193)ويقاااللهااا في القااانون المصااااااااااااااري نص المااادة رقم 
المحلمااة الحلم في بعم الطلبااات المودااااااااااااااوعيااة جااام إذا أغفلاات  "التي تنص على والتجااار ااة 
 ".أن يعلن خصمه بصحيفة للحدور أمامها لنظر هذا الطلل والحلم فيه الشأن لصاحل

ويفترم إلعمال هذه المادة أن يلون الخصااااااام قد تقدم بطلبه الموداااااااوعي األصااااااالي في 
مة قد أغفلت الفصاااال وأن المحل ،وأنه قام لتأدية الرساااام المطلول بصاااادده لامالً  ،عر دااااة الدعوى 

فحينها يجوم لصاااااااااحل الشااااااااأن أن يعلن خصاااااااامه بالحدااااااااور أمام  ،في هذا الطلل إغفاًط لامالً 
 ، ويشتر  لجوام ذلك:هالمحلمة لنظر هذا الطلل والحلم في

 أن يلون اإلغفال إغفاًط لليًا يجعل الطلل معلقًا لم يقم فيه قداًء دمنيًا. .1
 (656:  1982يلون الطلل طلبًا مودوعيًا. )ألو الوفا،  أن .2

وتبعًا لذلك إذا أغفلت المحلمة الدسااااااااتور ة العليا الفصاااااااال في دسااااااااتور ة تشاااااااار ع من لين 
جام لصااحل الشاأن أن يلجأ  ،تشار عات عدة طعن فيها أمامها بعدم الدساتور ة عن ساهو أو خطأ

صاااال فيه، وذلك بغير تجديد إجراءات رفع الدعوى إليها مجددًا لنظر الطلل الذي أغفلته توطئة للف
التي  ،على خالف طلل تفساااير األحلام الصاااادرة في الدعاوى الدساااتور ة وتصاااحيحها ،الدساااتور ة
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ما يلمم معه رفعها إلى المحلمة  ،تتصااااااال بالمحلمة بعد اساااااااتنفاذ وطيتها وخروج النماس من حومتها
 (443: 2003حسنين، وفقًا لإلجراءات القانونية المقررة بصددها. )
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 الثاني المطلب

 حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية

 :تمهيد وتقسيم

ها أن الحلم ا دمؤ  ،قانونياة ط تقلال إثباات العل  حجياة الشاااااااااااااايء المحلوم به هي قر ناة
قداااي به، فهو حجة على ما  ،من ناحية الشااالل وعلى حق من ناحية الموداااوس صاااحيحاً صااادر 

)ألو الوفا،  .د بالحجية إّط لين خصاااوم الدعوى التي صااادر فيها الحلمعتط ي وفي القدااااء العادي
1983  :659) 

و ثور التساااؤل هنا عن حجية الحلم الصااادر في الدعوى الدسااتور ة، هل له حجية نساالية 
أم أّن له حجية مطلقة تساااري في مواجهة  ؟تقتصااار على طرفيه لما هو الحال في الدعوى العادية

وعلى  .؟لما يثور التساااااؤل عن مدى قاللية هذا الحلم للطعن عليه ؟ساااالطات الدولة الكافة وجميع
 على النحو التالي : ةثالث فروسما تقدم سنقسم هذا المطلل إلى 

 .: حجية الحلم الصادر بعدم الدستور ةاألول الفرع

 الدستور ة. : حجية الحلم الصادر لرفم الدعوى الثاني الفرع

 .للطعن تهقالليحجية الحلم وعدم : الثالث الفرع
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 األول الفرع

 حجية الحكم الصادر بعدم الدستورية

األحلام الصاااااااااااادرة عنها  من قانون محلمتنا الدساااااااااااتور ة العليا حجية (41)نظمت المادة 
"أحلام المحلمة في الدعاوى الدسااتور ة وقراراتها بالتفسااير ملممة لجميع ساالطات الدولة  فقررت أن
 .وللكافة"

الذي  ،من قانون المحلمة الدسااااتور ة العليا المصاااار ة (94)وهذا النص يقالل نص المادة 
"أحلام المحلمة في الدعاوى الدساااااتور ة وقراراتها بالتفساااااير ملممة لجميع سااااالطات الدولة  يقرر أن
 .وللكافة"

ومن الوادااح أن مشاارعنا الفلسااطيني قد اسااتعان بالنص المصااري بشاالل لامل، والمسااتفاد 
ذا النص أن الحلم الصاااااادر في الدعوى الدساااااتور ة ذو حجية مطلقة وعامة، مما يؤدي إلى من ه
مرة واحدة وبصاااافة نهائية، وبالتالي ط يساااامح في أو الالئحة فية النماس حول دسااااتور ة القانون تصاااا

أن يحلمها هذا القانون المسااتقلل لرثارة هذه المشااللة من جديد بصاادد الحاطت الجمئية التي يملن 
ة، وتعد لذلك األحلام الصااااادرة عن المحلمة الدسااااتور ة العليا في هذا الشااااأن ملممة حو تلك الالئأ

لما تعد ملممة أيداااااااًا للسااااااالطة التشااااااار عية بحيس  ،لجميع المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها
 يجل عليها أن تعيد النظر في القانون الذي حلم بعدم دسااااااااتور ته حتى يتفق مع الدسااااااااتور، وتعد

 ،بعدم دساتور ته يعليها عدم تطليق القانون الذي قدال لذلك للسالطة التنفيذية، بحيس يج ملممة
 (377: 1995)سالمان،  .و جل عليها أن تلغي اللوائح التي قررت المحلمة عدم دستور تها

ن حجية الحلم الصااااادر في الدعوى الدسااااتور ة ط يسااااتثنى منه المحلمة التي أصاااادرت ا  و 
ك فرن إلمامية الحلم الصااااااااادر منها ينصاااااااارف إليها بحيس ط يجوم دسااااااااتور ًا بعد الحلم، وعلى ذل

ذلك، حتى ولو تغير الدسااااتور الذي صاااادر الحلم في ظله وأصاااابح الدسااااتور الجديد يليح إصاااادار 
مثل هذا القانون، فالقاعدة أن القانون يجل أن يصاادر بالموافقة ألحلام الدسااتور المعمول به وقت 

 (473: 2003)حسنين،  .صدوره
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وقد علرت المحلمة الدسااااااااااااااتور ة العليا المصاااااااااااااار ة عن التأكيد على هذه الحجية المطلقة 
 دائيةق 2لسنة  39في حلمها الصادر في القدية رقم  الدستور ة ل حلام الصادرة في الدعاوى 

 عندما قررت أن: م،1982فلراير  6جلسة  ،دستور ة

القدااااااااء، ومؤدى ذلك أن األحلام الصاااااااادرة تكون هذه األحلام ملممة لجميع جهات  "...
في الدعاوى الدساااتور ة تكون لها حجية مطلقة بحيس ط يقتصااار أثرها على الخصاااوم في الدعاوى 

نما ينصرف هذا األثر إلى الالتي صدرت فيه  165.ة وتلتمم لها جميع جهات القداء"فاكا، وا 

قلل إنشاااااء المحلمة  ،رونشااااير هنا إلى أن قداااااء المحلمة العليا المصاااار ة لان قد اسااااتق
 م1977فلراير  5ومن ذلك حلمها الصااادر لجلسااة  ،على المبادئ السااابقة ذاتها ،الدسااتور ة العليا

حيس قررت : "الخصاااااومة في الدعوى الدساااااتور ة توجه إلى النصاااااوص التشااااار عية المطعون فيها 
ور ة ملممة ومن ثم فهي خصاااااااومة عينية، وتكون األحلام الصاااااااادرة بعدم الدسااااااات ،لعيل دساااااااتوري 

ذا أثير طعن في دعوى تالية بشااااأن عدم دسااااتور ة نص سااااالق للمحلمة  لجميع جهات القداااااء، وا 
. ذات مودااااااااااااوس، وبالتالي غير مقلولة"العليا للقداااااااااااااء بعدم دسااااااااااااتور ته لانت هذه الدعوى غير 

 (278: 1995)سالمان، 

ة للطليعة العينية وتلدو الحجية المطلقة ألحلام المحلمة الدسااااااااااااااتور ة العليا نتيجة منطقي
التي توجه الخصااااااااااااومة فيها إلى نص تشاااااااااااار عي مطعون فيه بعيل مخالفة  ،للدعوى الدسااااااااااااتور ة

 (239: 2004)الوحيدي،  .للدستور

ومن هنا يتلين لنا أن ما اساااااااتقر عليه الفقه والقدااااااااء أن حلم المحلمة الدساااااااتور ة العليا 
فة ساااااالطات الدولة التشاااااار عية والتنفيذية بعدم دسااااااتور ة القانون حلم ذو حجية مطلقة بالنساااااابة لكا

 والقدائية ولذلك للكافة.

ويالحظ أن الحجية التي تحظى لها األحلام الدساااااتور ة يقتصااااار نطاقها على النصاااااوص 
فصاااااااالت فيها المحلمة فصاااااااااًل حاساااااااامًا و التشاااااااار عية التي لانت مثارًا للمنامعة حول دسااااااااتور تها، 

                                                 
م، المنشااور في مجموعة المبادئ التي 1982فلراير  6قدااائية دسااتور ة، جلسااة  2لساانة  39انظر: الحلم الصااادر في القدااية رقم  165

، منشاااورات المحلمة الدساااتور ة العليا المصااار ة، ص 2009 -1969قررتها المحلمة العليا والمحلمة الدساااتور ة العليا في أربعين عامًا 
570. 
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وم قوة حلم تفصااااااااااااال به المحلمة بالفعل فال يلمة و بقداااااااااااااائها، أما ما لم يلن مطروحًا على المح
 (313:  2001)علد المجيد،  ي.األمر المقد

أن " الحجية المطلقة  يه المحلمة الدساااااتور ة حينما قداااااتويساااااتفاد ذلك مما اساااااتقرت عل
والمانعة من نظر أي طعن دسااااااااتوري جديد يقتصاااااااار  ،ل حلام الصااااااااادرة في الدعاوى الدسااااااااتور ة

التشااااااااار عية التي لانت مثارًا للمنامعة حول دساااااااااتور تها، وفصااااااااالت فيها نطاقها على النصاااااااااوص 
المحلمة فصاااااااااااًل حاساااااااااامًا بقدااااااااااائها، أما ما لم يلن مطروحًا على المحلمة ولم يلن مثارًا للنماس 

وم قوة األمر حفال يملن أن يلون مودااااااااااااااوعًا لحلم يأمامها، ولم تفصاااااااااااااال فيه المحلمة بالفعل، 
 166.المقدي"

 الثاني الفرع

 حجية الحكم الصادر برفض الدعوى الدستورية

أما عن األحلام الصاااادرة لرفم الدعوى أمام المحلمة الدساااتور ة العليا فرنه لتحديد مدى 
حجيتها يقتدااااي التفرقة لين األحلام الصااااادرة لرفم الدعوى مودااااوعًا لثلوت دسااااتور ة القانون، 

 وبين األحلام الصادرة لرفم الدعوى شلاًل .

 ض الدعوى على أساس موضوعيأواًل : رف

إذا ُأصااادر حلم لرفم الدعوى على أساااا  موداااوعي، فرن المحلمة قلل إصااادارها لهذا 
وفحصت لاًل  ،الحلم ط لد أنها قد تعردت لمدى مطابقة النص محل الطعن ونصوص الدستور

منها فحصاااًا دقيقًا، وتعردااات فيه للموداااوس تعرداااًا لافيًا اساااتناداً إلى ما ورد في صاااحيفة الطعن 
لداة في من أسبال، وما تراه المحلمة ذاتها من أسبال أخرى للطعن بعدم الدستور ة، غير تلك المُ 

تور ة النص الصااااحيفة، ومن هنا فرن الحلم الصااااادر لرفم الطعن ط لد أن يلون قد فحص دساااا

                                                 
م، والمنشاااااور في مجموعة 1989مار   4قداااااائية دساااااتور ة، جلساااااة  3لسااااانة  69، 68ر في القدااااايتين رقم انظر: الحلم الصااااااد 166

، منشاااااااورات المحلمة الدساااااااتور ة العليا 2009 -1969المبادئ التي قررتها المحلمة العليا والمحلمة الدساااااااتور ة العليا في أربعين عامًا 
 .572المصر ة، ص 
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بمعنى الكلمة، وانتهت إلى أن النص محل الطعن ط يخالد الدساااتور في شااايء، فمثل هذا الحلم 
 (380:  1995)سالمان،  .الدستور ة ميحوم حجية مطلقة شأنه شأن الحلم الصادر بعد

ومن ذلك حلمها في  المصااااار ة، وقد اساااااتقرت على ذلك أحلام المحلمة الدساااااتور ة العليا
 حيس تقرر: م،1984مار   17جلسة  ،دستور ة دائيةق 5لسنة  136الدعوى 

"أن األحلام الصادرة في الدعاوى الدستور ة هي بطليعتها دعاوى عينية، توجه الخصومة 
فيها إلى النصاااااااوص التشااااااار عية المطعون عليها بعيل دساااااااتوري تكون لها حجية مطلقة بحيس ط 

نما ينصااااااارف هذا األثر إلى الكافة يقتصااااااار أثرها في الخصاااااااوم في الدعاوى التي صااااااادر في ها، وا 
وتلتمم به جميع ساااالطات الدولة سااااواء لانت قد انتهت إلى عدم دسااااتور ة النص التشاااار عي فيه أم 

وذلك ألن الرقابة القدااااائية على دسااااتور ة  ،ورفم الدعوى على هذا األسااااا  ... إلى دسااااتور ته
هي رقابة شاااااملة تمتد إلى الحلم بعدم القوانين التي اختصاااات لها المحلمة الدسااااتور ة دون غيرها 

دساتور ة النص فتلغي قوة نفاذه، أو إلى تقر ر دساتور ته وبالتالي ساالمته من جميع العيول وأوجه 
 .167البطالن"

 ثانيًا : عدم قبول الدعوى لعيب شكلي 

قلول اساتنادًا إلى سالل من األسابال القد يصادر عن المحلمة الدساتور ة العليا حلم بعدم 
لأن تكون صااااااااحيفة الدعوى خالية من توقيع محام ، أو أن تكون خالية من ليان النص  ،يةالشاااااااالل

الدعوى بعد فوات  عالتشر عي محل الطعن أو النص الدستوري محل المخالفة الدستور ة أو أن ترف
( وذلك دون أن تتطرل المحلمة إلى بحس عيل 382: 1995)ساااااااااالمان،  ،ميعاد الثالثة أشاااااااااهر

( فلداهة في 244: 2004لوحيدي، )ا ،مخالفة النص ل حلام المودااااااااوعية المقررة في الدسااااااااتور
الحالة ط يلون هناك ثمة مانع من العودة إلى الطعن على ذات النص بعدم الدساااتور ة ساااواء  ههذ

متى اسااااااتوفى الطعن الشاااااارو  واألوداااااااس التي لان  ،غيرهممن لان خصاااااامًا في الدعوى أو من 
( وبالتالي فرن هذا الحلم ط يلون له 315: 2001)علد المجيد،  .تخلفها قد أّدى إلى عدم القلول

ساااااااوى حجية نسااااااالية يقتصااااااار أثرها على الدعوى التي ُأثير بصاااااااددها الطعن، وعلى أطرافها دون 
إعادة الطعن على ذات النص ومن ذات األشااااااااااااااخاص ولما قلنا ط يحول هذا الحلم دون  ،غيرهم

                                                 
 (381:  1995م. )سالمان، 1984مار   17قدائية دستور ة، جلسة  136في القدية رقم انظر: مقتطفات من الحلم الصادر  167
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إذا ما توفرت الشاااااااااااااارو  التي لانت قد تخلفت، فال ينبغي أن يلون الحلم بعد القلول حائاًل دون 
. بالنسااااااااابة للمدعي أو بالنسااااااااابة لغيرهقلول الدعوى إذا ما توافرت شااااااااارو  قلولها بعد ذلك ساااااااااواًء 

 (382: 1995)سالمان، 

م لرفم الطعن اسااااااتنادًا إلى ساااااالل مودااااااوعي وتلين بعد أما في حال إذا ما صاااااادر حل
الفحص أن القانون غير دسااتوري اسااتنادًا إلى ساالل شااللي، وأعيد طرحه على المحلمة الدسااتور ة 

 على فرن قدااء المحلمة الدساتور ة العليا المصار ة اساتقر ،العليا اساتنادًا إلى هذا السالل الشاللي
قتصاااار على أساااابال الطعن الواردة بالصااااحيفة، أو بقرار أن المحلمة عند فحصااااها للدسااااتور ة ط ت

نما لها أن تسااااتظهر أساااابابًا أخرى غيرها وأن تبساااال لرقالتها عليها فداااااًل على أن لها  ،اإلحالة وا 
الذي تساااااتطيع عن طر قه أن تجابه أي نص  خر غير دساااااتوري غير المعروم  ،حق التصااااادي

وى من الناحية المودااااااااااااااوعية قد تعرم عليها، ومن ثم فرن الحلم الصاااااااااااااااادر عنها لرفم الدع
للنواحي الشااللية قلل المودااوعية، وبالتالي يفترم سااالمة التشاار ع محل الطعن من لافة العيول 
الشاللية والموداوعية على الساواء لخالف ما إذا لان عدم قلول الدعوى راجعًا لسالل شاللي، فرن 

 (382: 1995)سالمان،  .المحلمة تقتصر على بحس الشلل فقل دون أن تتعرم للمودوس

ر ة العليا المصاار ة من قانون المحلمة الدسااتو  (49)إدااافة أن نص المادة  موعلى ما تقد
م المحلمة في ا( من قانون محلمتنا الدساااااااااااتور ة العليا قد نصااااااااااات على أن أحل41ونص المادة )

تكون والحالة  الدعوى الدساااتور ة العليا مالممة لجميع سااالطات الدولة والكافة فرن حجية هذا الحلم
 (242: 2004)الوحيدي،  .هذه حجية مطلقة

وهناك ثمة حالة وحيدة يملن أن تتم فيها إعادة عرم مساااااااااااألة الدساااااااااااتور على المحلمة 
وهي حالة صااااادور دساااااتور جديد أو تعديل الدساااااتور القائم  ،الدساااااتور ة العليا لتتولى الفصااااال فيها

مخالفًا للدستور  ،ور ة أن قررت دستور تهالذي سلق للمحلمة الدست ،النص التشر عي معه يصبح
 (243: 2004)الوحيدي،  .الجديد أو التعديالت المستحدثة
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 الثالث الفرع

 للطعن تهعدم قابليحجية الحكم الدستور  و 

"أحلام المحلمة وقراراتها محلمتنا الدسااااااااتور ة العليا على من قانون  (40)نصاااااااات المادة 
 (48)نهائية وغير قاللة للطعن" ويقالل هذا النص في القانون المصري ما نصت عليه المادة رقم 

من قانون المحلمة الدساااااااااتور ة العليا حيس جاء فيه : "أحلام المحلمة وقراراتها نهائية وغير قاللة 
 .للطعن"

طالقااه قاااطعااة   في عاادم قااالليااة أحلااام المحلمااةوقااد جاااءت هااذه المااادة بعموم نصااااااااااااااهااا وا 
للطعن بأي طر ق من طرل الطعن عادية لانت أم غير عادية، ولذلك عدم  الدسااااااااااااااتور ة العليا

 -لما ذلرنا سابقاً – إذ  سواء في شأن الطلبات األصلية أو الفرعية ،مراجعتها أو إعادة النظر فيها
ألصاااااااالية مع مراعاة ساااااااالطتها تسااااااااتنفذ المحلمة وطيتها في جميع المسااااااااائل المتصاااااااالة بساااااااالطتها ا

 (331: 2001)علد المجيد،  التكميلية.

 دااااااائيةق 9لساااااانة  39وقد قداااااات المحلمة الدسااااااتور ة العليا المصاااااار ة في الدعوى رقم 
بأن قدااااءها يحوم حجية مطلقة تحول لذاتها دون المجادلة  م،1994مار   6جلساااة  ،دساااتور ة

ومع ذلك فرنه نظرًا ألن قانون محلمتنا  فيه، أو إعادة طرحه على المحلمة الدسااااااااااتور ة لمراجعته.
إلى ساااااااار ان قواعد قانون  الدسااااااااتور ة العليا وقانون المحلمة الدسااااااااتور ة العليا المصاااااااار ة قد أحاط

جار ة على أحلام وقرارات المحلمة فيما لم يرد به نص خاص في أصاااااول المحاكمات المدنية والت
وبما ط يتعارم وطليعة هذه األحلام والقرارات، فرن نهائية أحلام المحلمة الدسااااااااااااااتور ة  ،القانون 

وعدم قالليتها للطعن ط تمنع من المطالبة لبطالن أحلام المحلمة بسااااااااااالل مخاصااااااااااامة أعدااااااااااااء 
 (249: 2004، )الوحيدي .المحلمة وعدم صالحيتهم

ية، خاصة إذا ظهر وهنا يثور تساؤل حول قيمة الحلم بعدم دستور ة قانون لسابقة قدائ
 ؟فساد هذا الحلم
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التساااااؤل في النظام القدااااائي األمر لي، الذي يعتمد على القيمة النساااالية  عن هذاظهر اإلجابة تو 
قتداااااي هذه تدساااااتوري و الذي يظهر بشااااالل واداااااح في مجال القانون ال ،لملدأ الساااااوالق القداااااائية

النساالية لملدأ السااوالق القدااائية أن يقوم القداااء نفسااه ممثاًل بالمحلمة الدسااتور ة العليا لتصااحيح 
 (25: 1929)و لجي،  .دائية الفاسدةخطئها عن طر ق العدول عن السوالق الق

وقد علرت المحلمة العليا األمر لية عن نظرتها إلى نساااااالية ملدأ السااااااوالق القدااااااائية في 
وفيه يقول  ،The Passenger Casesفي القدااااية المعروفة باساااام  م1849حلمها الصااااادر عام 
نه يجل أن يلون معلومًا أن القاعدة التي تجري عليها هذه المحلمة هي أن إرئيسااااااااااااااها تاني : "

 راءها في تفسير الدستور تظل دائمًا مفتوحة للبحس، إلعادة النظر فيها إذا تلين أنها أقيمت على 
 .إّط على قوة ما تسااااااتند إليه من منطق وتدليل" عتمدتأّط  يجلوحجية هذه اآلراء  ،  خاطئأسااااااا

 (232: 1960)ألو المجد، 

 خذتالمحلمة العليا األمر لية أوبناًء على اساااااتقرار ملدأ نسااااالية الساااااوالق القداااااائية فرن 
 تسلك ثالس سلل للخروج على ملدأ حجية السوالق القدائية :

أن تتجاهل الحلم القديم تمامًا وط تشاااااااااااااير إليه مطلقًا في حلمها الجديد ملتفية  :ىالســــــــبيل األول
:  2003)حسنين،  .لتقر ر ملدأ قانوني مخالد، وهو ما يعرف بطر قة النس  عن طر ق اإلهمال

287) 

ذا لان من ممايا هذه الطر قة أنها تيسااااااااااااار على المحلمة تصاااااااااااااحيح أخطائها في هدوء  وا 
عام، فرن من أخطارها أنها قد تعين المحلمة على العودة إلى قداااااائها الساااااالق ودون إثارة للرأي ال

 (234: 1960)ألو المجد،  .وبذلك يللغ اطدطرال في المعامالت القانونية ذروته القصوى 

أن تقوم المحلمة بالتمييم لين السااااابقة وبين القدااااية المنظورة أمامها تمييمًا  ي: وهةالســبيل الثاني
م هذا التمييم على تقر ر اختالف الوقائع لين و اساااااااااااتبعاد تطليق الساااااااااااابقة، وقد يق ىتنتهي معه إل
)حساااانين،  .أو يعتمد على تفسااااير السااااابقة تفساااايرًا يقيد مدلولها أو يحدد نطال تطليقها ،القداااايتين
2003 :289) 



269 

 

 

ن هذا األسااااااالول لدوره ط يقل خطرًا عن ساااااااابقه إذ تبقى الساااااااوالق القديمة قائمة ونافذة ا  و 
)ألو المجد،  .سااااااااااااااتطيع المحلمة أن تعود إليها في أي وقت لدعوى تماثل الوقائع في الحالتينوت

1960  :235) 

السااليل إذا لم تسااتطع تجاهل السااابقة القديمة أو تلين لها  ه: وتلجأ المحلمة إلى هذةالسـبيل الثالث
الملدأ المقرر في  وهو العدول الصاااااااار ح عن ،التماثل التام لينها وبين الدعوى المعرودااااااااة أمامها

:  2003)حساانين،  .تلك السااابقة، فتقرر المحلمة أن السااابقة القديمة قد انقداات بقدااائها الجديد
289) 

ير ظاهرة تعديل المحلمة للسااوالق القدااائية داح األمر ليين في تقوقد اختلفت أنظار الشاارّ 
فرأى بعدااهم في عدول المحلمة الصاار ح عن بعم السااوالق  ًا،ولي  مطلق اً واعتبار تأثيرها نساالي

أمرًا يبعس على الثقة لها ويلشاااد عن مدى حرصاااها على تصاااحيح أخطائها لنفساااها، ورأى فر ق 
 خر في هذه الظاهرة أمرًا شااااااديد الخطورة يهدد اطسااااااتقرار في المعامالت و جعل ذوي الشااااااأن في 

ه الحملة داخل المحلمة القاداااي روبررت ، فقرر في وتمعم هذ ،حيرة من حقيقة مراكمهم القانونية
ن سااارعة عدول المحلمة عن أحلامها قد جعلت تلك األحلام أشااابه لتذلرة السااالة إ"أحد أحلامه : 

وذلر في رأي  خر بأن "هيبة المحلمة  ،الحديدية التي ط تصاااااااااااااالح إّط ليوم واحد ولقطار واحد"
حيس يعلمون أن شاااااااايئًا مما   ين وعند المحامينواحترامها ط لد أن تسااااااااقل عند جمهور المتقاداااااااا

 (237:  1960)ألو المجد،  .قالته ط يلممها في الدعاوى المنظورة أمامها"

 يةحجالالخروج عن ملدأ  يلساالفي ومما ساالق يتدااح أن مساالك المحلمة العليا األمر لية 
طأ إنما تدااااع المحلمة اعتراها الفساااااد والخالتي  تلك السااااوالق تعديلو  لسااااوالق القدااااائيةلالمطلقة 

لل حالة على حدة، وتوامن  وتبحس األساااااابال الحقيقية للعدول في ،نصاااااال عينيها الصااااااالح العام
وعليه  األدااارار الناتجة عن العدول باألدااارار الناتجة عن اساااتمرارها في تطليق الساااابقة الفاسااادة،

ية جاء مخرجًا معقوًط يلدو أن اعتماد المحلمة العليا األمر لية لملدأ نساااااااااااالية السااااااااااااوالق القدااااااااااااائ
ومودااوعيًا ويملن اطسااتفادة منه في سااليل عدم الوقوف بشاالل متحجر أمام سااوالق قدااائية ثلت 

الحلم الصااااااادر عن المحلمة الدسااااااتور ة العليا نهائيًا وغير  دها في الوقت الذي يعؤ فسااااااادها وخط
 قالل للطعن.
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 الثالث المبحث

 قانون الدستورية  معدبتنفيذ الحكم 

ن هو نص غير ينص الطعاله أن ا الحلم الذي يصااااااااااااااادر بعدم دسااااااااااااااتور ة قانون مؤدإن 
تنفيذ الحلم بعدم  ساااااااااانتناول بالدراسااااااااااةفي هذا المطلل و دسااااااااااتوري، أي يتعارم مع الدسااااااااااتور، 

وما هي المهام والواجبات الملقاة على  ه،ور صااااااااااادالدساااااااااااتور ة بالنسااااااااااابة للمراكم القانونية الالحقة ل
وأثر حجية هذا  ،السااااااااالطات العامة في الدولة لتنفيذ هذا الحلم إعماًط لسااااااااامو الدساااااااااتور واحترامه

الحلم على المراكم المسااااتقللية فيما يخص الكافة لما ساااانتعرم إلى اإلشاااالاطت المتعلقة بالتنفيذ 
 فروس على النحو التالي : ةلل إلى ثالثولذا فرننا سنقسم هذا المط  وأثر اطمتناس عنه

 .: واجبات السلطات العامة لتنفيذ الحلم بعدم الدستور ة األول المطلب

 .الكافةمواجهة  للحلم بعدم الدستور ة في ة: أثر الحجية المطلق الثاني المطلب

 .: إشلاطت تنفيذ الحلم بعدم الدستور ة الثالث المطلب
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 األول المطلب

 السلطات العامة لتنفيذ الحكم بعدم الدستوريةواجبات 

تتمثل السلطات العامة في الدولة بالسلطة التشر عية والسلطة التنفيذية والسلطة القدائية، 
أن األحلام الدستور ة لها حجية مطلقة،  -لما رأينا– وقد أكدت المحلمة الدستور ة العليا المصر ة

هذا األثر إلى الكافة وتلتمم السااااالطات العامة في لل ينصااااارف  ،فال يقتصااااار أثرها على الخصاااااوم
 داااااائيةق 4لسااااانة  11الدولة لتنفيذ هذه األحلام ونشاااااير هنا إلى الحلم الصاااااادر في القداااااية رقم 

 الذي جاء فيه: م،1985ديسملر  21الصادر في جلسة  ،دستور ة

ي من قانون المحلمة الدساااااااااااتور ة ... على أن أحلام المحلمة ف 1 49"ونصااااااااااات المادة 
الدعاوى الدستور ة ... ملممة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ومؤدى ذلك أن األحلام الصادرة في 
الدعاوى الدساااااااااتور ة، وهي بطليعتها دعاوى عينية توجه الخصاااااااااومة إلى النصاااااااااوص التشااااااااار عية 

تكون لها حجية مطلقة، بحيس ط يقتصر أثرها على الخصوم في  ،المطعون عليها بعيل دستوري 
نمالدعاو  لتمم لها جميع ساااااااااااااالطات تا ينصاااااااااااااارف هذا األثر إلى الكافة، و ى التي صاااااااااااااادرت فيها وا 
 168.الدولة"

الواجبات التي يلقيها الدستور على هذه السلطات العامة تنفيذًا  المطللوسنتناول في هذا 
 في فروس ثالثة لالتالي:لحلم بعدم دستور ة قانون وطحترام الدستور والمحافظة على سُمّوه 

 : السلطة التشر عيةاألول الفرع

 : السلطة التنفيذيةالفرع الثاني

 السلطة القدائية :الفرع الثالث

 

                                                 
م. )حساانين، 1985ديسااملر  21قدااائية دسااتور ة، جلسااة  4لساانة  11انظر: مقتطفات من حيثيات الحلم الصااادر في القدااية رقم  168

2003  :621) 
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 الفرع األول

 السلطة التشريعية

على اختالف تساااااامياتها في  ،الساااااالطة التشاااااار عية إحدى الساااااالطات العامة في الدولة دتع
وهي الساالطة التي يقع على عاتقها مساائولية التشاار ع في الدولة وعليها  ،األنظمة القانونية المقارنة

، لل عليها احترام أحلام الدسااتور 169أن تمار  ساالطتها في التشاار ع تحت مظلة الدسااتور وحمايته
ط ،خلقها ورساام مهمتها التيونصااوصااه  وبًا بعدم الدسااتور ة شاا لان ما يصاادر عنها من قوانين موا 

 مام القداء الدستوري.مما يجعله عردة للطعن أ

إذا ما صااااادر حلم بعدم دساااااتور ة قانون فما هو الواجل المنو   ،والساااااؤال الذي يثور هنا
 ؟ عية القيام به لتنفيذ هذا الحلمبالسلطة التشر 

أن أثر الحلم بعدم دسااتور ة قانون ط  ،في مودااع سااالق من هذه الدراسااة ،لما ذلرنا  نفاً 
فالقداء األمر لي حرص على توليد موقفه السللي  ،ينسحل إللغاء هذا القانون المخالد للدستور

من القوانين التي يقرر تعارداااها مع نصاااوص الدساااتور، فلين أنه ط يقداااي لبطالنها وط لرلغائها 
 ا( والقداء الفلسطيني والمصري حظر 221 : 1960)ألو المجد،  ،على ما جرى به التعلير دائماً 

فحلم المحلمة الدساااتور ة العليا الصاااادر لتقر ر عدم  170،القوانين المحلوم بعدم دساااتور تهاتطليق 
دسااااااااتور ة قانون أو طئحة معينة يلمم محلمة المودااااااااوس باطمتناس عن تطليق هذا القانون، وعلى 

يقياااة إّط أناااه يبقى قاااائماااًا من النااااحياااة النظر ااة الرغم من فقااادان القاااانون لقيمتاااه من النااااحياااة التطل
 (596:  2003)حسنين،  .المجردة حتى يلغيه المشرس

                                                 
التي تنص على " المجل  التشاااااار عي الفلسااااااطيني هو الساااااالطة  م،2003في قانوننا األساااااااسااااااي الُمعّدل لساااااانة  47راجع المادة رقم  169

ما ط يتعارم مع أحلام هاااااااااااااااااااااذا القانون يتولى المجل  التشااااااار عي مهامه التشااااااار عية والرقالية على الوجه الملين  .التشااااااار عية المنتخبة
م، التي تنص على " يتولى مجل  الشاعل سالطة التشار ع ويقرر 1971( من الدساتور المصاري لسانة 86"  والمادة ).نظامه الداخلي في

الساااااااياساااااااة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية اطقتصاااااااادية واطجتماعية والموامنة العامة لدولة لما يمار  الرقابة على أعمال السااااااالطة 
( من الدسااتور األمر لي، التي تنص على " تنا  جميع الساالطات 1 1"والمادة رقم ) على الوجه الملين في الدسااتور. التنفيذية، وذلك لله

 التشر عية الممنوحة هنا بلونغر  للوطيات المتحدة يتألد من مجل  للشيو  ومجل  للنوال".

 ( من قانون المحلمة الدستور ة العليا المصري.49رقم )( من قانون محلمتنا الدستور ة العليا، والمادة 41راجع نص المادة رقم ) 170

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42991&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42991&Ed=1
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ويظهر مما سااااالق ذلره أن الحلم الصاااااادر بعدم دساااااتور ة قانون يلمم السااااالطة التشااااار عية 
لرلغاء القانون المقدااااااي بعدم دسااااااتور ته، و لممها أن تفعل ذلك من وقت نشاااااار الحلم في الجر دة 

ويلتساااال الحجية المطلقة اعتبارًا  ،رم من خالله على الكافة بمداااامون الحلمتالذي يف ،ميةالرساااا
 ( 391:  1995)سالمان،  171.من اليوم التالي لنشره

خاصة إذا  ،السلطة التشر عية تلتمم بأن تفعل ذلك بحسن نية حيس تنفذ حلمًا قدائياً  إن
، أما إذا لان النص يتعلق بعالقات خاصااااااااااااة لين األفراد لان النص المقدااااااااااااي بعدم دسااااااااااااتور ته

المقدااي بعدم دسااتور ته يتعلق بساالطة عامة وخصااوصااًا الساالطة التشاار عية فرنها تماطل في تنفيذ 
ويظهر ذلك من اعتنال السلطة  ه،ليل إفرا  الحلم من مدمونوتفعل لل ما تستطيع في س ،الحلم

، ونهؤ لمة النهائية في لل ما يخص شااانه صااااحل الكأي أ ،التشااار عية لملدأ أن المجل  سااايد قراره
تعمد مخالفة ل، وذلك هدد الحياة الدسااااااااااااتور ةوأن إطالل هذا الملدأ على عواهنه شاااااااااااايء خطير و 

أحلام الدستور الذي أوجد السلطة التشر عية ذاتها، وأن ما يدمن سالم الحياة الدستور ة أن تنفذ 
 : 2003)حسااااين،  .لدسااااتور وط ينقص ذلك من قدرها شاااايئاً لل ساااالطة التماماتها التي ألممها لها ا

597) 

و ثور تسااااااؤل  خر حول ما إذا صااااادر حلم بعدم دساااااتور ة قانون ما، ثم عادت السااااالطة 
التشاار عية إصاادار قانون يتداامن ذات المبادئ واألساا  التي لانت محاًل للطعن بعدم الدسااتور ة، 

 ددسااااتور ة باعتبار أن هذا التشاااار ع الجديد يعفهل يجوم لصاااااحل الشااااأن أن يلجأ إلى المحلمة ال
 عقبة في التنفيذ أم يلجأ للطعن في هذا القانون الجديد؟

 رقابة دسااااتور ة"ذلك سااااعادة المسااااتشااااار الدلتور علد العم م سااااالمان في لتابه  عنيجيل 
 ،هاولو أنه تداااامن المبادئ واألساااا  ذات ،ن التشاااار ع الصااااادرفر" في هذه الحالة : فيقول "القوانين

فهو تشااااااار ع جديد وهو صاااااااادر من سااااااالطة التشااااااار ع المختصاااااااة، ومن ثم فرن الطعن عليه يلون 
 ( 392 : 1995)سالمان،  .بالطرل المنصوص عليها في قانون المحلمة الدستور ة العليا"

 

                                                 

 ( من قانون المحلمة الدستور ة العليا المصر ة.49( من قانون محلمتنا الدستور ة العليا، والمادة رقم )53راجع نص المادة رقم ) 171
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 الثانيالفرع 

 السلطة التنفيذية

أما  172الدولة. فيالحلومة في فلساااااطين ومصااااار اإلدارة التنفيذية واإلدار ة العليا يقصاااااد ب
  173.في الوطيات المتحدة األمر لية فتنا  السلطة التنفيذية لرئي  الوطيات المتحدة األمر لية

ملمم للسااااااالطة  ،بعدم دساااااااتور ة قانون  ،ن الحلم الصاااااااادر من المحلمة الدساااااااتور ة العلياإ
و تحقق هذا األثر لحلم المحلمة الدساااااتور ة  ،التنفيذية بعدم تنفيذ النص المقداااااي بعدم دساااااتور ته

العليا فور نشااره بالجر دة الرساامية ودون توقد، على الرغم من أن النص المقدااي بعدم دسااتور ته 
ما لين صاااااااااااادور الحلم من المحلمة -يبقى إلى أن يلغيه المشاااااااااااارس، حيس يلون خالل هذه الفترة 

وساايفًا مقلوبًا على ظهره، وبعبارة أدل يبقى جثة هامدة  -المختصااة واإللغاء من الساالطة التشاار عية
ط فالمسااااااااااائولية الدساااااااااااتور ة قائمة فدااااااااااااًل عن  ،موجودًا غير نافذ والذي ينفذ هو حلم المحلمة وا 

 (615:  2003)حسنين ،  .المساءلة الجنائية فداًل عن الرأي العام

 لتمامها بأمر ن : و تجلى تنفيذ األحلام بعدم دستور ة قانون من قلل السلطة التنفيذية في ا

  .تنفيذ تلك األحلام تنفيذًا عينيًا باعتبارها الجهة المنو  لها ذلك وفقًا ألحلام الدستور -1
بمخالفتها قدااي تنفيذ تلك األحلام لرلغاء ما صاادر عنها من لوائح أو قرارات، أو مراساايم  -2

 (285: 2010)ترلماني،  .ط تصدر مثلها في المستقللأو  ،ألحلام الدستور

 

                                                 
( في قانوننا األساااااااااااااااسااااااااااااااي المعدل، التي تنص على أن " مجل  الومراء )الحلومة( هو األداة التنفيذية 63راجع نص المادة رقم ) 172

( من الدسااتور 153" والمادة رقم ).واإلدار ة العليا التي تدااطلع بمسااؤولية ودااع اللرنامج الذي تقره الساالطة التشاار عية مودااع التنفيذ، ..
المصااااااااااااااري، التي تنص على أن " الحلومة هي الهيئة التنفيذية واإلدار ة العليا للدولة وتتكون الحلومة من رئي  مجل  الومراء ونوابه 

 والومراء ونوالهم ويشرف رئي  مجل  الومراء على أعمال الحلومة".

 لي، التي تنص على " تنا  السااااااااااالطة التنفيذية لرئي  الوطيات المتحدة األمر لية ( من الدساااااااااااتور األمر 1 2راجع نص المادة رقم ) 173
 ويشغل الرئي  منصبه مدة أربع سنوات، و تم انتخابه مع نائل الرئي ، الذي يختار لنف  المدة ". 
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 الفرع الثالث

 السلطة القضائية

، وملممة 174ي أحلام نهائية وغير قاللة للطعنإن األحلام الصااااااااااااادرة بعدم الدسااااااااااااتور ة ه
ا ساااااابقًا في موداااااع ساااااالق من هذه لما لينّ -وتكون لهذه األحلام  ،لجميع سااااالطات الدولة والكافة

 التي صدرت فيها .ثرها على الخصوم في الدعوى أالحجية المطلقة بحيس ط يقتصر  –الدراسة 

نما ينصاااااااااااااارف هذا  إلى الكافة، وعليه فرن جميع جهات القداااااااااااااااء على اختالف درجاتها  األثروا 
 (604 : 2003)حسين  .وأنواعها تلتمم لهذا الحلم

لل عليها اطمتناس عن قلول الدفوس التي تثار أمامها في نماعات جديدة  ،لي  ذلك فحسل
، فرذا تم ذلك ن به أمامها وقداااات بعدم دسااااتور تهالطعللطعن في دسااااتور ة تشاااار ع ساااالق وأن تم 

ها استئخار الفصل في الدعوى المودوعية المعرودة عليها، لل عليها أن تقدي لرفم لفلي  
:  2010)الترلماني،  .الدفع واطستمرار قدمًا في الفصل في المسألة المودوعية حسل األصول

285 ) 

                                                 
وقراراتها نهائية وغير قاللة ( من قانون محلمتنا الدسااااااااااااااتور ة العليا التي تنص على أن "أحلام المحلمة 40راجع نص المادة رقم ) 174

( من قانون المحلمة الدساااااتور ة العليا المصااااار ة والتي تنص على " أحلام المحلمة وقراراتها نهائية وغير قاللة 48" والمادة رقم ).للطعن
 للطعن ".
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 الثاني المطلب

 المطلقة للحكم بعدم الدستورية في مواجهة الكافة أثر الحجية

الحلم الصاااااااادر  تجاه السااااااالطات العامة في الدولة التماماتاألول رأينا  المطللمن خالل 
وتنفيذه  الحلم بعدم الدساااتور ة تنفيذ هذا الحلم، أما إلماملوواجل لل سااالطة  ،بعدم دساااتور ة قانون 

ددًا جمساااتقباًل لتقر ر عدم الدساااتور ة أو الدساااتور ة م من الكافة فمقتدااااه عدم اللجوء إلى القدااااء
( وقد أعملت المحلمة الدسااااااتور ة  618: 2003)حسااااااين ،  .فيما ساااااالق أن قداااااات فيه المحلمة

إلى الحلم هنا ونشاااااااااااااير  ،العليا المصااااااااااااار ة ملدأ الحجية المطلقة ألحلامها في العديد من األحلام
الذي جاء  م،1985نوفملر  16جلساااة  ،ر ةدساااتو  داااائيةق 2لسااانة  36الصاااادر في القداااية رقم 

 :في حيثياته

" ولما لان المسااتهدف من هذه الدعوى الفصاال في مدى دسااتور ة الفقرة الثانية من المادة 
لتعديل  م1979لسنة  94المدافة بالقرار بقانون رقم  م1929لسنة  25ملرر من القانون رقم  6

بعم أحلام قوانين األحوال الشاااخصاااية، وقد سااالق لهذه المحلمة أن قدااات بعدم دساااتور ة القرار 
بقانون المشااااااااااار إليه لرمته على ما ساااااااااالد ليانه، ولان قداااااااااااؤنا هذا له حجية مطلقة حساااااااااامت 
الخصومة بشأن عدم دستور ة جميع ما تدمنه هذا القرار بقانون من نصوص، ومن لينها النص 

فرن المصاااااالحة في  ،عليه حساااااامًا قاطعًا مانعًا من نظر أي طعن يثور من جديد بشااااااأنه المطعون 
  175.الدعوى الماثلة تكون منتفية، وبالتالي يتعين الحلم بعدم قلول الدعوى "

يلتمم أفراد النا  لترتيل تصاااااااارفاتهم وأوداااااااااعهم ومراكمهم القانونية وفقًا للحلم أخرى ومن ناحية 
 ( 286: 2010)الترلماني ،  .الصادر بعدم الدستور ة

مرلم ة الرقابة ط الذي يتلنى ملدأ  -أيدااااااااً -وفي النظام القداااااااائي الدساااااااتوري األمر لي 
جميع الجهات  –لما رأينا في موداااع ساااالق من هذه الدراساااة  –بمقتداااى ذلك الدساااتور ة فتمتلك 

                                                 
 م. 1985نوفملر  16قداااااااااائية دساااااااااتور ة، جلساااااااااة  2لسااااااااانة  36انظر: مقتطفات من حيثيات الحلم الصاااااااااادر في القداااااااااية رقم  175

 (619:  2003)حسنين، 
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ين، ويعتلر قدااااااااء القداااااااائية على اختالف أنواعها ودرجاتها سااااااالطة الرقابة على دساااااااتور ة القوان
فداال نظام السااوالق القدااائية المعمول به بامتناس، غير أنه  المحلمة بعدم دسااتور ة قانون قداااء

ي أصاااااااادرته تقيد به المحلمة التثار الحلم بعدم الدسااااااااتور ة ت فرن  ،في الوطيات المتحدة األمر لية
 ( 179:  1995)سالمان،  .ولذلك تتقيد به المحاكم األدنى درجة منها

ونية قدت بعدم الدستور ة بمناسبة نصوص قانأي دفوس عليه فرنه يلمم الكافة عدم إثارة و 
امتناس أو حلم تقر ري بمناساااابة  امرأو ، أو اللجوء إلى المحاكم إلصاااادار المحلمة بعدم دسااااتور تها

 تلك النصوص.
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 الثالث المطلب

 يذ الحكم بعدم الدستوريةفإشكاالت تن

إتمامه وتنفيذه عوائق قانونية تحول دون  ت الحلمالتنفيذ إذا اعتردااااااااااااااا إشاااااااااااااالاطتتقع 
ومناطها بالداارورة عمل  ،لداامان العودة بالتنفيذ إلى حالته السااابقة على نشااوئها إمالتهامطلول و 

 (336 : 2001) علد المجيد، . إيجالي يلون معطاًل لذاته قداء المحلمة الدستور ة

صاااااري المحلمة الدساااااتور ة العليا ذاتها هي المختصاااااة جعل المشااااارس الفلساااااطيني والموقد 
 ( من قااانون محلمتنااا الاادسااااااااااااااتور ااة العليااا على 43فنصاااااااااااااااات المااادة ) ،التنفيااذ إشاااااااااااااالاااطتلنظر 

تفصاااااال المحلمة دون غيرها في لافة المنامعات المتعلقة لتنفيذ األحلام والقرارات الصااااااادرة  -1" 
 .عة اختصاااااااص المحلمة واألوداااااااس المقررة أمامهامنها طبقًا لقانون التنفيذ بما ط يتعارم وطلي

" لما .ط يترتل على رفع المنامعة وقد التنفيذ ما لم تأمر المحلمة لذلك حتى الفصاااااااااااال فيها -2
تفصااااال المحلمة دون  ( من قانون المحلمة الدساااااتور ة العليا المصااااار ة على "50نصااااات المادة )

وتساااااااااااااارى على هذه . م والقرارات الصااااااااااااااادرة منهالافة المنامعات المتعلقة لتنفيذ األحلا فيغيرها 
قاااانون المرافعاااات المااادنياااة والتجاااار اااة بماااا ط يتعاااارم وطليعاااة  فيالمناااامعاااات األحلاااام المقررة 

وط يترتل على رفع المنامعات وقد التنفيذ ما لم  .اختصاااااص المحلمة واألوداااااس المقررة أمامها
 ."المنامعة فيتأمر المحلمة لذلك حتى الفصل 

تنفيذ أحلام  إشااااااااااالاطتوبناء على ما تقدم فرنه ط يختص قاداااااااااااي التنفيذ بالفصااااااااااال في 
المحلمة الدسااااااااتور ة العليا ما دام أن المشاااااااارس عقد اطختصاااااااااص إلى المحلمة الدسااااااااتور ة لنص 

شااالال في تنفيذ حلم من أحلام المحلمة الدساااتور ة العليا إلذا إذا دفع إلى قاداااي التنفيذ   صااار ح
 .م اختصاصه وطئيًا لنظره فرنه يقدي بعد

ذا أحال قادااااااي التنفيذ اإل المحلمة الدسااااااتور ة العليا، فرن المحلمة تقداااااي  إلىشاااااالال وا 
ألن اإلحالة ليساااات طر قًا لرفع اإلشاااالال أمامها، إذ اسااااتلمم القانون لرفع اإلشاااالال في   بعدم قلوله

لإلشااااالال أثر فوري موقد ولي  ، هذا الصااااادد قيد صاااااحيفته قلم لتال المحلمة الدساااااتور ة العليا
نما للمحلمة الدسااااااااتور ة العليا  ،للتنفيذ أن تأمر لوقد التنفيذ لحين  -طبقًا للمواد سااااااااالفة الذلر-وا 

 ( 334: 2001)علد المجيد،  .الفصل فيه
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مخالفة األحلام ف ،وتختلد إشلاطت التنفيذ عن اطمتناس عن تنفيذ األحلام الدستور ة
مة في القانون الفلسطيني واألنظمة القانونية المقارنة ثّ جر مة مؤ  دتنفيذها يعالدستور ة واطمتناس عن 

( من قانوننا 106فنصت المادة رقم )  (287:  2010)ترلماني،  .قدائية اً باعتبارها أحلام
األحلام القدائية واجبة التنفيذ واطمتناس عن تنفيذها أو  على أن " 2003األساسي المعدل لسنة 

ها على أي نحو جر مة يعاقل عليها بالحب ، والعمل من الوظيفة إذا لان المتهم تعطيل تنفيذ
موظفًا عامًا أو مللفًا لخدمة عامة، وللمحلوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحلمة 

( من قانون السلطة 82لما نصت المادة ) ،"المختصة، وتدمن السلطة الوطنية تعويدًا لاماًل له
واجبة التنفيذ واطمتناس عن  القدائية األحلام"  على أن م2001لسنة  1لسطيني رقم القدائية الف

تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جر مة يعاقل عليها بالحب ، والعمل من الوظيفة إذا لان 
 لخدمة عامة، وللمحلوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحلمة أو مللفاً  عاماً  المتهم موظفاً 

 ."له لامالً  الوطنية الفلسطينية تعويداً  السلطة المختصة، وتدمن

تصدر " التي تنص على ،( من الدستور72ويقالل ذلك في القانون المصري نص المادة )
األحلام وتنفذ باسم الشعل، ويلون اطمتناس عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانل الموظفين 
العموميين المختصين جر مة يعاقل عليها القانون، وللمحلوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى 

المصري ( من قانون العقوبات 123" لذلك المادة رقم )الجنائية مباشرة إلى المحلمة المختصة. 
التي تنص على " يعاقل بالحب   م،2003لسنة  95المعدل بالقانون رقم  م1937لسنة  58رقم 

والعمل لل موظد عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقد تنفيذ األوامر الصادرة من الحلومة أو 
لذلك يعاقل بالحب  والعمل لل موظد عمومي  ،أمر صادر من المحلمة أو من أية جهة مختصة

عمدًا عن تنفيذ حلم أو أمر مما ذلر بعد مدي ثمانية أيام من إنذاره على يد محدر إذا  امتنع
 .لان تنفيذ الحلم أو األمر داخاًل في اختصاص الموظد"

لما المشاااارس – يتدااااح من النصااااوص السااااابقة أن المشاااارس الفلسااااطيني والمشاااارس المصااااري 
 ،ة وتعطيلها واطمتناس عن تنفيذهامخالفة األحلام القدااااااائيوتأثيم حرصااااااا على تجر م  -األمر لي

وسااااواء لان مقترف ذلك  ،على اختالف أنواعها ودرجاتهاأي لانت المحلمة التي أصاااادرت الحلم 
 من أفراد النا  أو من أفراد السلطات العامة في الدولة. اً شخص
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 فصل ختامي

 تقدير التجربة األمريكية والمصرية في الرقابة على دستورية القوانين

 وقيمتها في فلسطين

 تمهيد وتقسيم:

لانت دراساااااتنا للرقابة القداااااائية، على دساااااتور ة القوانين في فلساااااطين، دراساااااة مقارنة مع 
لرقابة القدااااااائية التار خي لالنظام القدااااااائي الدسااااااتوري األمر لي والمصااااااري، تناولنا فيها التطور 

على  الرقابةطرل ونشااااااااااااااأتها والعوامل التي أثرت في تطورها، ثم تناولنا  على دسااااااااااااااتور ة القوانين
ودااااااااوابل الرقابة  ،القوانين في أمر لا ومصاااااااار وفلسااااااااطين وأوجه عدم الدسااااااااتور ة فيها دسااااااااتور ة

ها، واسااتعرداانا أمثلة لثيرة من أحلام المحلمة الحلم الصااادر فيالقدااائية في الدعوى الدسااتور ة و 
ولذلك أحلام محلمتنا العليا بصااااااااااافتها  ،والمحلمة الدساااااااااااتور ة العليا المصااااااااااار ة ،العليا األمر لية

جربة لنسااااااتخلص الدرو  والنتائج من الت  تناولنا ذلك بأساااااالول تحليلي مقارن و محلمة دسااااااتور ة، 
لالساااااااااااتفادة منها في تطو ر التجربة الفلساااااااااااطينية في الرقابة على  األمر لية والتجربة المصااااااااااار ة 

 .من توصيات إليهونلين ليفية اإلفادة من هذه النتائج من خالل ما توصلنا  دستور ة القوانين

، رصااد واسااتخالص النتائج األولىوبذلك يتخذ بحثنا، في هذا الفصاال الختامي، وجهتين: 
، وداااع الثانيةمن خالل دراساااتنا للنظام القداااائي الدساااتوري األمر لي والمصاااري والفلساااطيني، و

وما خلصااااانا إليه من نتائج لتكون عونًا لنا في تحديد موقفنا من هذه  التجربة األمر لية والمصااااار ة
المشللة الدستور ة والسياسية في فلسطين على نحو نستخلص منه التوصيات الالممة لمعالجتها. 

 وعليه سنقسم هذا الفصل الختامي إلى مبحثين:

 : نتائج الدراسة.المبحث األول

 الدراسة. : التوصيات المستخلصة منالمبحث الثاني
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 المبحث األول

 ةــــــج الدراســـــــنتائ
ملدأ ساامو الدسااتور على جميع القواعد القانونية في الدولة من أهم األساا  التي تقوم عليها  يعد -1

لن لقواعد الدساااتور السااامو والسااايادة ن تنعت الدولة بالقانونية ما لم يالدولة القانونية، وط يملن أ
 على باقي القواعد.

الرقابة القدااااااااائية على دسااااااااتور ة القوانين فاعليتها وأهميتها لتأكيد ملدأ ساااااااامو الدسااااااااتور أثلتت  -2
وحمااايااة الحر ااات العااامااة للمواطنين، لمااا أن الرأي العااام يجااد فيهااا سااااااااااااااناادًا لليرًا لمواجهااة أي 

م أحلامه، وط حتر ط تُ  فال أهمية لدساااااااتور ،تجاومات من جانل السااااااالطتين التشااااااار عية والتنفيذية
الرقابة القدااااااااااااائية على دسااااااااااااتور ة فنتهك قواعده دون وجود جماء على ذلك، لدسااااااااااااتور تُ معنى 

يعد  أو اطمتناس عن تطليقه، غير الدسااااتوري ألن حلمها لرلغاء النص   ة حتميةالقوانين داااارور 
 جماًء على الخروج على أحلام الدستور.

لة أألن الرقابة مسااااااااا  نية العاليةور ة بالمقدرة القانو يجل أن تتمتع الهيئة المللفة بالرقابة الدسااااااااات -3
السااااااااااياسااااااااااية  هومنطلقاتقانونية تتطلل تمحيصااااااااااًا وتحلياًل وتفساااااااااايرًا لمبادئ الدسااااااااااتور وروحه 

ومقارنة القوانين الصادرة عن السلطة التشر عية لهذه المبادئ لمعرفة  ،واطجتماعية واطقتصادية
مدى مطابقتها أو مخالفتها لها، ومدى تقيد الساااالطة التشاااار عية بصااااالحياتها المحددة بالدسااااتور 

 من النواحي الشللية والمودوعية.

أحلام اإلساالم فتتقيد الدولة ب المي يجل أن تكون هلل تعالى وحده إن السايادة في الدساتور اإلسا -4
فرن المبادئ اإلسااااااااااااالمية التي ينص عليها الدسااااااااااااتور، يجل أن تكون   داخليًا وخارجيًا، وعليه

 ملنية على نصوص قطعية الدطلة. 
ن الشاار عة اإلسااالمية أوللت الرقابة على الدسااتور ة للقادااي وجعلت له صااالحية إعمال رقابة إ -5

ولذلك اطمتناس عن  ،طعية الدطلة والثلوتاطمتناس عن تطليق القوانين المخالفة للنصااااااااااااوص ق
تطليق النصااوص المخالفة لما جاء في الدسااتور من مبادئ دسااتور ة اختارتها األمة لما يصاالح 

أوجلت الشر عة اإلسالمية على القادي أن يتحقق من سالمة النصوص ودستور تها و لحياتها، 
 وعدم مخالفتها للنصوص الشرعية.
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اإلسالم يجوم إثارته أمام القداء بطر ق الدعوى األصلية، وبطر ق  الطعن بعدم الدستور ة في -6
الدفع، لما يملن للقادي التصدي من تلقاء نفسه إذا ما رأى أن القانون الواجل التطليق أمامه 
مخالد لنص قطعي الثلوت والدطلة في القر ن الكر م أو الساااانة، لما يجوم إثارته أمام الساااالطة 

ألن الجميع حاكمًا   القرار ذاته، ولي  في ذلك أية غدااااااااااادااااااااااة التي أصاااااااااادرت التشاااااااااار ع أو
 الوصول إلى شرس هللا والخدوس له.ومحلومًا يبغى 

أية  ها، لما أنه ط يشاااااتر  فيشااااالل معينفي اإلساااااالم  ط يلمم في الدعوى الدساااااتور ة األصااااالية -7
نها أل  شاارو ، من مصاالحة أو صاافة أو غير ذلك من الشاارو ، فهي من قليل دعاوى الحساابة

لتال نلر يتمثل في الخروج على ما ورد في في حقيقتها نهي عن منلر، وط شااااك أن إنلار الم
 سنة رسوله، وما أجمع عليه المجتهدون، وبالتالي فيجل على لل مسلم إنلاره.في هللا و 

الدستور ة وهو تمييم يجعل و العادية  التشر عاتإن النظام األمر لي يقوم على تمييم حاسم لين  -8
للدساااتور المقام األعلى في النظام القانوني، و جعل التمام السااالطة التشااار عية لنصاااوصاااه شااارطًا 

 -في الواقع-وساااااايادة الدسااااااتور على هذا النحو هي  ،داااااارور ًا لصااااااحة ما تصاااااادره من قوانين
شاااار  هذه الرقابة  -على التحقيق-ما يمهد لقيام الرقابة على دسااااتور ة القوانين، لل هي  أخص

  .لدرور ةومقدمتها ا
ط تثور حيس ينعدم التمييم لين الدسااتور والتشاار عات العادية  على الدسااتور ة مشااللة الرقابة إن -9

-لل إن الرقابة القدااائية على دسااتور ة القوانين ليساات  ،س يلونان في مرتبة قانونية واحدةبحي
 .العادية لين الدستور والتشر عاتالتمييم المتصورة لهذا حد الجماءات أإط  -في الواقع

ن اقتصااااار البحس في مسااااألة دسااااتور ة القوانين على المحلمة الدسااااتور ة العليا يحرم القادااااي إ -10
يجل تطليقه في النماس المطروح  وهي معرفة أي قانون  ،العادي من ممارساااااااااااااة وظيفته القانونية

على عمل  -قلل صدور قانون المحلمة الدستور ة العليا–القداء الفلسطيني  رنف ، وعليهأمامه
 .في بحس دستور ة القوانين متى طعن فيها بعدم الدستور ة أمامهادي تأكيد حق الق

من الثغرات التي يملن أن َتْنُفذ من في المحلمة الدساااااااتور ة العليا  عدم تحديد عدد األعدااااااااء  -11
ومن هنا  ،خاللها السااااالطة الساااااياساااااية لتم د من أعدااااااء المحلمة للما رأت في مصااااالحتها ذلك

دخال القداة حسل الحاجة يملن التأثير خصوصًا  ،على المحلمة من خالل سلطة التعيين، وا 
 .عرف انطباعاتهم المسبقةتُ  تإذا لان
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، بملدأ تحديد أعداااء المحلمة عند تشااليله للمحلمة العليا األمر لية ،أخذالمشاارس األمر لي  إن -12
تتكون من خمسااااااة أعداااااااء، ثم تغير عددها  -م1789عند إنشااااااائها عام -والتي لانت  ،العليا

وذلك بعل   ،تساااااااعة أعدااااااااء بما فيهم رئي  المحلمة علىتى اساااااااتقر أخيرًا حم ادة ونقصاااااااًا 
فنص على أنها ، تور ة العلياالدساا المشاارس المصااري الذي لم يحدد عدد أعداااء قداااة المحلمة

 .وعدد من المستشار ن ،ونائل رئي  أو أكثر من رئي ن تكوّ 
قداااة  عددوذلك عندما حدد  ،س المصااري س الفلسااطيني قد اسااتدرك ما وقع فيه المشاارّ رّ المشاا إن -13

ط وأكد على أن هذا العدد  لتساااااااعة قدااااااااة بمن فيهم الرئي  ونائبه، المحلمة الدساااااااتور ة العليا
 يجوم اطنتقاص منه أو الم ادة عليه حماية للمحلمة من التأثير.

وفتح المحلمة العليا في س األمر لي لم يدع أي شر  يجل توافره فيمن يعين عدوًا المشرّ  إن -14
واساااااتنبطت  الواجل توفرها في أعدااااااء المحلمة، تللورت الشااااارو قد و البال واساااااعًا لالختيار، 

على العل  من المشااااااارس بالعودة إلى تار   التعيينات القداااااااائية بالمحلمة من قلل الرؤسااااااااء، 
 ، الذي حدد لل منهما شروطًا ط لد من توافرها بعدو المحلمة.المصري والفلسطيني

 ن رئي  السااااااالطة يتمتع بسااااااالطة تقدير ة واساااااااعة وخطيرة في اختيار رئي  وأعدااااااااء المحلمةإ -15
لون أن  ،الذي ساااينعل  بالدااارورة عند التعيين فيما بعد ،عند تشاااليلها األول الدساااتور ة العليا

قومون لتنساايل األسااماء للرئي  عند ملء أي شاااغر في الذين ي ،جميع أعداااء الجمعية العامة
  .التداءً  ينهميلتع رئي  السلطة قام من أنفسهم همالمحلمة 

قرار  :مثل ،من المسااااااااااائل التي ط تخدااااااااااع لرقابة المحلمة الدسااااااااااتور ة العليا األعمال الحربية -16
والقرارات الخااصاااااااااااااااة باالعملية  ،الناار إطاللوقرارات وقد  ،وقرار قلول الهادناة ،إعالن الحرل

 أعدااااااءوتخفيم عدد  ،اساااااتدعاء السااااافراء :مثل ،ولذلك بعم األعمال الدللوماساااااية ،الحربية
واألعمااال المتعلقااة بااالعالقااة لين  ،ولااذلااك العالقااات واطتفاااقيااات الاادوليااة ،البعثااة الاادللوماااساااااااااااااايااة

 ،ل  التشااااااااار عي لالنعقادقرار رئي  الدولة لدعوة المج :مثل ،السااااااااالطتين التشااااااااار عية والتنفيذية
 .أو سحل هذا المشروس ،مشروس قانون إلى المجل  التشر عي لرحالة هوقرار 

 ةوذلك في خطو  ،س الفلسااااطيني قد تلنى الرقابة عن طر ق الدعوى األصاااالية المباشاااارةن المشاااارّ إ -17
 ق طر على الدستور ة  الرقابةتحر ك في الذي اقتصر -س المصري متقدمة عما ذهل إليه المشرّ 
في الرقابة على دسااااااااتور ة القوانين عندما أتاح  متقدمةً  خطا خطوةً و  -الدفع واإلحالة والتصاااااااادي
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طعنه بعدم دساااتور ة  ليقدم العليا إلى المحلمة الدساااتور ة لكل شاااخص متدااارر أن يلجأ مباشااارةً 
 .القانون الذي يم  بمصلحته عن طر ق دعوى أصلية مباشرة أمامها

لذا لانت الطرل المتبعة لديه   رلم ة الرقابة على دساااااتور ة القوانينم يتلنَّ  لمالمشااااارس األمر لي  -18
س الفلسااااااااااطيني دسااااااااااتور ة تختلد في معظمها عن الطرل التي تلناها المشاااااااااارّ على اللرقابة في ا
 .س المصري والمشرّ 

استخدم لذا فرنه إذا تخاذل من   وليست دعوى شخصية عينيةن الدعوى الدستور ة هي دعوى إ -19
ولم يرفع الدعوى  ،بعدم الدسااتور ة هدفعطر ق الدفع بعدم الدسااتور ة أمام محلمة المودااوس بعد 

وطلل الخصاااااااام تعجيل الدعوى بعد فوات هذا  ،أمام المحلمة الدسااااااااتور ة في الموعد المحدد له
 ،فرنه ط يوجد ما يمنع قادااي المودااوس في هذه المسااألة من أن يحيل هذا النص ذاته ،الموعد

 .إلى المحلمة الدستور ة العليا إذا تراءى له عدم دستور ة هذا النص ،ومن تلقاء نفسه
 ،ط يتعلق بالشااالل وط يتعلق بموداااوس ووقائع الدعوى  ن الدفع بعدم الدساااتور ة هو دفع خاصإ -20

نما مراده الطعن في دساااتور ة قانون طمم للفصااال في موداااوس النماس المطروح أمام المحلمة  ،وا 
ختلد عن تلك ت ،نه دفع من نوس خاص يجل أن تتحقق فيه شااااااااااارو  خاصاااااااااااة لقلولهوبذلك فر

 .المودوعيةالدفوس  وأالشرو  الواجل توافرها في الدفوس الشللية 
عين الفلسااااطيني والمصااااري قد اعتنق أساااالول التصاااادي لأحد الطرل للرقابة على ن لال المشاااارّ إ -21

م يتطرل لتصاااااادي المحاكم للنصااااااوص أما القداااااااء الدسااااااتوري األمر لي فل دسااااااتور ة القوانين،
 لرقابة على دستور ة القوانين. لالمشلوك في دستور تها، ولم يعتمد هذا األسلول لطر ق 

نص س للكشااااااد عن الرِّ شااااااُ  ،لأحد أساااااااليل الرقابة على دسااااااتور ة القوانين ،طر ق التصااااااديإن  -22
ذلك، أما إذا لان النص التشر عي متفقًا مع  ى المحلمة الدستور ةالمخالد للدستور إذا ثلت لد

ألنه طالما انتفت شاالهة مخالفة   أحلام الدسااتور فال تسااتطيع المحلمة أن تقرر تأكيد دسااتور ته
رة لصاااااااااااالح النص التشااااااااااار عي ألحلام الدساااااااااااتور فيلون ذلك في نطال قر نة الدساااااااااااتور ة المقر 

 .التشر عات من حيس األصل
المودااااااااااااااوعية تعدياًل لليًا بالشاااااااااااااالل الذي يجعل من الحلم في إذا عدلت الطلبات في الدعوى  -23

المسااااااااألة الدسااااااااتور ة غير ذي أثر في تلك الطلبات المودااااااااوعية، فرن المصاااااااالحة في الدعوى 
 منتهية.  فيها الدستور ة تكون قد انتفت، و ترتل على ذلك أن تحلم المحلمة باعتبار الخصومة
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فهو يشااارك الساالطة التنفيذية فيما تختص   صاالاألاللرلمان صاااحل الساالطة التشاار عية في  نإ -24
صدر ي أن اللرلمانط شيء يمنع لذا   ية و نفرد بالتشر عات الرئيسيةبه من تشر عات غير رئيس

وط تكون هذه القوانين باطلة  ،لوليسااااااااااااية بقوانين يقررها اللرلمان أومصاااااااااااالحية  أولوائح تنفيذية 
 .لصدورها من جهة غير مختصة

ط يملن  ،قوانين الصاااااادرة عن السااااالطة التنفيذية القائمة في غيبة المجال  النياليةبن القرارات إ -25
اعتبارها صاااادرة من جهة غير ذات اختصااااص حتى ولو لم تعرم على المجال  النيالية عند 

 .انعقادها
ولكنه تناول  ،بعد أن تحققت صاااااااافته في إصاااااااادارها ،صاااااااادر الرئي  قرارات لها قوة القانون أإذا  -26

بعيل عدم اطختصااااااااااااااص  فرن عمله يلون مشاااااااااااااوباً  ،موداااااااااااااوعات تخرج عن نطال التفويم
 .المودوعي

 أيامبولو  الدسااااتورني المحدد في اأو قلل األجل المم قلل دعوته رساااامياً  ،قانوناً  اللرلمان إذا أقر -27
 اللرلمانر ولذلك على العل  إذا أصااد ،نيالان القانون معيبا بعدم اطختصاااص المم ،معدودة

 .نيابعدم اطختصاص المم قانونا بعد فم وانتهاء ممن اطنعقاد السنوي لان معيباً 
للظروف اطستثنائية التي  ذلك يأتي ،لم يقيد نفسه بالقيد الملاني للتشر عالفلسطيني  مشرعناإن  -28

  مالت ترمح تحت اطحتاللطين باعتبار أن القد  عاصااامة فلساااط ،الفلساااطيني شاااعلنايعيشاااها 
تجمع أعدااااء المجل  التشااار عي الفلساااطيني  ،لل اساااتحالة ،وبالتالي من الصاااعل ،الصاااهيوني

 وعليه فقد جعل المشااااارس الفلساااااطيني من بقاس أراداااااي الوطن ملاناً  ،لعقد جلسااااااتهم في القد 
  .يملن أن يباشر المجل  التشر عي فيه ممارسة اختصاصاته التشر عية دون قيد

عيبًا احتياطيًا ط يجوم للمحلمة  دل الساااااااااااالطة التشاااااااااااار عية يعي اسااااااااااااتعمان عيل اطنحراف فإ -29
الدسااااااااااااااتور ة العليا أن تخوم فيه إط إذا ثلت أمامها أن المطاعن الموجهة إلى النصااااااااااااااوص 
التشااار عية والقائمة على التعارم المباشااار لين هذه النصاااوص وبين أحلام الدساااتور ط أساااا  

المباشاااااارة للدسااااااتور المدعى لها قائمة على أسااااااا   لها، وبالتالي إذا تلين للمحلمة أن المخالفة
 .فرنه ط يجوم لها أن تخوم في بحس انحراف السلطة التشر عية أثناء استعمال سلطتها ، خر

ن األنظمة القانونية التي تعتمد على السااااااااوالق القدااااااااائية لأسااااااااا  للنظام القانوني، تميل إلى إ -30
في الرقابة على دساااتور ة  ذات قيمة دساااتور ة وتعدها اطساااتناد إلى المبادئ العليا غير الملتوبة

يمتنع أيداااًا عن تطليق تشااار ع قد ط ها، و يملن للقاداااي أن يراقل القانون على أسااااسااا القوانين
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يخالد نصااااااااااًا دسااااااااااتور ًا ملتوبًا، ولكنه يتعارم حتمًا مع ملدأ من مبادئ القانون األعلى غير 
التي تعتمد القوانين المدونة والمقننة لأساااااااااااااااا  ، وذلك على خالف األنظمة القانونية الملتول

وجود مبااادئ عااامااة دسااااااااااااااتور ااة غير ملتوبااة في  ارفم في عمومهاات للنظااام القااانوني، فاارنهااا
ن الملتول، أي على قتصااااااااار في اساااااااااتخالص المبادئ القانونية العليا على القانو ، وتالدساااااااااتور

 .نصوص الدستور
وجه مقتداه التدييق من نطال نظر ة األعمال ت إلىذهلت المحلمة الدستور ة العليا المصر ة  -31

ليدها دون اعتداد بما  ،أو من أعمال السيادة ،عماًل سياسياً  دتحديد ما يع أمرالسياسية وجعلت 
 . من أوصاف األعماليسبغ على هذه 

أن يناقم األحلام  م2002صدور القانون األساسي لسنة يجوم لنص تشر عي يصدر بعد ط  -32
دها هي التي يمتنع حاباعتباار أن هذه األحلاام و  ،ي ثلوتهاا ودطلتهاا معااً الشاااااااااااااارعياة القطعياة ف

حتمل تأوياًل أو تلدياًل، أما تر عة اإلساااااااالمية ثوالتها التي ط ألنها تمثل من الشااااااا  اطجتهاد فيها
فرن بال اطجتهاد يتسع فيها لمواجهة  ،األحلام غير القطعية في ثلوتها أو دطلتها أو فيهما معاً 

تغير الممان والملان وتطور الحياة وتنوس مصالح العباد، وهو اجتهاد إن لان جائمًا ومندوبًا من 
أهل الفقه فهو لذلك أوجل لولي األمر ليواجه به ما تقتدااايه مصااالحة الجماعة درءًا لمفسااادة أو 

 .جلبًا لمنفعة أو درءًا وجلبًا ل مر ن معاً 
طبقًا للقيود التي يداااااعها المشااااارس  ،ا دااااااقت سااااالطة المشااااارس التقدير ة فيما يتعلق بالتشااااار عإذ -33

فرنه عند مخالفة هذه القيود من المشااااااااارس  ،تصااااااااال إلى حد انعدامها التي يملن أن، الدساااااااااتوري 
ذا اتسااااااااااعت الساااااااااالطة التقدير ة للمشاااااااااارس فيما يتعلق  ،لحلون بصاااااااااادد عيل في المنالعادي  وا 
الحلول المناساااااابة وفقًا لتقديراته  إيجادالمشاااااارس الدسااااااتوري لامل الحر ة في  وترك له ،بالتشاااااار ع

المشاااااااااارس العادي  إذا لم يراسِ  ،هذه الحالة ه فيفرن ،ة على مقتداااااااااايات المصاااااااااالحة العامةيالملن
المحافظة على الحقول محل التنظيم وخرج عن القواعد األساااسااية التي نص عليها الدسااتور في 

انحرافًا في استعمال السلطة  دويع ،من أهم أوجه انعدام الدستور ة دلك يعفرن ذ ،مواده المختلفة
  .التشر عية
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 المبحث الثاني

 التوصيات المستخلصة من الدراسة
نوصااي مشاارعنا الفلسااطيني الدسااتوري أن يتلنى نظام ط مرلم ة الرقابة على دسااتور ة القوانين  -1

ودرجاااتهااا لممااارساااااااااااااااة دورهااا في الرقااابااة على من خالل تقنين حق المحاااكم بمختلد أنواعهااا 
دستور ة القوانين لوظيفة أساسية من وظائفها القدائية في التحقق من سالمة القانون واجل 

 -في الوقت الراهن-ن فلساااطين ل قدااااؤها لهذا الصااادد قدااااء امتناس  ذلك ألالتطليق، وجع
قداااااااائية على دساااااااتور ة من الصاااااااعل أن تعتمد مرلم ة الرقابة ال ،تعي  مرحلة تحرر وطني

القوانين من خالل محلمة دسااااتور ة مختصااااة  لما في ذلك من صااااعوبة في تشااااليل المحلمة 
  .وممارسة دورها الرقالي في ظل الودع السياسي واألمني الراهن

قامة الدو التحرر من اطحتالل نإن شاااااااااااء هللان و بعد  -2  لة الفلسااااااااااطينية على أرداااااااااانا المحررة،ا 
نوصااااي بالمماوجة لين نظام مرلم ة وطمرلم ة الرقابة على دسااااتور ة القوانين، وذلك باقتصااااار 
اختصاااااصااااات المحلمة الدسااااتور ة العليا في الرقابة على دسااااتور ة القوانين من خالل طر قي 

قدااؤها لهذا الصادد وتوساعة ذلك اطختصااص ليصابح  ،الدعوى األصالية المباشارة والتصادي
بشااااااااااأن نظر الدفع بعدم الدسااااااااااتور ة والتصاااااااااادي  طمرلم ة الرقابة نظام تباسقداااااااااااء إلغاء، وا

للنصوص غير الدستور ة من قلل المحاكم األخرى على اختالف أنواعها ودرجاتها أثناء نظر 
الدعوى المودااااوعية، وجعل قداااااؤها لهذا الصاااادد قداااااء امتناس، وبذلك نعمل على تقصااااير 

الذي  هبقسااام لرَّ وظيفته القداااائية، ليَ  تهعي ممارسااالقاداااي الطليى العنحفظ أمد التقاداااي، و 
 ، ال ملدأ المشااااروعيةوا عمالقداااااء بالمحافظة على الدسااااتور  نصااااةعلى م جل قلل أن يأداه 

وأن يمتنع عن  ،فحص دساااتور ة القانون الواجل التطليق في النماس المعروم عليهمن خالل 
 ه.رة أمامنظو المودوعية الم تطليق القانون الذي يثلت له عدم دستور ته على الدعوى 

عاد صااااياغة نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون األساااااسااااي الفلسااااطيني تأن  نقترح -3
ن ذلك أ المصاادر الرئيسااي للتشاار ع " القطعيةتعتلر أحلام الشاار عة اإلسااالمية  -2": لتصاابح 

در الساالطات، ومن اإلسااالم هو عقيدة األغللية الساااحقة للشااعل الفلسااطيني والشااعل هو مصاا
 ،ثم فرن تطليق الشر عة اإلسالمية يجد سنده الدستوري لرعالء إرادة األغللية الساحقة للشعل

ولقد أحسااااان  ،النا  لغير ما تقتدااااايه عقائدهم ودااااامائرهم ظلم جسااااايم إخدااااااسومن ثم فرن 
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مية وفقا مشرعنا الدستوري الفلسطيني عندما احترم هذه اإلرادة الشعلية لرعمال الشر عة اإلسال
وتحر ًا لدقة المصااااطلحات  ،غير أننا ،لتحقيق ذلكلنص المادة الرابعة من القانون األساااااسااااي 

 نوصي لرجراء هذا التعديل. ،الدالة على هذه اإلرادة
الدسااااااااااتوري مهلة ممنية يسااااااااااتطيع المشاااااااااارس العادي خاللها مراجعة  مشاااااااااارعناأن يحدد  نقترح -4

مالة ما يلون متعاردًا و  الرابعة من قانوننا األساسيالمادة  نصالتشر عات الصادرة قلل نفاذ  ا 
بعد فوات هذه  ،بحيس يلون للمحلمة الدسااتور ة العليا القطعية،مع أحلام الشاار عة اإلسااالمية 

أن تراقل دستور ة التشر عات السابقة على نفاذ القانون األساسي شأنها شأن  ،الفترة اطنتقالية
التنامس في و فقهي القداااااااائي و الجدل وذلك إلنهاء حالة ال  بعد نفاذه التشااااااار عات التي تصااااااادر

وهل  ،حول النطال المماني لتطليق المادة الرابعة من قانوننا األساااااااااااااااساااااااااااااايالذي أثير  ،اآلراء
 .تخدع لها القوانين السابقة على صدوره أم يقتصر ذلك على القوانين الالحقة على صدوره

ر ة األصاالية المباشاارة، بحيس تصاابح صاافة نوصااي لتوساايع المجال طسااتعمال الدعوى الدسااتو  -5
أي مواطن أو أي شاااااااااخص عادي أو اعتباري مفترداااااااااة في اختصاااااااااام النصاااااااااوص القانونية 

لغائها،  واعتبار أن ذلك من المدعى مخالفتها للدسااااااااااتور ومصاااااااااالحته مفتردااااااااااة في إهدارها وا 
القانون  لون أن النفع في إلغاء  التي تكون فيها الصاافة والمصاالحة مفتردااةدعاوى الحساابة، 

غير الدسااااااتوري يعود على الجميع وعلى لل فرد فيه، ونفترم مع ذلك أن يتم ودااااااع بعم 
الداااااااوابل والدااااااامانات لعدم إسااااااااءة اساااااااتغالل هذه الفساااااااحة وتكد  القداااااااايا أمام المحلمة 

 الدستور ة.
درورة األخذ بأسلول المحلمة العليا األمر لية في إصدار األحلام نوصي مشرعنا الدستوري  -6

صااااااادورها باألغللية، وذلك بدااااااارورة الساااااااماح للقدااااااااة أصاااااااحال الرأي المخالد لتدو ن عند 
 راءهم مسلبًة  مما يعطي الرأي العام فلرًة صادقًة عن حقيقة اتجاهات المحلمة، ويحس على 
اجتهاد القداااة في تسااليل األحلام، و تسااق مع لرامة القداااة واسااتقاللهم الشااخصااي  فيحول 

أحلام ط يرتداااااااايها أساااااااابابًا أو منطوقًا، فيتملن من إلداء رأيه دون مسااااااااؤولية القادااااااااي عن 
 الخاص دون الحجر عليه.

 سااااااتقاللاطنوصااااااي مشاااااارعنا الفلسااااااطيني أن يحذو حذو المشاااااارس المصااااااري في الحفاظ على  -7
لمحلمة الدسااااااااااااااتور ة، وذلك لرعطاء رئي  المحلمة لامل الصااااااااااااااالحيات اإلدار ة اإلداري ل
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( من 49تعديل نص المادة )نقترح المعطاة للوم ر ووليل الومارة على موظفي المحلمة، لذا 
 م بما يتوافق مع ذلك.2006لسنة  3قانون المحلمة الدستور ة العليا رقم 

، لقواعد الشااااللية واإلجرائية المنظمة للعملية التشاااار عيةنوصااااي مشاااارعنا الدسااااتوري لتداااامين ا -8
قرار وا    من تدمينها في  لدطً  ،في القانون األساسي نفسه ،صدار التشر عاتالمتعلقة لرحالة وا 

عمال الرقابة الدستور ة على رلن الشلل في التشر عات إل  النظام الداخلي للمجل  التشر عي
وحده الذي يمثل أساااااامى القواعد  ،القانون األساااااااسااااااي لون  ،الصااااااادرة عن المجل  التشاااااار عي
ن تدااااااامين إعمال الرقابة بالتالي و  ،م لهاالقانونية اآلمرة التي يجل اطلتما على الدساااااااتور ة، وا 

فر  هذه القواعد واإلجراءات يالنظام الداخلي للمجل  التشاااااااااااار عي هذه القواعد واإلجراءات في 
 .من مدمون الرقابة الدستور ة عليها

السااااااالطة  يديقتل وذلك ،س األمر ليالمشااااااارّ  إليه ذهل نوصاااااااي المشااااااارس الفلساااااااطيني باألخذ بما -9
 رئي  في اختيار رئي  وأعدااااااااااااااااء المحلمةلها اليتمتع التي خطيرة الواسااااااااااااااعة و التقدير ة ال

فرم دمانات أوسع قد يلون ف، السلطة التشر عية في هذا التعيينبمشارلة الدستور ة، وذلك 
لذا نوصاااااااااي لتعديل نص   للسااااااااالطة التنفيذية تبعيتها مظنة وأبعدها عن ،طساااااااااتقالل المحلمة

ن محلمتنا الدستور ة العليا ليلون لللرلمان دور في اختيار قداة المحلمة ( من قانو 5المادة )
 نهم.يالدستور ة وتعي

 ،في مجال إعمال الرقابة على األعمال السااياسااية ،ن تأخذ محلمتنا الدسااتور ة العلياأنوصااي ب -10
تداااااااااييق نطال نظر ة األعمال ل وذلك ،المحلمة الدساااااااااتور ة العليا المصااااااااار ة إليه ذهلتبما 

عماًل سياسيًا أو من أعمال السيادة ليدها دون اعتداد بما  دتحديد ما يع أمروجعل  ،السياسية
 .من أوصاف األعماليسبغ على هذه 

نوصاااااي أن يقتصااااار اعتماد محلمتنا الدساااااتور ة العليا في الرقابة على دساااااتور ة القوانين على  -11
اطعتماد  ، وعدمصااهوالمبادئ المسااتخلصااة من نصااو  -القانون األساااسااي–نصااوص الدسااتور 

 ااألنظاااار وتتبااااين عنااادهااا اتختلد فيهااا ة، والتيملتوباااالالمباااادئ القاااانونياااة العلياااا غير  على
، جعل دساااااااااتور ة التشااااااااار ع رهنًا لهذه المبادئ غير المساااااااااتقرةيلون اطعتماد عليها المذاهل، 

القوانين  أمام القداااااء الدسااااتوري للتوسااااع في مجال الرقابة على دسااااتور ة ويفتح البال واسااااعاً 
جله الرقابة ل بالهدف المنشااااااود الذي ُأقرت من أ، و خبحهاانفالته من لو  بشاااااالل يخشااااااى معه

 الدستور والحفاظ على المشروعية. على الدستور ة، والمتمثل بالحفاظ على سمو
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عيل اطنحراف في اسااتعمال الساالطة التشاار عية  خوم فيعدم البنوصااي القادااي الدسااتوري  -12
تعارم ن المطاعن الموجهة إلى النصاااااااااااوص التشااااااااااار عية والقائمة على الإط إذا ثلت أمامه أ

عيبًا احتياطيًا    لون هذا يعدأحلام الدسااااااااتور ط أسااااااااا  لهاالمباشاااااااار لين هذه النصااااااااوص و 
البال األخير الذي يطرقه القاداااااااااااي الدساااااااااااتوري للتثلت من عدم مخالفة  يعدّ  الكشاااااااااااد عنهو 

 .التشر ع للدستور
المحلمة الدستور ة العليا المصر ة الذي تتلناه التوجه تباس اب العليا محلمتنا الدستور ةنوصي  -13

ي يشتر  طستخدام المحلمة لرخصتها في التصدي للنصوص تال ،طستخدام رخصة التصدي
ؤثر الفصااااااال في دساااااااتور ة النص القانوني محل تأن  ،التي تشاااااااتبه عدم دساااااااتور تها ،القانونية

األصاااااالية المعرودااااااة على المحلمة، فرذا لم يلن التصاااااادي بالمحصاااااالة النهائية بالخصااااااومة 
فرن استخدام  ،في ذات النماس المعروم عليها ،استعمال المحلمة لحق التصدي طممًا للفصل

 تعطياًل للفصل في الخصومة األصلية. -في حقيقة األمر-هذه الرخصة ط يعدو أن يلون 

 
أن أكون قد وفقت  أسااااااااال هللاف ،ه الدراسااااااااةهذا أكون قد انتهيت من لتابة هذوب

نني قااد عرداااااااااااااااات رأيي وأدلياات بفلرتي في إلااك في النهااايااة إط أن أقول ط أمو  ا،فيهاا
 ا،والتعلير عنه العلي أكون قد وفقت في لتالتهمسااااااألة الرقابة على دسااااااتور ة القوانين 

ن  ،فرن لنت قد أخطأت فأرجو مسااااااامحتي ،أصاااااايلو أخطئ  وأخيرًا ما أنا إط بشاااااار وا 
 قال عماد م د على ماأوط ، (وجل عم)ما أرجوه من هللا  لل د أصااااااااااااااالت فهذاقلنت 
 :األصفهاني الدين

لتابا في يومه إط قال في غده لو غير هذا لكان  إنساااااااااااانيلتل  انه ط " رأيت
 أجملولو ترك هذا لكان  أفداالولو م د لذا لكان يسااتحساان ولو قدم هذا لكان  أحساان

 "النقص على جملة البشرالعلر وهو دليل على استيالء  أعظموهذا من 

 .وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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 قائمـــة المراجـــع

 القرآن الكريم

 أواًل: القوانين

 م.1922مرسوم دستور فلسطين لسنة 

 م.1940لسنة  31قانون المحاكم رقم 

 م.1955 لسنة( 255) رقم غمة لقطاس األساسي القانون 

 م.1962لقطاس غمة النظام الدستوري 

 م.1993اتفاقية أوسلو 

 م.1994لسنة  1القرار الرئاسي رقم 

 م.1994لسنة  2القانون رقم 

 م.2000لسنة  الفلسطيني التشر عي الداخلي للمجل  النظام

 م.2001لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجار ة رقم 

 م.2001( لسنة 5قانون تشليل المحاكم النظامية رقم )

 م.2002لسنة  1القدائية رقم  السلطة قانون 

 م.2003القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة 

 م.2006 لسنة 3 رقم الدستور ة العليا الفلسطيني المحلمة قانون 

 م.1787دستور الوطيات المتحدة األمر لية 
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 م.1952الدستور األردني لسنة 

 م.1971الدستور المصري لسنة 

 م.1951لسنة  71كم النظامية األردني رقم قانون تشليل المحا

 م.1968لسنة  13رقم  قانون المرافعات المدنية والتجار ة المصري 

 م.1979لعام  48رقم  المصري  المحلمة الدستور ة العليا قانون 

  ثانيًا: مجموعة األحكام القضائية

من عام  موســــــــوعة أحكام المحكمة الدســــــــتورية العليام(. 2008حافظ، مجدي محمود محل.)
 . الجمء األول. القاهرة: دار محمود للنشر والتوم ع.م2008م وحتى عام 1971

مجموعة مختارة من أحكام محكمة االســـــــــتئناف العليا ومحكمة (. 1995الحايك، وليد حلمي.)
 . الجمء الثاني. غمة: لدون دار نشر.م1993م وحتى عام 1973العدل العليا من عام 

مجموعـة المبـادئ التي قررتهـا المحكمـة العليـا م(. 2009سااااااااااااااليم، رجاال علااد الكر م و خرون.)
. إصاااادارات المحلمة الدسااااتور ة م2009-م1969والمحكمة الدســـتورية العليا في أربعين عامًا 

 العليا المصر ة. القاهرة: مطابع األهرام التجار ة.

كام وقرارات المحكمة العليا الجزس األول أحم(. 1972العشاااااااااماوي، ياقوت  عثمان، علد الحميد.) 
 . القاهرة: الهيئة المصر ة العامة للكتال. الخاص بالدعاوى الدستورية

 العديد من األحلام غير المنشورة، الصادرة عن محاكمنا الفلسطينية .

 ثالثًا: الكتب

صاااااااااااااوله وخرج (. راجع أ1ج ) أحكام القرآن.. )ل. ت(. محمد لن علد هللاالن العربي، ألي بلر 
 أحاديثه وعلق عليه محمد علد القادر عطا. ليروت: دار الكتل العلمية. 
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 ، الطبعة األولى. اإلسلندر ة: دار المعارف.حرية الدفاعم(. 1971ألو الخير، طه. )

الرقــابــة على دســـــــــتوريــة القوانين في الواليــات المتحــدة م(. 1960ألو المجاااد، أحماااد لماااال. )
 . القاهرة: ملتبة النهدة المصر ة.ر  األمريكية وااقليم المص

. الرقابة على دســتورية القوانين في األردن "دراســة مقارنة"م(. 2004ألو حجيلة، علي رشاااايد.) 
 عّمان: مطابع الدستور التجار ة.

 القاهرة : دار الفلر العربي. المعجزة الكبرى.ألو مهرة، الشي  محمد.)ل. ت(. 

 . األردن: دار الفرقان.القضاس في ااسالمم(. 1984ألو فار ، محمد علد القادر.)

 . القاهرة: مطبعة ألناء وهبة حسان.أصول القانون م(. 1988األهواني، حسام الدين لامل.)

. تحقيق د. مصاااااااطفى صـــــحيح البخار  ه(. 1407اللخاري، محمد لن إساااااااماعيل ألو علد هللا .)
 لثير.  ديل البغا، دمشق: دار لن

 . القاهرة: دار النهدة.القانون الدستور  م(. 1971لدوي، ثروت.)

الدفوع في قانون المرافعات في ضـــــــوس الفقه والقضـــــــاس طبقًا م(. 2000البلري، محمد عممي.)
الجمء الساااااااااااد . القاهرة : دار  م.1999لســـــــنة  18ألحدث التعديالت الصـــــــادرة بالقانون رقم 

 محمود للنشر والتوم ع.

. الطبعة الثانية. لدون سلسلة خزانة فلسطين التاريخية-كارثة فلسطينم(. 1990لد هللا.)التل، ع
 دولة: دار الهدى.

الطبعة الثانية. لدون دولة: لدون  دراســات في تاريف فلســطين الحديث.م(. 1986جبارة، تيسااير.)
 دار نشر. 

 ربية.القاهرة : دار النهدة الع القضاس الدستور .م(. 1994الجرف، طعيمة.)
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 دراســـــة مقارنة تطبيقية.-الرقابة على دســـــتورية القوانينم(. 1999جعفر، محمد أن  قاساااااااام.)
 الطبعة الثانية. القاهرة: دار النهدة العربية.

. اإلساالندر ة: تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشــريعة ااســالميةجمال الدين، سااامي.)ل. ت(. 
 منشأة المعارف.

، ترجمااة األسااااااااااااااتاااذ  عمر لمحكمــة العليــا في الواليــات المتحــدةاجونسااااااااااااااون، جيرالااد.)ل. ت(. 
 اإلسلندراني. لدون دولة: لدون دار نشر.

 الرقابة القضــائية على دســتورية القوانين في الفقه والقضــاس.م(. 2000حساانين، إلراهيم محمد.)
 القاهرة: دار النهدة العربية.

ه أحمد محمد شــــاكر. الجزس المســــند. شــــرحه وصــــنع فهارســــ(. 1995حنلل، أحمد لن محمد.)
 األول. الطبعة األولى. القاهرة: دار الحديث. 

. القانون الدســـــــتور  والنظام الدســـــــتور  األردني "دراســـــــة مقارنة"م(. 1972الحيارى، عادل.)
 عمان: مطابع غانم علده.

ف، علد الوهال.)   ع.. القاهرة: دار القلم للطباعة والنشر والتوم علم أصول الفقهم(. 1978خالَّ

 القاهرة: لدون دار نشر. النظم السياسية والقانون الدستور .م(. 1971خليل، محسن.)

(. مجموعة القوانين الفلساااطينية. الجمء 1985الدحدوح، ساااليمان  مهنا، اساااحق  سااايساااالم، مامن.)
 السابع والعشرون. غمة: لدون دار نشر.

. القاهرة: دار والرقابة الدســتورية القانون الدســتور  النظرية العامةم(. 2004دروي ، إلراهيم.)
 النهدة العربية.

 :الطبعة الثانية. لدون دولةالقضــــاس في فلســــطين ومعوقات تطور . م(. 2003الر  ، ناصااااااار.)
 مؤسسة الحق.
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دار  :القاهرة. الطبعة األولى رقابة دســـــــتورية القوانين.م(. 1995سااااااااااالمان، علد العم م محمد.)
 الفلر العربي.

ضــــــــوابط وقيود الرقابة الدســــــــتورية "منهج المحكمة م(. 2011ساااااااااااااالمان، علد العم م محمد.)
دار الفلر الجامعي، سااااااعد  :القاهرةالدســــتورية العليا في رقابتها الدســــتورية القوانين واللوائح". 

 سمك للمطلوعات القانونية.

"دراســــة مقارنة بين  نظم الرقابة على دســــتورية القوانينسااااااالمان، علد العم م محمد.)ل. ت(. 
 القاهرة: سعد سمك للمطلوعات القانونية اطقتصادية. مختلف النظم القانونية والقانون المصر ".

 لدون دولة: لدون دار نشر.  ااسالم والدستور.السديري، توفيق لن علد العم م.)ل. ت(. 

 دار النهدة. :القاهرةالنظرية العامة للقانون الدستور . م(. 1983الشاعر، رممي طه.)

رقابة دســتورية القوانين "دراســة مقارنة" دراســة تحليلية للقضــاس م(. 2004الشاااعر، رممي طه.)
 دار التيسير. :القاهرةالدستور  في مصر. 

القانون الدســتور  والنظام الســياســي المصــر ، م(. 1994الشااارقاوي، ساااعاد  ناصاااد، علد هللا.)
 النهدة العربية. . القاهرة: دار 1971تحرير االقتصاد ودستور

 للنان: ملتبة للنان. معجم األلفاظ الفارسية المعربة.م(. 1970شير،  دي.)

والية المحكمة الدســـتورية العليا في المســـائل الدســـتورية. م(. 2002علد الباسااااال، محمد فؤاد.)
 منشأة المعارف للنشر. :اإلسلندر ة

. ى دستورية القوانين "دراسة مقارنة"الرقابة علم(. 1990علد الحميد، علد العظيم علد السالم.)
 فوسينا: مطبعة حمادة المدنية. 

. "الجمء الثالس". ليروت: دار قواعد األحكام في مصـــــــــالح األنامعلد السااااااااااااااالم، العم.)ل. ت(. 
 الكتل العلمية.

 . القاهرة: لدون دار نشر. القانون الدستور  م(. 1975علد العال، محمد حسين.)
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أصـــــــــول الرقابة القضـــــــــائية على دســـــــــتورية القوانين واللوائح. م(. 2001.)علد المجيد، منير
 منشأة المعارف. :اإلسلندر ة

. 1974-34المسـألة الفلسـطينية ومشـاريع الحلول السـياسـية م(. 1975علد الهادي، مهدي.)
 ليروت: الملتبة العصر ة. 

النظرية والتطبيقات رقابة دســـــــــتورية القوانين "المبادئ م(. 2011علد الوهال، محمد رفعت.)
 دار الجامعة العربية. :اإلسلندر ة الجوهرية.

النظم الســـــياســـــية والقانون م(. 1988علد الوهال، محمد رفعت  الشاااااااي ، إلراهيم علد العم م.) 
 . اإلسلندر ة: دار المطبعة الجامعية. الدستور  

. لدون دولة: الجنائيةالرقابة على الدستورية الشرعية في المواد م(. 1979عليد، علد الرؤوف.)
 لدون دار نشر.

 . دلي: أكاديمية شرطة دلي. نظم الحكم ودستور ااماراتم(. 2002عليد، محمد لامل.)

 . القاهرة: لدون دار نشر.المبادئ الدستورية العامةم(. 1993عثمان، عثمان خليل.)

 ر المعارف. "الجمء األول". اإلسلندر ة: دا القانون الدستور .م(. 1954عصفور، سعد.) 

. اإلسااااالندر ة: منشاااااأة 1971النظام الدســـتور  المصـــر ، دســـتورم(. 1980عصااااافور، ساااااعد.)
 المعارف. 

 دار النهدة العربية. :القاهرةالنظم السياسية والقانون الدستور . م(. 1974العطا، فؤاد.)

ية رقابة الدســتور في مصــر والدول األجنبية دراســة تحليلم(. 1990عفيفي، مصااطفى محمود.) 
 . الطبعة األولى. القاهرة: ملتبة سعيد رأفت. مقارنة ألنظمة الرقابة في الدساتير المعاصرة

الرقابة على دســـــتورية القوانين في كل من جمهورية م(. 2000العمادي، مصاااااااطفى صاااااااالح..)
نانية والمملكة األردنية الهاشـــــــــمية ية والجمهورية اللب . القاااهرة: معهااد البحوس مصـــــــــر العرب

 العربية.  والدراسات
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الوســــيط في شــــرح قانون أصــــول المحاكمات المدنية م(. 2003عياد، مصااااااطفى علد الحميد.) 
 الطبعة األولى. فلسطين: لدون دار نشر.  م.2001( لسنة 2والتجارية رقم ي

. الوجيز في التنظيم الســياســي والدســتور  للملكة األردنية الهاشــميةم(. 1998الغموي، محمد.)
 العواملة.عّمان: ملتبة دار 

اطسلندر ة:  الدستور  المصر  ورقابة دستورية القوانين.م(. 1985فهمي، مصطفى ألو م د.) 
 منشأة المعارف.

: تحقيق محمد فؤاد صحيح مسلمم(.  1955القشيري النيسالوري، مسلم لن الحجاج ألو الحسن.)
 علد الباقي. ليروت: دار إحياء التراس العربي. 

القاهرة: دار  الرقابة على دسـتورية القوانين "دراسـة مقارنة.م(. 2010.)أحمد حصااال، رائد قنديل
 النهدة العربية.

الطبعة الثالثة. للنان: مؤسااسااة  الكامل في األدب.م(. 1997الملّرد، ألي العبا  محمد لن يم د.) 
 الرسالة.

 ر. . القاهرة: لدون دار نشالمتصل في القانون الدستور  م(. 1952متولي، علد الحميد.)

الطبعة األولى. القاهرة: دار  الوســـــــيط في القانون الدســـــــتور .م(. 1956متولي، علد الحميد.)
 الطالل لنشر الثقافة الجامعية.

القانون الدســـــتور  واألنظمة الســـــياســـــية مع المقارنة بالمبادئ متولي، علد الحميد.)ل. ت(. 
 ة: منشأة المعارف.. الطبعة الخامسة. اإلسلندر الدستورية في الشريعة ااسالمية

. الطبعة الرابعة. القاهرة: لدون دار دروس القانون اادار  المصر  م(. 1946مهنا، محمد فؤاد.)
 نشر.

م(. ليروت: الملتبة العصااااااار ة، شااااااارلة ألناء 2009الموساااااااوعة العربية الميسااااااارة. الطبعة الثالثة.)
 شر د األنصاري للطباعة والنشر والتوم ع.
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بغداد: مرلم  الطبعة األولى. أصـول التشـريع الدسـتور  في ااسـالم.م(. 2009النعمة، إلراهيم.)
 البحوس والدراسات اإلسالمية، ديوان الوقد السني. 

، م1995-1917التطورات الدســـــــــتورية في فلســـــــــطين م(. 1996الوحيد، فتحي علد النلي.)
 الطبعة الثانية. قطاس غمة: مطابع الهيئة الخير ة. 

القضــــــاس الدســــــتور  في فلســــــطين وفقًا ألحكام القانون م(. 2004الوحيدي، فتحي علد النلي.)
. غمة: دار المقداد األســاســي المصــر  ومشــروع قانون المحكمة الدســتورية العليا دراســة مقارنة

 للطباعة. 

 رابعًا: الرسائل العلمية 

، رسااالة في الدولة ااسالميةمبدأ استقالل القضاس م(. 2005ألو أحمد، أحمد صاايام سااليمان. )
 ماجستير. الجامعة اإلسالمية: غمة.

، رساااااااااااالة االنحراف التشـــــــريعي والرقابة على الدســـــــتوريةم(. 1987ألو العنين، محمد ماهر. )
 دلتوراة.

القضــــــــاس الدســــــــتور  في فلســــــــطين وفقًا لقانون المحكمة م(. 2010الترلماني، عمر حممة.)
رسااااااالة ماجسااااااتير، جامعة  م "دراســــة تحليلية مقارنة".2006( لســــنة 3الدســــتورية العليا رقم ي

 األمهر: غمة.

، رساااااااالة دلتوراة، للية الحقول، قيود الرقابة الدســـــتوريةم(. 1998ساااااااالمان، علد العم م محمد.)
 جامعة المنصورة: القاهرة.

. رساااااالة دلتوراة. للية الحقول، القضـــاس الدســـتور  في مصـــرم(. 1988شااااار د، عادل عمر.) 
 عين شم : القاهرة.جامعة 

، رسااالة الطعن في دســتورية القوانين "دراســة مقارنة"م(. 2012الكيالني، م د أحمد توفيق م د.) 
 ماجستير. جامعة النجاح الوطنية: نالل .
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نظم الرقابة على دســـتورية القوانين في دول م(. 2011المساااالري، صااااالح لن هاشاااال لن راشااااد.)
 . للية الحقول، جامعة المنصورة: القاهرة.. رسالة دلتوراةمحل التعاون الخليجي

. استقالل السلطة القضائية في النظامين الوضعي وااسالميم(. 1984يوسد، ياسين عمر. )
 رسالة دلتوراة. جامعة عين شم : القاهرة.

 خامسًا: الدوريات والمجالت والمواقع االكترونية

التشــريع للدســتور واالنحراف في اســتعمال الســلطة  مخالفةم(. 1952السااانهوري، علد الرمال.) 
 . 116 -1. مجلة مجل  الدولة. السنة الثالثة يناير، التشريعية

. القضـــاس المصـــر  وقضـــية تطبيق الشـــريعة ااســـالميةم(. 1988الشااااقيري، مصااااطفى فرغلي.)
 وما بعدها. 70مجلة القداء. السنة الثالثة العدد الثالس، 

، رقابة االمتناع على دستورية القوانين وموقف القضاس األردنيت(. الطهراوي، هاني علي.)ل.
 بحس منشور على الشبلة العنللوتية.

. موقع يقظة وفلر. ما الفرق بين أحكام الشـــريعة ومبادئ الشـــريعة؟م(. 2012عودة، جاسااااار.)
 الشبلة العنللوتية.

الجميع لمعنى قولهم مبادئ الشريعة ااسالمية  تنبيهم(. 2011القمري، الشي  ألي علد القدير.)
 ، مؤسسة المأسدة اإلعالمية. الشبلة العنللوتية.المصدر الرئيسي للتشريع

، المجلس العالي لتفسير الدستور، هل هو محكمة دستورية؟م(. 2003مدانات، نفي  صالح.)
 .165 – 113، العدد الثاني. 19مجلة جامعة دمشق، المجلد 

الرقابة القضــائية على دســتورية القوانين مصــر واامارات رك لن سااااعيد.)ل.ت(. الهاشاااامي، مبا
 . منتديات شبلة قانون األردن. نسخة إلكترونية.مثاالً 

. مجلة المحاماة. العدد طبيعة اختصــاصــات المحكمة العليام(. 1970وصااافي، مصاااطفى لمال.)
 وما بعدها. 194. 50الرابع. السنة 



300 

 

 

 

 في فلسااااااااااااااطين "المقتفي" التابعة لمعهد الحقول لجامعة ليرم ت منظومة القدااااااااااااااااء والتشاااااااااااااار عي
http://muqtafi.birzeit.edu/welcome.aspx  

 http://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة ويليليديا 

  /http://www.alencyclopedia.comلوم،  الموسوعة.

 سادسًا: المراجع األجنبية
Burdeau (G). ( 1969 ) Traite De science Politique T.4. 

Burdeau (G). (1977) droit, constitutionnel et institutions politiques Dix-

Huitieme edition. 

Corwin(Edward). (1948) The Constitution and what it means todaym 10th 

ED. 

Mayers. (1955) The American Legal System, New York, OGG (F) and 

RAY (O). 

Willoughby(westei w.). (1929) The constitutional law of the united states 

3vois, New York. , 2d Ed 

http://muqtafi.birzeit.edu/welcome.aspx
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://www.alencyclopedia.com/
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 الصفحةرقم  وعــالموض
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