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شكر وتقدير 

 
يطيب لي كقد شارفت ىذه الرسالة عمى االنتياء، بإذف اهلل تعالى، كبعكنو، أف أتكجو 

بعظيـ الشكر كاالمتناف إلى األساتذة األفاضؿ الذيف غمركني بحسف معاممتيـ، كمنحكني جزءان 

كبيرا مف كقتيـ الثميف، كأخص بالذكر المشرفيف عمى ىذه الدراسة، الدكتكر أحمد مبارؾ الخالدم، 

. كالدكتكر عدناف عمرك، المذيف أنارا لي الطريؽ، كأفاضا عمٌي مف جيدىما كعمميما الكثير

كما أتقدـ بكافر الشكر كجزيؿ العرفاف إلى السيد اسماعيؿ الصيفي، لجيكده المبذكلة في 

. تنقيح الدراسة، كالتدقيؽ اإلمبلئي كالمغكم

كأقدـ شكرم إلى كؿ الذيف تعاكنكا معي في إعداد ىذه الدراسة، كقدمكا لي المساعدة 

. المطمكبة، كأخص بالذكر الزميمة ايماف الشاىد التي قامت بترجمة الممخص لمغة اإلنجميزية

كأخيرا يسرني أف أتقدـ بالشكر إلى زكجي العزيز الذم ىكف عمٌي المصاعب، كىيأ لي 

إلى . الظركؼ المناسبة، ككقؼ إلى جانبي حتى أنييت ىذه الدراسة، فمو مني كؿ االحتراـ كالتقدير

.   كؿ ىؤالء أقدـ شكرم كتقديرم، راجية اهلل عز كجؿ أف يمنحني القدرة عمى رد الجميؿ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ممخص الدراسةممخص الدراسة

 
تضمنت ىذه الدراسة مكضكع الرقابة عمى دستكرية لكائح الضركرة بشكؿ عاـ، كالرقابة 

القضائية الدستكرية عمى ىذه المكائح بشكؿ خاص، عمما بأف ىذه الدراسة تيدؼ إلى التعريؼ عمى 

 رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية مثؿ إصدار لكائح الضركرة، ككقت كقيكد اإلصدار، حيث تكرر

. ىذه المكائح، دكف التقيد بأم شرط أك قيد، كما تنازؿ المجمس التشريعي السابؽ عف حقو في الرقابة

. كلـ ينظر القضاء الدستكرم الفمسطيني بأم طعف يتعمؽ بمثؿ ىذه المكائح

، أسمكب الجمع بيف المسائؿ ذات الطبيعة المشتركة في دراسة اؿقفي ىذالباحثة اتبعت   

كنظرا لككف جميكرية . الدكؿ المقارنة، كمما أمكف ذلؾ، كدراستيا ككحدة كاحدة تسييبل لعممية المقارنة

ما قرره الباحثة  تناكلت في الدكؿ المجاكرة،مصر العربية السباقة في األخذ بالرقابة عمى الدستكرية، 

كمف ثـ تطرقت لما ىك . المشرع كتعرضت لبعض آراء الفقياء، باإلضافة إلى السكابؽ القضائية

 .مكجكد في األردف كفمسطيف، كما سمكو المشرع كالقضاء في البمديف مف مكاقؼ

تضمنت  .كحيث أف مكضكع ىذه الدراسة ىك الرقابة القضائية عمى دستكرية لكائح الضركرة

الدراسة ثبلثة فصكؿ، باإلضافة إلى مقدمة لمدراسة، كمبحث تمييدم، احتكت مقدمة الدراسة مشكمة 

أما المبحث التمييدم فقد تناكؿ . الدراسة، كأىدافيا، باإلضافة إلى مجمكعة مف األسئمة المتعمقة بيا

 كما تطرؽ ،كضكابط مشركعيتيا. كالتعرض لممختص بإصدارىا كزكاليالكائح الضركرة ب التعريؼ

 .بالنظر لممعياريف الشكمي كالمكضكعي القانكنية قيمتياؿ

،  كمكقؼ الفقو منيا كتقديرىا الرقابة عمى الدستكرية،أساليب كؿبينما تناكؿ الفصؿ األ

، مقسمة إلى الرقابة السياسيةكذلؾ مف خبلؿ مبحثيف، األكؿ يتحدث عف كبعض التطبيقات عمييا، 



كقدـ المبحث الثاني الرقابة القضائية . الرقابة مف خبلؿ ىيئة سياسية، أك رقابة مف خبلؿ البرلماف

. عمى الدستكرية، مفيكميا، كتقديرىا، ىذا باإلضافة إلى الرقابة القضائية اإلدارية عمى المشركعية

 
أما الفصؿ الثاني فقد تناكلت فيو الباحثة، طبيعة الدعكل الدستكرية كتحريكيا، كأخيران حجية 

كأخيرا الفصؿ الثالث، فقد تطرؽ . األحكاـ الصادرة بعدـ الدستكرية في ثبلثة مباحث متتالية كذلؾ

إلى تطبيقات حكؿ الرقابة القضائية عمى الدستكرية في كؿ مف مصر، األردف، كفمسطيف، كذلؾ مف 

.  خبلؿ ثبلثة مباحث متتالية

كمف أبرز . كختاما لمدراسة قدمت الباحثة مجمكعة مف النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا

 :ىذه التكصيات

 
أف ييٍمـز القانكف األساسي الفمسطيني السمطة التنفيذية، بعرض لكائح الضركرة عمى المجمس  .1

التشريعي في أكؿ اجتماعو يعقده، كأف ال تتكانى عف ىذا األمر، كبنفس الكقت أف يعطي القانكف 

األساسي لمسمطة التشريعية حؽ إلغاء أم الئحة لـ يتـ عرضيا عميو في الكقت المحدد، كأف 

 .ينشر أمر اإللغاء في الجريدة الرسمية، كفي صحيفة يكمية

 

عمى المشرع الدستكرم كذلؾ تحديد مدة محددة لعرض لكائح الضركرة عمى المجمس التشريعي،  .2

قرارىا، أك  كأف يتـ دعكة المجمس لبلنعقاد لنظر ىذه المكائح، لكي يقرر مصيرىا بالمكافقة عمييا كا 

 .بتعديميا، أك برفضيا، فيذا التحديد يحقؽ ضمانان يحكؿ دكف تجاكزات السمطة التنفيذية

 



ال بد مف إجراء تعديؿ عمى أحكاـ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني، لتحديد  .3

مف القانكف  (43)التي أشارت ليا المادة - ، "فيما بيف أدكار انعقاد المجمس " المقصكد بعبارة 

عطاء المجمس حؽ المصادقة عمى لكائح الضركرة، أك –األساسي الفمسطيني   تحديدا دقيقان، كا 

 .دكف تقييد لحؽ المجمس في ىذا االختصاص. تعديميا، أك إلغائيا

  
، باإلبقاء عمى اختصاص 2006لسنة  (3)ضركرة تعديؿ قانكف المحكمة الدستكرية العميا رقـ  .4

كال بد . المحكمة بالرقابة عمى دستكرية القرارات كالمراسيـ، كاألعماؿ الصادرة عف رئيس السمطة

 .مف أف يأخذ ىذا المكضكع صفة االستعجاؿ

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Abstract 

 

The study deals with the topic of monitoring the constitutionality of standing orders 

in general and the constitutional judicial control over such standing orders in particular.  

The study aims at defining the concept of standing orders and time constrains and 

restrictions of issuing theme since it was noticed that the Palestinian National Authority 

president made a mistake, repeatedly, in issuing standing orders with no consideration of 

any strains or specifications. Besides, the former Palestinian Legislative Council gave up 

its oversight role. Furthermore, the Palestinian constitutional judiciary didn’t look into 

any appeals in relation to such standing orders. 

In the study, the researcher followed the method of combining the issues of mutual 

nature in some comparative countries and studied them, when possible, as one unit to 

facilitate the comparison process. Due to the fact that Egypt is considered to have a 

leading role in monitoring constitutionality, the researcher examined the works of their 

legislatures, reviewed the opinions of some jurists and the followed judicial procedures. 

The researcher also reviewed what existed in Jordan and Palestine, and examined the 

stands of judiciary and legislature in both countries. 

As the topic of the study is monitoring the constitutionality of standing orders, the 

study consists of three chapters in addition to an introduction and a preliminary chapter. 

The introduction provides the research topic, research problem, aims and research 

questions in relation to the topic of the study. The preliminary chapter examines the 

definition of standing orders, the person in charge of issuing or canceling them, their 

legitimacy criteria, and their legal value in regard to the objective and formal criteria. 



Chapter one deals with forms of monitoring the constitutionality, the juristic stand 

followed by providing some applications. This was clarified through two topics, the first 

deals with political oversight that was divided to oversight through a political body or 

through parliament. The second topic introduces the judicial monitoring of 

constitutionality, its meaning, assessment and the administrative judicial oversight 

legitimacy. 

Chapter two deals with the nature of constitutional lawsuit and the conclusiveness 

of issued rulings of unconstitutionality, which was clarified through three consecutive 

discussions. 

Chapter three presents some applications of judicial monitoring of constitutionality 

in Egypt, Jordan and Palestine. This was also clarified through three consecutive 

discussions.  Finally, the researcher reached several findings and recommendations. The 

main recommendations of the study are: 

1. The constitution should obligate the executive authority to submit the 

standing orders to the parliament in its first meeting without any delay. At 

the same time, the constitution should grant the legislative authority the 

right to cancel any standing order that wasn’t submitted on time; such 

cancellation should be published in both the official newspaper and the 

daily newspaper. 

2. The constitutional legislature should specify a limited period of time to 

present the standing orders to the Palestinian Legislative Council, which 

will be called to conduct a meeting to look into such standing orders and 



decide on weather to approve, amend or cancel them. Such specification 

will guarantee the prevention of any excess by the executive authority. 

3. The provisions of the Palestinian Legislative Council’s by law should be 

amended to specify the period of the Palestinian Legislative Council’s 

absence and grant the PLC the right to approve, amend or cancel the 

standing orders. 

4. There is a necessity to amend the higher constitutional court law by 

keeping the court’s specialization to monitor presidential decisions and 

decrees. This topic is of high priority and should be dealt with in the very 

near future   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



المقدمة 
 

 ىك مبدأ ، كييعنى بياعمى كجو العمكـ القانكف مجاالت ىيمف عمى التي تبادئإف مف أىـ الـ

سمك الدستكر، المبدأ الذم يضع الدستكر، كالقكاعد الدستكرية، عمى قمة القكاعد القانكنية في دكلة ما 

عمى لتتمكف عمى ضكئو معرفة دستكرية أعماؿ السمطات العامة مف عدميا، كتبسط بالتالي رقابتيا 

ألف احتراـ قكاعد الدستكر كتنفيذ . مشركعيتيا كفقان لمبدأ الفصؿ بيف السمطات، كاالختصاصات

أحكامو بالطريقة الصحيحة، كتطبيقو بالشكؿ السميـ، يتطمب أف يككف ىناؾ نكعه مف الرقابة التي 

 .تمارس ضد األجيزة كالمؤسسات كالييئات القائمة عمى تنفيذ أحكاـ الدستكر

يرتبط بالنظاـ الديمقراطي، فكؿ ديمقراطية ناشئة أك أساسيا أصبحت ىذه الرقابة عبلمةن كمبدأن 

 كتزداد فاعميتيا إذا اتخذت صكرة الرقابة القضائية ، ىي في حاجة إلى ىذا النكع مف الرقابةقديمة

كال شؾ أف لمثؿ ىذه الرقابة أىمية كبيرة، منعا . التي يكفؿ ليا نظاـ الدكلة االستقبلؿ كاالستقرارك

 كحتى ال  بعض الييئات كاألجيزة مف استعماؿ السمطات الممنكحة ليا بمكجب الدستكرمغاالةؿ

دكف أف  ،يتحكؿ النظاـ إلى فكضى، كتتمركز االختصاصات بيد األقكل، كتكثر فيو التشريعات

السيما كأف إصدار التشريعات لـ يعد مقتصرا عمى السمطة التشريعية، تجمعيا استراتيجية تشريعية، 

بؿ منحت الكثير مف دساتير الدكؿ المختمفة لمسمطة التنفيذية صبلحية إصدار التشريعات بأنكاعيا 

حصكؿ  إف مثؿ ىذا التدخؿ في االختصاص التشريعي قد يؤدم إلى. المختمفة كبمبررات شتى

 . استراتيجية تشريعية تضبطيا مرجعية قانكنية عميا ىي؛ الدستكرسيطر عميوتالفكضى إف لـ 

 أىمية األنظمة كالمكائح الصادرة عف السمطة التنفيذية في الكقت الحاضر، كذلؾ كتتزايد

نتيجة اتساع نشاط الدكلة كتدخميا في مجاالت عدة، مما يحد مف إمكانية تدخؿ السمطة التشريعية 



، كيككف مف الطبيعي تنازؿ البرلماف عف جزء مف اختصاصاتو في التشريع نشطةبيدؼ تنظيـ ىذه األ

، الذم جعؿ 1958لمسمطة التنفيذية، كمف األدلة الكاضحة في ىذا السياؽ، الدستكر الفرنسي لسنة 

لمبرلماف نطاقان محددان في مجاؿ التشريع ال يستطيع تجاكزه، في حيف منح السمطة التنفيذية 

.  فأصبح ىك األصؿ، كما يصدر عف البرلماف ىك االستثناء،االختصاص العاـ في مجاؿ التشريع

مف الدستكر الفرنسي النطاؽ التشريعي تحديدان دقيقا، بينما أكدت  (34)فقد حددت المادة 

مف نفس الدستكر عمى أف؛ كؿ ما ال يختص بو التشريع يدخؿ في اختصاص السمطة  (37)المادة 

. البلئحية

 ىنالؾ حدكده ال يمكف لمسمطة التنفيذية تجاكزىا، حيث تبقى السمطة التنفيذية ،كبرغـ كؿ ذلؾ

ذا ما تجاكزت أك حاكلت  تعمؿ في حدكد الدستكر كال يسمح ليا بمخالفتو كالخركج عف أحكامو، كا 

تمنع ىذه السمطة مف التي ، المختمفة ىابأشكاؿىا تخضع لمرقابة التجاكزى ليذه األحكاـ السامية فإف

 .       القياـ بأم تجاكز

كحيث رخَّص المشرع الدستكرم لمسمطة التنفيذية صبلحية ممارسة بعض مف صبلحيات 

ذلؾ إصدار لكائح الضركرة، إال انو ضبط إصدار ىذه المكائح كقيَّدىا مف السمطة التشريعية ك

 أجازه ،فاختصاص السمطة التنفيذية في ىذه الحالة ىك اختصاص استثنائي. بمجمكعة مف القيكد

، لتنفيذيةكليس ؿفالتشريع ىك الكظيفة األصمية لمسمطة التشريعية . الدستكر، ينبغي عدـ التكسع فيو

ٍنح ىذه الصبلحية لمسمطة التنفيذية ما ىك إال خركجه عف القاعدة العامةكلكف   كلعؿ تقييد المشرع ،مى

صدارىا ما ىك إال تحاشي إساءة استعماؿ السمطة التنفيذية ليذا الحؽ الذم قد  لمكائح الضركرة كا 

 . يصبح سببا لمظمـ كاالستبداد بحجة مكاجية األخطار كالظركؼ االستثنائية



 صريح تذكر فيكاضحةه كصريحة، كتككف عادة  المشرع الدستكرم، يفرضياكالقيكد التي 

النص في الدستكر، فيي قيكد تتعمؽ بالزمف الذم تصدر فيو المكائح، كبظركؼ ىذا اإلصدار، أم 

، ككجكب عرضيا عمى البرلماف فكر انعقاده، كيجب كذلؾ أال تخالؼ أحكاـ "شرط الضركرة " بتكافر 

 .الدستكر

نجد مف عمى دستكرية لكائح الضركرة، القضائية كبالنظر لمكضكع دراستنا ىذه، كىك الرقابة 

 األكؿ ىك الرقابة السياسية: تركز في أسمكبيفت التي أف نشير إلى أنكاع كأساليب الرقابة األىمية

، كالثاني ىك الرقابة القضائية، مع التركيز عمى ىذا الجانب الذم ىك (الرقابة البرلمانية) كأبرزىا

يعيد بيا إلى حيث كىك األسمكب الذم ينظر إلى الجانب الفني في عممية الرقابة، . مكضكع الدراسة

 .ىيئة قضائية تأخذ شكؿ القضاء الدستكرم

مف الجياز القضائي في دكلة ما يحكـ كفؽ  فالقضاء الدستكرم ىك ذلؾ النكع المتخصص

كنظرا لسمك الدستكر عمى كافة القكاعد القانكنية األخرل، .  ىي قكاعد الدستكر،قكاعد قانكنية محددة

أثره عمى القضاء الدستكرم كيجعمو أسمى درجات القضاء، حيث يتـ المجكء إليو ذلؾ يعكس ك

لمنازعة السمطات العامة، سكاء أكانت السمطة التشريعية عند سنيا لقانكف ما مخالؼ لمدستكر، أك 

صدارىا لكائح فييا مخالفة لمدستكر  .كانت السمطة التنفيذية عند ممارستيا لصبلحياتيا كا 

كالقضاء الدستكرم كذلؾ ىك قضاء متميز، يحكـ كفؽ قكاعد تضع مبادئ عامة كليس 

مبادئ تفصيمية، أك كفؽ فمسفة عامة كقيـ عامة حسب طبيعة المكاد الدستكرية كما تتضمنو مف 

طريقان مساندان لتجنب ىفكات المشرع العادم، أك السمطة كيعد القضاء الدستكرم كذلؾ . أحكاـ



 لممكاطنيف الذيف أصابيـ ضرر جٌراء قانكف أك الئحة غير متفقة التنفيذية في أعماليا، كسبيبلن ىامان 

. مع أحكاـ الدستكر، في مكاجية السمطات العامة

 
مشكمة الدراسة 

لكائح الضركرة عنكانان ليذا دستكرية إف ما دفعني إلى اختيار مكضكع الرقابة القضائية عمى 

 :البحث عدة أسباب منيا

اعتبار لكائح الضركرة استثناء عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات، الذم ييدؼ إلى حماية حقكؽ  .1

 .كحريات األفراد

إف المجكء إلى لكائح الضركرة ال يتـ إال عند حدكث الظركؼ االستثنائية، كبالنظر لمكضع  .2

مكاف كجكد حالة الضركرة التي تستدعي المختمؼ كالفمسطيني  المميز عف الدكؿ المجاكرة، كا 

تدخؿ السمطة التنفيذية، حرصا منيا عمى معالجة الضركرة بإصدار مراسيـ تحمؿ قكة القانكف، 

. عمى الرغـ مف احتماؿ أف تسيئ تمؾ السمطة استخداـ ىذه الصبلحية

التقكالت كالتقمبات التي يعيشيا الجياز القضائي الفمسطيني، كتدخؿ السمطة التنفيذية في الجياز  .3

 . مما أدل إلى عدـ ثقة األفراد فيو،كتشكيبلتو

كجكد الكثير مف األمثمة عمى لكائح الضركرة في مختمؼ الدكؿ العربية، مما يؤكد تعرض ىذه  .4

الدكؿ لظركؼ طارئة أدت إلى غياب السمطة التشريعية، كتدخؿ السمطة التنفيذية في التشريع، 

 .كحمكليا محميا

قمة الخبرة القضائية الفمسطينية في مجاؿ الرقابة عمى الدستكرية، كذلؾ لعدـ كجكد محكمة  .5

 . التشريعات كالقكانيف، إال مف كقت قريبدستوريةتراقب 



 
أىداف الدراسة 

: ييدؼ البحث إلى

دراسة لكائح الضركرة، كالرقابة القضائية عمييا، كأثر ىذه الرقابة كأىميتيا، ككجكب عدـ النص  .1

 .عمى خبلؼ ذلؾ

 .البحث في صكر الرقابة عمى الدستكرية، كأىمية الرقابة البرلمانية عمى لكائح الضركرة .2

 باإلضافة ،التعرض لبعض أحكاـ محكمة العدؿ العميا الفمسطينية بصفتيا محكمة دستكرية .3

 األحكاـ كالقرارات الصادرة عف محكمة العدؿ العميا األردنية، كالمحكمة الدستكرية مجمكعة مفؿ

. العميا المصرية

العمؿ عمى تزكيد المكتبة القانكنية الفمسطينية بشكؿ خاص، بمبنة أكلى في شكؿ بحث يتناكؿ  .4

 الباحثيفاإلمكاف العكدة إليو مف قبؿ ب يككفلكائح الضركرة كالرقابة القضائية عمى دستكريتيا، 

كالميتميف بالدراسات القانكنية، الحتكائو عمى أمكر تتعمؽ بالرقابة عمى دستكرية القكانيف كذلؾ، 

 . كمجمكعة مف اآلراء الفقيية حكؿ المكضكع

 
 أىمية الدراسة

تأتي أىمية ىذه الدراسة في ككنيا تعالج مكضكعان غايةن في األىمية، ىك لكائح الضركرة 

، كىك المكضكع الذم أثار جدالن كبيران لدل المشرع الفمسطيني، بسبب إصدار (قانكفبقكة اؿالقرارات )

ة القانكف، دكف األخذ بعيف االعتبار تكافر شركط اإلصدار كالرئيس الفمسطيني لبعض القرارات بؽ

 .الخاصة بيا



كما تسعى ىذه الدراسة إلى تحميؿ القكانيف المعمكؿ بيا في فمسطيف، كالمتعمقة بالرقابة 

كمف ثـ تـ التعرؼ عمى قكانيف أخرل تتعمؽ بذات المكضكع . القضائية، كالمحكمة الدستكرية العميا

. في دكؿ أخرل، مثؿ مصر، األردف، كفرنسا

 
 

 
  

  

  

  

  

        

  

 

 

 

 

 

 



مببح تمميدي  

 

لوائح الضرورة  ماهية  " 

"  اللقانونية  طبيعتماو

  



 المطمب األول
 تعريف لوائح الضرورة، والمختص بإصدارىا، وزواليا

الفرع األول 
تعريف لوائح الضرورة 

 
ة القانكنية مبمقتضى النظرلتحديد ماىية لكائح الضركرة ال بد أكالن مف التطرؽ لتعريفيا، ؼ

، يمكف لمحككمة في ظركؼ استثنائية معينة أف تصدر دساتير؛ كالدستكر الفرنسياؿ في لمضركرة

الظركؼ االستثنائية أف تمؾ  التي تستطيع في ظؿ ،الضركرةليا قكة القانكف لمكاجية حالة لكائح 

شركط  فركت غياب البرلماف أك استحالة انعقاده، مع في حاؿتكقؼ أك تمغي القكانيف القائمة، تعدِّؿ أك 

الحرب أك لمكاجية حالة ضركرة ؾحالة الضركرة التي ال يمكف معيا انتظار دعكة البرلماف لبلجتماع، 

. 1العصياف المسمح كغيرىا

بينما نجد أف ىناؾ مجاالن محجكزا لدائرة عمؿ القانكف، كمكضكعات كأعماؿ أباح المشرع 

فالبرلماف ال يممؾ أف يحـر السمطة التنفيذية مف إصدار القرارات . لمسمطة التنفيذية أف تنظميا بمكائح

كالمكائح المنصكص عمييا في القانكف، فإذا لـ يحجز الدستكر صراحة لمسمطة التشريعية تنظيـ 

ذا لـ ينص صراحة عمى حؽ السمطة التنفيذية في  مكضكع معيف بقكانيف أك بناء عمى قكانيف، كا 

إصدار المكائح، فإف لمبرلماف التدخؿ بتنظيـ المكضكع المسككت عنو في القانكف، كلو كذلؾ أف يمنع 

السمطة التنفيذية مف أف تتدخؿ؛ بينما مف حؽ السمطة التنفيذية التدخؿ بكاسطة إصدارىا المكائح في 

.  2الحاالت الكاردة في صمب الدستكر

                                                 
1

 .(21)اإلؿكُضعٚخ، ص / ، يُشأح انًؼبعف "نٕائخ انؼغٔعح ٔػًبَخ انغلبثخ انمؼبئٛخ : " (2003) .  جًبل انضٍٚ، ؽ
2

 .(501)ص . ، صعاؿخ يمبعَخ، صاع انفكغ انؼغثٙ، انمبْغح"انُظى انـٛبؿٛخ ٔانمبٌَٕ انضؿزٕع٘ : " (1988).  انطًبٔ٘، ؽ

 .(42)ثٛغٔد، ص – ،  صعاؿخ يمبعَخ، صاع انُٓؼخ انؼغثٛخ "انمؼبء اإلصاع٘ انهجُبَٙ : " (1982).  سهٛم، و3



التي تصدر لمكاجية حالة المكائح الذم يمكف إطبلقو عمى اختمؼ الفقياء عمى االسـ قد ك

 ، كالبعض اآلخر أطمؽالتشريعية الموائحفبعضيـ أطمؽ عمييا اسـ فػي غيبة البرلماف، الضركرة، 

.  3 تشريعات الضرورةسمكىا أف ك، كآخرقرارات الئحيةاسـ عمييا 

عبارة عف مراسيـ أك لكائح تصدرىا أنيا : " مف التعريفات التي أعطيت لمكائح الضركرةك

السمطة التنفيذية فيما بيف أدكار انعقاد البرلماف، أم أثناء عطمتو أك في فترة حمو، كيككف ليذه 

. 3"المراسيـ أك المكائح قكة القانكف، عمى أف تعرض عمى البرلماف عند اجتماعو إلقرارىا 

المكائح التي يرخص الدستكر لمسمطة التنفيذية في إصدارىا حيف  " : عرَّفيا بأنياكىناؾ مف

غياب البرلماف، فيككف  يقع أمر يكجب اإلسراع في اتخاذ تدابير عاجمة كمؤقتة، كذلؾ فقط في فترات

.  4" ف تعدؿ القكانيف القائمة بدال مف البرلمافأف تمغي كألمسمطة التنفيذية أف تشرع القكانيف الجديدة، ك

قصر سمطة إصدارىا عمى مف النظـ مف مكىي لكائح ليا قكة القانكف بنص الدستكر، ك

 .5الرئيس كحده، كمف ثـ يمتع عمى الرئيس تفكيض الحككمة أك رئيس الكزراء سمطة إصدارىا

التي ينظميا القانكف عمى لرقابة ؿككفقا لممعيار الشكمي ىي عبارة عف قرارات إدارية، تخضع 

ال تخرج عف فإنيا حتى كاف تـ التصديؽ عمييا مف المجمس التشريعي، .  القرارات اإلداريةمشركعية

إال إذا تمت المصادقة عمييا مف قبؿ المجمس التشريعي بإتباع . 6لكائح ليا قكة القانكف  ككنياةعبيط

قراره  .خطكات إصدار التشريع كا 

                                                 
3

 .(72)يغجغ انـبثك، ص .  سهٛم، و
4

انمبْغح ، / ، يكزجخ انمبْغح انذضٚضخ "انمبٌَٕ انضؿزٕع٘ ٔيجبصا انمبٌَٕ انضؿزٕع٘ فٙ انجًٕٓعٚخ انؼغثٛخ انًزذضح : " (1964).  انجغف، ؽ

 . (373)ص 
5

 .(119)اإلؿكُضعٚخ، ص / ، يُشأح انًؼبعف"أطٕل انغلبثخ انمؼبئٛخ ػهٗ صؿزٕعٚخ انمٕاٍَٛ : " (2001).  ػجض انًجٛض، و
6

 .(120)يغجغ ؿبثك،  ص .  ػجض انًجٛض، و



اشترط التي تصدر في ظؿ ظركؼ استثنائية حددىا القانكف، كىي إف لكائح الضركرة 

ك تتمثؿ عممية إصدار لكائح الضركرة في ككنيا . في ظؿ غيبة البرلمافلمشركعيتيا أف تصدر 

لمسمطة التنفيذية مقيد بضركرة تكافر شركط معينة لمجكء إلييا كبإجراءات أخرل تشريعي اختصاص 

 ما يعني عمى األقؿ خضكع الضركرة ذاإلصدارىا كتطبيقيا، كالضركرة ىنا ىي تنظيـ قانكني، كه

. 7 حتى ال تتجاكز حدكدىا كضكابطيا القانكنية قانكنيتيالرقابة

اختمفت فقد كنظرا الختبلؼ المصطمحات كالتسميات التي أطمقت عمى لكائح الضركرة، 

 الدساتير

 أما ،" قرارات ليا قوة القانون : "في تسميتيا ليذه المكائح، فالدستكر المصرم أطمؽ عمييا عبارة

المراسيم " كفي لبناف أطمؽ عمييا اسـ، .  "القوانين المؤقتة : "يطمؽ عمييا اسـؼالدستكر األردني 

  ".االشتراعية

قرارات ليا قوة القانون " بتسمية لكائح الضركرة باسـ كقد أخذ القانكف األساسي الفمسطيني، 

، كنجد 8 بمرسـك رئاسيت حيث أنيا صدر، "مرسوم بقانون"  : كجرل أف صدرت سابقا بمسمى،"

فقد منح القانكف األساسي رئيس . 9"قرار بقانون " كذلؾ البعض منيا كقد صدر حديثا تحت مسمى 

 التشريعية التي يقـك بيا مف دكره في العمميةالسمطة الفمسطينية سمطات استثنائية باإلضافة إلى 

كتتمثؿ السمطات االستثنائية الممنكحة لرئيس  . كاقتراحيا كاالعتراض عمييا، لمقكانيفقإصدارخبلؿ 

إصدار قرارات ليا قكة القانكف، مشركط في السمطة حسب أحكاـ القانكف األساسي، بحؽ الرئيس 

                                                 
7

 . (15)يغجغ ؿبثك، ص .  جًبل انضٍٚ، ؽ
8

 ػهٗ جًٛغ األعاػٙ انفهـطُٛٛخ، ٔانًغؿٕو 1965نـُخ  (45) ثشأٌ ؿغٚبٌ لبٌَٕ انـٛبدخ على 1998نـُخ  (1) أَظغ انًغؿٕو ثمبٌَٕ على 

 . ثشأٌ صيغ ٔيغالجخ انًؼبصٌ انضًُٛخ1998نـُخ  (5) ثزؼضٚم ثؼغ أدكبو انمبٌَٕ على 1999نـُخ  (1)ثمبٌَٕ على 
9

، انًُشٕع فٙ يجهخ انٕلبئغ انفهـطُٛٛخ 2002نـُخ  (1) ثشأٌ رؼضٚم لبٌَٕ انـهطخ انمؼبئٛخ على 2006نـُخ  (2) أَظغ انمغاع ثمبٌَٕ على 

 .2005نـُخ  (9) ثشأٌ رؼضٚم لبٌَٕ االَزشبثبد على 2006نـُخ  (4)ٔكظنك انمغاع ثمبٌَٕ على . 14/2/2006انؼضص انًًزبػ ثزبعٚز 



، حيث نصت  في غير أدكار المجمس التشريعيإصدارىا بكجكد حاالت ضركرة ال تحتمؿ التأخير

لرئيس السمطة الكطنية : " عمى أنو 2003الفمسطيني المعدؿ لسنة مف القانكف األساسي  (43)المادة 

الفمسطينية في حاالت الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير في غير أدكار انعقاد المجمس التشريعي، 

إصدار قرارات ليا قكة القانكف، كيجب عرضيا عمى المجمس التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا بعد 

ال زاؿ ما كاف ليا مف قػكة القانكف، أمػا إذا عرضت عؿ المجمس التشريعي ،صدكر ىذه القرارات  كا 

".  عمى النحك السابؽ كلـ يقرىا زاؿ ما يككف ليا مف قكة القانكف

 دكف نظر إلى المصرم مف الدستكر (147)مقتبس عف نص المادة السابؽ  كالنص

فقد نصت المادة . خصكصية الكضع الفمسطيني كالى ضركرة التأكيد عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات

إذا حدث في غيبة مجمس الشعب ما يكجب : " عمى أنو 1971لعاـ مف الدستكر المصرم  (147)

اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمؿ التأخير جاز لرئيس الجميكرية أف يصدر في شأنيا قرارات تككف 

ليا قكة القانكف، كيجب عرض ىذه القرارات عمى مجمس الشعب خبلؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ 

صدكرىا إذا كاف المجمس قائما، كتعرض في أكؿ اجتماع لو في حالة الحؿ أك كقؼ جمساتو، فإذا لـ 

ذا عرضت ،تعرض زاؿ بأثر رجعي ما كاف ليا مف قكة القانكف دكف حاجة إلى إصدار قرار بذلؾ  كا 

 إال إذا رأل المجمس اعتماد نفاذىا في ،كلـ يقرىا المجمس زاؿ بأثر رجعي ما كاف ليا مف قكة القانكف

". الفترة السابقة أك تسكية ما ترتب عمى أثارىا بكجو آخر 

عندما يككف - 1: "  عمى أف فقد نصت1952لعاـ مف الدستكر األردني  (94)أما المادة ك

مجمس األمة غير منعقد أك منحبل يككف لمجمس الكزراء بمكافقة الممؾ أف يضع قكانيف مؤقتة في 

األمكر التي تستكجب اتخاذ تدابير ضركرية ال تحتمؿ التأخير أك تستدعي صرؼ نفقات مستعجمة 



 كيككف ليذه القكانيف المؤقتة التي يجب أف ال تخالؼ أحكاـ ىذا الدستكر قكة ،غير قابمة لمتأجيؿ

 عمى أف تعرض عمى المجمس في أكؿ اجتماع يعقده كلممجمس أف يقر ىذه القكانيف أك ،القانكف

يعدليا، أما إذا رفضيا فيجب عمى مجمس الكزراء بمكافقة الممؾ أف يعمف بطبلنيا فكران كمف تاريخ 

. ذلؾ اإلعبلف يزكؿ مفعكليا عمى أف ال يؤثر ذلؾ في العقكد كالحقكؽ المكتسبة

........"     يسرم مفعكؿ القكانيف المؤقتة بالصكرة التي يسرم فييا مفعكؿ القكانيف - 2

السابقة، عندما أكد عمى أف؛  (94)لقد كاف المشرع الدستكرم مكفقان في آخر نص المادة 

زكاؿ مفعكؿ القانكف المؤقت ال يؤثر في العقكد كالحقكؽ المكتسبة، كىذا ما لـ يؤكد عميو النص في 

. القانكف األساسي الفمسطيني

إذف مف الممكف إصدار لكائح الضركرة في الكقت الذم تتكفر فيو الشركط البلزمة 

 التي مف شانيا أف تكضح حدكد استخداـ السمطة التنفيذية كالتأكد مف كجكد حالة الضركرةإلصدارىا، 

 ةدؽاصـكينبغي عمى الحككمة عرض لكائح الضركرة عمى البرلماف في أكؿ جمسة لو لؿ. لصبلحياتيا

 تبقى لكائح الضركرة نافذة، بحيث ال يجكز ،استحاؿ اجتماع البرلماف لسبب ماإذا عمييا ك إجازتيا، ك

نو تجاكز ألممحاكـ أف تمتنع عف تطبيقيا بدعكل عدـ شرعيتيا، كتقبؿ الطعكف ضدىا بدعكل 

إذا اجتمع البرلماف كلـ تعرض عميو السمطة التنفيذية لكائح الضركرة لمتصديؽ عمييا أما السمطة، 

 . 10 كتعد بذلؾ اعتداء عمى اختصاصات السمطة التشريعية،فإنيا تسقط مف تمقاء نفسيا

كلـ يحدد المشرع الفمسطيني ىنا كما فعؿ المصرم، في حاؿ لـ تعرض البلئحة عمى 

المجمس التشريعي، فيما إذا ما احتاج إسقاطيا إلى قرار بذلؾ أـ ال، سكاء مف رئيس السمطة الكطنية 

مف القانكف األساسي الفمسطيني  (43)حيث أكد نص المادة . الفمسطينية، أك مف مجمس الكزراء
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 .(21)نٕائخ انؼغٔعح، انًغجغ انـبثك، ص .  جًبل انضٍٚ، ؽ



المعدؿ عمى كجكب عرض القرارات بقكة القانكف عمى المجمس التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا بعد 

كفي حاؿ رفض البرلماف التصديؽ عمى . صدكر ىذه القرارات، كاال زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف

؛ 11الئحة الضركرة فإنيا تعتبر كأف لـ تصدر كتمغى مف يـك صدكرىا كليس بالنسبة لممستقبؿ فقط

. بمعنى أف زكاليا يككف لو أثر رجعي كذلؾ

 
الفرع الثاني  

عداميا  إصدار لوائح الضرورة ونشرىا وا 
 

. عمى الرغـ مف األىمية التي تحظى بيا المكائح بشكؿ عاـ، كالقيمة القانكنية التي تتمتع بيا

إال أف لكائح الضركرة كاف ليا األىمية الكبرل نظرا لنشأتيا في ظؿ ظركؼ استثنائية كقياـ حالة 

الضركرة كالخطر المحدؽ الذم يتربص بالدكلة، ككؿ ىذا باإلضافة إلى غيبة البرلماف، كالتي ىي 

 كبعكس ذلؾ نصبح أماـ جيتيف . الدستكرية المختمفةمف أىـ شركط نشأة ىذه المكائح في النظـ

تقكماف بالتشريع في نفس الكقت، كىك ما يخالؼ مبدأ الفصؿ بيف السمطات المؤكد عميو في 

 . الدساتير

فحؽ إصدار لكائح الضركرة حسب الدستكر األردني مينح لمجمس الكزراء بمكافقة الممؾ، كما 

، كالقانكف األساسي الفمسطيني (147)، بينما منح الدستكر المصرم في المادة (94)في نص المادة 

. ، ىذا الحؽ لرئيس الدكلة دكف اإلشارة إلى مشاركة مجمس الكزراء فيو(43)مف خبلؿ نص المادة 

. بالرغـ مف الدكر الياـ الذم يحتمو مجمس الكزراء في رسـ سياسات الدكلة
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 .2003يٍ انمبٌَٕ األؿبؿٙ انفهـطُٛٙ انًؼضل نـُخ  (43) اَظغ انًبصح 



 عبارة إصدار قرارات في الدستكر المصرم كالقانكف األساسي الفمسطيني، ككأف استخدمتك

أما في  .لكائح الضركرة تصدر مباشرة دكف مرحمة اقتراح أك إعداد مشركع الئحة يتـ قبؿ اإلصدار

األردف فاف لكائح الضركرة تعامؿ معاممة كضع التشريعات المعدة أك المقترحة مف قبؿ مجمس 

فاألصؿ أف تتكافر الشركط البلزمة إلصدار لكائح الضركرة، حتى يتقدـ الممؾ أك رئيس . الكزراء

الدكلة بطمب مف مجمس الكزراء القياـ بإعداد مشركع الئحة الضركرة كالسير فيو كفؽ اإلجراءات 

. القانكنية حسب األصكؿ

إال أف مجمس الكزراء في مصر ممـز بإتباع إجراءات معينة، أثناء مرحمة إعداد مشركع 

الئحة ضركرة، حيث يعرض مجمس الكزراء مشركع الئحة الضركرة عمى قسـ الفتكل كالتشريع التابع 

 لسنة 47مف قانكف مجمس الدكلة المصرم رقـ  (63)لمجمس الدكلة المصرم، كىذا ما أكدتو المادة 

 عمى كؿ كزارة أك مصمحة قبؿ استصدار أم قانكف أك قرار مف رئيس الجميكرية  ": بقكليا1972

ذم صفة تشريعية أك الئحة أف تعرض المشركع المقترح عمى قسـ التشريع لمراجعة صياغتو، كيجكز 

يتضح لنا بمكجب ىذا النص أف قسـ التشريع في مجمس ". ليا أف تعيد إليو بإعداد ىذه التشريعات 

. الدكلة المصرم يتكلى النظر في صياغة التشريعات قبؿ إصدارىا

كأما . كال بد مف نشر لكائح الضركرة ليتسنى لمكافة العمـ بيا، كيأخذ نشر المكائح عدة كسائؿ

 جكاز سحب ىذه : منيا،إنياء العمؿ بمكائح الضركرة مف قبؿ السمطة التنفيذية يثير عدة مسائؿ

لغا لغاًئيا، كالجيات التي تممؾ حؽ سحبىيا كا  ىا، كاإلجراءات الكاجب تكافرىا في السحب ءى المكائح كا 

. كاإللغاء

 
 



 
 

 المطمب الثاني
 نظرية الضرورة، نشأتيا، وأساسيا

 
البد مف اإلشارة إلى مدل العبلقة بيف كؿ مف مصطمح الضركرة كالظركؼ االستثنائية، بداية 

 حالة مؤقتة كتستند ،حالة الضركرة التي أدت إلى مخالفة القانكف ) :فأكضح الفقو الفرنسي بأفقد 

إلى ظرؼ طارئ أك قكة قاىرة، إال أف ىذه الضركرات عمى العكس مف ذلؾ قد تدكـ كقتا طكيبلن 

 نتيجة الظركؼ التي أدت إلييا كالحركب كالفترات الحرجة، كفي ىذه الحالة تسمى ظركؼ استثنائية

)12 .

ف أساس تمييز حالة إ : ال تستند إلى أساس كاضح بالقكؿالتفرقةكيرل البعض بأف ىذه 

كمف جية أخرل يرل بعض الفقياء أف الظركؼ . الضركرة بأنيا حيث تككف الفترة قصيرة كعابرة

 حيث أف الظرؼ االستثنائي الذم قيؿ بو الستبعاد ، مف نظرية الضركرةشمكليةاالستثنائية أكثر 

ف اإلدارة مف ؾِّ قكاعد المشركعية يؤدم عمميان إلى تكسعة قكاعد المشركعية بالقدر البلـز الذم يـ

 .13مكاجية مثؿ ىذه الظركؼ

 نسبيا، كاف االعتداد بيذه النظرية ، نظران لحداثة القانكف اإلدارماإلدارمالقانكف فقو في ك

 ،ف بعض الفقو ينظر إلى الضركرة كالظركؼ االستثنائية كمترادفيف سمككيما كاحدأ كما ،حديثا
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 .(97)ص . جبيؼخ انمبْغح ، يظغ–  عؿبنخ صكزٕعاح ، "َظغٚخ أػًبل انـٛبصح" : (1955).  ؿبٚغ صاٚغ، ع
13

 .(155)يغجغ ؿبثك،  ص ، " انمؼبء اإلصاع٘ انهجُبَٙ ". سهٛم، و



ىما عف نفس مفيكـ شركط كآثار نظرية الظركؼ االستثنائية كالعكس م اآلخر يتحدث في كؿالبعضك

. 14صحيح

كقد سارت . 15 القضاء اإلدارم في مصر عمييا نظرية الضركرة أك حالة الضركرةكيطمؽ

ليذا نجد جانبا مف الفقو يطمؽ عمى ىذه النظرية؛  .16النيج محكمة العدؿ العميا في األردف عمى ذات

كأنا مع الرأم القائؿ ".  نظرية الظركؼ االستثنائية" ، بينما يسمييا فريؽ آخر "نظرية الضركرة " 

.  باستخداـ مصطمح نظرية الضركرة، حيث ال كجكد لمظرؼ االستثنائي بدكف حالة الضركرة

 
 

الفرع األول 
 أساس نظرية الضرورة

 
إذا كاف النظاـ القانكني العادم كضع ليحكـ حياة الدكؿ في األكضاع الطبيعية، فإنو قد 

يعجز في فترات األخطار كاألزمات عف تقديـ الحمكؿ المناسبة كالحماية البلزمة لمحفاظ عمى حقكؽ 

كحريات األفراد، كالمحافظة عمى ديمكمة كياف الدكلة كأدائيا لكظائفيا كاختصاصاتيا كما حددتيا 

كقد يؤدم تطبيؽ القانكف في تمؾ الظركؼ االستثنائية إلى تعريض . التشريعات لمظركؼ العادية

عاقة سير مرافؽ الدكلة األساسية أك تعطيمو لكؿ ىذه األسباب كجدت نظرية . النظاـ العاـ لمخطر كا 

. 17الضركرة، لتكاجو ىكذا حاالت شاذة كظركؼ استثنائية
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 .(135)ص . جبيؼخ ػٍٛ شًؾ، يظغ–  عؿبنخ صكزٕعاح ،" انـهطبد االؿزضُبئٛخ نغئٛؾ انضٔنخ  ":(1982). ع.  ػجض انمبصع،  ؽ
15

 .(1099)، ص 1951َٕٕٚٛ / 26دكى طضع ثزبعٚز –  ق 5 نـُخ 587 لؼبء إصاع٘ على 
16

 .(176)ص - 31، انـُخ  (2)يجهخ َمبثخ انًذبيٍٛ األعصٍَٛٛ، ع  – 1982/ 112 ػضل ػهٛب على 
17

 .(3) صعاؿخ يمبعَخ، صاع انُٓؼخ انؼغثٛخ ، انمبْغح، ص ،"َظغٚخ انؼغٔعح فٙ انمبٌَٕ انضؿزٕع٘ : " (1971). انجًم،  ٘



 حيث الدكلة كىي تقـك بالكاجبات العامة ممزمة بتأميف النظاـ العاـ كسير المرافؽ العادية،إف 

 أفَّ أعماؿ الييئات العامة كقراراتيا :مبدأ المشروعية، وىو خضوع الدولة لمقانونأف مف مقتضى 

النيائية تككف صحيحة كمنتجة آلثارىا القانكنية، كما تككف ممزمة لؤلفراد بمقدار مطابقتيا لقكاعد 

القانكف العميا التي تحكميا، بحيث إذا صدرت مخالفة ليذه القكاعد فإنيا تككف غير مشركعة، كيككف 

. 18مف حؽ األفراد كذكم المصمحة طمب إلغائيا كالتعكيض عنيا أماـ المحكمة المختصة

الكاجبات العامة التي تقكـ بيا اإلدارة تستمر في القياـ بيا في الحاالت االستثنائية لذلؾ فإف 

 كذلؾ لضماف سير المرافؽ العامة كمكاجية الحالة الكاقعية الخطيرة ،باختصاصات استثنائية كاسعة

ف إلحاح الضركرة في مثؿ ىذه الظركؼ االستثنائية قد يبرر التي تؤثر عمى أمف كسبلمة الكطف ، كا 

خركج الدكلة كقتيا كطبقا لشركط معينة عمى مبدأ المشركعية حتى تتمكف مف مكاجية األزمة كتبلفي 

نشأة فكرة الضركرة، ككيؼ تجد نظرية الظركؼ االستثنائية أساسا ليا في  فما ىك أساس .الخطر

؟ سير المرافؽ العامة بانتظاـ مبدأ

الفرع الثاني 
فكرة الضرورة أساس نشوء 

 
سمطات اإلدارة لحفظ النظاـ كضركرة سير المرافؽ تكسيع ،  " فكرة الضركرة"إف أساس 

جازة المشرع لمسمطة التنفيذية مد نطاؽ اختصاصاتيا كنجد . ذلؾ ىك أساس فكرة الضركرة. العامة، كا 

 في الشريعة اإلسبلمية خير مثاؿ عمى ذلؾ، حيث أسست الظركؼ االستثنائية عمى فكرة الضركرة

 فقد أباح اإلسبلـ، إذا ما كاجيت الشخص حالة ،"الضركرات تبيح المحظكرات : " في القاعدة الفقيية

 كىك المحظكر عميو في الظركؼ العادية، كما ،الضركرة، أف يمجأ في الظركؼ الطارئة إلى االستثناء
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 .(5)انمبْغح، ص/ ، يكزجخ انمبْغح انذضٚضخ "يجضأ انًشغٔػٛخ ٔػٕاثؾ سؼٕع انضٔنخ نهمبٌَٕ : " (1963).   انجغف، ؽ



إنما حـر عميكـ الميتةى كالدـى كلحـى الخنزير كما أىؿ : " قاؿ تعالى.  الميتة كالدـ كلحـ الخنزيرأكؿً في 

. 19" إف اهلل غفكره رحيـبو لغير اهلل فمف اضطر غير باغ كال عاد فبل إثـ عميو

كتفترض حالة الضركرة قياـ خطر جسيـ ال يمكف تداركو بالكسائؿ القانكنية العادية، كيترتب 

عمى ذلؾ أف تقـك السمطة التنفيذية بممارسة اختصاصات تشريعية جديدة باإلضافة إلى اختصاصيا 

لمكاجية خطر المساس بالمصالح الحيكية - تعتبر بمثابة العبلج لممكقؼ االستثنائي - األصمي 

ؿ نظرية الضركرة السمطة القائمة صبلحية مكاجية األزمات بممارسة اختصاصات  لمدكلة، كعميو تخكِّ

إضافية لـ تكف تتمتع بيا في الظركؼ العادية، كمما ال شؾ فيو أف ىذه السمطات االستثنائية 

تتضمف مخاطر جسيمة تيدد حقكؽ األفراد كحرياتيـ، مما يستمـز المكائمة كالمكازنة بينيا لتبلفي 

. 20مغبة إسراؼ السمطة التنفيذية في استعماؿ تمؾ السمطات

كتتسع حالة الضركرة لتشمؿ الظركؼ االستثنائية بكافة تطبيقاتيا، كحالة الطكارئ كاألحكاـ 

العرفية، كلكائح الضبط كالمكائح التفكيضية، فيي جميعيا ليا ذات الخصائص كذات التأثير عمى 

. قكاعد المشركعية، بحيث يتـ المجكء إلييا في حاالت الضركرة

المكائح التي تصدر عف السمطة التنفيذية لممحافظة عمى النظاـ العاـ : لوائح الضبط ىيو

حفظ " كيقصد بحفظ النظاـ العاـ؛ . بعناصره الثبلثة، األمف العاـ، الصحة العامة، كالسكينة العامة

، كذلؾ بالعمؿ عمى إشاعة الطمأنينة بيف األفراد عمى أنفسيـ كأمكاليـ، باتخاذ "األمف العاـ 

كتعني . اإلجراءات الضركرية لمنع كقكع الحكادث الناجمة عف فعؿ اإلنساف أك الحيكاف أك األشياء

. حماية الصحة العامة؛ اتخاذ اإلجراءات الضركرية لمكقاية مف انتشار األمراض كمكافحة األكبئة
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 .(173) ؿٕعح انجمغح اٜٚخ 
20

 .(120)ص . صاع انفكغ انؼغثٙ، انمبْغح/ ، صعاؿخ يمبعَخ، انكزبة انضبنش"يجبصا انمبٌَٕ اإلصاع٘ : " (1979).   انطًبٔ٘، ؽ



كيككف حفظ السكينة العامة؛ باتخاذ أساليب لمنع الضكضاء، كعمى األخص في أكقات النـك 

. 21كالراحة

  كتعتبر لكائح الضبط لكائح مستقمة إذ ىي ال تستند عمى قانكف سابؽ، كنصت عمييا صراحة 

: " مف الدستكر المصرم، حيث أعطت صبلحية إصدارىا لرئيس الجميكرية بقكليا (145)المادة 

كنظرا ألىمية ىذه المكائح لـ يعطي فييا الدستكر رئيس ". يصدر رئيس الجميكرية لكائح الضبط 

.  22الجميكرية حؽ تفكيض غيره في إصدارىا

أما الدستكر األردني فقد خكؿ الممؾ حؽ إصدار أنظمة الضبط اإلدارم بإرادة ممكية تصدر 

مف  (124)بناء عمى قرار مف مجمس الكزراء، كذلؾ في األحكاؿ غير العادية طبقا لنص المادة 

مجمكعة اإلجراءات القانكنية التي تتخذىا اإلدارة : " الدستكر، كيمكف تعريؼ الضبط اإلدارم بأنو

إال أف الجارم كالمطبؽ في األردف أف السمطة التنفيذية تقـك . 23"بيدؼ حفظ النظاـ العاـ في الدكلة 

. بإصدار لكائح الضبط في الظركؼ العادية كغير العادية

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف السمطة التنفيذية تتمتع بسمطة تقديرية عند قياميا بنشاط الضبط 

اإلدارم إال أنو مف المتفؽ عميو أيضا أف تصرفاتيا تخضع لرقابة القضاء مف حيث عدـ جكاز قياـ 

.  24اإلدارة بانتياؾ مبدأ المشركعية

 تمؾ التي تخكؿ السمطة التنفيذية سمطة التشريع في بعض :لموائح التفويضية فيياأما 

المجاالت 
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 .(49)ص . ، يطبثغ انمجؾ، انكٕٚذ"انـهطخ انالئذٛخ اإلصاعٚخ فٙ انكٕٚذ ٔانفمّ انًمبعٌ ٔأدكبو انمؼبء : " (1977).   انظبنخ، ع
22

 .(699)ص . اإلؿكُضعٚخ/ ، رذهٛم انُظبو انضؿزٕع٘ انًظغ٘، يُشأح انًؼبعف "انُظى انـٛبؿٛخ ٔانمبٌَٕ انضؿزٕع٘ : " (2000).  شٛذب، إ
23

 .(260)ص .  انُظى انـٛبؿٛخ ٔانمبٌَٕ انضؿزٕع٘، صاع انضمبفخ ٔانضاع انؼهًٛخ انضٔنٛخ، ػًبٌ:(2003) . و،  انظَٛجبد
24

 .(262)ص .  يغجغ ؿبثك، و، انظَٛجبد



المحجكزة دستكريا لمبرلماف بمكجب تفكيض تشريعي مف البرلماف يعطي لمسمطة التنفيذية حؽ التشريع 

فيي لكائح يككف ليا قكة القانكف كتصدر عف السمطة التنفيذية، بتفكيض مف . في ىذه المجاالت

 صاحب االختصاص األصمي السمطة التشريعية في مسائؿ تدخؿ أصبل في كظيفة البرلماف

 . 25، ككاف مف المفركض أف يصدر بيا قانكف مف البرلمافبالتشريع

ليذه المكائح التفكيضية قكة القانكف، كىي تقكل عمى تعديؿ أك إلغاء القانكف القائـ، كيشترط ك

إلصدارىا، تحقؽ ظركؼ استثنائية تشكؿ حالة الضركرة، كيجب أف تحدث ىذه الظركؼ كالمجمس 

التشريعي قائـ حتى يتمكف مف منح التفكيض التشريعي، كمف ثـ ال يجكز التفكيض فييا في الظركؼ 

 .26"المراسيـ بقكانيف أك األكامر " كأطمؽ الفقو الفرنسي عمييا اصطبلح . العادية

كجدير باإلشارة ىنا، أف القانكف األساسي الفمسطيني قد خبل مف النص عمى ىذا النكع مف 

المكائح، إال أنو جعؿ مف اختصاصات مجمس الكزراء، مسئكلية حفظ النظاـ العاـ كاألمف الداخمي، 

.     دكف النص عمى كجكب تكافر حالة الضركرة

كتفترض الضركرة ىنا تكافر ظرؼ استثنائي ال يحدث غالبا في األكقات العادية كالحياة 

فالظرؼ االستثنائي يبدك حيف تتكافر حالة الخطر غير المألكؼ، بحيث ال تستطيع الكسائؿ . اليكمية

كالخطر ىنا . القانكنية العادية مكاجيتيا كمعالجتيا، فيتـ المجكء إلى المكائح االستثنائية لصد الخطر

كقد حدد القضاء الفرنسي النطباؽ . 27ىك خطر جسيـ استثنائي في طبيعتو كغير مألكؼ كال متكقع

: 28مجمكعة مف الشركط عمى النحك التالي (الظركؼ االستثنائية)نظرية الضركرة القائمة عمى 

، كػأف تتعرض الببلد لخطر داىـ (غير العادية)أف تتكفر حػالة الضركرة أك الظركؼ االستثنائية  - 1
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 .(713)ص . اإلؿكُضعٚخ/، رذهٛم انُظبو انضؿزٕع٘ انًظغ٘، يُشأح انًؼبعف "انُظى انـٛبؿٛخ ٔانمبٌَٕ انضؿزٕع٘ : " (2000).   شٛذب، إ

26
 .(121)ص. يغجغ ؿبثك.  ػجض انًجٛض، و

27
 .(46)ص . اإلؿكُضعٚخ/ ، يُشأح انًؼبعف "انـهطبد االؿزضُبئٛخ نغئٛؾ انجًٕٓعٚخ : " (1988).  غجغٚبل، ٔ

28
 .(19)انمبْغح، ص - ، صاع انُٓؼخ انؼغثٛخ"انمؼبء اإلصاع٘ : " (1967).   دبفظ، و



      بسبب اضطرابات داخمية تخؿ باألمػف إخبلال شديدا، أك بسبب حدكث فيضاف أك انتشار أكبئة 

أك 

.      بسبب غزك خارجي

جراءات القكاعد القانكنية - 2 أف تثبت استحالة مكاجية ىذه الظركؼ االستثنائية بإتباع أحكاـ كا 

 .القائمة كالمقررة لمظركؼ العادية

يجب أف تككف ممارسة السمطات االستثنائية بقدر ما تتطمبو الضركرة، كفي حدكد ما تقتضيو - 3

. كحسب

نما تبقى خاضعة ليذه الضكابط، سكاء  كعمى الحككمة أف ال تحيد عف مبدأ المشركعية، كا 

.  في ظؿ الظركؼ العادية أك االستثنائية

بأنيا، " حالة الضركرة " كما فسرت محكمة العدؿ األردنية في بعض القرارات الصادرة عنيا 

تتمثؿ في نشكء خطر جسيـ يتعذر مكاجيتو بالطرؽ القانكنية العادية كالحرب كالككارث كالفتف 

الداخمية، كأف يككف ىذا الخطر أك األمر الطارئ داىما كممحا كغير متكقع، كالككارث كالفتف التي 

تنشأ فجأة، فإذا كانت قائمة مف قبؿ أك متكقعة فبل تعتبر مف األمكر الطارئة كبالتالي ال تككف مف 

ذلؾ أف حالة . 29حاالت الضركرة كيمتنع عمى السمطة التنفيذية إصدار قكانيف مؤقتة لمعالجتيا

. الضركرة تقاس بكجكد أحداث مفاجئة تشكؿ خطرا جسيما

  
الفرع الثالث 

مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد 
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 .1998نـُخ  (1،2)، ٔانًُشٕع فٙ يجهخ َمبثخ انًذبيٍٛ األعصٍَٛٛ انؼضص 26/1/1998  ثزبعٚز 266/97 ػضل ػهٛب على 



نظرية الضركرة أساسا ليا في؛ ضركرة استمرار سير المرافؽ العامة كدكاميا بانتظاـ تجد 

 كقياـ السمطة اإلدارية بكاجباتيا العامة المقررة عمييا في كؿ الظركؼ، كلذا فمف كاجب ،كاضطراد

السمطة اإلدارية أف تكاجو الظركؼ االستثنائية التي مف شأنيا أف تعرقؿ سير المرافؽ العامة إذا 

كلكف عمييا أف تتبع قكاعد المشركعية . سارت كفؽ النظـ المقررة لسير اإلدارة في الظركؼ العادية

 حيث لو أف يقرر مدل الػتزاـ ،كيقـك القضاء بالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة. بقدر مكاجية تمؾ الظركؼ

اإلدارة 

.   بتحقيؽ أىداؼ مكاجية الظرؼ االستثنائي بإجراءات استثنائية

 بقاء الدكلة بالمحافظة عمى سبلمتيا فيمما تقدـ نجد أف المجكء لنظرية الضركرة، يككف 

ف مبدأ المشركعية غايتو بقاء أعماؿ الدكلة مشركعة مما يحفظ أ ك،كأمنيا ابتغاء الصالح العاـ

.  كىك األساس الذم قرره القضاء في أحكامو،كجكدىا كاستمرارىا

لضركرة، كاعتنؽ ؿكيتجو معظـ الفقو الحديث في مصر كفرنسا إلى األخذ بالنظرية القانكنية 

 كمكَّف السمطة التنفيذية مف إصدار لكائح ،المشرع الدستكرم المصرم بعض تطبيقات ىذه النظرية

 كتتمثؿ ىذه الشركط في مجمكعة مف .الضركرة في الكقت الذم تتكافر فيو الشركط البلزمة إلصدارىا

:- الضكابط التي مف كاجب السمطة التنفيذية احتراميا كااللتزاـ بيا، كىي عمى النحك التالي

 كيتـ تحديد ىذا التيديد ،كجكد تيديد بخطر جسيـ حاؿ مكجو ضد الدكلة، بإجماع الفقو كالقضاء-  1

يككف اقتصاديا   كما قد،بالخطر بتحديد مصدره الذم قد يككف مصدرا طبيعيا كالككارث الطبيعية

 كقد يككف ناتجا عف حرب أك عصياف مسمح عمى انو يجب أف يخرج ،كاالضطرابات العامة

 .التيديد بالخطر عف إطار المخاطر العادية أك المتكقعة



اٌل يككف قد كقع كانتيى، أكال بد أف يككف الخطر حاؿ، كليس متكقع أف يحصؿ مستقببل، ك

 كال ،فالمقصكد ىنا ىك الخطر الذم يككف قد بدأ فعبل أك ىك كشيؾ الكقكع، دكف أف يككف قد انتيى

كينبغي كذلؾ . 30تجد السمطة التنفيذية أية فرصة لمجكء إلى كسيمة أخرل غير إصدار لكائح الضركرة

 .تحديد محؿ أك مكضكع التيديد بالخطر

استحالة مكاجية ىذا التيديد بالطرؽ العادية كعف طريؽ المؤسسات الدستكرية المختصة، كىك - 2 

نو في حاؿ كجكد كسيمة قانكنية أك دستكرية تستطيع أ ،كيعني. شرط يجمع عميو الفقو كالقضاء

نو يجب استخداـ تمؾ الكسيمة، أما في حاؿ إأف تكاجو المخاطر التي تيدد سبلمة الدكلة ؼ

 . يتـ الرجكع إلى تطبيؽ نظرية الضركرة،استحالة كجكد الكسيمة

يشترط تحقؽ االرتبػاط بيف لكائح الضركرة كاليدؼ منيا، كيجب أف تيدؼ ىذه المكائح إلػى - 3

المحافظة عمػى سبلمة الدكلة لمكاجية الظركؼ االستثنائية التي تيددىا، كيقع ىنا عمى عاتؽ 

 .السمطة التنفيذية اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة لتحقيؽ ىذا اليدؼ

يجب إنياء العمؿ بمكائح الضركرة فكر انتياء أك زكاؿ الظركؼ االستثنائية التي دعت إلى -  4

كما تنتيي ىذه المكائح إذا تمت معالجتيا باإللغاء، أك باإلقرار التشريعي ليا مف . 31تطبيقيا

. خبلؿ القكانيف

سبب يبرر ؾكاتجو القضاء المصرم كذلؾ، قبؿ إنشاء مجمس الدكلة إلى االعتداد بالضركرة 

الخركج عمى أحكاـ المشركعية العادية في حاؿ طرأ ما ييدد األمف العاـ، بحيث يجب العمؿ عمى 
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  .( ٔيب ثؼضْب23) انًغجغ انـبثك، ص ،نٕائخ انؼغٔعح.  ؽ  جًبل انضٍٚ،
31

 .(25)انًغجغ انـبثك، ص . ؽ  جًبل انضٍٚ،



إلى اتخاذ إجراءات عاجمة  (الحككمة)تبلفيو بالسرعة الممكنة مما يفتح الباب أماـ السمطة التنفيذية 

. لدرء المخاطر

 
 المطمب الثالث

 لوائح الضرورةل القيمة القانونيةتحديد 

 
مداكلة، كأمر، كقضاء؛ عمى أف ىذا : تاريخيا قاـ أرسطك بتقسيـ الدكلة إلى ثبلثة أنكاع

التقسيـ لـ يصؿ بأرسطك كال بغيره مف المفكريف القدماء إلى ضركرة الفصؿ بيف ىذه السمطات التي 

كبعد الثكرة الفرنسية، خرج مبدأ الفصؿ بيف السمطات إلى حيز الكجكد، كعمد . 32تقـك بيذه الكظائؼ

رجاؿ الثكرة إلى جعمو مبدأن مطمقان، كأيدىـ الكثير مف الفقياء حفاظا منيـ عمى حقكؽ المكاطنيف 

إال أنو اتضح ليـ بعد ذلؾ أف الفصؿ المطمؽ بيف السمطات يؤدم إلى نتائج عكسية، . كحرياتيـ

فتقرر جعمو نسبيا قائما عمى التنسيؽ كالتداخؿ بيف كظائؼ السمطات، كلعؿ مف أىـ مظاىر التداخؿ 

 . 33ىذه، ممارسةي السمطًة التنفيذيًة لمكظيفًة التشريعيًة عف طريؽ إصدار المكائح

إف البلئحة كالقانكف ال يختمفاف مف حيث الطبيعة المكضكعية لكؿ منيما، باحتكائيا عمى 

 ذات أىمية خاصة، كمسائؿ الحريات مكاضيعقاعدة عامة مجردة، إال أنو قيؿ حكؿ ضركرة تحديد 

العامة كالحرب كالتجريـ، كجعميا مف اختصاص البرلماف كحده باعتباره السمطة العميا التي تمثؿ إرادة 

كمف ناحية أخرل ىنالؾ مسائؿ الئحية بطبيعتيا يجب ترؾ أمر تنظيميا لمسمطة التنفيذية . األمة
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 .(185)انُظى انـٛبؿٛخ ٔانمبٌَٕ انضؿزٕع٘، يغجغ ؿبثك، ص .  انطًبٔ٘، ؽ
33

، صاع انُٓؼخ انؼغثٛخ، 1، صعاؿخ يمبعَخ، يؼٛبع رًٛٛؼ انمغاع اإلصاع٘ ٔإَٔاع انمغاعاد اإلصاعٚخ، ط"انمغاع اإلصاع٘ : " (1970). دبفظ، و 

 .(182)ص . انمبْغح



كالقكاعد التفصيمية ذات الصبغة الفنية التي يصعب عمى المشرع البتي فييا، كىك ما دعا إلى تكاجد 

.  34البلئحة إلى جكار القانكف

بينما تتمتع اإلجراءات الصادرة في حالة الضركرة بذاتية خاصة تميزىا عف قكاعد المشركعية 

كمف ثـ . الضركرة  تعتبر حالة الضركرة سببا إلضفاء قكة القانكف عمى لكائح:فمن ناحية. العادية

لغا ومن . بغير الطريؽ العادم لمتعديؿ أك اإللغاء. 35قؤيجكزي ليذه المكائح مخالفةي القانكف كتعديميو كا 

 يجكز في حالة الضركرة اتخاذي إجراءات تقٌيد بعض الحقكؽ كالحريات العامة غير :ناحية أخرى

ـى مكضكع مف : ناحية ثالثةاألساسية لؤلفراد، أما مف   التي عجز المكاضيعتممؾ لكائح الضركرة تنظي

مف الدستكر المصرم،  (108،147)كىك ما أقرتو المكاد . الدستكر عف تنظيميا في األكقات العادية

أما الدستكر . مف الدستكر الفرنسي (34)مف القانكف األساسي الفمسطيني، كالمادة  (43)كالمادة 

(.  القكانيف المؤقتة)مصطمح  (94)األردني فقد أطمؽ عمى مثؿ ىذه المكائح في المادة 

إلى جانب القانكف، بكصفيا تشريعا ال بد منو اختمؼ الفقياء حكؿ الضركرة كبظيكر لكائح 

 الضركرة كالقانكف، فأخذ بعضيـ بالمعيار المكضكعي، بينما اعتمد لكائحمعيار محدد لمتمييز بيف 

 .البعض اآلخر المعيار الشكمي

 
 

 الفرع األول
الموضوعي المعيار 
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 .(525)ص . ، صاع انًطجٕػبد انجبيؼٛخ، اإلؿكُضعٚخ"انمبٌَٕ اإلصاع٘ : " (1996). انذهٕ، و 
35

لبٌَٕ )ٚجضٔ نُب ْظا األيغ جهٛب ثبنُظغ نهمٕاٍَٛ انًؤلزخ األعصَٛخ، فبنؼضٚض يٍ ْظِ انمٕاٍَٛ أطضع نإلنغبء لبٌَٕ آسغ أٔ نزؼضٚهّ، َٔظكغ يُٓب  

انمبٌَٕ انًؤلذ . 2001نـُخ  (76)، ٔلبٌَٕ إنغبء لبٌَٕ أكبصًٚٛخ انطٛغاٌ انًهكٛخ األعصَٛخ على 2001نـُخ  (37)يؼضل نمبٌَٕ انجُٛبد على 

 . 2001نـُخ  (54)انًؼضل نمبٌَٕ انؼمٕثبد على 



اختمؼ الفقياء باألخذ بالمعيار المكضكعي بعدة اتجاىات، كأخذ االتجاه األكؿ بالمبدأ القائؿ 

بأف القانكف قاعدة عامة، كيعتبر مؤيدكا ىذا االتجاه بأف القانكف ىك تعبير عف اإلرادة العامة، فيك 

يشتمؿ عمى القكاعد العامة المجردة التي ال ينصرؼ حكميا إلى حالة معينة بذاتيا، أك شخص معيف 

نما ينطبؽ عمى كؿ مف تتكفر فيو شركط تطبيقيا  . بذاتو، كا 

بينما أكد معارضكا ىذا االتجاه بأنو مف حيث المنطؽ ال يصمح معيارا لتعريؼ القانكف 

كتمييزه عف البلئحة، ألف القانكف ال يتميز بصفة العمكمية فحسب بؿ يتميز أيضا بطابع اإلبداع 

حيث تضع . كاالبتكار، كال يخضع القانكف إال لمرقابة عمى الدستكرية، كأف ىذا ما يميزه عف البلئحة

المكائح في بعض األحياف قكاعد عامة، كما أف القكانيف ال تضع في حاالت أخرل قكاعد عامة، 

. 36كقانكف الميزانية مثبلن 

طبقا ليذا االتجاه، ييميِّزي المعيار المكضكعي البلئحة عف القانكف بالنظر لمكضكع أك محتكل 

العمؿ، فإذا كاف مكضكعو يتعمؽ بقكاعد عامة مجردة فيعتبر ذا طبيعة تشريعية بغض النظر عف 

. سمطة اإلصدار

أما أصحاب االتجاه اآلخر فاعتبركا بأف القانكف ىك الذم يضع المبادئ، كقالكا بأف التمييز 

 ،بيف القانكف كالبلئحة يعتمد عمى مضمكف كؿ منيما، عمى أساس أف القانكف يقر المبادئ األساسية

التمييز بيف البلئحة في بينما يقتصر دكر البلئحة عمى إيراد التفاصيؿ، إال أف ىذا االتجاه لـ يفمح 

؛ المعيار المكضكعي، كيرل بأف "دكجي"بينما يؤيد فريؽ مف الفقياء كعمى رأسيـ الفقيو . 37كالقانكف
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 .(188)انمغاع اإلصاع٘، يغجغ ؿبثك ، ص . دبفظ، و 
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 .(20-19)ص . ، يُشأح انًؼبعف، اإلؿكُضعٚخ"انغلبثخ اإلصاعٚخ  انهٕائخ اإلصاعٚخ ٔػًبَخ: " (1982).  جًبل انضٍٚ، ؽ



فإذا تمثؿ العمؿ في . مجاؿ التفرقة بيف القانكف كالبلئحة يجب أف يرجع فييا إلى مكضكع كؿ منيما

قاعدة عامة مجردة 

، أك مجمكعة   فأنشأ مركزان قانكنيان عامان اعتبر عمبلن تشريعيان، أمػا إذا تجسد فػي قرار فردم يتعمؽ بفردو

.   38أفراد بذكاتيـ، أك تعمؽ بحالة أك حاالت بعينيا فأنشأ مركزان قانكنيان خاصان اعتبر عمبلن إداريان 

؛ بأف البناء القانكني لمدكلة يتككف مف مجمكعة مف المراكز القانكنية العامة "دكجي " كيرل 

كالفردية، كأف ىذا البناء يرتكز عمى األعماؿ القانكنية التي تصدرىا السمطات المختمفة، التي تكلد 

 .39المراكز القانكنية، كبالتالي فيي التي تنشئ أك تعدؿ أك تمغي المراكز القانكنية العامة أك الخاصة

كيقصد بالمركز القانكني مجمكعة الحقكؽ كااللتزامات التي يمكف أف يتمتع بيا شخص 

بالنسبة أما .  ىك الحالة التي يكجد فييا الفرد إزاء القانكف: استنادا إلى القانكف، كبمعنى آخر،معيف

 فيي تعبير عف إرادة ميصدر العمؿ في إحداث أثر قانكني يترتب عميو تعديؿ في :لؤلعماؿ القانكنية

 : أم مف حيث نكع كطبيعة المراكز القانكنية إلى؛التنظيـ القانكني القائـ، كتنقسـ مف حيث آثارىا

 فيي تمؾ التي تضع قكاعد :أما األعماؿ المشرعة. كأعماؿ شخصية، أعماؿ شرطية، أعماؿ مشرعة

 .40عامة تؤدم إلى إنشاء أك تعديؿ أك إلغاء مراكز قانكنية عامة، كمثاليا القكانيف كالمكائح

قاعدة عامة : العمؿ التشريعي بأنو" دكجي " كعمى ضكء المعيار المكضكعي، عرَّؼ الفقيو 

مكضكعية، بغض النظر عف صفة الييئة التي أصدرتو، كالشكؿ كاإلجراءات المتبعة بإصداره، 

بينما يعتبر العمؿ إداريا إذا اتسـ ". القكانيف كالمكائح " كينطبؽ ىذا عمى األعماؿ المشرعة كىي 

                                                 
38

 .(399)يغجغ ؿبثك، ص .  انذهٕ، و
  .(397)ص .  ، يُشأح انًؼبعف، اإلؿكُضعٚخ"أطٕل انمبٌَٕ اإلصاع٘ : " (2004). جًبل انضٍٚ، ؽ 39
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 .(398)أطٕل انمبٌَٕ اإلصاع٘، يغجغ ؿبثك، ص .  جًبل انضٍٚ، ؽ



بطابع الخصكصية أك الفردية، كىذا يصدؽ عمى األعماؿ الذاتية أك الشخصية كعمى األعماؿ 

.  41الشرطية

      كبالرغـ مف أف ىذا المعيار يتميز بأنو أكثر اتفاقان مع طبيعة األشياء كأكثر مساعدة عمى تفيـ 

حقيقة أعماؿ الدكلة، إزاء اىتمامو بجكىر العمؿ كطبيعتو الداخمية دكف المظير الخارجي، إال أنو 

يعاب عمى ىذا المعيار شدة تعقيده كدقتو مما أثار خبلفات فقيية كبيرة، كما أنو مف ناحية أخرل؛ ال 

يتفؽ مع المبادئ القانكنية التي يقكـ عمييا القانكف الكضعي في فرنسا كالدكؿ التي تأثرت بنظميا 

.     42القانكنية في مصر

الفرع الثاني  
 المعيار الشكمي

 
ىك المعيار الذم يينظر بمقتضاه إلى العمؿ القانكني مف خبلؿ السمطة التي : المعيار الشكمي

ذا صدر عف  أصدرتو، فإذا صدر العمؿ القانكني عف السمطة التشريعية يككف عمبل تشريعيا، كا 

السمطة القضائية اعتبر عمبل قضائيا، أما العمؿ الصادر عف السمطة التنفيذية يعد عمبل إداريا 

 .43بغض النظر عف مضمكنو

ككفقا ليذا المعيار تككف العبرة لمتمييز بيف البلئحة كالقانكف في الجية أك الييئة التي يصدر 

عنيا كؿ منيما، كفي الشكؿ كاإلجراءات التي اتبعت في إصداره، بصرؼ النظر عف مكضكع 

فالقانكف ىك الذم يصدر عف السمطة التشريعية، بينما تصدر البلئحة عف السمطة . كطبيعة العمؿ

كلمعمؿ بيذا المعيار ال بد مف الفصؿ . التنفيذية، عمما بأف كمييما قد يحتكم عمى قاعدة عامة مجردة
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42
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 .(54)ص . يجبصا انمبٌَٕ اإلصاع٘ انفهـطُٛٙ، انًطجؼخ انؼغثٛخ انذضٚضخ، فهـطٍٛ: (2002). ػًغٔ، ع 



الكامؿ بيف السمطات الثبلث، األمر الذم مف الصعب تحققو، خصكصا عند قياـ السمطة التنفيذية 

بممارسة االختصاص التشريعي مف خبلؿ إصدار المكائح كاألنظمة اإلدارية، كقياميا كذلؾ بممارسًة 

اختصاصو قضائيو مف خبلؿ الفصؿ في المنازعات، كمجاف التحقيؽ كالمجاف التي تنظر االعتراضات 

 .44كغيرىا

، كما يترتب عميو مف 45كقد أخذ النظاـ الدستكرم في مصر بمبدأ الفصؿ بيف السمطات

نتائج، يستمـز األخذ بالمعيار الشكمي لمتمييز بيف مختمؼ أعماؿ السمطات العامة التي قد تتشابو مف 

حيث طبيعتيا الداخمية أك مضمكنيا، كمثاليا المكائح التي تصدر عف السمطة التنفيذية كالتشريعات 

 .46الصادرة عف السمطة التشريعية

فإذا كاف األصؿ ىك ممارسة السمطة التشريعية لكظيفة التشريع، عمى أف تختص السمطة 

التنفيذية بكظيفة التنفيذ، فإف ليذا األصؿ استثناءات، إذ ال تزاؿ كؿ مف الييئتيف التشريعية كالتنفيذية 

فالسمطة التشريعية تممؾ أف تأتي . تممؾ سمطة ممارسة بعض مظاىر الكظيفة المخصصة لؤلخرل

. 47أعماال ذات طبيعة تنفيذية، كقكانيف اعتماد الميزانية كعقد القركض

كيؤكد ىذا التداخؿ ضركرة األخذ بالمعيار الشكمي، ألف اختبلؼ الجية ميصدرة العمؿ يؤدم 

إلى اختبلؼ عناصر الشكؿ كاإلجراءات التي يصدر فييا العمؿ القانكني، كتصبح بالتالي ىذه 

. األشكاؿ ىي المميز الكحيد كاألساس بيف ىذه األعماؿ

. يتميز ىذا المعيار بالبساطة كعدـ التعقيد، فيكفي معرفة مىصدر العمؿ القانكني لتحديد نكعو

 بأنو يقـك عمى أساس الفصؿ المطمؽ بيف السمطات بحيث تختص كؿ ،بينما يعاب عمى ىذا المعيار
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 .صؿزٕع يظغ٘ (141، 137، 86 )أَظغ انًٕاص  
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سمطة بإحدل الكظائؼ التشريعية أك القضائية أك التنفيذية دكف غيرىا، بينما يشير الكاقع إلى كجكد 

 .48تداخبلت في ىذه الكظائؼ بيف السمطات المختمفة في الدكلة كاستحالة الفصؿ المطمؽ

، ما يعتبر خركجا عمى جميع المبادئ التقميدية، 1958كفي فرنسا فقد استحدث دستكر سنة 

، كجعؿ ما عداه مف اختصاص البلئحة، كىكذا تـ تقييد اختصاص 49فقد حدد مجاالن معينان لمقانكف

فقد أكدت المادة . المشرع في فرنسا، كأصبح اختصاص اإلدارة في إصدار المكائح، اختصاصا عامان 

جميع المكضكعات التي ال تندرج في مجاؿ القانكف، تعتبر : " مف الدستكر الفرنسي عمى أف (37)

أما المشرع المصرم فقد نص صراحة عمى األخذ بالمعيار الشكمي، في المادة ". ذات طبيعة الئحية 

، باختصاص محكمة القضاء اإلدارم بنظر 1972 لسنة 47العاشرة مف قانكف مجمس الدكلة رقـ 

كىنالؾ العديد مف . الطعكف المتعمقة بالقرارات الصادرة مف جيات إدارية ذات اختصاص قضائي

األحكاـ كالقرارات الصادرة عف محكمة القضاء اإلدارم تأخذ بالمعيار الشكمي، مع االستعانة بالمعيار 

. 50المكضكعي بصفة استثنائية في بعض الحاالت 

كقػد أخذ كؿ مف الدستكر األردني كالقانكف األساسي المعدؿ لمسمطة الكطنية الفمسطينية 

بالمعيار 

الشكمي في التمييز بيف البلئحة كالقانكف، إذ أخذت بمبدأ الفصؿ بيف السمطات، فأناط الدستكر 

األردني الكظيفة التشريعية بالسمطة التشريعية التي يتكالىا الممؾ كمجمس األمة، كالسمطة التنفيذية 

كما أكد القانكف األساسي الفمسطيني بأف المجمس التشريعي يتكلى . 51يتكالىا الممؾ بكاسطة كزرائو
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المياـ التشريعية كالرقابية، بينما يعتبر مجمس الكزراء األداة التنفيذية كاإلدارية العميا التي تضطمع 

 .52بمسئكلية كضع البرنامج الذم تقره السمطة التشريعية مكضع التنفيذ

كعميو فقد اعتبرت محكمة العدؿ العميا األردنية بأف القرار اإلدارم ال بد أف يصدر عف 

بينما تبنت رأيا آخر بشأف القكانيف المؤقتة حيث أكدت . 53سمطة إدارية ال سمطة قضائية أك تشريعية

القكانيف المؤقتة التي تصدرىا السمطة التنفيذية تعتبر في الكاقع مف قبيؿ : " في قرار آخر بأف

. 54"العميا  األعماؿ التشريعية التي ال يمكف الطعف بيا باإللغاء أماـ محكمة العدؿ

 إفصاح اإلدارة عػف: " كما عرَّفت محكمة القضاء اإلدارم المصرية القرار اإلدارم بأنو

إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى القكانيف كالمكائح، ذلؾ بقصد إحداث مركز قانكني معيف 

 .55"متى كاف ممكنا كجائزا قانكنا ككاف الباعث عميو ابتغاء مصمحة عامة 

عمؿ قانكني مف جانب : " أما المحكمة اإلدارية العميا المصرية فقد عرَّفت القرار اإلدارم بأنو

كاحد يصدر باإلرادة الممزمة إلحدل الجيات اإلدارية في الدكلة بما ليا مف سمطة بمقتضى القكانيف 

. 56" كالمكائح، في الشكؿ الذم يتطمبو القانكف، بقصد إنشاء كضع قانكني معيف ابتغاء مصمحة عامة

كتطبيقا لممعيار الشكمي لمتمييز بيف األعماؿ اإلدارية كاألعماؿ التشريعية، قررت محكمة 

السمطة التشريعية ىي التي تقـك أصبل باألعماؿ التشريعية أم : " القضاء اإلدارم المصرية بأف

 كما أف السمطة التنفيذية ىي التي تقـك أصبل بتطبيؽ ،بإصدار القكانيف باعتبارىا قكاعد عامة مجردة

كتنفيذ ىذه القكانيف، كذلؾ بإصدار قرارات إدارية في شأف األفراد كالحاالت التي تكافرت ليا شركط 
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تمؾ القكاعد العامة المجردة، كما يجكز الخركج عمى ىذيف األصميف بنص دستكرم عمى نحك ما 

، حيث أباح لمسمطة التنفيذية التشريع في بعض (1923دستكر سنة )جرل بو الدستكر الممغي 

األحياف، كما أعطى السمطة التشريعية حؽ إتياف أعماؿ إدارية بعضيا يصدر في صكرة قانكف، 

 ، كتعييف مخصصات الممؾ، كقياـ األحكاـ العرفية، كقانكف العفك الشامؿ،كاعتماد ميزانية الدكلة

 . كالتزاـ المرافؽ العامة كغيرىا،كالقركض العامة

 ، كمنيا قانكف ربط الميزانية،أما األعماؿ اإلدارية التي يصدرىا البرلماف في صكرة قكانيف

فترل المحكمة األخذ بالرأم الذم يأخذ بالمعيار الشكمي، كمقتضى ذلؾ كالزمو أف يككف لقانكف ربط 

الميزانية حصانات القكانيف العادية، كمف ثـ ال يقبؿ الطعف فييا كطمب إلغائيا لعيب مجاكزة السمطة 

أما األعماؿ الصادرة عف السمطة التنفيذية كلك كانت في مقاـ التشريع كالمكائح . أك االنحراؼ بيا

كغيرىا، فإنيا تخضع لرقابة القضاء، كتككف رقابتو عمييا مف حيث المكضكع ىي عيف رقابتو عمى 

. 57"سائر القرارات اإلدارية، كيقبؿ الطعف عمييا بجميع الطعكف 

إقرار مجمس الشعب لمقرار : " كما قضت المحكمة الدستكرية العميا المصرية كذلؾ بأف

ليس مف شأف ىذا اإلقرار في ذاتو، أف ينقمب بو القرار بقانكف المذككر .... بقانكف المطعكف عميو 

إلى عمؿ تشريعي جديد يدخؿ في زمرة القكانيف التي يتعيف أف يتبع في كيفية اقتراحيا كالمكافقة عمييا 

صدارىا القكاعد كاإلجراءات التي حددىا الدستكر في ىذا الصدد  . 58"كا 
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 .(1000)، ص (7)، انًجًٕػخ ؽ27/4/1952دكى يذكًخ انمؼبء اإلصاع٘ انًظغٚخ، انظبصع ثزبعٚز  
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 .(20) ع 16/5/1985انجغٚضح انغؿًٛخ فٙ – ق 2 نـُخ 28 ؽؼٍ 4/5/1985 صؿزٕعٚخ ػهٛب 



نخمص إلى القكؿ بأف المعيار الشكمي ىك المعيار الذم يتـ المجكء إليو بصفة أساسية، فالبلئحة 

كالقانكف يضعاف قكاعد عامة مجردة، كباعتبار السمطة التشريعية تعمك عمى السمطة التنفيذية لتعبيرىا 

. عف إرادة األمة ككنيا ممثمة لمشعب، فػإف البلئحة تبقى في مركز ثانكم بالنسبة لمتشريع

ف كانت تعد أعماال تشريعية كفقا لممعيار  فالمكائح الصادرة عف السمطة التنفيذية، كا 

المكضكعي، إال أنيا تعتبر أعماال إدارية كفقا لممعيار الشكمي المأخكذ بو فقيا كقضاء في مصر 

أما التشريعات كالمكائح التي يتـ عرضيا عمى البرلماف إلقرارىا بقانكف، تعد مف القكانيف . كفرنسا

استنادا إلى المعيار الشكمي، ألنيا تصدر بصكرة قانكف أقره البرلماف طبقا لئلجراءات التي رسميا 

الدستكر إلصدار القكانيف، كتخرج عف نطاؽ األعماؿ اإلدارية بالرغـ مف ككنيا كذلؾ كفقا لممعيار 

.  59المكضكعي

أما في حاؿ تـ إقرارىا مف قبؿ البرلماف كما ىي، دكف اتخاذ اإلجراءات الخاصة بإصدار 

. القكانيف، فإنيا تبقى لكائح ليا قكة القانكف

 

 

 

 

 

 

                                                 
59

 .(235-234)ص . ، يُشأح انًؼبعف، اإلؿكُضعٚخ"انغلبثخ ػهٗ أػًبل اإلصاعح : " (1992).  جًبل انضٍٚ، ؽ



 



 

 

 

 

 

اللفص ااوو  

 
 الرققابة على الدأتورية أاليي  

" ملمومماا  تلديرهاا تتبيلقاا عليما  " 

 



 :تمييد

تأتي بينما ، كتحتؿ القكانيف المرتبة التالية لو، 60يقؼ الدستكر عمى قمة ىـر القكاعد القانكنية

 كتتدرج المكائح فيما بينيا في بعض النظـ، فالمكائح التي يصدرىا .المكائح في مرتبة تمي القكانيف

جمس ـرئيس الدكلة في النظـ التي تعطيو ىذه الصبلحية تأتي في درجة أعمى مف تمؾ التي يصدرىا 

 .الكزراء كالكزراء، كىكذا يجب عمى كؿ سمطة احتراـ البلئحة التي سنتيا

كييطمؽي مصطمح الدستكر عمى القانكف األساسي في دكلة ما؛ كييعد قمة التنظيـ القانكني في 

 دكلة كىك الذم يتناكؿ تنظيـ الدكلة باعتبارىا مؤسسة المؤسسات السياسية، أك المؤسسة األـ لكؿ ةأم

 ككيفية مباشرة ىذه ،تنظيـ السمطات العامة كتككينيا كاختصاصيا )المؤسسات داخؿ الدكلة، كيتناكؿ 

 كضكابطيا، كعبلقة سمطات الدكلة ببعضيا، كبالمكاطنيف، كحقكؽ ، كحدكدىا،االختصاصات

 . 61(المكاطنيف في مكاجية السمطات ككيفية حمايتيا 

كيأتي مكضكع الرقابة عمى دستكرية القكانيف كالمكائح كنتيجة حتمية لمبدأ تدرج التشريع، 

كسمك الدستكر، كالرقابة تمثؿ أحد الضمانات األساسية كاليامة لضماف تطبيؽ الدستكر، حيث تمثؿ 

. الرقابة عمى الدستكرية تحقيؽ المشركعية بما يتفؽ كمبدأ سمك الدستكر كتدرج التشريع

الدكلة بكافة مؤسساتيا مخالفتو، عمى بحيث يمتنع فالمقصكد بمبدأ سمك الدستكر، عمكه 

كحتى رئيس الدكلة ال يستطيع . بإصدارىا لتشريعات كقكانيف تتسبب بظمـ األفراد كاإلضرار بيـ

، كتمتاز الدساتير بيذا السمك مخالفة الدستكر عمى الرغـ مف أف الدستكر قد يككف منحة خالصة منو
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ٚؼُٙ أٌ ٚكٌٕ نهضؿزٕع انـًٕ ػهٗ يب ػضاِ يٍ رشغٚؼبد ٔأٌ ركٌٕ نّ يكبَخ انظضاعح ػهٛٓب، ٔيٍ صى رهزؼو جًٛغ انـهطبد فٙ انُظبو   

انـٛبؿٙ فٙ انضٔنخ ثٕجٕة انزمٛض ثُظٕطّ ٔادزغايّ ٔػضو انشغٔط ػهٗ دضٔصِ، ٔاالنزؼاو ثّ كمٛض دبكى نٓب فٙ يًبعؿزٓب نـهطبرٓب، ٔيٍ 

،  انُظغٚخ انؼبيخ ٔانغلبثخ انضؿزٕعٚخ، "انمبٌَٕ انضؿزٕع٘ : " (2004). صعٔٚش، إ)أَظغ . ثؼض ًٚضم انـٛبط انؼبو نهذمٕق ٔانذغٚبد انؼبيخ

 (.(148)صاع انُٓؼخ انؼغثٛخ، انمبْغح،  ص 
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 .(95)ص .  انمبْغح، ، صاع انُٓؼخ انؼغثٛخ"انمبٌَٕ انضؿزٕع٘ ٔرطٕع األَظًخ انضؿزٕعٚخ فٙ يظغ : " (1971).  ثضٔ٘، س



 كالعتبار التشريع غير مشركع ال بد أف يككف مخالفا .62عمى القكانيف العادية التي يسنيا البرلماف

. لتشريع أعمى منو درجة، أك أف يصدر مخالفا لقاعدة قانكنية أقكل منو أيا كاف مصدرىا

فبل يجكز أبدا أف يتعارض تشريع فرعي أك الئحي أك قرار إدارم مع تشريع عادم، أيا كانت 

 كاقترف .طبيعتو، كال يجكز مطمقان أف يتعارض التشريع العادم، كال التشريع الفرعي مع تشريع دستكرم

مبدأ سمك الدستكر بضركرة العمؿ عمى ضماف احترامو بإقامة نكع مف الرقابة عمى السمطات العامة 

 . عند ممارستيا ألنشطتيا كبما يضمف احتراميا كخضكعيا كالتزاميا بمبدأ المشركعية

فالدستكر ينشئ السمطات الحاكمة كيحدد ليا اختصاصاتيا، كعمى تمؾ السمطات ممارسة 

. اختصاصاتيا عمى أنيا مينشأة مف قبؿ الدستكر، ال عمى أنيا حقكؽ خاصة بيا كامتيازات شخصية

كال يجكز ليا بالتالي التنازؿ عف تمؾ االختصاصات لمغير أك التفكيض بيا إال في الحدكد التي يبينيا 

كال تستطيع ىذه السمطات مخالفة الدستكر، فالسمطة التشريعية ال يمكنيا الخركج في مجاؿ . الدستكر

التشريع عف أحكاـ الدستكر، أك أف تضع قكانينان تتعارض معو، ألنو ال يجكز أف يتعارض قانكف 

فإذا خالؼ القانكف العادم سند مشركعيتو كىك الدستكر عد باطبل، كىذا . عادم مع القانكف األعمى

البطبلف أمر طبيعي كنتيجة منطقية مترتبة عمى مبدأ سمك الدستكر، سكاء نص الدستكر عمى ذلؾ 

. 63أك لـ ينص

فعندما تتخذ السمطة التنفيذية لنفسيا صبلحيات السمطة التشريعية في إصدار القكانيف 

كالمكائح فإنيا تككف في حالة عدـ التزاـ بالدستكر، كلذلؾ كاف ال بد مف كجكد أساليب رقابة فعالة 
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 .(377) ص.يغجغ ؿبثك، "انُظى انـٛبؿٛخ ٔانمبٌَٕ انضؿزٕع٘ . " انطًبٔ٘، ؽ
63

 .(41) ص  صاع انجبيؼبد انًظغٚخ، اإلؿكُضعٚخ،، صعاؿخ يمبعَخ،"انغلبثخ ػهٗ صؿزٕعٚخ انمٕاٍَٛ فٙ يظغ : " (1978). انجبػ، ع



تضمف تقييد السمطة التنفيذية بمبدأ سيادة القانكف، كمنعيا مف التعسؼ في استخداـ سمطاتيا، أك 

. تجاكز حدكد صبلحياتيا الدستكرية

لدستكر، بؿ ؿكاختمفت الدكؿ باختبلؼ أنظمتيا مف مسألة تنظيـ الجزاء عمى مخالفة التشريع 

 الرقابة عمى دستكرية القكانيف كالمكائح  اتخذت صكران فأكالكاقع .  كاختمفت االتجاىات،تعددت الحمكؿ

عديدة، كاختمفت أنكاعيا كأساليبيا باختبلؼ النظاـ السياسي السائد في كؿ دكلة عمى حدة، كالرقابة 

المفركضة عمى السمطة التنفيذية في إصدارىا لمكائح الضركرة تيدؼ إلى التحقؽ مف مشركعية ىذه 

. المكائح

كيتمثؿ مفيـك الرقابة عمى الدستكرية، في تقرير حؽ الرقابة لجية ما في أف تفرض رقابتيا 

عمى إصدارات السمطة التشريعية مف قكانيف كلكائح، لتحديد مدل انسجاميا مع األحكاـ الدستكرية، 

ذلؾ أف القكاعد الدستكرية تحتؿ المكانة العميا في سمـ التدرج اليرمي لمنظاـ القانكني في الدكلة، فيي 

جراءات تتخذىا السمطات العامة بما فييا السمطة التشريعية  . 64تسمك عمى ما عداىا مف قكانيف كا 

بحيث أتحدث في المبحث .  كالقضائيةسياسيةسأتناكؿ مف خبلؿ ىذا الفصؿ الرقابتيف اؿك

كطبيعتيا، كاالنتقادات الفقيية المكجية ليا، مع اإلشارة لبعض الدكؿ السياسية، األكؿ عف الرقابة 

أما . التي أخذت بيا، كما سأتناكؿ الرقابة البرلمانية باعتبارىا أبرز أشكاؿ الرقابة السياسية، كأىميا

المبحث الثاني فسكؼ يتبمكر الحديث فيو عف الرقابة القضائية بحيث سأتناكؿ فيو الرقابة القضائية 

عمما بأف الرقابة القضائية عمى . عمى الدستكرية، كالرقابة القضائية اإلدارية عمى المشركعية
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، يُشٕع ػهٗ اإلَزغَذ، انظفذخ "انًذكًخ انضؿزٕعٚخ فٙ ػٕء أدكبو انضؿزٕع انجضٚض ٔيظكغرّ انزفـٛغٚخ " ثذش ثؼُٕاٌ .   ػجض هللا، و

 . 20/12/2004، ثزبعٚز "جًؼٛخ انؼًم انٕؽُٙ انضًٚمغاؽٙ " انشبطخ ثــ     



الدستكرية، كالتي ىي عنكاف ىذه الدراسة، سيتـ الحديث عف مفيكميا، كمكقؼ الفقو منيا، باإلضافة 

.  إلى اإلشارة لبعض التطبيقات العممية عمييا، مف قرارات محكمة دستكرية عميا، كعدؿ عميا كغيرىا

 



األول المبحث 
الرقابة السياسية عمى الدستورية 

 
تتميز الرقابة السياسية عمى الدستكرية، بأنيا مف الرقابة الكقائية كالسابقة عمى صدكر القانكف 

أك البلئحة، فتنصب عمى القانكف قبؿ صدكره، لمتخمص مف مشاريع القكانيف المخالفة لمدستكر، 

كمعنى ذلؾ؛ أف القانكف المراد تشريعو لف يتـ إصداره إذا كاف مخالفا لمدستكر لذلؾ فيي تمنع حدكث 

كتفترض كجكد ىيئة أنشأىا الدستكر تككف . اآلثار التي قد تحدث لك كانت الرقابة بعد نفاذ القانكف

.  65ميمتيا التحقؽ مف مطابقة أعماؿ السمطة التشريعية ألحكاـ الدستكر

 عمى الرقابة السابقة 1973كيختمؼ األمر في بعض النظـ فقد أكد الدستكر السكرم لسنة 

 (145)عمى دستكرية التشريع قبؿ صدكره مف خبلؿ المحكمة الدستكرية العميا حيث كرد نص المادة 

تنظر المحكمة الدستكرية العميا كتبت في دستكرية القكانيف كفقا لما : " مف الدستكر المذككر عمى أف

إذا اعترض رئيس الجميكرية أك ربع أعضاء مجمس الشعب عمى دستكرية قانكف قبؿ - 1:  يمي

إصداره يكقؼ إصداره إلى أف تبت المحكمة فيو خبلؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ تسجيؿ االعتراض 

ذا كاف لمقانكف صفة االستعجاؿ كجب عمى المحكمة الدستكرية أف تبت فيو خبلؿ سبعة أياـ  لدييا، كا 

 ."

 
المطمب األول 

مفيوم الرقابة السياسية وتقديرىا 
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. (118)يغجغ ؿبثك، ص.  ثضٔ٘، س
2

ثزبعٚز / ، يُشٕع ػهٗ اإلَزغَذ، انظفذخ انشبطخ ثـجغٚضح انظجبح انجضٚض "انغلبثخ ػهٗ صؿزٕعٚخ انمٕاٍَٛ " ثذش ثؼُٕاٌ .  انؼكهٛكٙ، ع

6/2/2005. 



فيي الرقابة . ترمز الرقابة السياسية إلى الجية التي تباشرىا، أم الجية المنكط بيا ممارستيا

التي ييعيد بيا إلى ىيئة سياسية سمطة التحقؽ مف مطابقة أحكاـ التشريع لمدستكر، كقد تشكؿ ىذه 

الييئة بإحدل  

مشاريع  )صكرتيف، االنتخاب أك التعييف، كىػي رقابة كقائية سابقة تنصب عمػى القانكف قبؿ صدكره 

.  2، لمتخمص مف المشاريع المخالفة لمنصكص الدستكرية (القكانيف
:  استنادا عمى أمريفالطبيعة السياسية ليذه الرقابةكتتحدد 

: تشكيل الييئة: األمر األول

 
يؤخذ بعيف االعتبار في التشكيؿ مجمكعة مف العناصر الدستكرية التي تندرج في ىذه الييئة، 

كىي غالبا عناصر تمتاز بخبرات سياسية أك اقتصادية أك قانكنية، كيشارؾ في اختيار أعضاء الييئة 

كؿ مف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، كما قد يتـ اختيارىـ عف طريؽ االنتخاب مف قبؿ الشعب، أك 

فمف الدكؿ مف . 66عف طريؽ االختيار الذاتي ألعضائيا، كتفتقر لمعنصر القضائي بيف األعضاء

جعؿ الرقابة الدستكرية مف اختصاص الييئة التشريعية، مثؿ دستكر جميكريات االتحاد السكفييتي 

.  67 قبؿ انيياره1977سنة 

كقد تبنت بعض الدكؿ أسمكب الرقابة السياسية، بعد الحرب العالمية الثانية، كال سيما الدكؿ 

االشتراكية، إال أف كثيرا مف الدكؿ التي أخذت بيذا األسمكب مف الرقابة قد عدلت عنو في خضـ 

التغييرات التي حدثت في مجتمعاتيا في السنكات العشر الماضية، إلى أف انتيت منو تماما، كما ىك 

كمف الدكؿ التي ما زالت تعتنؽ أسمكب الرقابة السياسية الصيف الشعبية، حيث . الحاؿ في ألمانيا
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 .(59)، يطجٕػبد جبيؼخ انكٕٚذ، انكٕٚذ، ص "صعاؿخ فٙ انغلبثخ ػهٗ انزشغٚغ : " (1995).  انشغٚف، ع
67

 . (188)يغجغ ؿبثك، ص .  صعٔٚش، إ



 عمى اختصاص المجمس الكطني لنكاب الشعب بمراقبة تطبيؽ 1978نص دستكرىا الصادر في سنة 

.  68الدستكر كالقكانيف

 
:  زمن ممارسة الييئة لمرقابة: األمر الثاني

 
فكما أشرنا، تعدي الرقابة السياسية رقابة كقائية سابقة عمى صدكر القانكف، كميمة الييئة ىنا 

.  ىي التحقؽ مف مطابقة األعماؿ التشريعية ألحكاـ الدستكر قبؿ إصدارىا

: ، ىما69 مف أساليب ممارسة الرقابة السياسيةأسمكبيف رئيسيفكيمكننا الحديث عف 

 .بالرقابة السياسيةأسمكب يعتمد عمى تشكيؿ ىيئة سياسية، كىي ما تدعى - 1

بالرقابة أسمكب ييتٌبع في الدكؿ التي يعتبر فييا البرلماف ىك السيد مف الناحية العممية، كتدعى - 2

. البرلمانية

 
الفرع األول 

الرقابة السياسية  
 

: مفيوم الرقابة السياسية: أوال

يعتمد ىذا األسمكب عمى تشكيؿ ىيئة سياسية ميمتيا التحقؽ مف أف النص القانكني مطابؽ 

لمدستكر كىك ما اعتمدتو الدساتير الفرنسية المتعاقبة، حيث ظيرت فكرة ىيئة المحمفيف الدستكرييف 

ككاف ". مجمس الشيكخ الحامي لمدستكر " إلى الكجكد في دستكر السنة الثامنة لمثكرة، تحت مسمى 
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مف صبلحياتو ممارسة الرقابة عمى دستكرية القكانيف قبؿ إصدارىا، كما يممؾ إلغاء القكانيف غير 

كظيرت ىيئات سياسية . إال أف ىذا المجمس لـ يكتب لو النجاح. الدستكرية في مكاجية الكافة

1946بمكجب دستكر سنة " المجنة الدستكرية " بمكجب الدساتير الفرنسية المتعاقبة، منيا 
، إلى أف 70

يقـك " مجمس دستكرم " فنص عمى تشكيؿ  (1958)تطكر ىذا األسمكب مف الرقابة بصدكر دستكر 

بالرقابة عمى دستكرية القانكف المحاؿ إليو كييصدر المجمس قرارىه بشأنو خبلؿ شير مف تاريخ 

. اإلحالة

الصادر في عمؿ دستكر فرنسا الحالي كنجد التجربة الفرنسية أقرب مثاؿ ليذا األسمكب، فقد 

، يتككف "مجمسا دستكريا " عمى تنظيـ مكضكع الرقابة عمى الدستكرية بإنشائو  1958 أكتكبر عاـ 4

يعد الدستكر الفرنسي مف أىـ الدساتير التي أخذت بيذا النكع مف الرقابة، كعيد مف تسعة أعضاء، ك

بيا إلى المجمس الدستكرم، الذم يمارس اختصاصات متعددة مف ضمنيا الرقابة عمى دستكرية 

. القكانيف كالمكائح

مف الدستكر الفرنسي مف تسعة أعضاء  (56)كيتككف ىذا المجمس حسب نص المادة 

، ثبلثة منيـ يعينيـ رئيس الجميكرية،  تستمر عضكيتيـ تسع سنكات غير قابمة لمتجديدمعينيف،

 كيتجدد .كيعيف رئيس الجمعية الكطنية ثبلثة آخريف، كما يعيف رئيس مجمس الشيكخ الثبلثة الباقيف

 كيككف رؤساء الجميكرية السابقكف بحكـ الدستكر أعضاء لمدل ثمث أعضائو كؿ ثبلث سنكات،

. الحياة في المجمس الدستكرم باإلضافة إلى األعضاء التسعة اآلخريف

كيمارس المجمس الدستكرم رقابتو عمى دستكرية القكانيف العادية بناء عمى طمب مقدـ مف 

رئيس الجميكرية أك رئيس مجمس الكزراء أك رئيس الجمعية الكطنية أك رئيس مجمس الشيكخ أك ستيف 
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كيقـك المجمس الدستكرم مف تمقاء نفسو بمراقبة القكانيف النظامية قبؿ إصدارىا، . نائبا أك ستيف شيخا

.  71ككذلؾ لكائح مجمسي البرلماف قبؿ كضعيا مكضع التطبيؽ

ذا كجد المجمس الدستكرم أف القانكف المعركض عميو ال يخالؼ الدستكر قضى بدستكريتو،  كا 

كتستمر بذلؾ عممية إصداره، أما إذا كجده يخالؼ الدستكر، فيقضي بعدـ دستكريتو كيتعذر االستمرار 

صداره كتتمتع قرارات المجمس بقكة ممزمة في مكاجية السمطات العامة ككافة السمطات . في تشريعو كا 

.  72اإلدارية كالقضائية، كال يمكف الطعف بيا بأم شكؿ مف األشكاؿ

كفي الدكلة التي تأخذ بيذا األسمكب الرقابي يتعذر عمى القضاء البحث في دستكرية القكانيف، 

ف كاف مخالفا لمدستكر .  كتككف كظيفتو تطبيؽ القانكف حتى كا 

: تقدير أسموب الرقابة السياسية: ثانيا

عمى الرغـ مف المآخذ المكجية ليذا األسمكب الرقابي فإنو ما زاؿ مطبقا في فرنسا إلى يكمنا 

ىذا، في حيف أف الغالبية العظمى مف األنظمة السياسية الحديثة تبنت أسمكب الرقابة القضائية 

. 73كجعمتيا مف اختصاص ىيئة قضائية مختصة

 وأشار الفقو الدستوري إلى مجموعة من المزايا التي تتمتع فييا الرقابة السياسية، وىي :

كىي  (الكقائية)إف مثؿ ىذه الرقابة تتـ قبؿ صدكر القانكف كلذلؾ أطمؽ عمييا بالرقابة السابقة - 1

.  74بالتالي أكثر نفعا كفائدة كفعالية مف الرقابة البلحقة عمى صدكر القانكف
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إف طبيعة كمياـ ىيئة الرقابة عمى الدستكرية ىي مف المياـ السياسية، إذ يضفي دكرىا الرقابي - 2

عمييا مكانة عميا بالنسبة لمسمطات صاحبة االختصاص التشريعي التي ستخضع لرقابتيا كيككف  

    ليا بذلؾ الكممة العميا عمى أعماليا، كيككف مف المنطقي تشكيميا تشكيبل سياسيا يجعميا أكثر 

.  4قبكال لدل السمطات العامة مما ىي عميو الرقابة القضائية 

 
 أما النقد الموجو لمرقابة السياسية فيكمن في عدة نقاط عمى النحو التالي :

ف . احتياج ىذا النكع مف الرقابة لمكفاءات كالمؤىبلت كالخبرات القانكنية ذات المستكل العالي- 1 كا 

. الرقابة السياسية قد تككف بأيدم أشخاص مف غير ذكم االختصاص بؿ ىـ رجاؿ سياسة فقط

كيعيب ىذا النظاـ أنو يؤدم إلى رقابة القكانيف مف كجية نظر سياسية بحتة، كما يسمح بمركر 

الكثير مف القكانيف العادية دكف البحث كالتأكد مف دستكريتيا إال بتقديميا لممجمس الدستكرم مف 

. 75خبلؿ الجيات التي حددىا الدستكر، كال يمكف البحث في دستكريتيا بعد ذلؾ

 تؤثر ىذه الرقابة عمى صبلحيات السمطة التشريعية كتتحكـ بأدائيا، باعتبارىا تقيد عمؿ البرلماف- 2

. 76لمصمحة الصبلحيات التنظيمية التي تختص بيا الحككمة

قد تصبح ميمة الرقابة خاضعة ألىكاء رجاالت السياسة، كتتقاطع مع تيارات سياسية كحزبية - 3

ألف تحريؾ مكضكع البحث في الدستكرية يأتي مف . تعرقؿ ميمة الرقابة عمى التشريعات كالقكانيف

السمطات العامة، كألف تككيف مجمس الرقابة الدستكرية يككف ذا طابع سياسي يخؿ بضمانة 

. االستقبلؿ كالحياد البلزميف لمقياـ بالدكر الرقابي المطمكب
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إف تشكيؿ ىيئة لمراقبة دستكرية القكانيف يجب أف يتـ بشكؿ مستقؿ تماما كبحيدة كمكضكعية - 4

كليس داخؿ البرلماف أك السمطة التنفيذية، كال يخضع كذلؾ لسيطرة جية معينة، كىك ما ال يتكفر 

. 77في الرقابة السياسية

لعؿ مف أىـ العيكب التي تعترم ىذا األسمكب الرقابي، ىك أف الرقابة السياسية تحـر األفراد حؽ - 5

الطعف بدستكرية القكانيف مما يؤدم إلػى التقميؿ مػف أىميتيا كضمانة الحتراـ نصكص الدستكر 

خصكصا تمؾ المتعمقة بحقكؽ األفراد كحرياتيـ، فيي رقابة مخصصة لحماية السمطات العامة 

. 78 كليس لحماية المكاطنيف كحقكقيـ كحرياتيـ

كقيؿ كذلؾ بأف الرقابة عمى الدستكرية ما ىي إال رقابة سياسية، فيي تتفاعؿ كتتأثر باالتجاىات - 6

كلذا تككف معرضة لبلنحراؼ السياسي . السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية السائدة في الدكلة

. 79الذم يرافؽ ىذا النكع مف الرقابة مما يؤثر في أساسيا المنطقي

 عمى مبدأ الرقابة، ألف مف مقتضاه التسميـ بأف تصبح الييئة المختصة بو الفقياءبعض اعترض - 7

فإذا كاف التشريع في حقيقتو ما ىك إال أداة . كحدىا صاحبة الحؽ في إقرار صحة القكانيف

 أف تباشر ،لتحقيؽ سياسة معينة، فإف منطؽ الرقابة سيؤدم إلى السماح لمييئة المختصة بالرقابة

. كمعنى ذلؾ أف تصبح ىيئة الرقابة ىي الييئة العميا في الدكلة. كحدىا رسـ السياسة كالحكـ

مكف الرد عمى ىذا االتجاه بأنو ال خطكرة مف اعتبار ىيئة الرقابة ىي الييئة العميا في أك

.  80الدكلة ما دامت ىي التي تستند إلى إرادة األمة التي عبرت عنيا السمطة التأسيسية في الدستكر
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الفرع الثاني 
الرقابة البرلمانية  

 
إحدل أساليب الرقابة السياسية، كتيتٌبع في الدكؿ التي يعتبر فييا البرلماف ىك السيد مف 

كقد تختص بيا السمطة التشريعية بكامؿ ىيئتيا، أك بكاسطة بعض أعضائيا في . الناحية العممية

كما قد تمارس بكاسطة رئيس السمطة التشريعية، كمفاد ىذه الطريقة، أف مف حؽ . شكؿ لجنة رقابة

رئيس المجمس التشريعي أثناء المداكالت حكؿ مشركع قانكف ما أف يقرر عدـ فتح باب المناقشة لعدـ 

كتعتمد ىذه الطريقة عمى التساؤؿ المطركح حكؿ دستكرية القانكف المعركض . دستكرية القانكف

لممناقشة، أك عدـ دستكريتو، كمثاؿ عمى ذلؾ القانكف الدستكرم القديـ الصادر في السكيد سنة 

، حيث نص عمى حؽ رئيس المجمس النيابي في منع التصكيت عمى مشركع قانكف غير 1806

. 81دستكرم

كيعتبر النظاـ الفمسطيني مف النظـ التي منحت البرلماف حقان في الرقابة عمى أعماؿ السمطة 

التنفيذية، فقد منح القانكف األساسي الفمسطيني لممجمس التشريعي حؽ القياـ بميامو التشريعية 

كما أكجب عرض لكائح الضركرة عمى المجمس . 82كالرقابية عمى الكجو المبيف في نظامو الداخمي

. التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا بعد صدكر البلئحة لممصادقة عمييا أك رفضيا

كىنا تتحقؽ رقابة البرلماف عمى أعماؿ السمطة التنفيذية التي تدخؿ في كظيفة التشريع، 

كتمارس ىذه الرقابة كذلؾ في العبلقات اليكمية بيف البرلماف كالحككمة بمناسبة مناقشة لكائح 

.  الضركرة

                                                 
81

، َٔظغٚخ انضٔنخ ٔانذكٕيخ، صعاؿخ يمبعَخ، "انمبٌَٕ انضؿزٕع٘ . " ، أشبع نٓب، انـُبع٘، و1806يٍ صؿزٕع انـٕٚض نـُخ  (61) يبصح 

 .(237)يطجؼخ اإلؿغاء، دهٕاٌ، ص 
82

 .2003يٍ انمبٌَٕ األؿبؿٙ انفهـطُٛٙ انًؼضل نـُخ  (47) يبصح 



كمينحت   نعكد فنذكر بأف البرلماف ىك صاحب الصبلحية بعممية التشريع،،كفي ىذا السياؽ

السمطة التنفيذية صبلحية القياـ بيذه العممية كإجراء استثنائي نتيجة حدكث ظركؼ طارئة كاستثنائية، 

ككما عممنا ييطمؽ الفقو الدستكرم عمى القرارات بالقكانيف التي تصدرىا السمطة . شرط غياب البرلماف

ٍف كاف الفقو حتى ". لكائح الضركرة " التنفيذية في حالة الضركرة في غيبة البرلماف مصطمح  كا 

الصبلحية ىذه فَّ تقدير الضركرة أمر متركؾ لمسمطة التنفيذية، إال أف أ عمى تفقاكالقضاء قد ا

كعمى القضاء مراقبة تكفر الشركط  .مارس تحت رقابة البرلماف، فالسمطة ليست مطمقةتكالتقدير 

الخاصة بإصدار ىذه المكائح، في حدكد الزمف كفي حدكد المكضكع، كبكجكد الظرؼ الطارئ، فبل 

.  83يجكز استعماليا ككسيمة لتنظيـ مكضكعات يختص بيا التشريع العادم

كيجب عرض لكائح الضركرة عمى البرلماف خبلؿ مدة زمنية معينة حددىا الدستكر، إذا كاف 

 .قائما، كتعرض في أكؿ اجتماع لو في حالة الحؿ أك كقؼ جمساتو

كبالحديث عف الرقابة البرلمانية فإننا نتناكؿ مف خبلؿ ىذا الفرع مفيـك الرقابة البرلمانية عمى 

لكائح الضركرة، كمراعاة مدل تطابقيا مع أحكاـ الدستكر، كبالتالي إما أف تتـ المصادقة عمييا مف 

بطاليا لمخالفتيا أحكاـ الدستكر . قبؿ البرلماف أك يتـ إلغاؤىا كا 

 
:  مفيوم الرقابة البرلمانية: أوال

عمى الدكلة القانكنية االلتزاـ بمبدأ المشركعية، كال يجكز لمسمطة التنفيذية التعدم عمى 

ذا ما حصؿ ذلؾ، عمييا أف تدفع بكجكد حالة الضركرة، كمف الضركرم التحقؽ مف تكفر  القانكف، كا 

ىذه الحالة بالرقابة عمييا كبالسرعة الممكنة، كاختيار الجياز القادر عمى ىذه الرقابة، كالقادر كذلؾ 
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عمى فحص كؿ ما يعرض عميو بشأف استخداـ السمطة التنفيذية لبلختصاصات االستثنائية 

ف كانت السمطة القضائية تستطيع تحقيؽ الرقابة عمى . كممارستيا بإصدار لكائح الضركرة حتى كا 

تجمع مف الصفات ما - ميما كانت تسميتيا - ، (البرلماف)نحك أفضؿ، إال أف السمطة التشريعية 

. يجعميا قادرة عمى تحقيؽ رقابة جيدة كذلؾ

كلعؿ مف صميـ صبلحية السمطة التشريعية في الدكؿ الديمقراطية النيابية، فرض الرقابة 

دارية كمالية، إلى جانب إصدار كسف  البرلمانية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية مف سياسية كا 

كيعتبر البرلماف مف أىـ أجيزة الدكلة المؤىؿ لمقياـ بالدكر الرقابي نظرا لطبيعتو السياسية . التشريعات

الغالبة، كعميو أف يمارس رقابة حقيقية عمى لكائح الضركرة الصادرة عف السمطة التنفيذية في فترات 

. الضركرة كغيبة البرلماف

كيمارس البرلماف دكره الرقابي العادم عمى أعماؿ الحككمة، عف طريؽ األسئمة كاالستجكاب 

كجميعيا أساليب بعيدة عف الدكر الرقابي الذم يمارسو . 84كطرح الثقة، كلجاف التحقيؽ البرلمانية

البرلماف في الظركؼ االستثنائية، التي تستخدـ فييا الحككمة سمطاتيا االستثنائية كتقـك بإصدار 

كلذلؾ تحرص بعض الدساتير عمى أف تحقؽ الرقابة . لكائح استثنائية كال سيما لكائح الضركرة

:  85البرلمانية فعاليتيا المطمكبة، كذلؾ بإتباع أحد أسمكبيف

 أف يمارس البرلماف كظيفتو التشريعية برقابتو عمى لكائح الضركرة، كيككف ذلؾ :األسموب األول

كيعتبر ىذا األسمكب عديـ . بإقراره قكانيف تتضمف أحكاـ ىذه المكائح، مع تعديؿ أك إلغاء بعضيا
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الجدكل، كذلؾ لصدكر لكائح الضركرة في الظركؼ االستثنائية الطارئة كغيبة البرلماف، لمعالجة حالة 

. معينة ال تحتمؿ التأخير

 أف يصادؽ البرلماف عمى لكائح الضركرة مف خبلؿ ممارستو لدكره الرقابي عمى :األسموب الثاني

كفي حاؿ رفض البرلماف التصديؽ عمى لكائح الضركرة، فإنيا تعتبر ممغاة مف يـك . تدابير الضركرة

صدكرىا، إال أٌف ىذا اإللغاء ال يمنع مف بقاء بعض اآلثار مف الناحية العممية التي مف المستحيؿ 

. كتشبو ىذه الحالة ىنا، صدكر حكـ قضائي بإلغاء القرار اإلدارم. محكىا ماديا

كما قد ييدًخؿ البرلماف بعض التعديبلت عمى لكائح الضركرة، كيتحقؽ ذلؾ عندما يحدد 

البرلماف مدة سرياف ىذه المكائح فيقـك بتخفيض ىذه المدة بالنسبة لمماضي في حاؿ كجد أف البلئحة 

استمرت بالسرياف أكثر مما تتطمبو حالة الضركرة، كبناء عميو يقـك بتخفيض آثار البلئحة إلى الحد 

.  86الذم يرل أنو مف الكاجب انتياءىا عنده بمقتضى الظركؼ

فالبرلماف يممؾ سمطة الرقابة عمى أعماؿ الحككمة، كتبرز ىذه الصكرة في الحاالت التي 

كىك ما يحدث غالبا في أحكاؿ لكائح . يصادؽ فييا البرلماف عمى أعماؿ كتصرفات السمطة التنفيذية

عبلف حالة الطكارئ، حيث يجب عرض  ىذه المكائح عمى البرلماف في أكؿ اجتماع لو الضركرة كا 

 بمجرد رفض البرلماف ليا، أما إلغاؤىا كيتعيفي عمى السمطة التنفيذية ،ليقرىا، أك يعدليا أك يرفضيا

في األردف يتكجبي عمى مجمس الكزراء بمكافقة الممؾ إعبلفي بطبلًف القانكف المؤقت فكران عند رفض 

 .87البرلماف لو
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عى الدستكري تحت تصرؼ البرلماف العديدى مف الكسائؿ القانكنية  كفي األردف كىضى
 التي يمجأ 88

 1952إلييا إلجبار السمطة التنفيذية عمى احتراـ مبدأ المشركعية، فقد تبنى الدستكر األردني لعاـ 

مبدأ الفصؿ المرف بيف السمطات، كأكجد تعاكنا بينيا، كجعؿ البرلماف يممؾ حؽ المجكء إلى إحدل 

.  89الكسائؿ الدستكرية إلجبار الحككمة عمى احتراـ مبدأ المشركعية

 المجمس التشريعي 2003كالحاؿ كذلؾ في فمسطيف، فقد منح القانكف األساسي المعدؿ لسنة 

صبلحيات الرقابة عمى أعماؿ الحككمة كمساءلتيا كالمصادقة عمى أعماليا، كطرح الثقة بيا، 

. إلجبارىا عمى احتراـ قكاعد المشركعية كأحكاـ الدستكر

 
 : تقدير الرقابة البرلمانية: ثانيا

تتبمكر الرقابة البرلمانية في مكاجية لكائح الضركرة في التصديؽ الصريح عمييا، كتظير 

. أىمية ىذه الرقابة في تعدد كسائميا كخطكرة نتائجيا التي قد تصؿ إلى حد سحب الثقة مف الكزارة

 :كقد تعرضت الرقابة البرلمانية ليجـك بعض الفقياء كنقدىـ عمى النحك التالي

نجد أنو في بعض الدكؿ يمكف لمسمطة التنفيذية  إعاقة : بالنسبة لعبلقة البرلماف بالسمطة التنفيذية- 1

رقابة البرلماف عمى الكجو األكمؿ، كذلؾ إلمكانية تدخميا في تحديد جدكؿ أعماؿ البرلماف كمنعو 

ففي األردف مثبل، نجد تعييف أعضاء . مف إدراج العديد مف مشركعات القكانيف عمى ىذا الجدكؿ

مجمس األعياف يتـ بكاسطة السمطة التنفيذية، أضؼ إلى ذلؾ أف السمطة التنفيذية ال تقـك بتعييف 
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أعيانا عيرفكا بمعارضتيـ لمنظاـ كالحككمة، بؿ الكالء ىك أساس التعييف، كلمسمطة التنفيذية كذلؾ 

. 90الحؽ في حؿ المجمس ككذلؾ األمر بالنسبة لمجمس النكاب

إف الرقابة ال تحقؽ ىدفيا كال تككف فعالة ما لـ تكف مف اختصاص ىيئة قضائية تتمتع بالحيدة - 2

كاالستقبلؿ البلزميف لضماف عدـ تأثرىا بالتيارات السياسية كالحزبية، كيككف في التككيف القانكني 

دراكان كاعيان لنصكص الدستكر  ألعضائيا ما يكفؿ ليـ فىيمان سميمان لممشكمة الدستكرية كا 

.  91كأحكامو

إف الرقابة البرلمانية ما ىي إال رقابة سياسية، ليس ليا أم مدل عممي، كال يمكف أف تترؾ - 3

. 92الرقابة عمى سمطات الضركرة لضمير كأىكاء النكاب

إف الرقابة البرلمانية غير مجدية العتمادىا عمى نكعية أعضاء البرلماف كمدل امتبلكيـ - 4

لمشجاعة الكافية في إبداء الرأم بكامؿ الحرية، دكف أية قيكد، كمف ثـ إصدارىـ لمقرار تبعا 

لقناعتيـ الشخصية أكال كقبؿ أم شيء، كال شؾ أف ىذه الركيزة تساعد عمى ىدـ الرقابة البرلمانية 

كبالتالي عدـ فعاليتيا، كذلؾ نتيجة لبلعتبارات الحزبية التي تفرض عمى النائب االلتزاـ برأم 

ما نتيجة االعتبارات التي يتمتع بيا رئيس الدكلة أك نظاـ الحزب الكاحد الذم يتمتع  الحزب، كا 

.  93دائما بسمطة الضركرة لنفسو

 كمػف الفقو مف يرل أف لمبرلماف حػؽ رقابة لكائح الضركرة، مػف حيث جميع الشركط الكاجب - 5
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تكافرىا، حتى يقـك حؽ السمطة التنفيذية بإصدار تمؾ المكائح، بما في ذلؾ رقابة حالة الظركؼ 

إذ أف ذلؾ تكجبو طبيعة العبلقة  .94االستثنائية التي تمت في ظميا عممية إصدار الئحة الضركرة

بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، ألف إصدار لكائح الضركرة دكف تكافر شرط الضركرة يتضمف 

كلمبرلماف الحؽ في مراقبة ما أصدرتو السمطة . اعتداءان صارخان عمى اختصاص السمطة التشريعية

التنفيذية أثناء غيابو، كما ييترؾ أمر تقدير مسألة الضركرة لمبرلماف ألف ىذا األمر تحتمو 

. 95الضركرة كاالعتبارات العممية

 كأرل ىنا أنو يجب منح البرلماف الحؽ في مراقبة شركط إصدار لكائح الضركرة، كأف ال تمتمؾ 

السمطة التنفيذية سمطة تقديرية مطمقة في ىذا الجانب، كتعتبر ىذه السمطة في ىذه الحالة تعدو صارخ 

أما في حاؿ عدـ امتبلؾ البرلماف ليذا الحؽ كعدـ تمكنو مف . عمى االختصاص التشريعي لمبرلماف

مراجعتيا، يحاؿ األمر لمقضاء مف أصحاب المصمحة كالمتضرريف مف ىذه المكائح، لمبحث في مدل 

.  دستكريتيا

كمف الفقو مف يرل أنو ليس لمبرلماف الحؽ في مراقبة شرط الضركرة، فبل يحؽ لو التدقيؽ في - 6

ألف ىذا الحؽ يعكد لمسمطة . األسباب كالمبررات كالظركؼ التي أدت إلى إصدار لكائح الضركرة

بينما مف حؽ البرلماف المجكء إلى تحريؾ المسؤكلية الكزارية كحجب الثقة عف . التنفيذية نفسيا

.  96السمطة التنفيذية إذا أساءت استخداـ ىذه الصبلحية
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بينما يرل البعض اآلخر بأف رقابة البرلماف كحدىا ال تكفي، بؿ يجب إخضاع تقدير السمطة  -7

، بحيث 97التنفيذية بشأف تكافر عنصر الضركرة إلى جانب الرقابة البرلمانية لرقابة القضاء

كتعتبر الرقابة البرلمانية . تككف رقابة كػاممة شاممة كتمتد إلى تقدير درجة خطكرة الضركرة

 .لمضركرة تقديرية كال تتعارض مع الرقابة القضائية كال تخرج عف نطاقيا

 

كبرأيي ال بد مف كجكد الرقابة القضائية جنبا إلى جنب مع الرقابة البرلمانية، لمبحث في 

. تكافر عنصر الضركرة، كأف ال يترؾ األمر لمسمطة التنفيذية كحدىا

 
المطمب الثاني 

تطبيقات عمى الرقابة البرلمانية 
 

أناط الدستكر المصرم السمطة التشريعية بمجمس الشعب، أما الدستكر األردني فأناطيا 

كعميو ال . بالبرلماف، كأعطى القانكف األساسي الفمسطيني االختصاص التشريعي لممجمس التشريعي

تممؾ السمطة التنفيذية صبلحية إصدار لكائح الضركرة في أكقات انعقاد البرلماف، ألنو في ىذه الحالة 

فإذا قامت السمطة التنفيذية كخبلؿ أكقات انعقاد البرلماف بإصدار ىذه . يتكلى عممية التشريع بنفسو

 .المكائح، كانت البلئحة غير دستكرية

، أك (القرارات بقكة القانكف)كمف المعركؼ في فقو القانكف الدستكرم أف لكائح الضركرة 

المراسيـ بقكة القانكف كما جرل العمؿ عميو في فمسطيف في كقت سابؽ، التي تصدر بصفة استثنائية، 

- ىي سمطة معقكدة لرئيس الدكلة، أك لمجمس الكزراء بمكافقة رئيس الدكلة أك الممؾ في نظـ أخرل 
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إذا طرأ ما ال يحتمؿ التأخير فيما بيف أدكار انعقاد البرلماف - النظاـ األردني عمى سبيؿ المثاؿ 

. ، أك أثناء فترة حمو، شريطة عرض ىذه المكائح عمى البرلماف ليدلي برأيو فييا(المجمس التشريعي)

أكجبت النصكص الخاصة بإصدار لكائح كفي الحديث عف الرقابة البرلمانية عمى لكائح الضركرة، 

خبلؿ خمسة  دساتير بعض الدكؿ العربية عمى ضركرة عرض ىذه المكائح عمى البرلماف الضركرة في

عشر يكما مف تاريخ صدكرىا إذا كاف المجمس قائما، كتعرض في أكؿ اجتماع لو في حالة الحؿ أك 

 مف اجؿ المصادقة عمييا، أك رفضيا لعدـ دستكريتيا، كاعتبر عدـ عرض ىذه المكائح كقؼ جمساتو

لغائيا، كاعتبارىا كأف لـ تكف . عمى البرلماف مف األمكر المحسكمة لبطبلف لكائح الضركرة كا 

إلمكاف إصدار لكائح ، " غيبة البرلماف "كأكدت النصكص الدستكرية كذلؾ عمى ضركرة 

كىك مصطمح كاسع يشمؿ حاالت مختمفة لمغيبة كحاالت عدـ االنعقاد، سكاء بيف أدكار الضركرة، 

االنعقاد، أك العطمة البرلمانية، كفترة ما بيف الفصميف التشريعييف التي يجرم خبلليا انتخاب المجمس 

ذا أيصدرت المكائح في . كتعتبر مف حاالت غيبة المجمس فترة كقؼ جمسات المجمس. لدستكرؿطبقان  كا 

غير ىذه الفترة الزمنية تصاب بعيب عدـ الدستكرية، الف السمطة التنفيذية تككف قد اعتدت عمى 

 .اختصاص البرلماف دكف مبرر

كمف الدكؿ التي نصت عمى الرقابة البرلمانية عمى لكائح الضركرة، مصر كاألردف كفمسطيف، 

مف الدستكر األردني،  (94)مف القانكف األساسي الفمسطيني، كالمادة  (43)كىك ما أكدتو المادة 

. دستكر مصرم (147)ككذلؾ المادة 

إذا حدث في غيبة : "  عمى أنو1971مف الدستكر المصرم لسنة  (147)جاء نص المادة 

مجمس الشعب ما يكجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمؿ التأخير جاز لرئيس الجميكرية أف 



يصدر في شأنيا قرارات تككف ليا قكة القانكف كيجب عرض ىذه القرارات عمى مجمس الشعب خبلؿ 

خمسة عشر يكما مف تاريخ صدكرىا إذا كاف المجمس قائما، كتعرض في أكؿ اجتماع لو في حالة 

الحؿ أك كقؼ جمساتو، فإذا لـ تعرض زاؿ بأثر رجعي ما كاف ليا مف قكة القانكف دكف حاجة إلى 

ذا عرضت كلـ يقرىا المجمس زاؿ بأثر رجعي ما كاف ليا مف قكة القانكف، إال  إصدار قرار بذلؾ، كا 

 ".إذا رأل المجمس اعتماد نفاذىا في الفترة السابقة أك تسكية ما ترتب عمى آثارىا بكجو آخر 

السابقة تكجب عرض القرارات الحائزة لقكة القانكف عمى مجمس الشعب  (147)إف المادة 

خبلؿ خمسة عشر يكما مف تاريخ صدكرىا إذا كاف المجمس قائما، كتعرض في أكؿ اجتماع لو في 

فإذا لـ تعرض زاؿ بأثر رجعي ما كاف ليا مف قكة القانكف دكف حاجة . حالة الحؿ أك كقؼ جمساتو

إلى إصدار قرار بذلؾ، أما إذا عرضت كلـ يقرىا المجمس زاؿ بأثر رجعي ما كاف ليا مف قكة 

 .القانكف، إال إذا رأل المجمس اعتماد نفاذىا في الفترة السابقة أك تسكية آثارىا بكجو آخر

كقد بسط مجمس األمة في األردف رقابتو عمى تكافر شرط الضركرة أك عدـ تكافره، كأبطؿ 

كلكف ىذا . بعض القكانيف المؤقتة لعدـ تكافر شرط الضركرة إباف إصدارىا مف السمطة التنفيذية

المجمس لـ يراقب تكافر شرط الضركرة عمى نطاؽ كاسع، فقد صادؽ عمى مجمكعة كبيرة مف القكانيف 

. 98مف الدستكر (94)المؤقتة عمى الرغـ مف افتقارىا لعنصر الضركرة المقصكد في المادة 

مف القانكف األساسي، عمى  (43)كأما المشرع الفمسطيني فقد أكد مف خبلؿ نص المادة 

، عمى المجمس التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا (لكائح الضركرة)كجكب عرض القرارات بقكة القانكف 

بعد صدكر ىذه القرارات، كاال زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف، كمثؿ ىذه القرارات ال تصدر إال في 

كلؤلسؼ نجد بعض المراسيـ بقكة القانكف لـ يتـ عرضيا عمى . غير أدكار انعقاد المجمس التشريعي
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المجمس التشريعي، كفي الكقت نفسو يجرم العمؿ بيا، كلـ يتخذ المجمس التشريعي بحقيا كال بحؽ 

 . السمطة التنفيذية أية إجراءات

مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني دكرات انعقاد  (16)كحددت المادة 

يىعقد المجمس بدعكة مف رئيس السمطة الكطنية دكرتو العادية : "  حيث نصت عمى أفٍ ،المجمس

 تبدأ األكلى في األسبكع األكؿ مف شير آذار ، مدة كؿ منيا أربعة أشير،السنكية عمى فترتيف

، كالثانية في األسبكع األكؿ مف شير أيمكؿ، أك في دكرات غير عادية بدعكة مف رئيسو بناء (مارس)

عمى طمب مف مجمس الكزراء أك مف ربع عدد أعضاء المجمس فإذا لـ يٍدعي رئيس المجمس إلى مثؿ 

ىذا االجتماع يعتبر االجتماع منعقدا حكما بالمكاف كالزماف المحدديف في طمب أعضائو أك طمب 

". مجمس الكزراء 

فقد نصت ىذه المادة عمى دكرتيف عاديتيف لممجمس التشريعي، تبدأ األكلى في األكؿ مف 

آذار لمدة أربعة أشير، كتنتيي في األسبكع األكؿ مف تمكز، كيبقى لدينا فترة عدـ انعقاد لممجمس 

التشريعي مف بداية تمكز كحتى بداية الدكرة الثانية لبلنعقاد في األسبكع األكؿ مف شير أيمكؿ كلمدة 

إال إذا تـ انعقاد المجمس في دكرة غير . أربعة اشير، كتنتيي في األسبكع األكؿ مف كانكف ثاني

 .عادية خبلؿ فترة الغيبة، إذا كاف باإلمكاف اعتبارىا كذلؾ

ىذا ما أكده النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني، في الكقت الذم نجد فيو المجمس 

في انعقاد مستمر في فترتي االنعقاد كخبلؿ فترات اإلجازة، كيمارس دكره التشريعي طكاؿ أشير السنة 

كما لـ يشر القانكف األساسي الفمسطيني إلى حؽ رئيس السمطة في حؿ . دكف أم غيبة أك إجازة

 .المجمس التشريعي أك كقؼ أعمالو



كعميو فإننا ىنا أماـ معضمة تشريعية تؤكد عمى عدـ جكاز إصدار لكائح الضركرة لعدـ تكافر 

في غير أدكار انعقاد المجمس " فما المقصكد ىنا مف عبارة . أىـ شرط ليا كىك غيبة البرلماف

مف القانكف األساسي؟   (43)المنصكص عمييا في المادة " التشريعي 

نجد أف المقصكد بذلؾ؛ ىي الفترة مف الزمف التي تفصؿ بيف دكرتيف مف أدكار انعقاد 

كما لـ يذكر القانكف األساسي الفمسطيني شيئان عف إمكانية حؿ . المجمس، أم العطمة البرلمانية

المجمس التشريعي، أك تأجيؿ جمساتو، مف قبؿ رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية، كعميو تبقى إمكانية 

إصدار القرارات بقكة القانكف فيما بيف أدكار انعقاد المجمس كحدىا القائمة، مع تكافر شركط اإلصدار 

األخرل ليذه القرارات، المتمثمة بتكافر حالة الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير، كعرض ىذه القرارات 

. عمى المجمس التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا بعد صدكر ىذه القرارات

مف  (16)كيمكننا القكؿ بعدـ كجكد حالة ما يسمى بالغيبة لممجمس التشريعي مف نص المادة 

النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي، المذككرة آنفان، كذلؾ بكجكد ما يسمى بالدكرة غير العادية لممجمس 

. التشريعي

كتجدر اإلشارة إلى أف ىذه المراسيـ بقكانيف لـ تقـ السمطة التنفيذية بعرضيا عمى المجمس 

التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا بعد إصدار ىذه المراسيـ، أك بعد انتياء مدة اإلجازة المزعكمة؛ 

فعمى سبيؿ المثاؿ . كبالتالي جاءت مخالفة السمطة التنفيذية ألحكاـ القانكف األساسي كاضحة لمعياف

 1965 لسنة 45 بشأف سرياف قانكف السياحة رقـ 1998لسنة  (1)نصت ديباجة المرسـك بقانكف رقـ 

رئيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية رئيس : " عمى جميع األراضي الفمسطينية عمى أف

 كاألنظمة الصادرة 1965 لسنة 45السمطة الكطنية الفمسطينية بعد اإلطبلع عمى قانكف السياحة رقـ 



 بشأف 1962 لسنة 12بمقتضاه السارية المفعكؿ في محافظات الضفة الغربية، كعمى القانكف رقـ 

تنظيـ شركات كمكاتب كككاالت السفر كالسياحة السارم المفعكؿ في محافظات غزة، كبناء عمى 

مقتضيات المصمحة العامة، كنظرا لعدـ انعقاد المجمس التشريعي لككنو في إجازة، كعمى ما عرضو 

 .99...."كزير السياحة كاآلثار، كعمى مكافقة مجمس الكزراء، أصدرنا المرسـك بقانكف التالي 

، أم في نياية األسبكع الثالث مف 21/9/1998كبالنظر لتاريخ إصدار ىذا المرسـك كىك 

أم . شير أيمكؿ عمما بأف الدكرة التشريعية تبدأ في األسبكع األكؿ مف شير أيمكؿ، كما أشرنا مف قبؿ

أنو مف المتكقع أف المجمس التشريعي كاف في حالة انعقاد كليس إجازة، إف صح التعبير ىي عطمة 

 كعمى فرض أف المجمس التشريعي كاف في حالة إجازة، فما ىي حالة .برلمانية ما بيف أدكار االنعقاد

فكاف بإمكاف السمطة التنفيذية متمثمة برئيس . الضركرة التي تستدعي إصدار مراسيـ ليا قكة القانكف

الدكلة انتظار انعقاد المجمس التشريعي، كاقتراح مشاريع قكانيف عميو إلصدارىا حسب األصكؿ 

.   القانكنية

كأخيرا . كأما األمر اآلخر باعتقادم أف حالة الضركرة لـ تكف متكفرة إلصدار المرسـك بقانكف

كىك األىـ أف ىذه المراسيـ كغيرىا مف المراسيـ التي تحمؿ طابعا تشريعيا لـ يتـ عرضيا عمى 

. المجمس التشريعي، كتـ نشرىا في مجمة الكقائع الفمسطينية كيجرم العمؿ بيا في الجيات المختصة

كأرل أف عدـ عرضيا عمى المجمس التشريعي بحد ذاتو يحكؿ دكف جعميا مراسيمان دستكرية، 

كتعتبر بالتالي كأف لـ . مف القانكف األساسي الفمسطيني (43)لمخالفتيا الصريحة ألحكاـ نص المادة 

 .تكف
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كقد كضع المجمس التشريعي الحالي، عمى جدكؿ أعماؿ أكؿ جمسة عقدىا، القرار بقانكف رقـ 

، كالقرار بقانكف، بشأف الييئة 1964 لسنة 12، بشأف تعديؿ قانكف الشركات رقـ 2006 لسنة 3

كناقش المجمس مثؿ ىذه القرارات كأكد أنيا تفتقر لشركط . الفمسطينية لتنظيـ قطاع االتصاالت

إصدارىا، مثؿ شرط الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير، كأف المجمس التشريعي السابؽ ال زاؿ قائما، 

 . كيمارس عممو التشريعي

 4عمما بأف ىذه القرارات بقانكف، كغيرىا مف القرارات بقانكف األخرل كىي، القرار بقانكف رقـ 

 2006 لسنة 2، كالقرار بقانكف رقـ 2005 لسنة 9 بشأف تعديؿ قانكف االنتخابات رقـ 2006لسنة 

قد تـ نشرىا في مجمة الكقائع الفمسطينية . 2002 لسنة 1بشأف تعديؿ قانكف السمطة القضائية رقـ 

.  ، أم بعد تاريخ انعقاد الجمسة األخيرة لممجمس التشريعي السابؽ14/2/2006العدد الممتاز بتاريخ 

، أم 18/2/2006كما اعتبر المجمس التشريعي السابؽ نفسو في حالة انعقاد لغاية تاريخ 

مكرر مف القانكف األساسي  (47)تاريخ تنصيب المجمس التشريعي الجديد، كىك أكدتو المادة 

تنتيي مدة كالية المجمس التشريعي القائـ عند أداء أعضاء المجمس الجديد :  " الفمسطيني بقكليا

فأيف ىي أدكار االنعقاد بالنسبة لممجمس السابؽ كأيف انتيت ؟ كمتى ". المنتخب اليميف الدستكرية 

يمكف لمرئيس الفمسطيني مزاكلة اختصاصو بإصدار قرارات ليا قكة القانكف، دكف إمكانية الطعف فييا، 

إذا كانت غير دستكرية؟  

نجد أف الرئيس الفمسطيني قد قاـ بإصدار مراسيـ بقانكف، كأخرل مراسيـ تحمؿ طابعا 

تشريعيا بحتا، إال أنيا ال تحمؿ اسـ مرسـك بقانكف، أك قرار بقكة القانكف، بينما يككف مضمكنيا عبارة 

كأشير ىنا إلى أف القانكف األساسي الفمسطيني، لـ يمنح رئيس السمطة . عف قكاعد عامة مجردة



الكطنية الفمسطينية الحؽ بإصدار أم نكع مف أنكاع القرارات كالمراسيـ كالمكائح، كحدد صبلحياتو 

، التي تنص عمى حؽ الرئيس بإصدار القرارات (43)التشريعية عمى سبيؿ الحصر مف خبلؿ المادة 

التي أعطت لمرئيس الحؽ  (110/1)بقكة القانكف بشركط معينة كما ذكرنا، كاألخرل ىي المادة 

بإصدار مرسـك إعبلف الطكارئ، عند كجكد تيديد لؤلمف القكمي بسبب حرب أك غزك أك عصياف 

 .مسمح أك حدكث كارثة طبيعية، كلمدة ال تزيد عف ثبلثيف يكمان 

كخبلصة األمر برأيي، إف الظركؼ التي تستدعي منح السمطة التنفيذية استثناءان حؽ إصدار 

إصدارىا في فترة زمنية محددة كفي ظركؼ معينة، فالضركرة تقدر بقدرىا كال : لكائح الضركرة، ىي

كينبني عمى ذلؾ أف السمطة التنفيذية ليست صاحبة سمطة تقديرية بكضع لكائح . يجكز التكسع فييا

طالما أنيا مقيدة بزمف معيف كفي ظركؼ معينة، كلك كانت السمطة . الضركرة متى تشاء ككيفما تشاء

التنفيذية تتمتع بيذه الصبلحية لما نصت النظـ الدستكرية عمى ىذه الشركط كلما أعطت لممحكمة 

كأما عف كجكب عرض لكائح الضركرة عمى البرلماف عند  .حؽ الرقابة القضائية عمى ىذه المكائح

. انعقاده لممصادقة عمييا، فيك تحصيؿ حاصؿ، كي تمنح ىذه المكائح المشركعية



 المبحث الثاني
الرقابة القضائية عمى الدستورية 

"  مفيوميا، الموقف منيا، تطبيقات عمييا " 
 

 يتطمب مبدأ المشركعية أف يككف ىنالؾ تكافؽه ما بيف تصرفات اإلدارة كأحكاـ القانكف،

كلذلؾ البد مف إيجاد التكازف بيف السمطة كبيف .  تككف السمطة تككف المسئكليةما حيث: عمىتأسيسا

المسئكلية، فجاءت الرقابة القضائية إلى جانب الرقابة السياسية كالرقابة اإلدارية بيدؼ المحافظة 

 .عمى ىذا التكازف

، ففي المطمب األكؿ  القضائيةسأتناكؿ مف خبلؿ ىذا المبحث الحديث عف نكعيف مف الرقابة

سأتعرض لتعريؼ الرقابة القضائية عمى الدستكرية، كالنقد الفقيي المكجو ليا، باإلضافة إلى التطرؽ 

كأما المطمب الثاني، فسكؼ يتناكؿ أسمكب الرقابة القضائية . لبعض الدكؿ التي قامت بتطبيقيا

اإلدارية، مف حيث مفيكميا، كالطعف بإلغاء لكائح الضركرة أماـ المحاكـ اإلدارية، كأثر عرض لكائح 

. الضركرة عمى البرلماف لمطعف بإلغائيا

 
المطمب األول 

الرقابة القضائية عمى الدستورية 
الفرع األول 

مفيوم الرقابة القضائية عمى الدستورية وتقديرىا 
 

: مفيوم الرقابة القضائية عمى دستورية لوائح الضرورة: أوال



األصؿ في الرقابة القضائية أنيا تقـك عمى أساس تدخؿ القاضي، فيك يقـك أثناء عممو 

 كيككف ممزما باستبعاد القانكف العادم المخالؼ ،بتطبيؽ القانكف عمى ما يعرض أمامو مف منازعات

نزاؿ حكـ الدستكر، كذلؾ إعماالن لممبدأ العاـ الذم يحكـ تنازع القكانيف كتعارضيا أماـ  لمدستكر كا 

القاضي الذم يمتـز بمقتضاه عندما تتعارض أمامو قاعدتاف قانكنيتاف كال يستطيع التكفيؽ بينيما أف 

ىدار القاعدة األدنىبؿ عـم  .100حكـ القاعدة األعمى كا 

الرقابة عمى القيكد كالشركط التي : أما الرقابة القضائية عمى دستكرية لكائح الضركرة فتعني

كضعيا الدستكر لممارسة التشريع االستثنائي، كنحف نعمـ أف لكائح الضركرة ليا قكة القانكف، ككؿ ما 

 .101يشترط فييا احتراـ القيكد التي أكردىا الدستكر

كقد اختمفت دساتير الدكؿ تبعا الختبلؼ نظميا الدستكرية في تحديد الجية التي تتكلى 

الرقابة عمى دستكرية لكائح الضركرة، ففي حيف جعؿ الدستكر المصرم ىذه الرقابة مف اختصاص 

المحكمة الدستكرية العميا، لـ يتعرض الدستكر األردني لذكر الجية التي تتكلى الرقابة القضائية عمى 

ىذه المكائح، أما القانكف األساسي الفمسطيني فقد نص عمى أف تتكلى المحكمة الدستكرية العميا النظر 

في دستكرية القكانيف كالمكائح كالنظـ كغيرىا، عمى أف تتكلى المحكمة العميا مياـ المحكمة الدستكرية 

كلـ يتطرؽ القانكف األساسي لمرقابة عمى المراسيـ الرئاسية كالقرارات بقكة . 102لحيف تشكيميا بقانكف

نما . القانكف بشكؿ مباشر كما لـ يتطرؽ عمى اإلطبلؽ لتنظيـ سمطة الرئيس في إصدار مراسيـ، كا 
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 .، يٍ انمبٌَٕ األؿبؿٙ انفهـطُٛٙ انًؼضل(104) يبصح 



صدار مرسكـ  منحو عمى سبيؿ الحصر حؽ إصدار قرارات ليا قكة القانكف، في حالة الضركرة، كا 

 .103إعبلف حالة الطكارئ محددان بمدة زمنية معينة

الفقو أف جدية الرقابة تستمـز مباشرتيا عف طريؽ السمطة القضائية، كأف مف كيرل جانب 

. 104القاضي كحده ىك الذم يعطي الضمانة الجادة بشأف الرقابة

كالرقابة القضائية ىنا تتسـ بالطابع القانكني بصدكرىا عف أشخاص صفتيـ الحيدة كالنزاىة 

كال شؾ أف مثؿ ىذه الرقابة تجعؿ . كتيدؼ بشكؿ أساسي إلى رقابة أم تجاكز عمى مبدأ المشركعية

الحككمة حريصة كؿ الحرص عمى االلتزاـ بأحكاـ الدستكر، فبل تخالفو كال تعتدم بالتالي عمى حقكؽ 

 .كحريات األفراد التي كفميا ليـ الدستكر

مختمؼ  الدكلة كجب عمى  لياتعرضتكمف الجدير بالذكر أنو في حاالت الضركرة التي 

السمطات في الدكلة التكاتؼ معا مف أجؿ مكاجية الظركؼ االستثنائية، كالتزاـ كؿ منيا بحدكد 

سمطاتيا بدقة، كأف تؤدم اختصاصاتيا عمى أكمؿ كجو، كال شؾ أف خضكع لكائح الضركرة لمرقابة 

البرلمانية عمى مبلءمتيا، كالرقابة القضائية عمى مشركعيتيا كدستكريتيا، مف شأنو أف يحقؽ التكازف 

بؿ كمف النظـ مف يمد . 105المطمكب بيف مقتضيات الضركرة كمبدأ المشركعية عمى أكمؿ كجو

 .الرقابة الدستكرية عمى السمطة التقديرية لمسمطة التنفيذية

كما ىك الحاؿ في مصر راقبت المحكمة الدستكرية العميا في مصر السمطة التقديرية لرخصة 

مجرد الرغبة في تعديؿ : " التشريع االستثنائي الممنكحة لرئيس الدكلة في حالة الضركرة، كقضت بأف

قكانيف األحكاؿ الشخصية بعد أف طاؿ األمد عمى العمؿ بيا، رغـ ما استجد مف تغييرات في نكاحي 

                                                 
103

 .يٍ انمبٌَٕ األؿبؿٙ انفهـطُٛٙ انًؼضل (110/1) يبصح 
104

 .(170)انغلبثخ ػهٗ أػًبل اإلصاعح، يغجغ ؿبثك، ص .  جًبل انضٍٚ، ؽ
105

 .(173)انغلبثخ ػهٗ أػًبل اإلصاعح ، يغجغ ؿبثك، ص .  جًبل انضٍٚ، ؽ



ف جاز أف يتدرج في ... 1905كأف األسر المصرية تنتظر ىذا اإلصبلح منذ سنة ... المجتمع كا 

إلى سف قكانيف  (المجمس النيابي)مجاؿ البكاعث كاألىداؼ التي تدعك إلى سمطة التشريع األصمية 

أك استكماؿ ما يشكب التشريعات القائمة مف قصكر، إال أنو ال يتحقؽ بيا الضكابط . جديدة

مف الدستكر، ذلؾ أف تمؾ األسباب تفيد أنو لـ  (147)المنصكص عمييا في الفقرة األكلى مف المادة 

يطرأ خبلؿ غيبة المجمس ظرؼ معيف يمكف أف يتكفر معو تمؾ الحالة التي تحؿ رخصة التشريع 

مف الدستكر، أك تسكغ  (147)االستثنائية، التي خكليا الدستكر لرئيس الجميكرية بمقتضى المادة 

قرار . لرئيس الجميكرية سرعة مكاجيتيا بتدابير ال تحتمؿ التأخير لحيف انعقاد مجمس الشعب كا 

ال يحكؿ دكف تطييره مف العكار  (رقابة برلمانية أك سياسية)مجمس الشعب ليذا القرار بقانكف 

. الدستكرم الذم الـز صدكره

كلما كاف القرار المطعكف فيو قد استيدؼ بتنظيمو التشريعي المترابط مكضكعا كاحدا قصد 

بو معالجة بعض مسائؿ األحكاؿ الشخصية المتعمقة باألسرة، ككاف العيب الذم شابو قد عمو بتمامو 

. 106"لتخمؼ سند إصداره 

 
:  تقدير أسموب الرقابة القضائية: ثانيا

بيف مؤيد كمعارض، فقد  جاء مكقؼ الفقو مف الرقابة القضائية عمى الدستكرية متباينا

كاستبعد . ازدىرت فكرة الرقابة الدستكرية، بعد الحرب العالمية الثانية، كشممت معظـ دساتير العالـ

 كؿ رقابة قضائية لدستكرية القكانيف، كجعميا منكطة بمجنة خاصة ينتخبيا 1946دستكر فرنسا لسنة 
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، كميمتيا البحث في تعارض )  ( Le comite constitutionnel البرلماف تسمى المجنة الدستكرية

.  107القكانيف مع الدستكر

 الدكؿ في تنظيـ الرقابة عمى دستكرية القكانيف، فبعض الدكؿ تمنع ىذه الرقابة قديمان؛ اختمفت

، 1921 كالدستكر البكلكني لسنة ،1831بشكؿ صريح، مثاؿ عمى ذلؾ الدستكر البمجيكي لسنة 

ككذلؾ األمر في بريطانيا، حيث يقـك نظاميا عمى مبدأ سيادة البرلماف، كمف ثـ يتعذر تقييد سمطتو 

كحصؿ خبلؼ بيف الفقياء حكؿ الرقابة عمى . 108أك إقرار أية رقابة عمى ما يصدره مف تشريعات

، كسأتناكؿ حجج الرفض أك المعارضة ككذا الدستكرية، بيف رافض كمعارض ليا كبيف مؤيد كداعـ

: التأييد أك الدعـ لكؿ شريحة مف ىذه الشرائح

 
 كتكسر حيكية ، انتقد البعض رقابة الدستكرية تأسيسا عمى أنيا تخنؽ خياؿ رجاؿ السياسة:أوال

. المشرع، كذلؾ ألف النصكص الدستكرية تبدك ميتة إلى أف تأتي السياسة فتبعث فييا الحياة

كردد مؤيدك الرقابة عمى الدستكرية بأف القكؿ بمصادرة القضاء الدستكرم ًلخياؿ رجاؿ السياسة 

كيأتي ىذا القضاء لكي يحقؽ معايشة . مردكد، ألف المبادئ الدستكرية مممكءة بالرغبة كاألمؿ

. 109التطكر االجتماعي باسـ الدستكر كباسـ الكعكد التي عبر عنيا 

 أكد جانب آخر مف الفقياء بأف الرقابة عمى الدستكرية تؤدم إلى حسـ النزاع بيف االتجاىات :ثانيا

بحيث تؤدم ىذه الرقابة إلى تجنب . السياسية المختمفة حكؿ مضمكف بعض القكانيف

كما تسيـ في حسـ المنازعات حكؿ الحقكؽ كالمراكز . االضطراب التشريعي كالمساس بالقكانيف
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القانكنية التي تنشأ عف طريؽ القانكف، كينفرد القضاء الدستكرم كذلؾ بتحديد معاني الدستكر، 

أف الرقابة عمى بكما أكدكا كذلؾ . كيحافظ عمى االستقرار القانكني القائـ عمى سيادة الدستكر

دستكرية القكانيف ال تنتيي، بسمك الدستكر عمى قمة اليـر لمنظاـ القانكني، بؿ تعمؿ عمى 

كحدتو، كتكفؿ كحدة النظاـ القانكني عمى يد الدستكر، فتسيـ بذلؾ في تحقيؽ االستقرار 

.   110القانكني

 كلعؿ أبرز الحجج التي قاؿ بيا االتجاه الرافض لمرقابة عمى الدستكرية تمؾ المستندة إلى مبدأ :ثالثا

عني الفصؿ بيف السمطات اختصاص كؿ مفمف كجية نظر ىذا االتجاه، . الفصؿ بيف السمطات

.  مف مياـ دكف أف تتعدل عمى اختصاصات السمطة األخرل لياسمطة بما أناط بو الدستكر

ؿ السمطة صاحبة اختصاص الرقابة في  كبالتالي إف مف شأف الرقابة عمى دستكرية القكانيف تىدخُّ

. أعماؿ المشرع مما يتنافى مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات

كييرد عمى ذلؾ بأف مباشرة الرقابة عمى القانكف ما ىك إال تكزيع لممياـ التشريعية بيف ىيئتيف، 

األكلى مف أقرت القانكف كالثانية التي ألغت القانكف أك أكقفت العمؿ بو، ألف عمميا ىذا ال يخرج عف 

. 111ككنو كضعا لقاعدة تشريعية جديدة عكس القاعدة الممغاة

، كاستندكا في 4 غمبت فكرة رفض الرقابة عمى الدستكرية في أكركبا قبؿ الحرب العالمية الثانية :رابعا

: رأييـ عمى مجمكعة مف األسانيد أىميا

استند األلماف إلى أف إصدار الرئيس األعمى لمقانكف يجعمو محصنا مف فحص الدستكرية، ألنو - 1

. يقضي بدستكرية القانكف مف حيث الشكؿ كالمكضكع معا  ((jugementبمثابة حكـ  
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د إلى بعض النصكص التشريعية التي تمنع القضاء مف التدخؿ في استفاال ، فقد تـأما في فرنسا- 2

. أعماؿ السمطة التشريعية، كبذلؾ تتعارض مع رقابة القضاء لدستكرية القكانيف

استند بعض الفقياء كذلؾ إلى مبدأ الفصؿ بيف السمطات، كذلؾ ألف كظيفة القضاء مقصكرة ك- 3

عمى تطبيؽ القانكف دكف فحص دستكريتو، فمممحاكـ أف تفسر القكانيف العادية كليس ليا أف تفسر 

الدستكر، كعميو اعتبر تدخؿ القضاء في بحث دستكرية القكانيف اعتداء عمى نطاؽ عمؿ السمطة 

. التشريعية كانتياكان لمبدأ الفصؿ بيف السمطات

أما القضاء الفرنسي احتـر تمؾ القاعدة، كاستقر عمييا بالحكـ الشيير الذم أصدرتو محكمة - 4

، كما تأثر رجاؿ الثكرة بالرغبة في إنكار 1833 أيار سنة 11النقض الفرنسية بيذا الصدد في 

أم اختصاص يميد لمقاضي سبيؿ القياـ بدكر سياسي في الدكلة كبالرغبة في تحرير إرادة 

.  المشرع مف كؿ رقابة قضائية

 اعتبر آخركف الرقابة مف الكظائؼ الفنية القضائية عندما يقـك بيا قضاة متخصصكف :خامسا

قادركف عمى كفالة الرقابة عمى القكانيف، كتعد مف الكظائؼ اإلبداعية كتبعد كؿ البعد عف 

حيث ينتيج القضاء الدستكرم في تفسير الدستكر منيجا . الكظائؼ القضائية التقميدية

إال أف البعض قد عػاب عمى القضاء الدستكرم . مختمفا عف منيج تفسير القكانيف العادية

حريتو الكاسعة في التقدير في ضكء صياغة النص الدستكرم مما يخشى معو أف تحؿ 

. 112أحكامو محؿ الدستكر
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 كالحاؿ كذلؾ في مصر، فقد اختمؼ الفقياء بيف رأييف، األكؿ يقكؿ بعدـ امتبلؾ المحاكـ :سادسا

.  113لحؽ الرقابة عمى الدستكرية، بينما ذىب الرأم الثاني إلى اإلقرار لممحاكـ بيذا الحؽ

ؿ بعدـ اختصاص المحاكـ بالرقابة عمى الدستكرية إلى خضكع القضاة ككاستند الرأم األ

أما الرأم الثاني فقد انعقد . المصرييف لمسمطة التنفيذية في تعيينيـ كنقميـ، كبالتالي عدـ استقبلليـ

عمى اإلقرار لممحاكـ بحؽ الرقابة عمى الدستكرية، كاالمتناع عف تطبيؽ القكانيف المخالفة ألحكاـ 

: الدستكر، كقد استند ىذا الرأم عمى ناحيتيف

 
 تتعمؽ بمبدأ المشركعية، فقد أكد ىذا الجانب مف الفقو بأف حرماف القضاء مف حؽ مباشرة :األولى

. الرقابة عمى دستكرية القكانيف يعد مخالفا لمبدأ المشركعية، كيتعارض مع مبدأ الحككمة الشرعية

 
 إف الرقابة عمى الدستكرية ىي مف طبيعة عمؿ القاضي ككظيفتو، كقد رأل ىذا :والناحية الثانية

الجانب مف الفقو أف مف صميـ عمؿ القاضي فض النزاع كالتعارض بيف قانكنيف أحدىما يعمك اآلخر 

. مرتبة، كعمى القاضي عند نظر الدعكل أف يغمب القانكف األسمى كاألعمى كىك الدستكر

 كتطكرت النظرة لمرقابة عمى الدستكرية، حيث شيدت نياية القرف الثامف عشر، كأكائؿ القرف 

كما تتمثؿ الجذكر . التاسع عشر مكلد الرقابة عمى دستكرية القكانيف في الكاليات المتحدة األمريكية

األكلى لفكرة الرقابة عمى الدستكرية، في التقاليد القضائية اإلنجميزية التي ال تسمح بأف يصدر قانكف 

أما بكلندا، فقد عرفت القضاء الدستكرم منذ سنة . 114مف البرلماف مخالؼ لقكاعد القانكف اإلنجميزم

، كظؿ ىذا القانكف مطبقان إلى أف صدر 1982 بمقتضى التعديؿ الدستكرم الذم حدث سنة 1985
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كما امتد تطكر . ، متضمنان نصكصان تتعمؽ بالمحكمة الدستكرية العميا1997الدستكر الجديد في العاـ 

 .  الرقابة عمى الدستكرية إلى خارج أكركبا، كالدكؿ اإلفريقية

 
 
 

الفرع الثاني 
 تطبيقات الرقابة القضائية عمى الدستورية

 
اختمفت األنظمة الدستكرية لمدكؿ التي تأخذ بالرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف بيف 

كيعد النظاـ الرقابي مركزيا عندما تيعيد ميمة . العمؿ بنظاـ مركزية، أك المركزية الرقابة الدستكرية

أما نظاـ .  تككف ليا الكممة األكلى كاألخيرة في مكضكع الدستكرية،الرقابة إلى ىيئة قضائية كاحدة

 .البلمركزية فيتحقؽ عندما تتكلى الرقابة عمى الدستكرية جميع المحاكـ في الدكلة

 إلى جية قضائية كاحدة،  في الدكلةد ميمة الرقابةتسففتككف الرقابة القضائية مركزية عندما 

:  كمف ميزات ىذا األسمكب

 في ىذا المكضكع بصفة نيائية لمفصؿ أنو يعمؿ عمى تكحيد الكممة في مسألة دستكرية القانكف -1

.  يتحقؽ بيا االستقرار القانكني

 أنو قد يسمح باشتراؾ عناصر ذات خبرة سياسية أك خبرة بالشئكف العامة المختمفة في الدكلة إلى -2

 .115م ىذه الميمة القضائية الرفيعةؼجانب القانكنييف الذيف يشارككف 

كمف أبرز الدكؿ العربية التي أخذت بيذا النظاـ، ليبيا، الصكماؿ، كالسكداف، حيث عيدت 

إلى محكمة النقض أك التمييز بمباشرة الرقابة عمى الدستكرية إلى جانب اختصاصاتيا األصمية 
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ككذلؾ األمر في األردف، أما في مصر كالككيت فقد عيد بميمة الرقابة إلى محكمة . األخرل

. متخصصة كىي المحكمة الدستكرية العميا، كقد أخذ المشرع الفمسطيني كذلؾ بيذا األسمكب

بينما يعتبر النظاـ الدستكرم األمريكي أفضؿ مثاؿ عمى الدكؿ التي أخذت بنظاـ البلمركزية، 

بحيث سمحت بالرقابة عمى دستكرية القكانيف كجعمتيا مف اختصاص جميع المحاكـ، فأم محكمة 

 .ميما كانت درجتيا ليا حؽ النظر في دستكرية القكانيف التي تقـك بتطبيقيا

يتسبب في إشاعة القمؽ كاالضطراب في التنظيـ أنو ىذا النظاـ عمى  كفي رأيي؛ يعاب

القانكني، إذا ما حدث تعارض أك تضارب بيف األحكاـ القضائية الصادرة مف محاكـ مختمفة 

تعرضت لنفس النص القانكني، كذلؾ عندما تقرر إحدل المحاكـ دستكرية النص القانكني كتعمؿ بو، 

 .بينما تقرر محكمة أخرل عدـ دستكريتو كتمتنع عف تطبيقو

كتأخذ الرقابة القضائية عمى الدستكرية أحد صكرتيف، فبعض الدكؿ تتبع في قضائيا طريؽ 

، بحيث ال يتطمب ذلؾ كجكد دعكل منظكرة أماـ إحدل المحاكـ بؿ يمكف (المباشرة)الدعكل األصمية 

كالبعض اآلخر مف الدكؿ ال تسمح . الطعف بعدـ الدستكرية لمقانكف أك البلئحة أك النظاـ مباشرة

بالطعف بعدـ الدستكرية باستخداـ طريؽ الدعكل األصمية بؿ ال بد أف تككف نتيجة لدفع يبدل في 

 كيككف مضمكف الدفع ىنا ىك عدـ دستكرية القانكف المراد ،دعكل مرفكعة أماـ القضاء العادم

كفي ىذه الحالة إما أف تبت المحكمة في ىذا الدفع إف كانت تممؾ ذلؾ . تطبيقو عمى ىذه الخصكمة

بينما إف كاف ىنالؾ محكمة دستكرية فإنيا . أك أف تحيؿ مثؿ ىذا الدفع إلى المحكمة العميا في الدكلة

بالدفع )تؤجؿ أك تكقؼ الفصؿ في الدعكل إلى حيف صدكر الحكـ مف ىذه المحكمة كىك ما يسمى 

 . (الفرعي



 
 ما بالنسبة لما يممكو القضاء عند النظر في الطعنأو :

 أك إبطاؿ القانكف المخالؼ لمدستكر، كيبدك ىذا األثر حق إلغاء إف بعض الدكؿ تمنح قضاءىا :أوال 

حيث . كاضحا في الدكؿ التي تنص صراحة عمى الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف كالمكائح

تقـك بتشكيؿ جية قضائية خاصة أك محكمة خاصة ميمتيا مراقبة الدستكرية، كتعتبر دعكل اإللغاء 

أما مف حيث تكقيت رقابة . (القرارات)كسيمة مف كسائؿ الرقابة عمى مشركعية القكانيف كالمكائح 

: ما أن تكوناإللغاء فيي إ

 

 

: سابقة عمى صدور التشريع- 1

حيث تحاؿ التشريعات إلى محكمة عميا لفحصيا مف الناحية الدستكرية، فإذا قررت عدـ 

 .دستكريتو، أعيد إلى الييئة التشريعية لتعديمو في حدكد أحكاـ الدستكر

كالنظاـ السكرم خير دليؿ عمى ىذا النكع مف الرقابة، حيث تنظر المحكمة الدستكرية العميا 

السكرية كتبت في دستكرية القكانيف، في حاؿ اعترض رئيس الجميكرية أك ربع أعضاء مجمس 

. 116الشعب عمى دستكرية قانكف ما قبؿ إصداره

كنجد المجمس الدستكرم الفرنسي قد انتيج الرقابة السابقة عمى صدكر التشريع، فقد أنشئ 

ىذا المجمس لجعؿ البرلماف يمتـز بمزاكلة اختصاصاتو كفقا لمدستكر، كعمى الرغـ مف أف المجمس 
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الدستكرم ليس جية قضائية، إال أنو يقـك بكظيفة قضائية مفادىا التحقؽ مف دستكرية القرارات 

.  117الصادرة مف البرلماف

 
: الحقة عمى صدور التشريع- 2

في ىذه الحالة تقـك المحكمة الدستكرية المختصة بالتعرض لتشريعات صدرت بالفعؿ، كليس 

كما في الرقابة السابقة، كتتـ إثارة عدـ الدستكرية في ىذه الحالة عف طريؽ دعكل قضائية يقيميا 

 .صاحب المصمحة أماـ المحكمة الدستكرية

يمكننا القكؿ بأف الرقابة عمى دستكرية القكانيف كالمكائح في مصر ىي أقرب ما تككف رقابة ك

إلغاء كليست رقابة امتناع، حيث نص الدستكر صراحة عمى كجكد محكمة دستكرية عميا صاحبة 

االختصاص لمنظر في الدستكرية، فاألصؿ أف المحاكـ العادية ال تختص بالحكـ بإلغاء التشريع 

فبل تستطيع أية محكمة عادية االمتناع عف تطبيؽ قانكف ما لمخالفتو ألحكاـ . المخالؼ لمدستكر

نما عمييا إحالة التشريع المطعكف في دستكريتو لممحكمة الدستكرية العميا لمحكـ فيو، كتعد  الدستكر كا 

، أم 119 عمى صدكر التشريع كليست سابقة118الرقابة عمى الدستكرية في مصر كذلؾ رقابة الحقة

.  120أنيا تطبؽ عمى نص تشريعي صدر بالفعؿ كليس عمى مشركعات قكانيف

كتفترض رقابة اإللغاء أف ىناؾ قانكنان قد صدر كأصبح نافذا أك مطبقا عمى األشخاص، كأف 

عمما بأف الحؽ في رفع دعكل اإللغاء . تطبيؽ ىذا القانكف سيمحؽ الضرر بيـ إف لـ يطعنكا بصحتو
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ال يككف لجميع األفراد دكف قيد بؿ يجب أف يتكفر في رافع ىذه الدعكل شرط المصمحة، أم أف 

 .121يككف قد أصابو ضرر أك يحتمؿ ذلؾ فيما لك طبؽ عميو

كاألصؿ في رقابة اإللغاء أف يككف مف حؽ القضاء إذا ما رفع إليو األمر لمفصؿ في شأف 

دستكرية قانكف معيف، أف يحكـ بإلغائو متى تبيف أنو مخالؼ لمدستكر، كيترتب عمى الحكـ بطبلف 

إال أف المحاكـ العادية ال تختص بالحكـ بإلغاء التشريع المخالؼ . ذلؾ التشريع كاعتباره كأف لـ يكف

نما يككف ذلؾ منكط بمحكمة دستكرية خاصة تنشأ ليذا الغرض، كيككف لحكميا باإللغاء  لمدستكر، كا 

 .حجية مطمقة قبؿ سائر المحاكـ كالييئات المختمفة في الدكلة

كقد انتيجت المحكمة العميا بييئتيا المنعقدة بغزة بصفتيا محكمة دستكرية عميا أسمكب إلغاء 

كحيث أنو متى كاف ما تقدـ ككانت : " القكانيف المخالفة ألحكاـ الدستكر فجاء في قرار ليا بأنو

كقد ثبت أف قانكف السمطة - بكصفيا الجية التي حمميا الدستكر أمانة صكف أحكامو- المحكمة

 ىك بمجممو قانكف غير دستكرم لمخالفتو بصفة أصمية نص المادة 2005 لسنة 15القضائية رقـ 

 كالحتكائو عمى نصكص قانكنية مخالفة لمدستكر مما 2003 مف القانكف األساسي المعدؿ لسنة 100

.  122"يتعيف معو القضاء بعدـ دستكريتو كاعتباره كأف لـ يكف 

حق  كأما الدكؿ التي ال تنص صراحة عمى الرقابة القضائية، فإنيا تمنح جيات القضاء :ثانيا

 عف تطبيؽ القانكف أك كقؼ العمؿ بو، دكف أف يترتب عمى ذلؾ إلغاء أك بطبلف ىذا االمتناع

 كنجد النظاـ الدستكرم األردني قد منح محكمة العدؿ العميا حؽ كقؼ العمؿ بالقانكف المؤقت .القانكف

 . المخالؼ لمدستكر، كليس اإللغاء
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، تعني امتناع المحكمة عف "الرقابة عف طريؽ الدفع بعدـ الدستكرية " إف رقابة االمتناع أك 

تطبيؽ القانكف المخالؼ لمدستكر بناء عمى دفع يقدمو صاحب المصمحة أك بمبادرة منيا، لتغميب 

 .123حكـ القانكف األعمى عمى حكـ القانكف األدنى حسب سمـ التدرج اليرمي لمنظاـ القانكني

 مدنية أك جزائية أك)كبمعنى آخر، ىي كسيمة دفاعية، تفترض كجكد دعكل أماـ محكمة 

يراد فييا تطبيؽ قانكف معيف، فيدفع صاحب الشأف بعدـ دستكرية ىذا القانكف لمخالفتو  (إدارية

فالطعف ىنا بالقانكف ال يثار إال بمناسبة . لمدستكر، كيطالب بعدـ تطبيقو في الدعكل المطركحة

دعكل أماـ القضاء يطمب فييا تطبيؽ قانكف ما، كيقـك القاضي بفحص القانكف كالتدقيؽ فيو، فإف 

ف تبيف لو أف القانكف غير مخالؼ لمدستكر طبقو في  كجده مخالفا لمدستكر امتنع عف تطبيقو كا 

فالقاضي ىنا ال يقضي بإلغاء القانكف المخالؼ، بؿ يقضي فقط باستبعاده كاالمتناع عف . الدعكل

 .تطبيقو في ىذه الدعكل فقط

كعميو فإف رقابة االمتناع تفترض كجكد دعكل منظكرة أماـ المحكمة أيا كانت طبيعتيا، 

بيدؼ الحصكؿ عمى حؽ معيف عف طريؽ تطبيؽ القانكف، فيدفع صاحب الشأف بعدـ دستكرية ذلؾ 

فيذه الدعكل . 124القانكف لمخالفتو لمدستكر، لمنع المحكمة مف تطبيقو عمى الدعكل المنظكرة أماميا

تيدؼ إلى عدـ تطبيؽ القانكف المخالؼ لمدستكر عمى مكضكع النزاع المنظكر أماـ محكمة معينة، 

 ال تمغي ذلؾ ،الدستكرألحكاـ  ا عف تطبيؽ قانكف معيف مخالؼبامتناعياكبناء عميو فإف المحكمة 

القانكف، فبل يقيد قرارىا أية محكمة أخرل كال يككف حجة عمييا، كما ال يقيدىا نفسيا في قضية 

.   أخرل
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كتعتبر الكاليات المتحدة األمريكية النمكذج التقميدم في إتباع أسمكب رقابة االمتناع، حيث 

مف الدستكر األمريكي عمى تخكيؿ السمطة القضائية لمحكمة عميا كاحدة  (3)جاء نص المادة 

في " مارشاؿ " كجاء أكؿ تطبيؽ ليذه الرقابة عمى يد القاضي األمريكي االتحادم . كمحاكـ أدنى

، كالذم استبعد فيو  Marbury V. Madison (مابيرم ضد ماديسكف  )حكمو الشيير في قضية 

لممرة األكلى تطبيؽ قانكف اتحادم مخالؼ لمدستكر االتحادم األمريكي، كأكد القاضي مارشاؿ في 

. 125قراره أف قكاعد الدستكر تسمك عمى كؿ أعماؿ السمطات الحككمية بما فييا الككنغرس

كتمارس ىذا الحؽ جميع المحاكـ أيا كانت درجتيا، كيمكف لمفرد أف يحتج أماـ المحاكـ 

االتحادية لمخبلؼ بيف القانكف االتحادم كالدستكر االتحادم، كأماـ المحاكـ المحمية بالتناقض بيف 

كبحكـ المحكمة بعدـ دستكرية القانكف تمتنع . قانكف محمي كالدستكر المحمي أك الدستكر االتحادم

عف تطبيقو كال تمغيو، كيظؿ القانكف قائما رغـ ذلؾ كألم محكمة أخرل تطبيقو في أم نزاع مطركح 

. 126أماميا عمى أنو دستكرم

إف ىذا النكع مف الرقابة، كما يذىب إليو غالبية الفقو ىك مف صميـ عمؿ القاضي، كعميو ؼ

. 127ككاجب عميو بحكـ كظيفتو، كىي رقابة ممنكحة لجميع المحاكـ عمى اختبلؼ أنكاعيا كدرجاتيا

ككذلؾ إف إثارة مكضكع عدـ الدستكرية في ىذا النكع مف الرقابة ال تتقيد بمدة معينة، فالدفع بعدـ 

.  الدستكرية يمكف المجكء إليو كمما سنحت المناسبة لذلؾ

 

                                                 
125

 ./http://usinfo.state.gov، يمبل يُشٕع ػهٗ طفذخ االَزغَذ "رؼهٛى انمبٌَٕ فٙ انٕالٚبد انًزذضح . " غٕعصٌٔ، ع 
126

 (319)ص . ، انًكزجخ انؼهًٛخ انضٔنٛخ ٔصاع انضمبفخ نهُشغ ٔانزٕػٚغ، ػًبٌ"انُظى انـٛبؿٛخ ٔانمبٌَٕ انضؿزٕع٘ " : (2001).  ػهٕاٌ، ع

 .ٔانٓبيش
127

 .(565)ص يغجغ ؿبثك، .  انشطٛت، ٌ



المطمب الثاني 
الرقابة القضائية اإلدارية 

والطعن بإلغاء لوائح الضرورة 
الفرع األول 

مفيوم الرقابة القضائية اإلدارية 
 

كنا قد ذكرنا بأف لكائح الضركرة تعتبر قبؿ إقرارىا مف البرلماف عمبلن إداريا، كما دامت كذلؾ 

الرقابة القضائية التي تمارسيا المحاكـ ؼ. فإنيا تخضع لرقابة القضاء اإلدارم كيمكف الطعف بيا أمامو

عمى أعماؿ اإلدارة كفقا لمنظاـ القضائي المتبع في كؿ دكلة، تعد الضمانة الفعالة لؤلفراد مف تجاكز 

كتعسؼ السمطة التنفيذية في استخداميا لسمطتيا، كخركجيا عف مبدأ المشركعية، لما ينطكم عميو 

كقد تتكلى الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية . القضاء مف خبرة كنزاىة كاستقبلؿ عف أطراؼ النزاع

المحاكـ العادية، كما قد يعيد بيا إلى محكمة مختصة تقـك إلى جانب القضاء العادم لمفصؿ في 

.  128المنازعات اإلدارية أك لبحث دستكرية القكانيف كالمكائح

فاألصؿ كما ذكرنا أف اإلدارة مسئكلة عف تصرفاتيا، كأف كؿ ما يصدر عف ىذه اإلدارة مف 

أعماؿ يجب أف يخضع لرقابة القضاء، صكنا كحماية لمبدأ المشركعية الذم يعتبر الدعامة األساسية 

لمحفاظ عمى كياف الدكلة كعمى مرافقيا، فكما أف الحككمة تتمتع بمزايا ىامة كصبلحيات استثنائية 

خطيرة كحيث أف أفراد الشعب قبمكا بذلؾ كاعترفكا لمحككمة بممارسة ىذه السمطات، فمف األىمية أف 

تخضع تصرفاتيا لمرقابة بغض النظر عف ماىية ىذه الرقابة، سياسية كانت مف خبلؿ البرلماف أـ 

.  ، أـ أنو يتـ الجمع بيف الرقابتيف في آف كاحد مف خبلؿ القضاءقضائية
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إف الرأم السائد في فرنسا ىك، تحكؿ البلئحة إلى قانكف بمجرد إقرار البرلماف ليا، كىك ما 

أما في مصر، كبخضكع القكانيف كالمكائح لرقابة . يؤدم إلى عدـ خضكع البلئحة لمرقابة القضائية

المحكمة الدستكرية العميا، فإف ككف لكائح الضركرة تحمؿ القكة القانكنية ال يمنع مف خضكعيا لمرقابة 

حيث أنيا قبؿ . عمى الدستكرية كما ىك حاؿ القكانيف، كما يسقط حؽ الطعف باإللغاء فييا بعد إقرارىا

اإلقرار تبقى محتفظة بالطابع اإلدارم، كيجكز رفع دعكل اإللغاء بشأنيا طكاؿ الفترة السابقة إلقرار 

.  129البرلماف ليا

كقضاءن فإف لكائح الضركرة تخضع لرقابة القضاء  كبالرجكع لممعيار الشكمي الراجح فقيان 

 إلى جانب الدفع بعدـ المشركعية، كيككف ،اإلدارم باعتبارىا عمبل إداريا يقبؿ الطعف باإللغاء

لمقاضي اإلدارم فحص الجكانب المختمفة لبلئحة مف حيث الشكؿ كالسبب كاالختصاص كالمحؿ 

كالغاية ليقرر مشركعيتيا أك عدـ المشركعية، كؿ ذلؾ إلى جانب الظركؼ االستثنائية التي صدرت 

في ظميا تمؾ المكائح، كتؤثر بالتالي عمى بعض ىذه الجكانب، إال أنو إزاء تمتع لكائح الضركرة بقكة 

يترتب عمى ذلؾ ك. إلغاءىاالقانكف، فإف بمقدكرىا مخالفةى بعض أحكاـ القكانيف أك تعديمىيا أك 

. 130مشركعية ىذه المخالفة

كعند األخذ بالمعيار المكضكعي، فإف لكائح الضركرة باعتبارىا قانكنا مف حيث طبيعتيا ال 

كنجدىا تخضع لمرقابة عمى الدستكرية مف خبلؿ محكمة . تخضع لرقابة اإللغاء أماـ القضاء اإلدارم

. مختصة كىك ما جرل العمؿ عميو في مصر
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كيختص القضاء اإلدارم دكف غيره بإلغاء القرارات اإلدارية فردية كانت أـ تنظيمية في حاؿ 

ثبكت عدـ مشركعيتيا، كذلؾ في الدكؿ التي تأخذ بنظاـ القضاء المزدكج، كمما ال شؾ فيو أف 

كنجد ىذا الكضع مطبقا في مصر كاألردف . البلئحة التي تخالؼ الدستكر ىي الئحة غير مشركعة

 تطبيؽ ءكما أف مف حؽ مف لحؽ بو ضرر مف جٌرا. كفمسطيف باعتبارىا دكؿ تأخذ بالقضاء المزدكج

ىذه  ءقرارات اإلدارة غير المشركعة، أف يحصؿ عمى تعكيض مقابؿ الضرر الذم لحؽ بو مػف جٌرا

القرارات، ما لـ يكجد أم مانع قانكني يحكؿ دكف ىذا التعكيض، كػأف ينص المشرع عمى عدـ 

. مسئكلية السمطة التنفيذية عف أعماليا

كال بد لنا مف أف نتعرؼ بداية عمى ماىية السمطة اإلدارية، كالتعريؼ بقضاء اإللغاء، قبؿ 

ككنا قد انتيينا سابقا إلى تحديد طبيعة لكائح الضركرة عمى كجو الدقة أخذان . الدخكؿ في المكضكع

. بالمعيار الشكمي كالمكضكعي ليا

تشمؿ السمطة اإلدارية كافة الييئات كالمنظمات كاألجيزة التي تتكلى مباشرة الكظيفة 

 أجيزة اإلدارة العامة في الدكلة، كما ينصرؼ عمىاإلدارية، كبذلؾ ينصرؼ مدلكؿ السمطة اإلدارية 

كذلؾ ىذا المدلكؿ إلى السمطة التنفيذية كحدىا دكف غيرىا مف السمطات العامة األخرل؛ باعتبارىا 

. 131السمطة المخكلة دستكريا بمباشرة الكظيفة اإلدارية

القضاء الذم يستطيع القاضي بمقتضاه فحص الطمبات المقدمة إليو : قضاء اإللغاء فيوأما 

كيقتصر اختصاص . ضد قرار إدارم معيف سكاء فردم أك الئحي، بقصد إلغائو لعدـ المشركعية
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القاضي عمى التحقؽ مف مشركعية القرار المطعكف فيو أك عدـ مشركعيتو، دكف أف يمتد اختصاصو 

  . 132ألكثر مف ذلؾ

فإف الحكـ الصادر باإللغاء لو حجية من حيث حجية الحكم والتعويض عن األضرار، و

. مطمقة، بمعنى أف إلغاء البلئحة ال يتحقؽ في مكاجية الطاعف فحسب بؿ يمتد إلى الجميع كذلؾ

 .   133كلرافع اإللغاء طمب التعكيض عف األضرار التي أصابتو في نفس صحيفة الدعكل

مرحمة ما قبؿ مكافقة البرلماف : كتمر رقابة القضاء اإلدارم عمى لكائح الضركرة بمرحمتيف

عمييا، كتعامؿ معاممة القرارات اإلدارية، كمرحمة ما بعد مكافقة البرلماف كتصديقو ليا، إذ تصبح 

. 4بمثابة قكانيف كتعامؿ عمى ىذا األساس

كتبقى لكائح الضركرة الصادرة في ظؿ الظركؼ االستثنائية أعماال إدارية، كتخضع لرقابة 

القضاء اإلدارم عمى مشركعيتيا، بصفتو الجية اإلدارية المختصة بنظر الطعكف المتعمقة بالقرارات 

اإلدارية، بغض النظر عف القكة اإللزامية لمبلئحة، المتمثمة في قكة العمؿ اإلدارم، كتككف في ذات 

. 134قكة القكانيف في تدرج القكاعد القانكنية

كميما اختمفت مرتبة لكائح الضركرة، فإنيا تعتبر بمثابة قكانيف مف حيث المكضكع، إذ 

تفرض قكاعد قانكنية عامة مجردة، فالبلئحة كالقانكف ال يختمفاف مف حيث الطبيعة المكضكعية، ككف 

. 135كؿ منيما يتمثؿ في قاعدة عامة مجردة
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مكاف الطعف فييا باإللغاء؟ كىؿ  فما ىك كضع لكائح الضركرة قبؿ عرضيا عمى البرلماف كا 

قراره ليا؟ كما ىك الحكـ في حاؿ عدـ التزاـ السمطة  يتغير الرأم عقب العرض عمى البرلماف كا 

التنفيذية بعرض ىذه المكائح عمى البرلماف؟ 

 
الفرع الثاني 

أثر عرض لوائح الضرورة عمى البرلمان 
في الطعن باإللغاء 

 
: الطعن بإلغاء لوائح الضرورة قبل عرضيا عمى البرلمان: أوال

ف أنتجت آثارىا بحكـ الدستكر : استقر الفقو المصرم عمى الرأم القائؿ إف لكائح الضركرة كا 

كما لك كانت قكانيف، فإنيا كبحكـ مصدرىا تعد أعماال إدارية مف حيث طبيعتيا القانكنية، كفقا 

نما يصدر  لممعيار الشكمي كلصدكرىا عف السمطة التنفيذية، حيث أف رئيس الدكلة ال يصدر قكانيف كا 

ف كاف ليا قكة القانكف، ىي في حقيقة األمر ليست قانكنا، إذ  داخؿ حدكد سمطتو قرارات كمراسيـ، كا 

. 136أنيا لـ تصدر عف السمطة التشريعية، بؿ صدرت نتيجة لظرؼ طارئ في ظؿ غيبة البرلماف

كتخضع بالتالي لرقابة البرلماف عمييا كيمنحو الدستكر سمطة إقرار أك عدـ إقرار ىذه البلئحة أك 

. تعديميا

فقد أكد الفقو كالقضاء اإلدارم في مصر كفرنسا، عمى أف لكائح الضركرة قرارات إدارية 

عادية لحيف مصادقة مجمس األمة عمييا، كيجكز بالتالي إلغاؤىا أماـ محاكـ القضاء اإلدارم إذا 

. 137كانت غير مشركعة
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كبناءن عميو تعتبر لكائح الضركرة قرارات إدارية مف لحظة صدكرىا عف السمطة التنفيذية 

: "  بأف1954كلحيف عرضيا عمى البرلماف، كتأكيدان عمى ذلؾ قضت محكمة القضاء اإلدارم لسنة 

كمف تمؾ األعماؿ، . السمطة التنفيذية قد تقـك بأعماؿ ىي أصبل مف اختصاص السمطة التشريعية

– كىي في األصؿ مف اختصاصات السمطة التشريعية - المكائح التي تصدر عف السمطة التنفيذية، 

: " كانتيت المحكمة إلى أف". المكائح التكميمية أك التنفيذية، كالمكائح المستقمة كالمكائح التفكيضية 

إخضاع المكائح المتقدمة الذكر بأنكاعيا إلى اختصاص القضاء أخذا بالمعيار الشكمي في التفرقة بيف 

كما داـ أف القرار صادر مف السمطة التنفيذية، فيك قرار إدارم . القرارات التشريعية كالقرارات اإلدارية

.  138"جائز الطعف فيو أماـ ىذه المحكمة 

كأتفؽ ىنا مع الرأم القائؿ بأف ما ينطبؽ عمى المكائح المذككرة في القرار السابؽ، ينطبؽ 

كال شؾ أف مثؿ ىذه المكائح . عمى لكائح الضركرة؛ فجميعيا لكائح تـ تقييدىا بقيكد حددىا البرلماف

. (عدـ المشركعية)تخضع لمطعف باإللغاء إذا حادت عف القيكد المصاغة برلمانيا، 

 
: أثر إقرار البرلمان لموائح الضرورة عمى الطعن باإللغاء: ثانيا

يثكر التساؤؿ ىنا عف مدل تأثير إقرار البرلماف أك عدـ إقراره عمى الطبيعة القانكنية       

الضركرة، كبالتالي إمكانية، أك عدـ إمكانية الطعف فييا باإللغاء؟ حيث اختمؼ الفقو عمى  لمكائح

طبيعة كتكييؼ لكائح الضركرة، كذلؾ في مرحمة ما بعد إقرارىا أك التصديؽ عمييا مف البرلماف بعد 

. أف تقـك السمطة التنفيذية بعرض ىذه المكائح عمى البرلماف
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قراره ليا  كأكد جانب مف الفقو، بأف لكائح الضركرة بعد عرضيا عمى البرلماف كمكافقتو كا 

تتحكؿ إلى قكانيف، كتصبح في حكميا، كال يجكز الطعف ضدىا باإللغاء بعد أف كاف ىذا الطعف 

كىذا ال . 139جائزا قبؿ إقرارىا مف البرلماف، إذ كانت عبارة عف قرارات إدارية تخضع لرقابة اإللغاء

يمنع مف أف يبسط القضاء رقابتو عمييا مف حيث الدستكرية، شأنيا في ذلؾ شأف القكانيف، في ظؿ 

. النظـ التي تخضع القكانيف لتمؾ الرقابة

كبرأيي، إف لكائح الضركرة ال تكتسب بعد إقرارىا مف البرلماف طبيعة القانكف، كىك ما تكجو 

إليو الكثير مف الفقياء، إذ أف طبيعة العمؿ الصادر عف رئيس الدكلة ال يتغير بمجرد إقرار البرلماف 

إال إذا تـ . إال أف تدخؿ البرلماف ىنا يؤكد فقط القكة القانكنية ليذه المكائح أك يزيميا. لو أك عدـ إقراره

.  إقرارىا كالمصادقة عمييا بإتباع اإلجراءات الخاصة بإصدار التشريع

ككما أشرنا سابقا فإنو كفقا لممعيار الشكمي، فإف القرارات الصادرة عف رئيس الدكلة بصفتو 

سمطة تنفيذية تكتسب طبيعة األعماؿ اإلدارية، بينما تكتسب األعماؿ الصادرة عف البرلماف الطبيعة 

كعميو فإف البرلماف ال يغير مف الطبيعة اإلدارية لمكائح الضركرة فتبقى مجرد لكائح تتمتع . القانكنية

. بقكة القانكف؛ كتظؿ خاضعة لمرقابة القضائية عمى مشركعيتيا كدستكريتيا

كبالتالي يعد تصديؽ البرلماف لمكائح الضركرة عمبل رقابيا يقـك بو نتيجة ممارستو لكظيفتو 

السياسية بالرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية، كليس مف أثر لمتصديؽ سكل تأكيد القكة القانكنية 

. 2ليذه المكائح دكف أف يعدؿ مف طبيعتيا، فتبقى لكائح تتمتع بقكة القانكف

                                                 
139

. (454-453)ص يغجغ ؿبثك، أطٕل انمبٌَٕ اإلصاع٘، .  جًبل انضٍٚ، ؽ

. (97)نٕائخ انؼغٔعح، يغجغ ؿبثك، ص .  جًبل انضٍٚ، ؽ2

 



كفي حاؿ سف البرلماف لقانكف يحتكم أحكاـ البلئحة، فإف ىذا القانكف يككف نافذا ككاجب 

التطبيؽ بما يحتكيو مف قكاعد كأحكاـ، كتسقط البلئحة كتتكقؼ آثارىا بمجرد إقرار البرلماف لمقانكف 

كتبقى خاضعة لمرقابة القضائية عمى مشركعيتيا، طكاؿ فترة نفاذىا، قبؿ . الذم تضمف أحكاميا

. 140سرياف كنفاذ القانكف الذم أقره البرلماف

 
مكان الطعن بإلغائيا: ثالثا : عدم عرض لوائح الضرورة عمى البرلمان وا 

إف عدـ عرض لكائح الضركرة عمى البرلماف، أك عرضيا كعدـ مكافقتو عمييا، يزيؿ عنيا قكة 

القانكف بالنسبة لممستقبؿ كتعد بذلؾ لكائح عادية مف حيث الطبيعة كاألثر كيؤكد إمكانية الطعف 

. بإلغائيا

  : حالة عدم عرض الموائح عمى البرلمان -1

لـ يتعرض المشرع الدستكرم األردني إلى حالة عدـ عرض لكائح الضركرة عمى البرلماف، 

كما فعؿ المشرع الدستكرم المصرم، حيث أكد ىذا األخير عمى أف عدـ العرض يزيؿ ما يككف 

أما المشرع . لبلئحة الضركرة مف قكة القانكف بأثر رجعي دكف الحاجة إلى إصدار قرار بذلؾ

عمى المجمس  (لكائح الضركرة)الدستكرم الفمسطيني، فقد أكجب عرض القرارات بقكة القانكف 

ال " التشريعي  بينما لـ يكضح مدل الحاجة إلى صدكر قرار بذلؾ .  زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف"وا 

.  مف عدمو كما فعؿ المشرع المصرم
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ذا لـ تمتـز السمطة التنفيذية بيذا القيد يترتب عمى  لزامي، كا  فالعرض عمى المجمس كجكبي كا 

ذلؾ أثر كىك؛ بطبلف الئحة الضركرة، كيختمؼ ىذا األثر في الدستكر األردني عنو في الدستكر 

.  المصرم كالقانكف األساسي الفمسطيني

  :حالة عرض لوائح الضرورة عمى البرلمان ورفضو ليا -2

تشبو ىذه الحالة حالة عدـ عرض المكائح عمى البرلماف، كيترتب عمييا البطبلف، حيث أكد المشرع 

الدستكرم الفمسطيني، عمى أنو إذا لـ يقر المجمس التشريعي القرارات بقكة القانكف بعد عرضيا عميو، 

 .زاؿ ما يككف ليا مف قكة القانكف، كىك نفس المكقؼ الذم اتخذه المشرع الدستكرم المصرم

أما المشرع الدستكرم األردني فقد أكجب عمى مجمس الكزراء بمكافقة الممؾ إعبلف بطبلف 

القانكف المؤقت فكران إذا رفضيا مجمس األمة، كمف تاريخ ذلؾ اإلعبلف يزكؿ مفعكليا عمى أف ال 

كحبذا لك أف المشرع الدستكرم األردني قد جعؿ تاريخ . يؤثر ذلؾ في العقكد كالحقكؽ المكتسبة

. البطبلف ىك تاريخ رفض المجمس ليا كليس تاريخ إعبلف مجمس الكزراء

 
     :حالة عرض الموائح عمى البرلمان وسكوتو عنيا -3

إف سككت البرلماف عف إقرار أك رفض لكائح الضركرة ال يعتبر رفضا أك قبكال، إال باتخاذ 

البرلماف لمرأم الصريح بذلؾ، كال بد أف يتـ النص عمى ىذه الحالة في الدستكر، كتحديد مدة زمنية 

. معينة كعدـ ترؾ األمر البرلماف مف أجؿ إبداء الرأم في لكائح الضركرة

 
 الفرع الثالث

تطبيقات عمى الطعن بإلغاء لوائح الضرورة 
 



مكانية الطعن فييا باإللغاء: أوال : لوائح الضرورة في مصر وا 

إف اعتبار لكائح الضركرة قرارات صادرة عف السمطة التنفيذية يفتح المجاؿ كاسعا لمطعف بيا 

ككذلؾ الحاؿ يمكف الطعف بمكائح الضركرة قبؿ عرضيا عمى مجمس . أماـ المحكمة بدعكل اإللغاء

الدكلة المصرم، باعتبارىا قرارات إدارية صادرة عف السمطة التنفيذية، إال أف الطعكف التي تصب 

كىك ما أكدتو محكمة القضاء اإلدارم في حكـ  .عمى ىذه القرارات تتعمؽ بدستكريتيا كليس بشرعيتيا

 1979 لسنة 23القرار المطعكف فيو كىك القرار الجميكرم رقـ : "  أعمنت فيو أف1979ليا عاـ 

ف 1972 لسنة 38بتعديؿ بعض أحكاـ القانكف رقـ   في شأف مجمس الشعب ىذا القرار الجميكرم كا 

كانت السكابؽ القضائية تؤيد القكؿ بأف القرارات الجميكرية بقكانيف ىي قرارات إدارية يجكز الطعف 

 إال أٌف الرقابة القضائية عمى ىذه القرارات ، مجمس الدكلة لحيف عرضيا عمى البرلمافـبيا أما

بقكانيف ال تبحث في مدل مطابقة أك عدـ مطابقة القرار لمقكانيف العادية الصادرة عف السمطة 

 .التشريعية

كحيث أف ىذه القرارات ليا قكة القانكف فإنيا تككف قادرة عمى تعديؿ القكانيف العادية 

كمخالفتيا، كعميو تنحصر الرقابة عمييا في التأكيد عمى مدل التزاميا بإحكاـ الدستكر كتككف رقابة 

كفي مصر كانت مثؿ ىذه الرقابة تباشر في محاكـ القضاء اإلدارم قبؿ النص . دستكرية مباشرة

عمى محكمة دستكرية متخصصة في الرقابة عمى دستكرية القكانيف كالمكائح، كبذلؾ خرجت مثؿ ىذه 

 . 141 "الرقابة عف اختصاص محكمة القضاء اإلدارم
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كتظؿ المحكمة المختصة كصاحبة الصبلحية في نظر ىذه الطعكف المقدمة ضد لكائح 

الضركرة قبؿ المصادقة عمييا مف البرلماف ىي ذات المحكمة صاحبة االختصاص لمنظر في 

. الطعكف المقدمة ضد القرارات اإلدارية الصادرة عف اإلدارة العامة، كىي محكمة العدؿ العميا

 
:  موقف القضاء األردني تجاه القوانين المؤقتة: ثانيا

اعتبر القضاء األردني القكانيف المؤقتة مف قبيؿ األعماؿ التشريعية، كليس مف قبيؿ القرارات 

فقد ذىبت . اإلدارية، مما شجع السمطة التنفيذية عمى التمادم في المجكء إلى إصدار القكانيف المؤقتة

القكانيف المؤقتة التي تصدرىا السمطة التنفيذية : " محكمة العدؿ العميا في حكـ ليا إلى اعتبار

كبصفتيا سمطة مشرعة، بغياب البرلماف، أعماال تشريعية ال يمكف الطعف فييا باإللغاء بصكرة مباشرة 

. 142"أماـ محكمة العدؿ العميا 

إف ما قالت بو محكمة العدؿ العميا، أثار الكثير مف الجدؿ في المحيط القانكني، فيك ادعاء 

مف الدستكر األردني أجازت لمجمس الكزراء  (94)ال يستند إلى أساس مف القانكف إذ أف المادة 

كضع قكانيف مؤقتة بمكافقة الممؾ، عندما يككف مجمس األمة غير منعقدو أك منحؿ، كذلؾ في األمكر 

التي تستكجب اتخاذ تدابير ضركرية أك تستدعي صرؼ نفقات مستعجمة، كيتضح لنا أف محكمة 

.  العدؿ العميا تعتبر القكانيف المؤقتة تشريعات ال يجكز الطعف بعدـ مشركعيتيا

كيرل جانب مف الفقو بأف محكمة العدؿ العميا قد لجأت إلى المعيار المكضكعي إلضفاء 

ىذا بنفس الكقت الذم اعترفت بو المحكمة العميا بالمعيار . 143صفة التشريع عمى القكانيف المؤقتة
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 .(323)يغجغ ؿبثك، ص . انشطُبٔ٘، ع 



إف الشرط األساسي العتبار : " الشكمي لتمييز القرار اإلدارم عف غيره مف األعماؿ فجاء بقرار ليا

. 144"القرار قرارا إداريا أف يصدر عف سمطة إدارية ال سمطة قضائية أك تشريعية 

مف الدستكر األردني  (94)كفي قرار آخر لمحكمة العدؿ العميا شرحت فيو نص المادة 

، : " بقكليا مف ىذا النص يتضح أنو في األكقات التي يككف فييا مجمس األمة غير منعقدو أك منحؿو

يختفي مبدأ الفصؿ بيف السمطات مؤقتا كتجمع السمطة التنفيذية إلى جانب مياـ اإلدارة كظيفة 

التشريع، كليذا فإف القكانيف المؤقتة التي تصدرىا ىذه السمطة تعتبر في الكاقع مف قبيؿ األعماؿ 

. 145"التشريعية التي ال يمكف الطعف فييا باإللغاء أماـ ىذه المحكمة 

كأرل، أنو بالرغـ مف نعت القكانيف المؤقتة بالصبغة التشريعية، إال أنيا ال تخرج عف ككنيا 

قرارات إدارية صادرة عف السمطة التنفيذية في غيبة البرلماف، كيجكز الطعف فييا باإللغاء بالدعكل 

.  المباشرة
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 الثانياللفص  

 
 الدأتورية على لوائح الضرورة  مناط الدعوى" 

" ااحياا الفادرة  يما  وتبرييما وححية  

 

 



المبحث األول 
طبيعة الدعوى الدستورية 

والمصمحة فييا 
 

المطمب األول 
الطبيعة العينية لمدعوى الدستورية واستقالليا 

 
تكجو الخصكمة فييا إلى النصكص بطبيعتيا بحيث عينية تيعتبر الدعكل الدستكرية، دعكل 

دعكل مستقمة عف دعكل المكضكع، فمتى رفعت  كما تيعد .التشريعية المطعكف عمييا بعيب دستكرم

أماـ المحكمة الدستكرية العميا، فإنيا تستقؿ عف دعكل المكضكع، حيث أنيا تعالج مكضكعا مختمفا 

 .146عف مكضكع الدعكل األصمية، الذم يتصؿ بو الدفع بالعيب الدستكرم 

 

الطبيعة العينية لمدعوى الدستورية : البند األول

؛ ىي التي يككف الغرض منيا أك التي تستند إلى طمب تقرير حؽ عيني أك الدعوى العينية

حالة قانكنية، بخبلؼ الدعكل الشخصية التي يككف الغرض منيا أك التي تستند إلى طمب تقرير حؽ 

 تمؾ المتعمقة بالمراكز القانكنية كالدعكل العينية. (  رابطة بيف شخصيف) شخصي، كبمعنى آخر

العامة أك المكضكعية كالتي ينحصر ادعاء المدعي فييا في كقكع مخالفة ألحكاـ القانكف أك المساس 

بمزية يخكليا مركز قانكني عاـ، كالمنازعات الشخصية تمؾ المتعمقة بالمراكز القانكنية الشخصية 
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 .(99)ص .  ، يُشأح انًؼبعف، اإلؿكُضعٚخ1، ؽ"صػٕٖ ػضو انضؿزٕعٚخ : " (2002). انًُجٙ، و



ف عناصر مركز قانكني شخصي يككف عميو  كالتي يتمسؾ بيا المدعي بحقكؽ شخصية تككِّ

. 147المدعي

فالدعكل الدستكرية ىي عينية بطبيعتيا بحيث تكجو الخصكمة فييا إلى النصكص التشريعية 

سكاء أكانكا . المطعكف عمييا بعيب دستكرم، كتككف آثارىا ذات حجية مطمقة تنطبؽ عمى الكافة

كما تمتـز بو كافة . مخاطبيف بالنص التشريعي الذم تعمؽ بو قضاء المحكمة أـ كانكا مف غيرىـ

الجيات القضائية، بغض النظر عف قرارىا بدستكريتيا أك بعدـ الدستكرية، كيختمؼ شأف الدعكل 

الدستكرية عف الدعكل العادية، ألف الخصكمة فييا عينية تستيدؼ الطعف في النص القانكني، 

. 148لمحصكؿ عمى حكـ بعدـ دستكريتو 

 
 الدعوى الدستورية دعوى مستقمة: البند الثاني

 عف دعكل دعوى مستقمةأم أف الدعكل الدستكرية ليست دعكل فرعية أك عارضة، بؿ ىي 

متى رفعت : " ..... كىك ما أكدتو المحكمة الدستكرية العميا المصرية بقرار ليا جاء فيو. المكضكع

الدعكل إلى ىذه المحكمة فإنيا تستقؿ عف دعكل المكضكع، ألنيا تعالج مكضكعا مغايرا لمكضكع 

دكف – الدعكل األصمية، الذم يتصؿ بو الدفع بعدـ االختصاص، كمف ثـ تككف محكمة المكضكع 

. 149ىي صاحبة الكالية في الفصؿ فيو- المحكمة الدستكرية العميا 

 
المطمب الثاني 

المصمحة في الدعوى الدستورية 
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 . 23/6/1983، ثزبعٚز (25)انًُشٕع فٙ انجغٚضح انغؿًٛخ ػضص .  ق3 نـُخ 47 صؿزٕعٚخ ػهٛب يظغٚخ على 



الفرع األول  
مفيوم المصمحة 

 
كيعتبر شرط . ؛ الفائدة العممية التي تعكد عمى المدعي مف الحكـ لو بطمباتويقصد بالمصمحة

. المصمحة الشخصية المباشرة مف شركط قبكؿ الدعكل الدستكرية أماـ المحكمة الدستكرية العميا

كيشترط لقبكؿ الدعكل الدستكرية تكافر المصمحة فييا، إذ ال دعكل ببل مصمحة كمناطيا ىنا؛ كجكد 

ارتباط بينيا كبيف المصمحة القائمة في الدعكل المكضكعية، كأف يككف مف شأف الحكـ في الدعكل 

. 150الدستكرية أف يؤثر فيما أبدل مف طمبات في دعكل المكضكع

كأكدت محكمة العدؿ العميا األردنية عمى أنيا تختص بالنظر في الطعكف المقدمة مف ذكم 

المصمحة بطمب كقؼ العمؿ بأحكاـ أم قانكف مؤقت مخالؼ لمدستكر أك نظاـ مخالؼ لمقانكف أك 

كفي قرار آخر . 152فالمصمحة ىي مناط الدعكل كانتفاء المصمحة يستكجب رد الدعكل. 151الدستكر

اعتبرت نفس المحكمة قياـ المصمحة شرط أساسي لقبكؿ الدعكل، كيتعيف أف يظؿ ىذا الشرط قائما 

. 153حتى الفصؿ فييا

 1/2003كقررت المحكمة العميا بغزة بصفتيا محكمة دستكرية عميا، برفض الدعكل رقـ 

كحيث أنو بالنسبة لممكضكع فإنو يشترط : " لعدـ تكفر المصمحة، كجاء القرار عمى النحك التالي

لمطعف في شرعية تطبيؽ القانكف أف يككف قد ترتب أثران قانكنيان بالنسبة إلى الطاعف تحقؽ بناء عميو 

كحيث أف الطاعف لـ يقـ الدليؿ عمى ترتيب أم أثر قانكني . مصمحة شخصية كمباشرة في إبطالو
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 عمى محافظات قطاع غزة قبؿ إلغائو مما ينتفي معو 11/1966بالنسبة لو أثناء تنفيذ القانكف رقـ 

.  154"أم مصمحة قائمة يعتبرىا القانكف تجيز لو إقامة دعكاه الراىنة مما ترل معو المحكمة رفضيا 

مفيـك المصمحة المباشرة : " كجرل قضاء المحكمة الدستكرية العميا المصرية كذلؾ عمى أف

إنما يتحدد عمى ضكء عنصريف أكلييف يحدداف معا – كىي شرط لقبكؿ الدعكل الدستكرية – 

ف كاف استقبلليما عف بعضيما البعض ال ـمضمكنيا كال يتداخؿ أحده ا مع اآلخر أك يندمج فيو، كا 

 مجتمعيف ال يجكز ليذه المحكمة أف تباشر رقابتيا عمى دستكرية القكانيف كبدكنيماينفي تكامميما، 

كفي حدكد الصفة التي اختصـ بيا النص التشريعي المطعكف -  أف يقيـ المدعي:أوليماكالمكائح؛ 

قد لحؽ بو، كيجب أف يككف ىذا الضرر – اقتصاديا أك غيره – الدليؿ عمى أف ضررا كاقعيا – عميو 

مباشرا مستقبل بعناصره ممكنا إدراكو كمكاجيتو بالترضية القضائية، كليس ضررا متكىما أك نظريا أك 

مجيبل، بما مؤداه أف الرقابة الدستكرية يجب أف تككف مكطئا لمكاجية أضرار كاقعية بغية صدىا 

. كتصفية آثارىا القانكنية، كال يتصكر أف تقـك المصمحة الشخصية المباشرة إال مرتبطة بيدفيا

 أف يككف مرد األمر في ىذا الضرر إلى النص التشريعي المطعكف عميو، فإذا لـ يكف ىذا :ثانييما

النص قد طبؽ عمى المدعي أصبل، أك كاف مف غير المخاطبيف بأحكامو أك كاف قد أفاد مف مزاياه 

أك كاف اإلخبلؿ بالحقكؽ التي يدعييا ال يعكد إليو، فإف المصمحة الشخصية المباشرة تككف منتفية، 

ذلؾ أف إبطاؿ النص التشريعي في ىذه الصكر جميعيا لف يحقؽ لممدعي أية فائدة عممية يمكف أف 

. 155يتغير بيا مركزه القانكني بعد الفصؿ في الدعكل الدستكرية عما كاف عميو عند رفعيا
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الفرع الثاني  
مناط شرط المصمحة الشخصية المباشرة 

 
لييا "الباعث عمى رفع الدعكل : " المصمحة في الدعكل ىي ، كىي الغاية المقصكدة منيا؛ كا 

كقد . تتجو غاية الداعي، كعميو ال بد مف التبلـز ما بيف الدعكل كالمصمحة، فبل دعكل بغير مصمحة

منو، عدـ قبكؿ الطمبات المقدمة مف  (أ/12)استكجب قانكف مجمس الدكلة المصرم بنص المادة 

يتعيف لقبكؿ : " فقد قضت المحكمة العميا المصرية بقرار ليا بأنو. أشخاص ليس ليـ فييا مصمحة

الدفكع أف تككف لمف يقدميا مصمحة قائمة في تقديميا يقرىا القانكف شأنيا في ذلؾ شأف الدعاكل 

كتتصدل المحكمة الدستكرية كحدىا لمتحقؽ مف تكافر شرط المصمحة مف تمقاء نفسيا، حتى . 156"

ف لـ يتمسؾ بو أحد أماميا  . كا 

فمف المقرر قانكنا، أف المصمحة الشخصية المباشرة تعد شرطا لقبكؿ الدعكل الدستكرية، 

كمناطيا أف يككف ثمة ارتباط بينيا كبيف المصمحة في الدعكل المكضكعية، كذلؾ بأف يككف الحكـ 

في المسألة الدستكرية الزما لمفصؿ في الطمبات المكضكعية المرتبطة بيا المطركحة عمى محكمة 

. 157مقبكلة فإذا لـ يكف ليا بيا مف صمة كانت الدعكل الدستكرية غير..... المكضكع

كعميو، فإذا كانت الدعكييف الدستكرية كالمكضكعية تستقؿ كؿ منيما بكيانيا عف األخرل، إال 

المصرية أف شرط المصمحة يمثؿ نقطة التبلقي بينيما، كىك ما أكدتو المحكمة الدستكرية العميا 

ف كانت تستقؿ بمكضكعيا عف الدعكل المكضكعية، باعتبار أف : " بقكليا إف الدعكل الدستكرية كا 

أكالىما تتكخى الفصؿ في التعارض المدعى بو بيف نص تشريعي كقاعدة في الدستكر، في حيف 
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الحقكؽ المدعى بيا في نزاع مكضكعي يدكر حكؿ – في صكرىا األغمب كقكعا – تطرح ثانيتيما 

 أف المصمحة :أوالىماإثباتيا أك نفييا، إال أف ىاتيف الدعكييف ال تنفكاف عف بعضيما مف زاكيتيف؛ 

مناطيا ارتباطيا بالمصمحة في الدعكل المكضكعية، – كىي شرط لقبكليا – في الدعكل الدستكرية 

 أف :ثانيتيماكذلؾ بأف يككف الحكـ في المسائؿ الدستكرية مؤثرا في الطمب المكضكعي المرتبط بيا، 

. 158"الفصؿ في الدعكل المكضكعية متكقؼ دكما عمى الفصؿ في الدعكل الدستكرية 

عمما بأف الترابط بيف الدعكييف الدستكرية كالمكضكعية كما يقيمو مف عبلقة لزـك الفصؿ في 

، حيث أف تكافر شرط ان  كاحدان أحدىما عمى الفصؿ في األخرل، يفترض بداىة ازدكاجية ال كياف

 بطمباتيا عف الدعكل الدستكرية لتستقبؿ مردكد ةن المصمحة يعني؛ كجكد دعكل مكضكعية مستقؿ

يكسب المصمحة في الدعكل الدستكرية كالفصؿ في ىذه األخيرة ما داـ عميو متكقؼ الفصؿ فييا؛ 

  .159طابعيا العممي كمفيكميا الشخصي المباشر

قائمة أماـ محكمة المكضكع، كأف الدعكل  160فيجب بداءة أف تككف ىناؾ دعكل مكضكعية

المكضكعية المرفكعة أماـ القضاء العادم يتـ مف خبلليا كبمناسبتيا، اتصاؿ المحكمة الدستكرية 

.  م اإلحالة كالدفعتالعميا بالدعكل الدستكرية، بطريؽ
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 . 5/3/1994 ق، ثزبعٚز 12 نـُخ 93 صؿزٕعٚخ ػهٛب على 
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 .(650)ص .  اإلؿكُضعٚخ. ، يُشأح انًؼبعف"ٔالٚخ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب فٙ انًـبئم انضؿزٕعٚخ : " (2002).  ػجض انجبؿؾ، و
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 ٚمظض ثبنضػٕٖ انًٕػٕػٛخ؛ انضػٕٖ ثًجًم ؽهجبرٓب، األطهٛخ ٔاإلػبفٛخ، دزٗ ٔإٌ كبٌ اإلػبفٙ يُٓب لض لضو أيبو يذكًخ انًٕػٕع 

يب صايذ ْظِ انطهجبد ٚجًؼٓب ثبنطهجبد األطهٛخ االعرجبؽ ثظاد انًـأنخ يذم انطؼٍ انًمجٕل ثؼضو . ثؼض عفغ انضػٕٖ انضؿزٕعٚخ فؼال

 .(651)انًغجغ انًشبع نّ ؿبثمب، ص . أشبع نّ، ػجض انجبؿؾ، و. انضؿزٕعٚخ



المبحث الثاني 
 الدستورية  دعوىأساليب تحريك ال

عمى لوائح الضرورة 
 

تتنكع أساليب تحريؾ الدعكل بعدـ دستكرية الئحة الضركرة في النظـ الدستكرية المقارنة، 

فع الدعكل أماـ المحكمة الدستكرية العميا، حيث حدد قانكف رففي مصر تنعقد الخصكمة الدستكرية، ب

جراءات رفع الدعكل الدستكرية كمسارىا بنصكص صريحة  . 161المحكمة الدستكرية العميا أكضاع كا 

كتقـك الخصكمة الدستكرية باتصاليا بالمحكمة الدستكرية العميا اتصاال قانكنيا صحيحا، مما 

 أف ترفع الدعكل مف ذم ،يمـز إتباع اإلجراءات القانكنية البلزمة لرفع الدعكل الدستكرية كأىميا

كتعتبر الحككمة مف ذكم الشأف في الدعكل الدستكرية التي .  كأف تتبع الطرؽ المرسكمة ليا،صفة

كيمـز أف يككف الخصـك في الدعكل الدستكرية خصكما أماـ . تستيدؼ الطعف في القكانيف كالمكائح

. محكمة المكضكع

إف الطريؽ الذم اعتنقو المشرع المصرم كما تبينو ىذه النصكص، ىك طريؽ الدفع الفرعي 

فقد . إلثارة اختصاص المحكمة الدستكرية العميا، كلـ يأخذ المشرع المصرم بطريؽ الدعكل األصمية

المشرع المصرم األفراد مف فرصة إقامة دعكل مباشرة أماـ المحكمة الدستكرية العميا لمطعف حـر 

بدستكرية نص قانكني أك الئحة قد يتضرركف منيا، كسمح ليـ بالدفع بعدـ الدستكرية فقط عند كجكد 

ك حتى تقتنع المحكمة المنظكرة أماميا الدعكل بإحالة األكراؽ أ ،دعكل منظكرة أماـ محكمة المكضكع

.  مف تمقاء نفسيا إلى المحكمة الدستكرية العميا
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 . يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انًظغ28٘ انًبصح 



كبرأيي ىذه الطرؽ كحدىا ال تكفي، فكاف حريان بالمشرع المصرم منح األفراد حؽ الطعف 

فالدعكل األصمية . مباشرة أماـ المحكمة الدستكرية العميا ببلئحة الضركرة إذا أصابو أم ضرر منيا

بعدـ الدستكرية، يتضمف مكضكعيا طمب إلغاء القانكف غير الدستكرم، كإلمكانيا ال بد مف النص 

 .عمييا في الدستكر

كعميو تتكلى المحكمة الدستكرية العميا في مصر الرقابة عمى دستكرية القكانيف كالمكائح عمى 

: 162الكجو اآلتي

إذا تراءل إلحدل المحاكـ أك الييئات ذات االختصاص القضائي أثناء نظر إحدل الدعاكل عدـ - 1

 األكراؽ بغير وأحالتدستكرية نص في قانكف أك الئحة الزمة لمفصؿ في النزاع، أكقفت الدعكل 

. رسـك إلى المحكمة الدستكرية لمفصؿ في المسألة الدستكرية

 أثناء نظر الدعكل أماـ إحدل المحاكـ أك الييئات ذات االختصاص دفع أحد الخصومإذا - 2

القضائي بعدـ دستكرية نص في قانكف أك الئحة كرأت المحكمة أك الييئة أف الدفع جدم، أجمت 

نظر الدعكل كحددت لمف أثار الدفع ميعادا ال يجاكز ثبلثة أشير لرفع الدعكل بذلؾ أماـ 

.  المحكمة الدستكرية العميا، فإذا لـ ترفع الدعكل في الميعاد اعتبر الدفع كأف لـ يكف

كفي جميع الحاالت يجب أف يتضمف القرار الصادر باإلحالة إلى المحكمة الدستكرية العميا، 

أك صحيفة الدعكل المرفكعة أماميا، أك الدعكل المرفكعة إلييا، بياف النص التشريعي المطعكف بعدـ 

. 163دستكريتو، كالنص الدستكرم المدعى بمخالفتو كأكجو المخالفة
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 .يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انًظغ٘ (29) انًبصح 
163

 .يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انًظغ٘ (30) انًبصح 



كعميو فإف الرقابة عمى الدستكرية في مصر تثار بإحدل ثبلث طرؽ حددىا قانكف المحكمة 

: (29،27)الدستكرية العميا عمى سبيؿ الحصر في المادتيف 

 طريؽ الدفع مف األفراد أماـ محكمة المكضكع في الدعكل المكضكعية. 

 طريؽ إعماؿ المحكمة الدستكرية العميا لحقيا في التصدم. 

 طريؽ اإلحالة المباشرة مف محكمة المكضكع. 

: كأضاؼ قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني إلى ىذه الطرؽ الثبلث، طريقا آخر ىك

كىك ما يجرم العمؿ بو في األردف أماـ محكمة العدؿ . 164 مف األفرادالدعوى األصمية المباشرة

.  العميا

المطمب األول 
الرقابة عن طريق الدعوى األصمية 

 
تككف الرقابة عف طريؽ الدعكل األصمية، بأف يقكـ صاحب الشأف المتضرر مف القانكف 

بالطعف بو أماـ المحكمة المختصة ابتداء، دكف أف ينتظر تطبيؽ القانكف عميو، متقدما بطمب الحكـ 

كتأخذ معظـ الدساتير المعاصرة بيذا النكع مف . 165بإلغاء ذلؾ القانكف لمخالفتو أحكاـ الدستكر

، كالدستكر اإليطالي سنة 1949سنة الرقابة كمف األمثمة عمى ذلؾ، دستكر ألمانيا االتحادية 

1947
166 .

تتكلى : " عمى أف (27/1)ككذلؾ أكد قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني، في المادة 

بطريؽ الدعكل األصمية المباشرة - 1: المحكمة الرقابة القضائية عمى الدستكرية عمى الكجو التالي
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 .يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انفهـطُٛٙ (27/1) يبصح 
165

 .(555)ص انًغجغ انـبثك،  . انشطٛت، ٌ 
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 . (190)يغجغ ؿبثك، ص .  انظَٛجبد،  و



حيث نصت ". مف ىذا القانكف  (24)التي يقيميا المتضرر أماـ المحكمة استنادا إلى أحكاـ المادة 

. بدكرىا عمى االختصاصات التي تمارسيا المحكمة الدستكرية العميا (24)المادة 

، قبؿ إقرار (24)كأشير ىنا إلى طمب رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية بتعديؿ المادة 

القانكف بالقراءة الثالثة مف قبؿ المجمس التشريعي، كذلؾ بحذؼ الفقرات التي تشير إلى حؽ المحكمة 

.   بالرقابة عمى دستكرية المكائح كالقرارات كالمراسيـ

 دعكل أصمية أماـ محكمة دستكرية متخصصة بالرقابة برفعيتحقؽ ىذا النكع مف الرقابة 

عمى دستكرية القكانيف كالمكائح، تسمى محكمة دستكرية عميا بحيث يمتنع عمى المحاكـ القضائية 

الحكـ بإلغاء القانكف المخالؼ العميا األخرل فحص الدستكرية، كيطمب بذلؾ مف المحكمة الدستكرية 

 المحكمة بمخالفة النص التشريعي أك البلئحة المطعكف بدستكريتيا، يتحقؽ  تمؾلمدستكر، فإذا قضت

إعداـ القانكف مف الكجكد، كيحكز ىذا الحكـ حجية مطمقة يحتج بيا عمى الكافة، كيؤدم استخداـ ىذا 

. النكع مف أنكاع الرقابة إلى حؿ مشكمة النص التشريعي حبل نيائيا كحاسما

عمى  (25/2)بينما نجد أف قانكف المحكمة الدستكرية العميا قد أكد مف خبلؿ نص المادة 

عند الحكـ بعدـ دستكرية أم قانكف أك مرسـك أك الئحة أك نظاـ أك قرار جزئيا أك كميا :      " أنو

عمى السمطة التشريعية أك الجية ذات االختصاص تعديؿ ذلؾ القانكف أك المرسـك أك البلئحة أك 

مف نفس المادة عمى  (3)كأكدت الفقرة ". النظاـ أك القرار بما يتفؽ كأحكاـ القانكف األساسي كالقانكف 

عند الحكـ بعدـ دستكرية أم عمؿ يعتبر محظكر التطبيؽ، كعمى الجية التي قامت بو : " أنو

تصكيب الكضع كفقان ألحكاـ القانكف األساسي كالقانكف، كرد الحؽ لممتظمـ أك تعكيضو عف الضرر 

". أك كبلىما معان 



حظر المشرع الفمسطيني مف خبلؿ النص المتقدـ، تطبيؽ أم نص أك قانكف أك مرسـك أك 

الئحة، صدر حكـ بعدـ دستكريتيا مف قبؿ المحكمة الدستكرية العميا، لحيف تعديميا كفقا ألحكاـ 

مف  (24)كىك ما أجده يتعارض مع نص المادة . القانكف األساسي مف الجية صاحبة االختصاص

.  نفس القانكف كالتي أكدت عمى اختصاص المحكمة بالرقابة عمى دستكرية القكانيف كاألنظمة

، لممحكمة صبلحية النظر في (7/أ/9)كمنح قانكف محكمة العدؿ العميا األردني في المادة 

الطعكف التي يقدميا أم متضرر لطمب كقؼ العمؿ بأحكاـ أم قانكف مؤقت مخالؼ لمدستكر، كبذلؾ 

فالقانكف . 167تككف ىذه المادة قد أخضعت القانكف المؤقت لمرقابة القضائية مف حيث مخالفة الدستكر

بذلؾ قد نص عمى الدعكل األصمية كبنفس الكقت عمى كقؼ العمؿ بالقانكف المؤقت المخالؼ كليس 

. إلغاءه

تقاـ الدعكل لدل محكمة : " ىذا ما أكدتو محكمة العدؿ العميا األردنية في قرار ليا جاء فيو

العدؿ العميا خبلؿ ستيف يكما مف تاريخ تبميغ القرار اإلدارم المشكك منو لممستدعي أك مف تاريخ 

. 168 "نشره في الجريدة الرسمية كيتكجب رد دعكل الكقؼ بالقانكف المؤقت المقدمة بعد المدة القانكنية

 
 
 

المطمب الثاني 
 بالدفع أو باإلحالة رقابةتحريك ال

الفرع األول 
 عن طريق الدفع من األفراد دعوىال
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تتحقؽ صكرة الرقابة عف طريؽ الدفع مف األفراد عندما يككف ىناؾ نزاعه مطركحه عمى إحدل 

 فيدفع أحد الخصـك بعدـ ، كيككف ىناؾ نصه تشريعيه أك الئحة،محاكـ القضاء العادم أك اإلدارم

دستكرية النص القانكني، فتنظر المحكمة في جدية الدفع، فإذا ثبت ليا جديتو أكقفت الدعكل 

 يرفع خبلليا دعكل عدـ دستكرية أماـ ،شيرأالمنظكرة أماميا كحددت لمثير الدفع أجبل مدتو ثبلثة 

 فإذا انقضى األجؿ دكف أف ترفع الدعكل أماـ المحكمة الدستكرية العميا ،المحكمة الدستكرية العميا

.  كتستمر محكمة المكضكع في نظر الدعكل،ف لـ يكفأاعتبر الدفع ؾ

أف تتضمف صحيفة المصرم مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا  (30)كتطمبت المادة 

الدعكل المقامة أماـ المحكمة الدستكرية العميا بياف النص التشريعي المدفكع بعدـ دستكريتو كالنص 

مف قانكف المحكمة الدستكرية  (28) كىك ما أكدتو المادة .كجو المخالفةأ مخالفتو كمدعىالدستكرم اؿ

. العميا الفمسطيني

تتكلى : " بأفٍ المصرم مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا  (ب/29)كما نصت المادة 

إذا دفع أحد - ب: المحكمةي الرقابةى القضائيةى عمى دستكرية القكانيف كالمكائح عمى الكجو التالي

الخصـك أثناء نظر دعكل أماـ إحدل المحاكـ أك الييئات ذات االختصاص القضائي بعدـ دستكرية 

 أجمت نظر الدعكل كحددت لمف ،نص في قانكف أك الئحة كرأت المحكمة أك الييئة أف الدفع جدم

فإذا لـ . أثار الدفع ميعادا ال يجاكز ثبلثة أشير لرفع الدعكل بذلؾ أماـ المحكمة الدستكرية العميا

". تيرفع الدعكل في الميعاد اعتبر الدفع كأف لـ يكف 

 جيات القضاء تمف قانكف المحكمة الدستكرية العميا المصرم قد حدد (29)نجد أف المادة 

بأنيا المحاكـ أك الييئات ذات االختصاص القضائي، كفي ذلؾ قضت المحكمة الدستكرية العميا 



عمى ما جرل بو قضاء المحكمة الدستكرية العميا إفَّ جية القضاء ... مف المقرر :  " المصرية بأف

أك الييئة ذات االختصاص القضائي ىي تمؾ التي تستمد كاليتيا مف قانكف محدد الختصاصيا، 

 .169"مبيف إلجراءات نظر الخصكمة أماميا، مفصؿ لضماناتيا القضائية 

:  " مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني بقكليا (27/3)كىك ما أكدتو كذلؾ المادة 

إذا دفع أحد الخصـك أثناء نظر دعكل - 2: تتكلى المحكمة الرقابة عمى الدستكرية عمى الكجو التالي

أماـ إحدل المحاكـ أك الييئات ذات االختصاص القضائي بعدـ دستكرية نص في قانكف أك مرسـك 

أك الئحة أك نظاـ كرأت المحكمة أك الييئة أف الدفع جدم، أجمت نظر الدعكل، كحددت لمف أثار 

الدفع ميعادا ال يجاكز تسعيف يكما لرفع دعكل بذلؾ أماـ المحكمة الدستكرية العميا، فإذا لـ ترفع 

". الدعكل في الميعاد اعتبر الدفع كأف لـ يكف 

 المذككر في المادة أعبله، ىؿ نظامكحبذا لك أكضح المشرع الفمسطيني، المقصكد بمصطمح 

أـ المقصكد بيا األنظمة الصادرة . ىك النظاـ الداخمي مثبلن ألية مؤسسة أك كزارة أك ىيئة أك غيرىا

 عف مجمس الكزراء، أـ ماذا؟   

عماال لنص المادة   المحكمة تقررالمصرم مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا  (29)كا 

المقرر في قضاء ىذه المحكمة أف كاليتىيا في مجاؿ الفصؿ في  مف" : الدستكرية العميا المصرية بأنو

المسائؿ الدستكرية التي تطرح عمييا مناطييا اتصاؿه بيا كفقا لؤلكضاع المنصكص عمييا في المادة 

لييا مباشرة مف محكمة المكضكع لتقكؿ كممتيا فييا، إمف قانكنيا كذلؾ إما بإحالة ىذه المسالة  (29)

ما مف خبلؿ دفع بعدـ دستكرية نص قانكني يبديو خصـ أثناء نظر نزاع مكضكعي، كتقدر محكمة إك

جؿ ال يتجاكز الثبلثة اشير برفع دعكاه أالمكضكع جديتو لترخص بعدئذ ليذا الخصـ كخبلؿ 
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 .(427)يغجغ ؿبثك، ص .  ػجض انجبؿؾ، و



- تعد مف النظاـ العاـ – الدستكرية في شاف ما تعمؽ منيا بطريقة رفع الدعكل أك بميعاد رفعيا 

باعتبارىا مف األشكاؿ الجكىرية التي تغايبيا المشرع مصمحة عامة حتى ينظـ التداعي في المسائؿ 

 .  170"الدستكرية باإلجراءات التي رسميا كفي المكعد الذم حدده 

أف المحكمة الدستكرية العميا ىي جية قضائية ذات  (29)كيتضح مف نص المادة 

اختصاص أصيؿ حدده قانكف إنشائيا، كيترتب عمى ذلؾ أف ىذه المحكمة ليست محكمة مكضكع، 

كليست جية طعف بالنسبة إلى محكمة المكضكع، كأف الدعكل الدستكرية متى رفعت، تستقؿ عف 

كتقكؿ المحكمة الدستكرية . دعكل المكضكع ألنيا تعالج مكضكعا مغايرا لمكضكع الدعكل األصمية

إف الدعكل الدستكرية ال ترفع إال بطريؽ اإلحالة إلييا مف محكمة : " العميا المصرية بيذا الصدد

المكضكع، إذا تراءل ليا عدـ دستكرية نص في قانكف أك الئحة يككف الزما لمفصؿ في النزاع، أك 

بناء عمى دفع يثار أماـ محكمة المكضكع، تقدر المحكمة المذككرة جديتو لمفصؿ في المسألة 

الدستكرية، كمف ثـ فإف الدعكل الدستكرية إذا كردت إلى ىذه المحكمة لمفصؿ في مكضكعيا، فإنيا 

.  171ال تككف قد اتصمت بالمحكمة اتصاال مطابقا لؤلكضاع القانكنية، كبالتالي تككف غير مقبكلة

كيظير مف أحكاـ القضاء الدستكرم المعٌرفة بالجية القانكنية كالمحددة ليا، انو يعتمد في 

تحديد الجية القضائية المعيار الشكمي كالمعيار المكضكعي، بحيث يتعيف أف يككف مكضكع عمميا 

متكافرة لو خصائص كمكاصفات العمؿ القضائي، كعميو ال يكفي أف تككف ىذه الجية في ذاتيا مف 

لمحكمة العميا المصرية قد أكدت اك. 172مككنات السمطة القضائية التي أناط بيا القانكف كالية القضاء
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 . (1835)، ص 17/6/1999ثزبعٚز  (24)َشغ فٙ انجغٚضح انغؿًٛخ ع . 5/6/1999 ق، جهـخ 19 نـُخ 126 صؿزٕعٚخ ػهٛب على 
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 .15/1/1987، ثزبعٚز (3)يُشٕع فٙ انجغٚضح انغؿًٛخ ع . 3/1/1987 ق، ثزبعٚز 7 نـُخ 40 صؿزٕعٚخ ػهٛب على 
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 .(429)يغجغ ؿبثك، ص .   ػجض انجبؿؾ، و



ىي كؿ ىيئة خكليا المشرع سمطة : الييئة ذات االختصاص القضائي :      "بأففي قرار ليا 

. 173"الفصؿ في خصكمة بحكـ تصدره بعد إتباع اإلجراءات القضائية التي يحددىا القانكف 

 

كبل مف لمحكمة الدستكرية العميا المصرية ىي الجية القضائية العميا التي اختصيا كتعتبر ا

الدستكر كالمشرع بكالية الفصؿ في المسائؿ الدستكرية، كليس ثمة جية أخرل يمكف أف تنازعيا ىذا 

االختصاص، أك أف تنتحمو لنفسيا، فإف الفصؿ في المخالفة الدستكرية المدعى بيا إنما يعكد إلى 

. 174ىذه المحكمة دكف غيرىا

كأكدت المحكمة الدستكرية العميا في قرار ليا بأف ليا كحدىا كالية الرقابة عمى دستكرية 

مف  (175)لما كانت ىذه المحكمة الدستكرية إعماال لممادة : " القكانيف كالمكائح حيث قضت بأنو

 1979 لسنة 48مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا الصادر بالقانكف رقـ  (25)الدستكر كالمادة 

 االمتيف عقدتا ليا دكف غيرىا كالية الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف كالمكائح بما يؤكد انو

 .175لى طعكف بمخالفة القكانيف أك المكائح لمدستكرإنظر اؿالمختصة كحدىا ب

مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا المصرم؛ أف يككف الدفع أماـ محكمة  (29)كاشترط نص المادة 

 . مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني (27/3)المكضكع جديا، كىك ما أكده نص المادة 
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 .6/12/1975 ق ع، رُبػع، جهـخ 4 نـُخ 5 يذكًخ ػهٛب، لؼٛخ على 
174

 .1/2/1992 ق، جهـخ 11 نـُخ 35ٔ كظنك لؼٛخ على . 2/1/1993 ق، جهـخ 12 نـُخ 3 صؿزٕعٚخ ػهٛب على 
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 .4/6/1988 ق ، جهـخ 4 نـُخ 99 صؿزٕعٚخ ػهٛب على 



، الدفع الذم ال يستيدؼ إطالة أمد الدعكل يقصد بالدفع الجديكذىب اتجاه مف الفقو بأنو 

المكضكعية، حيث أف الدفع الذم يستيدؼ التسكيؼ يعد غير جدم، كأيضا يعد كذلؾ الذم يبدك أنو 

    .176غير مؤثر في الدعكل

كيرل اتجاه آخر؛ اف المقصكد بالدفع الجدم، ىك أف يككف الفصؿ في مسألة الدستكرية 

كعمى ذلؾ يناط . 177منتجا، أم أف تككف البلئحة المطعكف في دستكريتيا متصمة بمكضكع النزاع

أمر جدية الدفع بأف يككف الفصؿ في الدفع ذا تأثير عمى الفصؿ في الدعكل المكضكعية، أك أف 

ذا ريفض ىذا الدفع مف قبؿ . يكلد الدفع لدل قاضي المكضكع شكككا حكؿ المسألة الدستكرية المثارة كا 

 كليس أماـ المحكمة الدستكرية العميا، 178محكمة المكضكع فيككف الطعف فيو أماـ محكمة ثاني درجة

بينما يرل آخركف . 179حيث أنيا ال تعد جية طعف بالنسبة لؤلحكاـ الصادرة عف محكمة المكضكع

أنو يقصد بجدية الدفع، أف يتحقؽ قاضي المكضكع مف أف الدفع ال يقصد منو الكيد أك إطالة أمد 

 .180القضية

كيككف تقدير محكمة المكضكع لجدية الدفع كتصريحيا ترتيبا عمى ذلؾ برفع الدعكل 

الدستكرية متحققا بإثباتات كدالئؿ كافية كمثبتة إلرادة المحكمة بيذا الخصكص؛ كبذلؾ قضت 

ادعاءات عدـ )إذا لـ تقؿ محكمة المكضكع كممتيا في شأف جديتيا : " المحكمة الدستكرية العميا بأنو

، دؿ ذلؾ عمى نفييا تمؾ الجدية التي يعد تسميميا بيا شرحا أكليا التصاؿ الدعكل (الدستكرية

الدستكرية بالمحكمة الدستكرية العميا، كمؤدل ذلؾ أنو كمما قاـ الدليؿ عمى أف محكمة المكضكع لـ 
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 .(134)انًغجغ انـبثك، ص . انجبػ،ع
177

 .(580)ص.  ، صاع انُٓؼخ انؼغثٛخ، انمبْغح3، ؽ "انُظغٚخ انؼبيخ نهمبٌَٕ انضؿزٕع٘ : " (1983).  انشبػغ، ع
178

 .انًمظٕص ثًذكًخ صبَٙ صعجخ ُْب، يذكًخ االؿزئُبف أٔ انُمغ 
179

 .ٔيب ثؼضْب (92)ص . ، صاع انُٓؼخ انؼغثٛخ، انمبْغح"انضػٕٖ انضؿزٕعٚخ : " (1993).  فٕػ٘،  ص
180

 .(180)يغجغ ؿبثك، ص.  ؿبنًبٌ، ع



تفصؿ في جدية الدفع بعدـ الدستكرية المثار أماميا كلـ تصرح لمف أبداه بإقامة الدعكل 

فإف دعكاه تككف منطكية مف ثـ عمى طعف مباشر في النصكص التي يدعى مخالفتيا ..... الدستكرية

مف قانكف ىذه المحكمة لمتداعي فيما يطرح عمييا مف مسائؿ  (29)لمدستكر، بما يناقض المادة 

دستكرية؛ كال تككف قد اتصمت بالمحكمة كفقا لؤلكضاع المنصكص عمييا في قانكنيا، كبالتالي يككف 

. 181"الحكـ بعدـ قبكليا متعينان 

كال يمـز أف يككف إفصاح المحكمة عف إرادتيا بشأف الدفع بعدـ الدستكرية صريحا، بؿ قد 

كمرجع ذلؾ أف محكمة المكضكع في تقديرىا لجدية الدفع بعدـ الدستكرية تقؼ عند . يككف ضمنيا

مجرد الشبية المرجحة ليا بعدـ الدستكرية دكف التعمؽ في بحث مسألة الدستكرية كبغير حسـ 

. 182لمكضكعيا

كما يعد إيقاؼ الفصؿ في الدعكل المكضكعية كليس فقط تأجيميا، لحيف البت في الدعكل 

الدستكرية مف دالالت التقدير الضمني لجدية الدفع بعدـ الدستكرية؛ كىك ما أكدتو المحكمة الدستكرية 

تقدير محكمة المكضكع جدية المطاعف الدستكرية المثارة أماميا ليس الزما : " العميا في قرار ليا بأف

كيعتبر كذلؾ تعميقيا الفصؿ في . أف يككف صريحا، بؿ حسبيا أف يككف قرارىا في ىذا الشأف ضمنيا

. 183"النزاع لحيف البت في المسائؿ الدستكرية التي اتصؿ بيا 

فإذا تبيف لمحكمة المكضكع جدية الدفع فإنيا تؤجؿ نظر الدعكل كما قد تكقفيا، كتحدد لمف   

ذا لـ ترفع الدعكل  أثار الدفع ميعادا ال يجاكز الثبلثة أشير لرفع الدعكل أماـ المحكمة الدستكرية، كا 

عمما بأف قبكؿ الدفع أك عدمو أمر يعكد تقديره لمحكمة . في الميعاد يعتبر الدفع كأف لـ يكف
                                                 

181
-1831)، ص 17/6/1999، ثزبعٚز (24)َشغ فٙ انجغٚضح انغؿًٛخ، ع . 5/6/1999 ق ، ثزبعٚز 19 نـُخ 38 صؿزٕعٚخ ػهٛب على 

1832). 
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 .(501)يغجغ ؿبثك، ص . ػجض انجبؿؾ، و
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 .(24)، ص 13/2/1997، ثزبعٚز (7)َشغ فٙ انجغٚضح انغؿًٛخ، ع . 1/2/1997 ق ، ثزبعٚز 17 نـُخ 65 صؿزٕعٚخ ػهٛب على 



المكضكع، إال أنو في حالة رفض الدفع يجكز لصاحب الشأف الطعف في حكـ المحكمة التي أبدل 

كفي حاؿ كانت المحكمة التي رفضت الدفع ىي . الدفع أماميا كرفضتو أماـ محكمة االستئناؼ

إحدل المحاكـ التي ال يجكز الطعف بأحكاميا كالمحكمة العميا، يفقد مبدم الدفع حقو في الطعف 
184 .

، كيمكنيا 185إفَّ منحى محكمة المكضكع لممدعي أجبل لرفع دعكاه الدستكرية؛ ىك التزاـه عمييا

. تحديد ميعاد لرفع الدعكل في غضكف الثبلثة أشير، أم أقؿ مف الحد األقصى حسبما تراه مناسبا

ذا رفعت الدعكل الدستكرية بعد انقضاء الميعاد المقرر لرفعيا، سقط الدفع بعدـ الدستكرية، كاعتبر  كا 

كيمتنع عمى المحكمة الدستكرية قبكؿ الدعكل الدستكرية أماميا؛ لعدـ اتصاليا بيا كفقا . كأف لـ يكف

. 186لؤلكضاع المنصكص عمييا في قانكنيا

كحكؿ الميعاد المقرر لرفع الدعكل الدستكرية؛ فإذا كانت المدة الزمنية الممنكحة مف قبؿ 

محكمة المكضكع ىي الثبلثة أشير أك جاكزتيا، تنزؿ إلى الحد األقصى كىك الثبلثة أشير، كتستنفذ 

كعميو فقد قضت . ىنا محكمة المكضكع كاليتيا في ىذا الخصكص المتناع تجاكز المدة القانكنية

اعتداد المحكمة الدستكرية العميا بالميمة الجديدة التي : " المحكمة الدستكرية العميا المصرية بأف

تضيفيا محكمة المكضكع إلى مدة سابقة عمييا كانت قد عينتيا لرفع الدعكل الدستكرية، مشركط بأال 

يككف الميعاد األكؿ زائدا عف األشير الثبلثة التي ضربيا قانكف المحكمة الدستكرية العميا ليقيـ 

 .187"مدة جديدة أيا كاف زمنيا بالمدعي خبلليا دعكاه الدستكرية؛ فإذا جاكزىا، فبل يتصكر أف تتصؿ 
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 . (95)انًغجغ انـبثك، ص .  فٕػ٘، ص
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 .(513)يغجغ ؿبثك، ص . و.  ػجض انجبؿؾ، ص
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، 12/8/1999، ثزبعٚز (32)َشغ فٙ انجغٚضح انغؿًٛخ، ع . 1/8/1999 ق ، ثزبعٚز 20 نـُخ 27 أَظغ لغاع انًذكًخ انضؿزٕعٚخ ػهٛب على 

 .(2257)ص 
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، 18/2/1999، ثزبعٚز (7)َشغ فٙ انجغٚضح انغؿًٛخ، ع . 6/2/1999 ق ، ثزبعٚز 18 نـُخ 2 أَظغ لغاع انًذكًخ انضؿزٕعٚخ ػهٛب على 

 .(488)ص 



 
الفرع الثاني 

تصدي المحكمة الدستورية من تمقاء نفسيا 
أو باإلحالة المباشرة لمطعن 

 
: اإلحالة عن طريق الدفع المقترن بدعوى عدم الدستورية: أوال

سعت بعض الدساتير إلى الجمع بيف الرقابة عف طريؽ الدعكل األصمية، كطريؽ الدفع 

 الدساتير الطعف في دستكرية القكانيف خبلؿ تجيز ىذهك. الفرعي، عند التعرض لدستكرية التشريع

النظر في الدعكل كفحص جدية الطعف ثـ إحالتو إلى محكمة أخرل ينص عمييا الدستكر كتختص 

 طريؽ الجمع ما المصريةكقد انتيجت المحكمة الدستكرية العميا . كحدىا بالفصؿ في دستكرية القكانيف

كما يمكف المجكء ليذا الطريؽ مف . بيف الرقابة عف طريؽ الدعكل األصمية كطريؽ الدفع الفرعي

طرؽ الرقابة لبحث دستكرية لكائح الضركرة، كذلؾ في الفترة ما بيف إصدار البلئحة كقبؿ عرضيا 

قرارىا، كبث الشرعية فييا .  عمى البرلماف لممصادقة عمييا كا 

تتكلى : " عمى أفالمصرم  مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا (أ/29)فقد نصت المادة 

إذا تراءل إلحدل المحاكـ أك الييئات ... المحكمة الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف كالمكائح 

ذات االختصاص القضائي أثناء نظر إحدل الدعاكل عدـ دستكرية نص في قانكف أك الئحة الـز 

لمفصؿ في النزاع، أكقفت الدعكل كأحالت األكراؽ بغير رسـك إلى المحكمة الدستكرية العميا لمفصؿ 

مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني عمى  (27/2)كنصت المادة ". في المسألة الدستكرية 

إذا تراءل إلحدل المحاكـ أك - 2: تتكلى المحكمة الرقابة عمى الدستكرية عمى الكجو التالي: " أف

الييئات ذات االختصاص القضائي أثناء نظر إحدل الدعاكل عدـ دستكرية نص في قانكف أك 



مرسـك أك الئحة أك نظاـ أك قرار الـز لمفصؿ في النزاع، أكقفت الدعكل كأحالت األكراؽ بغير رسـك 

 ".إلى المحكمة الدستكرية العميا لمفصؿ في المسألة الدستكرية 

 محكمة، سكاء في المحاكـ ة ألمان كحسب النص المذككر أعبله يعتبر أمر اإلحالة مقرر

كقد ربط المشرع الدستكرم . العادية أك اإلدارية أك العسكرية، كبغض النظر عف درجة المحكمة

 لمفصؿ في النزاع المطركح عمى ان إعماؿ ىذا االختصاص بأف يككف النص القانكني أك البلئحي الـز

. محكمة المكضكع

 
 وعميو يمكن الطعن أمام المحكمة الدستورية العميا في مصر بإحدى الحاالت التالية :

 
 وجود دعوى أمام المحاكم- 1

إذا دفع أحد الخصـك بعدـ دستكرية القانكف المراد تطبيقو، كقدرت المحكمة أف الدفع جدم، 

أجمت النظر في الدعكل كحددت ميعادا لمف أثار الدفع ال يتجاكز الثبلثة أشير إلقامة دعكل 

دعكل الدستكرية، اعتبر اؿدستكرية أماـ المحكمة الدستكرية العميا فإذا انقضى الميعاد كلـ يتـ رفع 

 .188الدفع كأف لـ يكف

  
 نظر إحدى المحاكم في إحدى الدعاوى- 2

إذا تراءل لممحكمة العادية أثناء نظر الدعكل أف ىناؾ نص قانكني مخالؼ لمدستكر كلكنو 

ضركرم لمفصؿ في النزاع، أكقفت الدعكل كأحالت الممؼ بدكف رسـك إلى المحكمة الدستكرية العميا 
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 .يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انفهـطُٛٙ (27/3)يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انًظغ٘، ٔانًبصح  (ة/29)انًبصح  



لمفصؿ في المسألة الدستكرية، فاإلحالة ىنا تتـ بمبادرة مف المحكمة ذاتيا كليس بناء عمى دفع مقدـ 

 . 189مف أحد الخصكـ

كفي كؿ الحاالت السابقة يجب أف يتضمف القرار الصادر باإلحالة إلى المحكمة الدستكرية 

العميا أك صحيفة الدعكل المرفكعة إلييا بياف النص التشريعي المطعكف بعدـ دستكريتو كالنص 

. 190الدستكرم المدعى بمخالفتو كأكجو المخالفة

 
 :التصدي من قبل المحكمة الدستورية العميا: ثانيا

تككف ىذه الحالة عندما تقضي المحكمة الدستكرية العميا بمخالفة قانكف ما ألحكاـ الدستكر، 

خبلؿ ممارستيا ألحد اختصاصاتيا األخرل كتفسير القانكف مثبل، فإذا اكتشفت كىي تقـك 

باالختصاص التفسيرم لمنصكص أف التشريع الذم تسعى لتفسيره مخالؼ لمدستكر، فإف بإمكانيا مف 

.  191تمقاء نفسيا إصدار حكـ بعدـ الدستكرية

مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا المصرم لممحكمة، القضاء بعدـ  (27)أجازت المادة 

يجكز لممحكمة في جميع الحاالت أف تقضي بعدـ : " دستكرية نص في قانكف أك الئحة بقكليا

دستكرية أم نص في قانكف أك الئحة يعرض ليا بمناسبة ممارسة اختصاصاتيا كيتصؿ بالنزاع 

 ".المطركح عمييا كذلؾ بعد إتباع اإلجراءات المقررة لتحضير الدعاكل الدستكرية 

مف قانكف  (27/4)كفي فمسطيف؛ يتجو المشرع إلى األخذ بيذا األسمكب حيث أكدت المادة 

تتكلى المحكمة الرقابة القضائية عمى الدستكرية عمى : " المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني عمى أف
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 .يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انفهـطُٛٙ (27/2)يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انًظغ٘، ٔانًبصح  (أ/29)يبصح  
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 .يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انفهـطُٛٙ (28)ٔانًبصح . يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انًظغ٘ (30)يبصح  

 
191

 .يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انفهـطُٛٙ (27/4)يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انًظغ٘، ٔانًبصح  (27)يبصح 



إذا كانت المحكمة تناقش نزاعا معركضا عمييا كأثناء السير في النزاع تبيف - 4: الكجو التالي

لممحكمة أف ىناؾ نص غير دستكرم متصؿ بالنزاع فميا مف تمقاء نفسيا أف تتصدل بأف تفصؿ في 

عدـ دستكريتو بشرط أف يككف ذلؾ النص متصبل فعبل بالمنازعة المطركحة أماميا حسب  األصكؿ 

اشترط ىذا النص إلمكاف تصدم المحكمة الدستكرية لمنص المخالؼ ألحكاـ الدستكر، مف تمقاء  ".

نفسيا، أف يككف النص متصبل بالمنازعة المطركحة أماميا اتصاال فعميا، كعند ذلؾ بإمكانيا ممارسة 

. حؽ التصدم الممنكح ليا بالقانكف

كال بد لنا مف التطرؽ إلى الضكابط التي يخضع ليا تصدم المحكمة كىي عمى النحك 

 : 192اآلتي

تتصدل المحكمة الدستكرية العميا لمنص، أثناء ممارستيا الختصاصاتيا، سكاء كاف ذلؾ أثناء - 1

. نظرىا لدعكل دستكرية أك لدعكل تنازع أـ لتفسير

 .أف يككف النص الذم تتصدل لو المحكمة ذا صمة بالنزاع المطركح عمى المحكمة- 2

يتعيف عمى المحكمة إحالة المكضكع إلى ىيئة المفكضيف التخاذ إجراءات تحضير الدعكل - 3

 .بشأنو

إف تصدم المحكمة لمنص ال يعدك أٍف يككفى كجيةى نظر مبدئية بعدـ دستكريتو، كبالتالي ال تتقيد - 4

 .لنظر ىذه عند نظر الدعكلاالمحكمة بكجية 

 .ال يشترط أف يككف النص المتصدل لو الزما لمفصؿ في النزاع المطركح عمى المحكمة- 5
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 .(97)يغجغ ؿبثك، ص .  فٕػ٘، ص



إذا قضت المحكمة بعدـ دستكرية نص معركض عمييا ككانت ىناؾ نصكصه أخرل مرتبطة بيذا - 6

النص ارتباطا ال يقبؿ االنفصاؿ أك التجزئة فإنيا تقضي تمقائيا كفي ذات الدعكل بعدـ دستكرية 

 .تمؾ النصكص المرتبطة



 المبحث الثالث
حجية أحكام المحكمة الدستورية  

 
اختمفت طبيعة األحكاـ الصادرة في الدعكل الدستكرية باختبلؼ النظـ الدستكرية المتبعة 

كطبيعة الدعكل نفسيا، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد النظاـ المطبؽ في الكاليات المتحدة األمريكية يقضي 

باالمتناع عف تطبيؽ القانكف المقضي بعدـ دستكريتو، كيككف الحكـ الصادر بعدـ الدستكرية ذا حجية 

نسبية، كيحكز قكة األمر المقضي التي يقتصر أثرىا عمى المنازعة ذاتيا، كعمى أطراؼ الدعكل دكف 

أما بالنسبة لآلخريف فبل يتعدل أثر ىذه الحجية عف اعتبار الحكـ سابقة قضائية . 193غيرىـ

. 194لبلستدالؿ بيا في المحاكـ كالقضايا المماثمة

أما في فرنسا كحيث أناط الدستكر بالمجمس الدستكرم ميمة الرقابة عمى دستكرية القكانيف، 

فإنو إذا أصدر المجمس الدستكرم قراران في أم اختصاص مف اختصاصاتو، فإنو يككف غير قابؿ 

. 195لمطعف فيو بأم طريقة مف طرؽ الطعف

كفي األردف استقر قضاء محكمة العدؿ العميا كمف قبميا محكمة التمييز عمى األخذ بشكؿ 

االمتناع عف تطبيؽ القانكف المؤقت المخالؼ لمدستكر، كالمحكمة في ىذه الحالة ال تقضي ببطبلف 

نما تقؼ عند حد إىماؿ القاضي لحكـ القانكف غير الدستكرم، كاالمتناع عف  التشريع أك إلغائو، كا 

تطبيقو في القضية المعركضة عميو، كحكـ المحكمة في ىذه الحالة يحكز حجية نسبية مقصكرة عمى 

.  196النزاع القائـ كال يقيد المحاكـ األخرل التي ليا األخذ بالتشريع إذا كجدتو غير مخالؼ لمدستكر
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يغجغ ؿبثك،. أ
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 .(87)يغجغ ؿبثك، ص .  ؿبنًبٌ، ع194
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. ؿبنًبٌ، ع
 .(38)انًغجغ انـبثك، ص
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، انجبيؼخ األعصَٛخ، األعصٌ، عؿبنخ يبجـزٛغ غٛغ يُشٕعح، ص "انمٕاٍَٛ انًؤلزخ فٙ انُظبو انمبََٕٙ األعصَٙ : " (2000). انكبٚض، ػ

(156). 



بينما تعتبر الكثير مف النظـ الدستكرية التػي حرصت عمػى كجكد محكمة دستكرية عميا 

لمرقابة عمى دستكرية التشريعات، أف لؤلحكاـ الصادرة في الدعاكل الدستكرية حجية مطمقة، كما ىك 

الحاؿ في ألمانيا، اسبانيا، كالنظاـ الدستكرم المصرم، كجعمت الحكـ ممزما لمكافة سكاء األفراد في 

. كيككف شكؿ الرقابة عمى الدستكرية ىنا رقابة إلغاء ال رقابة امتناع. 197الدكلة أك المؤسسات العامة

كمثاليا كذلؾ النظاـ الدستكرم الفمسطيني، فقد حرص المشرع الفمسطيني في القانكف األساسي 

، بالنص عمى تشكيؿ محكمة دستكرية عميا تتكلى النظر في دستكرية القكانيف 2003المعدؿ لسنة 

. كالمكائح

كقد جمع المشرع المصرم في نظاـ الرقابة عمى الدستكرية بيف خصائص طريقي الدعكل 

األصمية كالدفع الفرعي، ففي الكقت الذم ينسب لمدعكل األصمية بأنيا غالبان ما تككف رقابة إلغاء 

بحجية مطمقة، كلرقابة الدفع الفرعي أنيا رقابة امتناع بحجية نسبية؛ فالرقابة في النظاـ المصرم 

كتقـك بالرقابة عمى الدستكرية محكمة كاحدة . كرغـ أنيا رقابة دفع إال أنيا رقابة إلغاء كبحجية مطمقة

. 198ىي المحكمة الدستكرية العميا

كما تكجو المشرع الفمسطيني مف خبلؿ قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني، إلى 

.  199اعتبار قرارات المحكمة بالتفسير كأحكاميا ممزمة لجميع سمطات الدكلة كلمكافة

عممان بأف ىذا القانكف ال يختمؼ في جكىره عف قانكف المحكمة الدستكرية العميا المصرم، 

كعميو فإف ما ينطبؽ عمى حجية األحكاـ الصادرة في الدعاكل الدستكرية في فمسطيف؛ ال يختمؼ عنو 

. في مصر، كبناء عميو تناكلت طبيعة كحجية األحكاـ الصادرة في الدعاكل الدستكرية في مصر
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ص . ، يُشأح انًؼبعف، اإلؿكُضعٚخ"ٔالٚخ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب فٙ انًـبئم انضؿزٕعٚخ : " (2002). يذًض فؤاص.  ػجض انجبؿؾ، ص

 .يٍ انٓبيش (417)
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 .يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انفهـطُٛٙ (41/1) يبصح على 



 
 المطمب األول

أنواع األحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية وطبيعتيا 
 

أنواع األحكام : البند األول

 كنجد أف حكـ ،يجب عمى المحكمة أف تفصؿ في الدعكل المرفكعة أماميا بحكـو قضائيٍّي 

:- المحكمة الدستكرية العميا ال يخرج عما يمي

 :الحكم بعدم االختصاص- 1

 تتعمؽ  فيما إذا كانتإف أكؿ مسألة ينظر فييا القاضي في الدعكل المرفكعة أمامو

 كاف لـ ،ف كجد نفسو مختصا نظر بياإباالختصاص بحيث يبحث في اختصاصو بنظر النزاع  ؼ

. يجد نفسو مختصا يحكـ بعدـ االختصاص

  :عدم جواز نظر الدعوى- 2 

عندما ترل المحكمة أف النص المطعكف بدستكريتو قد سبؽ ليا الفصؿ فيو أك سبؽ ليا 

فتقرر عدـ جكاز نظر . رفض الدعكل بيف ذات الخصـك كعف ذات المكضكع ال تنظر في الدعكل

 .الدعكل لسبؽ الفصؿ فييا

 :عدم قبول الدعوى- 3

 إذا كجدت المحكمة أف الدعكل قد رفعت ليا بغير الطرؽ التي حددىا القانكف تعيف عمييا 

. القضاء بعدـ قبكؿ الدعكل

 :حكم موضوعي بعدم الدستورية أو برفض الدعوى  -4



، إذا كجدت المحكمة أنيا مختصة بنظر الدعكل يتعيف عمييا أف تنتقؿ لبحث المكضكع

 :-بحيث تنتيي إلى

.  الحكـ بعدـ دستكرية النص مكضكع الدعكل .1

الحكـ برفض الدعكل، كبالتالي يكتسب حكميا في ىذه الحالة حجيةن تمنع مف إعادة طرح الدعكل . 2

. عمييا مف ذات الخصـك كعف ذات المكضكع كلنفس األسباب

 
  طبيعة األحكام: البند الثاني

، كيككف الحكـ فييا ذا أثر يمس القاعدة القانكنية عينياتكتسب الدعكل الدستكرية طابعا 

نظاـ الدعكل المباشرة " محؿ الرقابة، كالحاؿ في الحكـ الصادر في الدعاكل الدستكرية كما ىك في 

، الذم تبحث فيو المحكمة مدل تكافؽ القاعدة القانكنية محؿ الطعف، مع الدستكر، "مف  األفراد 

.  200كبالتالي عدـ مخالفتيا ألحكامو

كاستقر قضاء المحكمة الدستكرية العميا في مصر عمى اعتبار الدعكل الدستكرية مف 

الدعاكل العينية، كتعد آثار األحكاـ الصادرة بعدـ الدستكرية لقانكف أك الئحة، أحكاما ممزمة لجميع 

الدعاكل الدستكرية : " سمطات الدكلة كالكافة، كىك ما أكدتو المحكمة الدستكرية العميا في قرار ليا بأف

عينية بطبيعتيا، األحكاـ الصادرة فييا ليا حجية مطمقة قبؿ الكافة، كتمتـز بيا جميع سمطات الدكلة 

. 201" سكاء كانت قد انتيت إلى عدـ دستكرية النص المطعكف عميو أـ إلى دستكريتو 
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ؿغٔع، أ

يغجغ ؿبثك، . 
 .(305)ص 

لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب  (1 فمغح 34)َٔظذ انًبصح . 6/2/1982ربعٚز انجهـخ  – 2انـُخ انمؼبئٛخ - 39 صؿزٕعٚخ ػهٛب على 201

أدكبو انًذكًخ فٙ: انفهـطُٛٙ ػهٗ أٌ
 

 .انضػبٖٔ انضؿزٕعٚخ  ٔلغاعارٓب ثبنزفـٛغ يهؼيخ نجًٛغ ؿهطبد انضٔنخ ٔنهكبفخ



كتكتسب األحكاـ الصادرة عف المحكمة الدستكرية العميا حجية الشيء المقضي فيو، فيي تعتبر 

، بحيث يككف الحكـ 203، كليا حجية مطمقة كليست نسبية202أحكاما نيائية كغير قابمة لمطعف

الصادر في الدعكل ممزما لمجميع، كتمنع الحجية المطمقة نظر أية دعكل أخرل تتعمؽ بذات 

كىك ما أكده قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني الذم . 204المكضكع الذم صدر فيو الحكـ

، كممزمة لجميع سمطات 205جعؿ أحكاـ المحكمة في الدعاكل الدستكرية نيائية كغير قابمة الطعف

. الدكلة

مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا المصرم رقـ  (49)كما أكدت الفقرة األكلى مف المادة 

أحكاـ المحكمة في الدعاكل الدستكرية كقراراتيا بالتفسير ممزمة لجميع : "  عمى أف1979 لسنة 48

". سمطات الدكلة كالكافة 

كمؤدل ذلؾ أف األحكاـ الصادرة في الدعاكل الدستكرية، كىي بطبيعتيا عينية، تكجو 

الخصكمة فييا إلى النصكص التشريعية المطعكف عمييا بعيب دستكرم تككف ليا حجية مطمقة بحيث 

نما ينصرؼ ىذا األثر إلى  ال يقتصر أثرىا عمى الخصكـ في الدعاكل الدستكرية التي صدرت فييا، كا 

الكافة، كتمتـز بيا جميع سمطات الدكلة، سكاء أكانت ىذه األحكاـ قد انتيت إلى عدـ دستكرية النص 

التشريعي المطعكف فيو أـ إلى دستكريتو كرفض الدعكل عمى ىذا األساس، كألف الرقابة عمى 

دستكرية القكانيف التي اختصت بيا المحكمة الدستكرية العميا المصرية دكف غيرىا ىي رقابة شاممة 
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  .(374)انًغجغ انـبثك، ص.  ٔأَظغ انًُجٙ، و 
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 .ٔانذجٛخ انُـجٛخ ْٙ انزٙ ال رزؼضٖ أؽغاف انضػٕٖ. 21/12/1985 ربعٚز انجهـخ 6انـُخ انمؼبئٛخ  – 18أَظغ، صؿزٕعٚخ ػهٛب على 

ع. ثـَٕٛٙ، ص 204
 .(1997)" :

 انُظى انـٛبؿٛخ ٔانمبٌَٕ انضؿزٕع٘
" 

،
 يُشأح انًؼبعف، اإلؿكُضعٚخ،

 .(814) ص
205

 .، يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انفهـطُٛٙ(40) انًبصح 



تمتد إلى الحكـ بعدـ دستكرية النص فتمغى قكة نفاذه، أك إلى دستكريتو، كبالتالي سبلمتو مف جميع 

.  206العيكب كأكجو البطبلف

يتبيف لنا أف أحكاـ المحكمة الدستكرية العميا ممزمة بالنسبة لجميع السمطات في الدكلة، 

كلمكافة، كيظير التزاـ السمطة التشريعية بالحكـ مف خبلؿ قياميا بإلغاء النص التشريعي الذم قضت 

المحكمة بعدـ دستكريتو، كبالتالي تعديؿ جميع تشريعاتيا األخرل النافذة في ضكء قضاء المحكمة، 

أما السمطة التنفيذية فإف التزاميا بتنفيذ . كعمييا مستقببل مراعاة حكـ المحكمة فيما تسنو مف تشريعات

حكـ المحكمة الدستكرية يككف مف خبلؿ إلغاء النص غير الدستكرم مف البلئحة، كتعديؿ باقي 

كما يتعيف عمى السمطة التنفيذية عدـ تنفيذ أحكاـ النصكص التي . المكائح في ضكء قضاء المحكمة

كما تمتـز السمطة القضائية كذلؾ باالمتناع عف تطبيؽ . قضت المحكمة الدستكرية بعدـ دستكريتيا

النص القانكني الذم قضت المحكمة الدستكرية بعدـ دستكريتو في جميع القضايا المعركضة أماميا 

. 207كالمراد تطبيؽ النص عمييا، كفي جميع القضايا التي ستعرض عمييا مستقببل

 أحكاـ القضاء الدستكرم ذات حجية مطمقة في مكاجية الكافة، كذلؾ في ؛ أفإلىنخمص 

النظـ التي تأخذ بأسمكب الرقابة القضائية عمى الدستكرية عف طريؽ الدعكل األصمية، كيككف حكميا 

فاصبل في مكضكع الدعكل الدستكرية برفضيا أك بعدـ دستكرية تشريع معيف، كغير ذلؾ مف القرارات 

غير أف المشرع المصرم قد أقر ىذه الحجية المطمقة كما أسمفنا، كذلؾ . أك النصكص القانكنية

. بجمعو بيف خصائص الرقابة بالدعكل األصمية، كالدفع الفرعي
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كنخمص كذلؾ إلى أف األحكاـ التي تحكز قكة األمر المقضي، تككف حجة فيما فصمت فيو 

 أما األحكاـ التي تصدر عف المحكمة الدستكرية بشأف دستكرية أك عدـ دستكرية تشريع، .مف الحقكؽ

ما بعدـ مخالفتو  فيي تفصؿ في مسائؿ محض قانكنية إما ببطبلف تشريع لمخالفتو الدستكر، كا 

ف ىذه األحكاـ تحكز حجية مطمقة بالنسبة لجميع سمطات الدكلة كفي مكاجية الكافة. 208لمدستكر . كا 

كىك ذك حجية مطمقة في مكاجية الكافة، كىذا . أما الحكـ باإللغاء فإف حجيتو تتعمؽ بالنظاـ العاـ

. 209يعني أنو ممـز لممحاكـ القضائية العادية، سكاء أكانت مدنية أـ جنائية

 
المطمب الثاني 

آثار الحكم بعدم الدستورية 
الفرع األول 

نشر الحكم واألثر الرجعي 
 

األصؿ في األحكاـ القضائية أنيا كاشفة كليست منشئة، إذ ىي ال تستحدث جديدا كال 

تتطمب مركزا أك أكضاعا لـ تكف مكجكدة مف قبؿ، بؿ تكشؼ عف حكـ الدستكر أك القانكف في 

المنازعات المطركحة عمى القضاء، كترده إلى مفيكمو الصحيح الذم يبلزمو منذ صدكره، األمر 

الذم يستتبع أف يككف لمحكـ بعدـ الدستكرية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعتو الكاشفة، بيانا لكجو 

الصكاب في دستكرية النص التشريعي المطعكف عميو منذ صدكره، كما إذا كاف ىذا النص قد جاء 

مكافقا لمدستكر كفي حدكده المقررة شكبل كمكضكعا، فتتأكد لمنص شرعيتو الدستكرية كيستمر نفاذه، 

                                                 
208

 
.ؿهٛى، ع

 (2000)" :
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 . (24)انًغجغ انـبثك، ص 



أـ أنو صدر متعارضا مع الدستكر فينسمخ عنو كصفوي كتنعدـ قيمتو بأثرو ينسحب إلى يكـ 

. 210صدكره

كيجب كذلؾ نشري األحكاـ الصادرة في الدعاكل الدستكرية في الجريدة الرسمية خبلؿ خمسةى 

. عشرى يكمان عمى األكثر مف تاريخ صدكرىا

تنشر : " مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني عمػى أف (53)كما نصت المادة 

قرارات المحكمة كنظاميا الداخمي كالمكائح الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف في الجريدة الرسمية 

. 211"كبغير مصركفات خبلؿ خمسة عشر يكما عمى األكثر مف تاريخ صدكرىا 

كيترتب عمى الحكـ بعدـ دستكرية نص في قانكف أك الئحة عدـ جكاز تطبيقو مف اليـك 

، فإذا كاف الحكـ بعدـ الدستكرية متعمقا بنص جنائي تعتبر األحكاـ التي 212التالي لنشر الحكـ

كيقـك رئيس ىيئة المفكضيف بتبميغ النائب العاـ . صدرت باإلدانة استنادا إلى ذلؾ النص كأف لـ تكف

. 213بالحكـ فكر النطؽ بو إلجراء مقتضاه

كتعني األحكاـ الصادرة بعدـ الدستكرية مف الناحية العممية إلغاء القانكف أك النص المخالؼ 

ذلؾ – كانعداـ كؿ قيمة ليا، عمى الرغـ مف أف حكـ المحكمة الدستكرية يقضي بعدـ الدستكرية فقط 

الئحة )كالحكـ بعدـ دستكرية القرار بقانكف . أف سمطة اإللغاء ال تككف إال لمسمطة التي تممؾ اإلنشاء

في مجمؿ أحكامو، كما أكدت المحكمة الدستكرية العميا، يعني تجريدىا مف قكة نفاذىا  (الضركرة
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ؿزٕعٚخ ػهٛب
 

يظغٚخ، 
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211
 أَظغ

 انًبصح 
(

178
)

 يٍ انضؿزٕع انًظغ٘ 
0انزٙ َظذ 

رُشغ فٙ انجغٚضح انغؿًٛخ األدكبو انظبصعح يٍ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب فٙ انضػبٖٔ انضؿزٕعٚخ، ٔانمغاعاد انظبصعح ثزفـٛغ : " ػهٗ أَّ

 يٍ لبٌَٕ 49ٔػهّٛ فمض فٕع انضؿزٕع نهمبٌَٕ رذضٚض اٜصبع انُبجًخ ػٍ انذكى ثؼضو انضؿزٕعٚخ دـت َض انًبصح ". انُظٕص انزشغٚؼٛخ، ُٔٚظى انمبٌَٕ يب ٚزغرت ػهٗ انذكى ثؼضو انضؿزٕعٚخ َض رشغٚؼٙ يٍ آصبع 

 . انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب
212

؛ يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انًظغ٘، رُشغ األدكبو ٔانمغاعاد انًشبع إنٛٓب فٙ انفمغح انـبثمخ، فٙ انجغٚضح (2 فمغح 49 )يبصح 

ٚزغرت ػهٗ انذكى ثؼضو صؿزٕعٚخ َض أٔ الئذخ أٔ - 3. انغؿًٛخ ٔثغٛغ يظغٔفبد سالل سًـخ ػشغ ٕٚيب ػهٗ األكضغ يٍ ربعٚز طضٔعْب

 .َظبو، ػضو جٕاػ رطجٛمّ يٍ انٕٛو انزبنٙ نُشغ انذكى
213

 .يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انفهـطُٛٙ (41/3)ٔانًبصح . يٍ لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انًظغ٘ ( انفمغح األسٛغح49) يبصح 



كزكاؿ آثارىا القانكنية التي رتبتيا، لتؤكؿ عدما، فبل تكلد حقا ألحد، كال يقـك بيا مركز قانكني ال 

. 214محؿ دعكاه المكضكعية دعامتيا- لممدعي كال لغيره، كلتفقد الحقكؽ المالية

كأكجب القانكف نشر الحكـ بعدـ الدستكرية، كىك ما يترتب عميو أنو إذا صدر حكـ مف إحدل 

المحاكـ بناء عمى النص القانكني أك البلئحي الذم قضي بعدـ دستكريتو مف المحكمة الدستكرية 

أما إذا كاف . العميا، ككاف باب الطعف مفتكحا جاز ألصحاب الشأف الطعف فيو باالستئناؼ أك التمييز

الحكـ قد صار نيائيا، يككف ىذا الحكـ كاجب النفاذ عمى الرغـ مف استناده عمى نصو قيضي بعدـ 

. 215دستكريتو

كجرل األمر عمى أف يككف ألحكاـ عدـ الدستكرية التي تصدرىا المحكمة الدستكرية أثر 

رجعي يمتد إلى تاريخ صدكر النصكص التشريعية المحكـك بعدـ دستكريتيا، ألف ىذه النصكص 

تعتبر مخالفة لمدستكر منذ صدكرىا، كذلؾ أف إبطاؿ النصكص القانكنية المخالفة لمدستكر يعتمد 

كتككف لمنصكص المقضي بعدـ دستكريتيا حجية مطمقة ينصرؼ أثرىا إلى . تقريرا لزكاليا منذ نشأتيا

لى جميع سمطات الدكلة تشريعية كانت أـ تنفيذية أـ قضائية كيبلحظ أف كجكد النص . 216الكافة، كا 

المقضي بعدـ دستكريتو، يعتبر مانعا قانكنيا يتعذر معو المطالبة، كبالتالي ييكقؼ سرياف التقادـ، كمف 

. ثـ فبل يسرم التقادـ إال مف يـك زكاؿ ىذا المانع، كىك اليـك التالي لنشر الحكـ في الجريدة الرسمية

مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا المصرم، بمكجب  (49)تـ تعديؿ الفقرة الثالثة مف المادة 

، الذم أجاز لممحكمة أف تجعؿ لحكميا أثرا رجعيا في جميع 1998 لسنة 168القرار بقانكف رقـ 

كيترتب عمى الحكـ بعدـ : " الدعاكل الدستكرية عدا تمؾ المتعمقة بالمكاد الضريبية، عمى النحك التالي
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 .(307-304)يغجغ ؿبثك، ص . ػجض انًجٛض، و 



دستكرية نص في قانكف أك الئحة عدـ جكاز تطبيقو مف اليـك التالي لنشر الحكـ، ما لـ يحدد الحكـ 

تاريخا آخر أسبؽ، عمى أف الحكـ بعدـ دستكرية نص ضريبي ال يككف لو في جميع األحكاؿ إال أثره 

، كذلؾ دكف إخبلؿ باستفادة المدعي مف الحكـ الصادر بعدـ دستكرية ىذا النص  ". مباشره

خكؿ ىذا التعديؿ المحكمة في بعض الحاالت سمطة تحديد نطاؽ سرياف حكميا مف حيث 

الزماف، فمنحيا المشرع سمطة إلغاء األثر الرجعي لحكميا عمى ضكء الظركؼ المحيطة بالدعكل 

ال ينفي األثر الرجعي، فيناؾ أحكاـ تصدر  (49)عمما بأف تعديؿ المادة . كخطكرة األثر الرجعي

بأثر رجعي ليا حجية مطمقة مف تاريخ صدكر النص المقضي بعدـ دستكريتو، فإذا حددت المحكمة 

تاريخا لسرياف حكميا، فإنو يتمتع بحجية مطمقة بالنسبة لمغير اعتبارا مف التاريخ الذم حددتو 

. المحكمة

 
 

الفرع الثاني 
أثر الحكم بعدم الدستورية عمى قضاء الموضوع 

 
: 217ماىية الحكم بعدم الدستورية: أوال

:  الحكم بعدم الدستورية ىو حكم قضائي -1

تيااستقر الفقو كالقضاء عمى أف الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف كالمكائح تتـ   مباشرى

عف طريؽ دعكل قضائية، ىي بطبيعتيا مف الدعاكل العينية، حيث تكجو فييا الخصكمة لمنص 
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،
انًغجغ انـبثك، .   ع

.(40)ص 
  

 



كمف ثـ فإف قضاء المحكمة الدستكرية فييا يحكز حجية مطمقة . التشريعي المدعى بمخالفتو لمدستكر

. ًقبىؿ الكافة

: الحكم بعدم الدستورية بإبطال تشريع أو قاعدة تشريعية- 2

تبقى النصكص القانكنية صحيحة إلى أف يصدر حكـ قضائي بعدـ دستكريتيا، كيؤدم ذلؾ 

كيككف التشريع باطبل في حاؿ مخالفتو لمدستكر، مخالفة . إلى بطبلنيا كزكاليا كاعتبارىا كأف لـ تكف

إفَّ المخالفةى الشكميةى لمدستكر مؤداىا أٍف يككفى التشريعي مخالفان لؤلكضاًع . مكضكعية أك مخالفة شكمية

اإلجرائية، التي تىطىمَّبىيا الدستكر، سكاء ما اتصؿ باقتراحيا، أك إقراًرىا أك إصداًرىا كغيًرىا مف الشركط 

.  األخرل

عمما بأف العيب الدستكرم الشكمي يشكب التشريع بأكممو، كمف ثـ ال بد لممحكمة أٍف تحكـى 

كأكدت المحكمة الدستكرية . بعدـ دستكرية التشريع برمتو، كىك ما يعد إبطاال لكامؿ نصكص التشريع

العيكب الشكمية التي تمحؽ التشريع مبناىا مخالفة نص تشريعي لؤلكضاع : " العميا بقرار ليا بأف

اإلجرائية التي تطمبيا الدستكر، سكاء ما كاف منيا متصبل باقتراح النصكص التشريعية أك إقرارىا أك 

إصدارىا حاؿ انعقاد السمطة التشريعية، أك ما كاف منيا منصرفا إلى الشركط التي يفرضيا القانكف 

قضاء المحكمة - لمباشرة االختصاص بإصدارىا في غيبة السمطة التشريعية أك بتفكيض منيا

الدستكرية العميا في المطاعف الشكمية، ينسحب إلييا كحدىا، كال يعتبر حكميا برفضيا مطيرا 

 .218"لمنصكص التشريعية مف عيكبيا المكضكعية أك مانعا كؿ ذم مصمحة مف طرحيا عمييا 

 
: أثر إعمال الحكم بعدم الدستورية عمى قضاء الموضوع: ثانيا
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تعمؿ محكمة المكضكع بأثر الحكـ الصادر عف المحكمة الدستكرية العميا، عمى النزاع 

المعركض عمييا، كىك ما يدخؿ في كاليتيا باعتبار أنيا تختص دكف غيرىا بإعماؿ آثار األحكاـ 

التي أصدرتيا المحكمة الدستكرية العميا، في المسائؿ الدستكرية عمى النزاع المكضكعي المطركح 

كييمـز الحكـ بعدـ دستكرية النص المطعكف فيو محكمة المكضكع باالمتناع عف تطبيؽ . 219عمييا

كعميو كجب عمى السمطتيف . النص المقضي بعدـ دستكريتو عمى المنازعات المطركحة عمييا

التشريعية كالتنفيذية تعديؿ التشريعات كالمكائح، كؿ حسب اختصاصو، عمى ضكء قضاء المحكمة 

الدستكرية العميا بعدـ دستكرية النص، كمراعاة ىذا الحكـ فيما تسنو كؿ مف السمطتيف مف تشريعات 

. 220أك لكائح مستقببل، كالتأكد مف عدـ مخالفتيا لمدستكر

كيمتنع عمى أصحاب الشأف مناقشة حجية حكـ صدر عف محكمة المكضكع استنادا إلى 

نص مقضي بعدـ دستكريتو، سكاء أكاف قانكنا أـ الئحة كأصبح ىذا الحكـ نيائيا حائزا لقكة األمر 

. كيعد االمتناع عف تنفيذ األحكاـ القضائية جريمة يعاقب عمييا القانكف. المقضي بو

 
: األحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى الدستورية ال تحوز الحجية: ثالثا

إف األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في المكضكع ىي كؿ حكـ يصدر مف دفع مف الدفكع بعدـ 

الدفع بعدـ قبكؿ – مثاليا – قبكؿ الدعكل، سكاء أكاف حكما صادرا بقبكؿ الدعكل أـ بعدـ قبكليا 

أما الحكـ القطعي في مسألة إجرائية، فبل يحكز حجية الشيء المقضي . الدعكل لسبؽ الفصؿ فييا

سىموي ىذا الحكـ حسما كميا أك جزئيا، ككذلؾ الحكـ بعدـ قبكؿ الدعكل ال  بو، ألنو ال يكجد مكضكع حى
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220
   .(316)انًغجغ انـبثك، ص . و ػجض انًجٛض، 



يحكز حجية الشيء المقضي بو، فيككف فييا استنفاده لكالية القاضي، فبل يستطيع الرجكع عنو أك 

. 221التعديؿي فيو

إف ما يصدر مف المحكمة الدستكرية مف أحكاـ بعدـ قبكؿ الدعكل الدستكرية، مثؿ ذلؾ 

الحكـ بعدـ قبكؿ الدعكل األصمية بعدـ الدستكرية، فيك مف األحكاـ الصادرة قبؿ الفصؿ في مكضكع 

الدعكل الدستكرية، فيك ال يحكز حجية الشيء المقضي بو، كتستنفٍد بو المحكمة الدستكرية كاليتيا 

كمف األمثمة األخرل عمى ىذه األحكاـ، تمؾ التي . في الخصكمة في الدعكل الدستكرية المرفكعة إليو

تستنفٍد بيا المحكمة الدستكرية كاليتيا في نظر الدعكل الدستكرية المرفكعة إلييا، كمف أبرزىا الحكـ 

بعدـ قبكؿ الدعكل الدستكرية المطعكف فييا عمى نص تشريعي سبؽ لممحكمة الحكـ بعدـ دستكريتو 

. 222أك بدستكريتو كمكافقتو لمدستكر

 
: حجية األحكام محل الطعن: رابعا

رغـ أف الرقابة الدستكرية ىي رقابة قانكنية، إال أف المحكمة كبما ليا مف كالية إنما تتطرؽ 

. إلى أمكر سياسية بحتة، كتككف ذات تأثير مباشر عمى المسائؿ السياسية

إف الحجية التي تتمتع بيا أحكاـ المحكمة الدستكرية، يقتصر نطاقيا عمى النصكص 

التشريعية التي كانت مثاران لممنازعة حكؿ دستكريتيا كفصمت فييا المحكمة فصبل حاسما بقضائيا أما 

كمتى قضت . ما لـ يكف مطركحا عمى المحكمة كلـ تفصؿ بو فعبل فبل يحكز قكة األمر المقضي

المحكمة الدستكرية العميا في مكضكع الطعف، خرج النزاع برمتو مف كاليتيا، كال يتبقى ليا سكل 
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الكالية التكميمية مثؿ تفسير الحكـ، كتصحيح األخطاء المادية، كالحكـ في الطمبات التي تـ 

. 223إغفاليا

 
 

: حجية األحكام الصادرة برفض الطعن بعدم الدستورية :خامسا

اختمفت اتجاىات القضاء الدستكرم بشأف حجية الحكـ الصادر برفض الدعكل الدستكرية، 

فاألحكاـ الصادرة برفض الطعف بعدـ الدستكرية، ال تمس التشريع المطعكف فيو، كال يككف ليذه 

. األحكاـ سكل حجية نسبية بيف أطرافيا، كلذلؾ تنتفي الحكمة مف التزاـ جميع جيات القضاء بيا

كييعد نشرىا في الجريدة الرسمية إعبلنا لمنيج المحكمة في رقابتيا عمى الدستكرية، كالتعريؼ بيذا 

 . 224النكع مف القضاء، كال يترتب عميو أف تككف ىذه األحكاـ ممزمة لجميع جيات القضاء

كقد يقتصر أثر الحجية عمى الخصـك في الدعكل التي صدر بشأنيا الحكـ كعمى ذات 

النزاع الذم فصؿ فيو محبل كسببا، كعندىا يطمؽ عمييا الحجية النسبية، كيشترط فييا اتحاد الخصـك 

. كاتحاد المكضكع كاتحاد السبب

كعمى العكس منيا الحجية المطمقة، التي ال يخضع إعماليا ألم شرط مف ىذه الشركط 

د أثرىا إلى الكافة كتنصرؼ إلى كؿ ما لـ يكف ممثبل في الخصكمة، كيككف لممحكـك لو تبحيث يـ

 دعكل أيةمصمحةه في التمسؾ بالحكـ في مكاجيتو، كعميو فإف الحكـ الصادر يحؽ التمسؾ بو في 

 .  225كلك اختمفت في سببيا عف الدعكل التي صدر في شأنيا الحكـ الحائز لمحجية المطمقة 
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كفي مصر اختمؼ الفقو كذلؾ في شأف ىذه األحكاـ، فذىب البعض إلى أف الحكـ الصادر 

برفض الدعكل الدستكرية ىك حكـ ذك حجية نسبية، ال تحكؿ دكف إعادة طرح المسألة الدستكرية مرة 

.  226أخرل عمى المحكمة الدستكرية بمناسبة نزاعات أخرل كلك كانت بيف نفس الخصكـ

إال أف المحكمة الدستكرية العميا لـ تأخذ بيذا االتجاه، كاستقر قضاؤىا عمى اعتبار األحكاـ 

الصادرة في الدعكل الدستكرية ليا حجية مطمقة قبؿ الكافة، كتمتـز بيا جميع سمطات الدكلة، سكاء 

. 4كانت قد انتيت إلى عدـ دستكرية النص التشريعي المطعكف فيو، أـ إلى دستكريتو 

قضاء ىذه المحكمة، إنما : " كما أكدت كذلؾ المحكمة الدستكرية العميا المصرية عمى أف

يحكز حجية مطمقة تحكؿ بذاتيا دكف المجادلة فييا أك إعادة طرحيا مف جديد أماـ ىذه المحكمة 

كذلؾ أف الخصكمة الدستكرية؛ كىي بطبيعتيا مف الدعاكل العينية، إنما تكجو إلى . لمراجعتو

النصكص المدعى مخالفتيا لمدستكر، كال يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعي ألكضاعو 

التي يتطمبيا الدستكر، أك بتكافقو أك بتعارضو مع األحكاـ المكضكعية في الدستكر منصرفان فحسب 

إلى الخصكـ في الدعكل التي صدر فييا، بؿ متعديان إلى الكافة كمنسحبا إلى كؿ سمطة في الدكلة 

. 227بما يردىا مف التحمؿ منو أك مجاكزة مضمكنو

نخميص إلى أنو ال يمكف الطعف أماـ المحكمة الدستكرية العميا، بدعكل عدـ دستكرية نص 

تشريعي، كاف قد صدر فيو حكـ مف المحكمة الدستكرية، سكاء أكاف الحكـ يقضي بدستكرية أك عدـ 

.  دستكرية النص التشريعي، كلك اختمؼ الخصكـ
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الثالح  اللفص  

 

  طبيلقاا حووا



الرققابة اللضائية على دأتورية لوائح الضرورة  

 (ملقارنة بين مفرا ااردنا و قلستين)

 



المبحث األول 
في مصر لوائح الضرورة تطور الرقابة القضائية عمى دستورية 

 
يقترب نظاـ الرقابة الدستكرية في فمسطيف مف النظاـ الرقابي المصرم، حيث تكجو المشرع 

الفمسطيني إلى األخذ بنفس نظاـ الرقابة المصرم، كعميو فإنني سأقدـ مف خبلؿ ىذا المبحث دراسة 

. تاريخية ليذا النظاـ

 جاءت الدساتير المصرية المتعاقبة السابقة لو، خالية مف أم 1971فيما عدا دستكر عاـ 

تنظيـ دستكرم لرقابة دستكرية القكانيف، إال أف ىنالؾ عدة محاكالت جرت لتنظيـ مثؿ ىذه الرقابة، 

، كدستكر الجميكرية العربية المتحدة سنة 1956كمف أىـ ىذه المحاكالت، مشركع لجنة دستكر سنة 

 تـ تشكيؿ لجنة تحضيرية 1967، كفي العاـ 1962، كميثاؽ العمؿ الكطني الصادر في سنة 1958

لكضع دستكر جديد، قامت تمؾ المجنة بكضع مشركع دستكر ضمنتو النص عمى إنشاء محكمة 

دستكرية عميا، عمما بأنو سبؽ إنشاء المحكمة الدستكرية العميا كالتي تعنى بالرقابة عمى القكانيف 

.  الصادر عف رئيس الجميكرية1969 لسنة 81كالمكائح إنشاء المحكمة العميا، بقرار بقكة القانكف رقـ 

 
المطمب األول 

الرقابة عمى الدستورية في ظل 
قانون المحكمة العميا المصري 

 
 66 القرار بتشكيؿ المحكمة العميا، إلى أف صدر بعد ذلؾ القانكف رقـ 1969صدر في العاـ 

 الخاص باإلجراءات كالرسـك أماـ المحاكـ العميا، كباشرت المحكمة بالتالي عمميا في 1970لسنة 

3/3/1970 .



 تشكيل المحكمة العميا : البند األول

تؤلؼ المحكمة العميا مف رئيس كمف : " حسب نص المادة الثالثة مف قانكف المحكمة العميا

أما ". نائب أك أكثر لمرئيس، كعدد كاؼ مف المستشاريف، كتصدر أحكاميا مف سبعة مستشاريف 

المادة السادسة مف نفس القانكف فقد تناكلت الشركط الكاجب تكافرىا فيمف يعيف مستشارا لدل 

بأف تتكفر فيو الشركط العامة البلزمة لتكلي القضاء، طبقا ألحكاـ قانكف السمطة . المحكمة العميا

 .القضائية

بينما حددت المادة السابعة مف ذات القانكف بأف يككف تعييف رئيس المحكمة كنكابو 

كالمستشاريف بقرار مف رئيس الجميكرية، كيشترط مكافقة المجمس األعمى لمييئات القضائية 

. بخصكص تعييف النكاب كالمستشاريف، كيككف التعييف لمدة ثبلث سنكات قابمة لمتجديد

اختصاصات المحكمة العميا : البند الثاني

تختص المحكمة العميا بالفصؿ في دستكرية القكانيف كالمكائح، إلى جانب اختصاصاتيا 

األخرل، إذا ما دفع بعدـ الدستكرية أماـ إحدل المحاكـ، كتحدد المحكمة التي أماميا الدفع ميعادا 

لمخصـك لرفع الدعكل بذلؾ أماـ المحكمة العميا، كتكقؼ النظر في الدعكل األصمية لحيف البت في 

كترجع أىمية جعؿ االختصاص بالفصؿ في دستكرية القكانيف لممحكمة العميا دكف غيرىا، لما . الدفع

يترتب عمى ىذه المسألة الخطكرة مف أف تقـك المحاكـ بالفصؿ في الدستكرية كؿ عمى حدة، كتتبايف 

حيث كانت ىناؾ محاكـ تقضي بدستكرية قانكف معيف بينما تقضي أخرل بعدـ . بذلؾ اآلراء

.  228دستكريتو
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كقيؿ في تبرير إسناد الرقابة عمى الدستكرية لممحكمة العميا، بأف ىذا ىك الكضع الطبيعي 

لؤلمكر، فالقضاء ىك المختص أصبل بالرقابة عمى الدستكرية، كقياـ المحكمة العميا بالرقابة ىك نكع 

مف التنظيـ القضائي العادم، كما أف االكتفاء بالمحكمة العميا يؤدم إلى عدـ إثارة حساسية المشرع 

. 229عند قياـ المحكمة العميا بالحكـ بإلغاء القكانيف غير الدستكرية

كأكضح قانكف المحكمة العميا بأف اختصاص المحكمة ىك عف طريؽ الدفع الفرعي كليس 

مف نفس القانكف بأف تختص المحكمة العميا  (4/1)حيث نصت المادة . عف طريؽ الدعكل األصمية

الفصؿ دكف غيرىا في دستكرية القكانيف إذا ما دفع بعدـ دستكرية قانكف أماـ إحدل :  " بما يأتي

كتحدد المحكمة التي أثير أماميا الدفع ميعادان لمخصكـ لرفع الدعكل بذلؾ أماـ المحكمة . المحاكـ

العميا كيكقؼ الفصؿ في الدعكل األصمية حتى تفصؿ المحكمة العميا في الدفع فإذا لـ ترفع الدعكل 

". في الميعاد اعتبر الدفع كأف لـ يكف 

كبسطت المحكمة العميا رقابتيا عمى كافة التشريعات عمى اختبلؼ أنكاعيا كمراتبيا مف 

رقابتيا تنبسط عمى التشريعات كافة عمى اختبلؼ : " قكانيف كلكائح، حيث جاء في قرار ليا بأف

أنكاعيا كمراتبيا سكاء كانت تشريعات أصمية صادرة عف الييئة التشريعية أـ كانت تشريعات فرعية 

ف لـ تعتبر  صادرة مف السمطة التنفيذية، إذ أف التشريعات كالمكائح تعتبر قكانيف مف حيث المكضكع كا 

. 230"كذلؾ مف حيث الشكؿ لصدكرىا مف السمطة التنفيذية 

مف قانكف المحكمة العميا المصرم، قد أكدت عمى أف  (13)كالجدير باإلشارة ىنا، أف المادة 

كما نصت . أحكاـ المحكمة كقراراتيا نيائية كغير قابمة لمطعف فييا بأم طريؽ مف طرؽ الطعف
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تنشر : "  عمى أف1970 لسنة 66مف قانكف اإلجراءات كالرسـك أماـ المحكمة العميا رقـ  (31)المادة 

في الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصكص القانكنية ككذلؾ منطكؽ األحكاـ الصادرة مف المحكمة 

". العميا بالفصؿ في دستكرية القكانيف، كتككف ىذه األحكاـ ممزمة لجميع جيات القضاء 

  كمػف ثـ فإف حكـ المحكمة العميا الصادر بتقرير عدـ دستكرية قانكف معيف يمـز محكمة 

المكضكع باالمتناع عف تطبيؽ ىذا القانكف، كيبقى ىذا القانكف قائمان مف الناحية النظرية إلى أف 

.  يمغيو المشرع، إال أنو يفقد قيمتو التطبيقية أماـ المحاكـ كافة ألنيا ستمتنع عف تطبيقو

 
 
 
 
 

المطمب الثاني 
الرقابة عمى الدستورية في ظل 

قانون المحكمة الدستورية العميا المصري 
 

     مزايا إسناد الرقابة الدستورية لمحكمة متخصصة

 
يرل بعض الفقياء أف مف مزايا إسناد الرقابة لمحكمة دستكرية متخصصة، فيو عدـ الخركج 

عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات عمى اعتبار أف المحكمة الدستكرية تعد ىيئة قضائية خاصة ينشئيا 

الدستكر إلى جانب السمطات الثبلث، كليس كما يحدث عادة بتصدم المحاكـ العادية ألعماؿ 

كىكريك  (Duguit)كمف جية أخرل يرل البعض اآلخر مف أمثاؿ دكجي . السمطة التشريعية

(Hauriou)  كجيز(Jeze) أف ممارسة القضاء العادم لمرقابة عمى الدستكرية ال يعتبر تدخبل في ،



عمؿ السمطة التشريعية، كيعتبركف أف قياـ ىيئة خاصة كالمحكمة الدستكرية يعد تدخبل في العمؿ 

.  231السياسي

بأف الرقابة عمى دستكرية القكانيف ال يعد خركجا عمى مبدأ الفصؿ : كأتفؽ مع الرأم القائؿ

بيف السمطات، فميس في إلغاء قانكف مخالؼ لمدستكر أمي اعتداءو عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات، أك 

تدخؿو في العمؿ التشريعي، سكاء أكاف الحكـ باإللغاء صادرا عف محاكـ القضاء العادم أك مف 

كنص الدستكر عمى تشكيؿ محكمة متخصصة لمراقبة دستكرية القكانيف . محكمة دستكرية متخصصة

كالمكائح، ال يعد خركجا عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات، كال تدخبل بالعمؿ التشريعي، بؿ ىك رقابة 

. عمى دستكرية القكانيف كالمكائح، منعا لمخالفة الدستكر

إف دكر الرقابة عمى دستكرية القكانيف ىك في إلزاـ السمطة التشريعية الحدكد الدستكرية، كذلؾ 

كيؤدم ذلؾ إلى تحقيؽ ىدؼ منع انحراؼ السمطات، كعدـ . بإبطاؿ أية قكانيف تككف مخالفة لمدستكر

تركيز السمطة في يد كاحدة، كيؤدم بالتالي إلى الحد مف ظاىرة انحراؼ السمطة التشريعية، كخركجيا 

. 232عف حدكد الدستكرية

عممان بأف بعض النظـ الدستكرية تسند االختصاص بالفصؿ في دستكرية القكانيف المثارة 

بكاسطة دعكل اإللغاء إلى المحكمة العميا، بينما يسند البعض اآلخر ذلؾ االختصاص إلى محكمة 

دستكرية متخصصة، كالفرؽ بيف الحالتيف أنو في الحالة الثانية ينص الدستكر عمى إنشاء مثؿ ىذه 

.   المحاكـ المتخصصة كيسند إلييا أمر الفصؿ في دستكرية القكانيف بالرغـ مف كجكد المحاكـ العميا
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إف جعؿ الرقابة عمى دستكرية القكانيف كالمكائح مف اختصاص محكمة دستكرية متخصصة 

. ، كفيو تتركز الرقابة في محكمة كاحدة ينشئيا الدستكر ليذا الغرض(مركزية الرقابة)يسمى بنظاـ 

كبالتالي تقتصر ىذه الحالة عمى الدعكل التي ترفع فييا دعكل عدـ الدستكرية ابتداء أماـ المحكمة 

. الدستكرية كتككف نتيجتيا أف تقـك المحكمة الدستكرية بإلغاء القكانيف غير الدستكرية

 
الفرع األول 

تشكيل المحكمة الدستورية العميا المصرية 
وضمانات أعضائيا 

 
: تشكيل المحكمة: أوال

 
تؤلؼ المحكمة : " مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا المصرم عمى أف (3)نصت المادة 

كتصدر أحكاميا كقراراتيا مف سبعة أعضاء كيرأس جمساتيا . مف رئيس كعدد كاؼ مف األعضاء

رئيسيا أك أقدـ أعضائيا، كعند خمك منصب الرئيس أك غيابو أك كجكد مانع لديو يقـك مقامو األقدـ 

.  233"فاألقدـ مف أعضائيا في جميع اختصاصاتو 

لـ يحدد المشرع في المادة السابقة عدد أعضاء المحكمة، بؿ اكتفى بالنص عمى كجكد عدد 

مما يجعؿ احتماؿ تدخؿ السمطة السياسية . كاؼ كأف تصدر قراراتيا كأحكاميا مف سبعة أعضاء

في تعييف أعضاء جدد في المحكمة مف طرفيا لمتدخؿ في إصدار القرارات، ككاف  (رئيس الجميكرية)

. مف األجدل بالمشرع المصرم أف يحدد عددا معينا ألعضاء المحكمة
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، الشركط الكاجب تكافرىا في أعضاء المحكمة، 234مف نفس القانكف (4)كما بينت المادة 

فتطمبت فيمف يعيف عضكا في المحكمة الدستكرية العميا أف تتكافر فيو الشركط العامة البلزمة لتكلي 

 سنة ميبلدية، كأف يككف مف بيف 45القضاء طبقا ألحكاـ قانكف السمطة القضائية، كأال يقؿ سنو عف 

.  235أعضاءي المحكمة العميا الحالييف:    * الفئات التالية

أعضاءي الييئات القضائية الحالييف كالسابقيف ممف أمضكا في كظيفة مستشار أك ما يعادليا خمس * 

 .سنكات متصمة عمى األقؿ

أساتذةي القانكف الحالييف كالسابقيف بالجامعات المصرية ممف أمضكا في كظيفة أستاذ ثماني سنكات * 

 .متصمة عمى األقؿ

المحامكف الذيف اشتغمكا أماـ محكمة النقض كالمحكمة اإلدارية العميا عشر سنكات متصمة عمى * 

.  األقؿ

:       مف القانكف بنصيا عمى أف (5)أما عف تعييف رئيس المحكمة كاألعضاء فقد تناكلتو المادة 

يعيف عضك المحكمة بقرار مف رئيس الجميكرية بعد أخذ رأم المجمس األعمى لمييئات القضائية " 

. كذلؾ مف بيف اثنيف ترشح أحدىما الجمعية العامة لممحكمة كيرشح اآلخر رئيس المحكمة

. كيجب أف يككف ثمثا أعضاء المحكمة عمى األقؿ مف بيف أعضاء الييئات القضائية* 

". كيحدد قرار التعييف كظيفة العضك كأقدميتو بيا * 
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 . ٔلذ طضٔع لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب انًظغ٘



نجد أف ىذه المادة فرقت بيف تعييف الرئيس كالذم ينفرد بو رئيس الجميكرية كبيف تعييف 

األعضاء كالذم ال بد فيو مف ضركرة أخذ رأم المجمس األعمى لمييئات القضائية قبؿ صدكر قرار 

. رئيس الجميكرية، ككاف مف األفضؿ أف يتـ تعييف رئيس المحكمة بنفس طريقة تعييف األعضاء

 
:  ضمانات أعضاء المحكمة: ثانيا

 
تضمنت نصكص قانكف المحكمة الدستكرية العميا أحكاما تتعمؽ بالعديد مف الضمانات 

المحكمة : " لممحكمة الدستكرية كأعضائيا؛ فنصت المادة األكلى مف القانكف المذككر عمى أف

كأف أعضاء المحكمة الدستكرية العميا غير قابميف ". الدستكرية العميا ىيئة قضائية مستقمة بذاتيا 

. 236لمعزؿ كال ينقمكف إلى كظائؼ أخرل إال بمكافقتيـ

ال يجكز ندب أك إعارة أعضاء المحكمة إال : " مف نفس القانكف بأنو (13)كقضت المادة 

كفي ذلؾ مراعاة ". لؤلعماؿ القانكنية بالييئات الدكلية أك الدكؿ األجنبية أك لمقياـ بمياـ عممية 

. لتفرغيـ لمعمؿ الرقابي، كعدـ التأثير عمييـ

فقد نظمتا ما يتعمؽ بحقكؽ األعضاء ككاجباتيـ، كما يتعمؽ بالتقاعد  (15ك14)أما المادتاف 

كجعؿ القانكف لممحكمة الدستكرية . كالرد كالمخاصمة عمى نسؽ ما يجرم لمستشارم محكمة النقض

العميا الحؽ في الفصؿ في طمب الرد، كدعكل المخاصمة بكامؿ أعضائيا عدا العضك المشار إليو، 

. مع استبعاد أحدث األعضاء
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إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر : " مف نفس القانكف عمى أنو (19)كما أكدت المادة 

مف شأنو المساس بالثقة أك االعتبار أك اإلخبلؿ الجسيـ بكاجبات أك مقتضيات كظيفتو يتكلى رئيس 

بعد دعكة العضك – فإذا قررت المجنة . المحكمة عرض األمر عمى لجنة الشئكف الكقتية بالمحكمة

أف ىناؾ محبل لمسير في اإلجراءات ندبت أحد أعضائيا أك لجنة مف ثبلثة منيـ – لسماع أقكالو 

. 237لمتحقيؽ، كيعتبر العضك المحاؿ إلى التحقيؽ في إجازة بمرتب كامؿ مف تاريخ ىذا القرار

كيعرض التحقيؽ بعد انتيائو عمى الجمعية العامة المنعقدة في ىيئة محكمة تأديبية فيما عدا 

– بعد سماع دفاع العضك كتحقيؽ دفاعو – مف شارؾ مف أعضائيا في التحقيؽ أك االتياـ لتصدر 

كيككف الحكـ نيائيا . حكميا بالبراءة أك بإحالة العضك إلى التقاعد مف تاريخ صدكر الحكـ المذككر

". غير قابؿ لمطعف بأم طريؽ 

كمنح القانكف المحكمة الدستكرية العميا االختصاص دكف غيرىا بالفصؿ في الطمبات 

كما أكدت المادة . 238الخاصة بالمرتبات كالمكافآت كالمعاشات بالنسبة ألعضائيا كالمستحقيف منيـ

مف قانكف المحكمة عمى استقبللية المحكمة الدستكرية العميا إذ جعمت لممحكمة مكازنة خاصة  (56)

كتباشر . 239مستقمة تيعد عمى نمط المكازنة العامة لمدكلة، كتبدأ ببداية السنة المالية كتنتيي بنيايتيا

الجمعية العامة لممحكمة السمطات المخكلة لكزير المالية في القكانيف كالمكائح؛ كما يباشر رئيس 

المحكمة السمطات المخكلة لكزير التنمية اإلدارية، كلرئيس الجياز المركزم لمتنظيـ كاإلدارة 

. بخصكص المكازنة
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باإلضافة إلى كؿ الضمانات المذككرة، نص القانكف عمى ضمانة عامة، كىي أف تسرم في 

شأف أعضاء المحكمة جميع الضمانات كالمزايا كالحقكؽ كالكاجبات المقررة بالنسبة لمستشارم محكمة 

إف جميع الضمانات التي نص عمييا قانكف المحكمة الدستكرية . النقض كفقا لقانكف السمطة القضائية

العميا لتؤكد عمى استقبلؿ المحكمة بجميع أعضائيا كالعامميف فييا مف جميع النكاحي، العممية كالفنية 

.  كالمالية

 



الفرع الثاني 
 ضوابط اختصاص المحكمة الدستورية العميا المصرية 

في الرقابة عمى دستورية لوائح الضرورة 
 

 :اختصاصات المحكمة: أوال

 
 إال أنيا لـ تيحتـر ،عمى الرغـ مف كضكح كدقة الشركط الدستكرية إلصدار لكائح الضركرة

كاألمثمة عمى إصدار قرارات بقكة .  كيتـ تجاكزىا باستمرار،بشكؿ كامؿ مف قبؿ السمطة التنفيذية

. القانكف كثيرة كشاممة لحاالت قانكنية كسياسية عديدة

تعتبر الرقابة عمى دستكرية لكائح الضركرة أحد االختصاصات التي تمارسيا المحكمة ك

الدستكرية العميا في مصر، كقد كرد تبرير ىذا االختصاص في المذكرة اإليضاحية لقانكف المحكمة 

  .في البند السادسالدستكرية العميا 

تتكلى المحكمة الدستكرية العميا : "  عمى أف1971مف دستكر سنة  (175)كنصت المادة 

دكف غيرىا الرقابة عمى دستكرية القكانيف كالمكائح، كتتكلى تفسير النصكص التشريعية كذلؾ كمو عمى 

الكجو المبيف في القانكف، كيعيف القانكف االختصاصات األخرل لممحكمة كينظـ اإلجراءات التي تتبع 

، 25) حدد في المادتيف 1979لسنة  (48)كبصدكر قانكف المحكمة الدستكرية العميا رقـ ". أماميا 

عمى دستكرية – دكف غيرىا – اختصاصات المحكمة الدستكرية العميا كالتي تتمثؿ في الرقابة  (26

. القكانيف كالمكائح

إف المستفاد مف ىذا النص أف : " كقضت المحكمة الدستكرية العميا في ىذا المكضكع بقكليا

الدستكر كاف جعؿ لرئيس الجميكرية اختصاصا في إصدار قرارات يككف ليا قكة القانكف في غيبة 



مجمس الشعب، إال انو رسـ ليذا االختصاص االستثنائي حدكدا ضيقة تفرضيا طبيعتو االستثنائية 

كمنيا ما يتعمؽ بشركط ممارستو، كمنيا ما يتصؿ بمآؿ ما قد يصدر مف قرارات استنادا إليو، فأكجب 

إلعماؿ رخصة التشريع االستثنائي أف يككف مجمس الشعب غائبا، كأف تتييأ خبلؿ ىذه الغيبة 

ظركؼ تتكافر بيا حالة تسكِّغ لرئيس الجميكرية سرعة مكاجيتيا بتدابير ال تحتمؿ التأخير إلى حيف 

.  باعتبار أف تمؾ الظركؼ ىي مناط ىذه الرخصة كعمة تقريرىا،انعقاد مجمس الشعب

ذا كاف الدستكر يتطمب ىذيف الشرطيف لممارسة ذلؾ االختصاص التشريعي االستثنائي،  كا 

باعتبارىما مف الضكابط المقررة . فإف رقابة المحكمة الدستكرية العميا تمتد إلييا لمتحقؽ مف قياميما

في الدستكر لممارسة ما نص عميو مف سمطات، شأنيما في ذلؾ شاف الشركط األخرل التي حددتيا 

كمف بينيا ضركرة عرض القرارات الصادرة استنادا إلييا عمى مجمس الشعب لمنظر في  (147)المادة 

 .240"إقرارىا أك عبلج آثارىا 

، عمبلن بأحكاـ (29،27،25)كأخذت المحكمة الدستكرية العميا بنظاـ الرقابة المركزية، المكاد 

مما يعني أف المشرع الدستكرم قد أخذ بقاعدة مركزية الرقابة القضائية . مف الدستكر (175)المادة 

كاختص بيا ىيئة قضائية مستقمة ىي المحكمة الدستكرية العميا دكف . عمى دستكرية القكانيف كالمكائح

كجعمو اختصاص عاـ شامؿ لمختمؼ الطعكف الدستكرية، سكاء . غيرىا مف الجيات القضائية األخرل

. ما كاف منيا مخالفة شكمية لئلجراءات، أك مخالفة مكضكعية ألحكاـ الدستكر

كالنتيجة الحتمية ليذه النصكص، أف الجيات القضائية العادية ال تممؾ التعرض لمدستكرية 

أك الرقابة عمى الدستكرية بالنسبة لمقكانيف كالمكائح، مما يحقؽ االستقرار القضائي كالكحدة كاالنسجاـ 

.  في تطبيؽ القكانيف كالقكاعد الدستكرية
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كما تختص المحكمة الدستكرية العميا أيضا بتفسير نصكص القكانيف الصادرة مف السمطة 

التشريعية كالقرارات بقكة القانكف الصادرة عف رئيس الجميكرية كذلؾ عند إثارتيا خبلفا في التطبيؽ 

.  241ككاف ليا مف األىمية ما يستدعي التكحيد في التفسير

: ضوابط اختصاص المحكمة: ثانيا

 
كأحكاـ . تشبو البلئحة القانكف مف الناحية المكضكعية، فكبلىما يتضمف قكاعد عامة مجردة

ذا أخطأ القاضي في تفسير  البلئحة تفسر كتطبؽ بنفس طريقة تفسير كتطبيؽ أحكاـ القانكف، كا 

كتطبيؽ البلئحة كاف حكمو معيبا بعيب مخالفة القانكف أك الخطأ في تطبيقو كتأكيمو، كمف ثـ كاف 

 كتتفؽ البلئحة مع القانكف .242حكمو قاببل لمطعف بالنقض أك الطعف أماـ المحكمة اإلدارية العميا

كذلؾ في كجكب الخضكع لمدستكر، فمف كاجب السمطة التشريعية كالسمطة التنفيذية إتباع أحكاـ 

  .الدستكر عند كضعيا لمتشريعات كالمكائح

 
  في رقابة دستكرية المكائح بما يميضوابط المحكمة الدستورية العمياتتمثؿ  :

: تختص المحكمة الدستورية العميا بالرقابة عمى دستورية الموائح- 1

إف اختصاص المحكمة الدستكرية العميا في مجاؿ الرقابة عمى الدستكرية، منحصر في 

النصكص التشريعية أيا كاف مكضكعيا أك نطاؽ تطبيقيا أك الجية التي أقرتيا أك أصدرتيا، كعميو 

فإف محؿ الرقابة ىك قكاعد القانكف المكضكعية، محددا عمى ضكء النصكص التشريعية التي تتكلد 

عنيا مراكز قانكنية، سكاء كردت ىذه النصكص في التشريعات األصمية، التي تقرىا السمطة 
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 .(299)يغجغ ؿبثك، ص .  انـُبع٘، و



التشريعية أـ التشريعات الفرعية التي تصدرىا السمطة التنفيذية، في حدكد صبلحياتيا التي أناطيا بيا 

. كتعتبر لكائح الضركرة مف المكائح التي تخضع لرقابة المحكمة الدستكرية العميا. 243الدستكر

كقد أكضحت المذكرة اإليضاحية لقانكف المحكمة الدستكرية العميا الدكر الذم منحو الدستكر 

تأكيدا ألىمية الدكر الذم أسبغو الدستكر عمى المحكمة : " لممحكمة بقكليا في البند السادس

الدستكرية العميا لتحقيؽ الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف كالمكائح مع تكحيد مفيـك نصكص 

الدستكر بما يحقؽ استقرار الحقكؽ، حرص القانكف عمى أف يككف ليذه المحكمة دكف غيرىا القكؿ 

الفصؿ فيما يثكر مف منازعات حكؿ دستكرية القكانيف كالمكائح سكاء أكانت قكانيف عادية صادرة مف 

السمطة التشريعية أـ تشريعات الئحية فرعية صادرة مف السمطة التنفيذية في حدكد اختصاصيا 

".   الدستكرم، كسكاء أكانت ىذه المكائح عادية أـ لكائح ليا قكة القانكف 

مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا، اختصاص المحكمة برقابة  (25)كقد جعؿ نص المادة 

المكائح التنفيذية، )الدستكرية شامبل لكافة أنكاع المكائح، سكاء ما صدر منيا في األكقات العادية 

المكائح التفكيضية، المكائح التي تصدر في )، أك التي تصدر في األكقات االستثنائية (المكائح المستقمة

مف قانكف المحكمة الدستكرية العميا عمى  (26)بينما أكدت المادة . (حالة الطكارئ، كلكائح الضركرة

الصادرة عف رئيس " القرارات بقكانيف " اختصاص المحكمة الدستكرية العميا في شأف تفسير المكائح 

. الجميكرية فقط

  
  :تختص المحكمة الدستورية العميا برقابة مخالفة الموائح لمدستور- 2
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تأخذ مخالفة البلئحة لمدستكر صكرا عدة؛ فقد تخالؼ البلئحة الدستكر مباشرة، كىي الحالة 

كما قد يتكسط القانكف بيف البلئحة . التي تدخؿ في نطاؽ اختصاص المحكمة الدستكرية العميا

كالدستكر، كتككف المخالفة ىنا باستناد البلئحة إلى قانكف غير دستكرم، أك بمخالفتيا لمقانكف 

. كال تقع ىذه الحالة ضمف نطاؽ اختصاص المحكمة الدستكرية العميا. كالدستكر معا

ففي حالة استناد البلئحة لقانكف مخالؼ لمدستكر، يتعمؽ األمر ىنا بعدـ دستكرية القانكف ال 

البلئحة، إذ أف مخالفة البلئحة جاء بسبب استنادىا إلى القانكف غير الدستكرم، كعمى ذلؾ فالطعف 

فإذا كجد قاضي المكضكع أف . في البلئحة سكؼ يثير مكضكع عدـ دستكرية القانكف الذم تستند إليو

البلئحة المخالفة لمدستكر، يرجع سببيا إلى مخالفة القانكف الذم تستند إليو لمدستكر، يقـك بإحالة ىذا 

القانكف إلى المحكمة الدستكرية العميا لبحث دستكريتو، فإذا قررت المحكمة الدستكرية عدـ دستكرية 

القانكف كبطبلنو تبطؿ بالتالي البلئحة التي تستند إليو، كالمراد تطبيقيا عمى كقائع الدعكل 

. 244المكضكعية

أما في حالة مخالفة البلئحة لمقانكف كالدستكر معان، فإف الرقابة عمى البلئحة في ىذه الحالة 

.  تككف عمى شرعيتيا، أم رقابة عمى مخالفتيا لمتشريع العادم

كمما ال شؾ فيو أف الدستكر ىك الذم يمد المحكمة الدستكرية بالمناط الذم تتخذه معيارا 

كمف الطبيعي أف تتحدد الرقابة عمى الشرعية الدستكرية بالنظر إلى قكاعد . مرجعيا لرقابتيا الدستكرية

كبناء عمى ما . الدستكر بحكـ مرتبتيا األعمى كسمكىا بيف القكاعد القانكنية األخرل عمى اختبلفيا

تقدـ فإف التحقؽ مف ككف العمؿ التشريعي مطابقا لمدستكر ىك األساس المنطقي الختصاص 
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 .(302)يغجغ ؿبثك، ص . انـُبع٘، و



المحكمة الدستكرية بالرقابة عمى دستكرية التشريعات، كتحدد المرجعية التي تعتمد عمييا ىذه المحكمة 

 .245في ممارسة اختصاصيا كىك الدستكر

إف الرقابة التي تباشرىا المحكمة الدستكرية العميا عمى الشرعية الدستكرية تنصب عمى 

بما - التعارض بيف القكاعد القانكنية الكاردة في كؿ مف النصكص الدستكرية كالنصكص التشريعية 

فإف مناطيا ىك؛ الفصؿ فيما يدعى بو مف مخالفة النصكص . ضدىا المطعكف- فييا المكائح 

. 246القانكنية أيا كانت الجية التي أقرتيا أك أصدرتيا، لنصكص الدستكر
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 .(251)يغجغ ؿبثك، ص .  ؿغٔع، أ
246

 .(238)انًغجغ ؿبثك، ص .  ؿغٔع، أ



 المبحث الثاني
عمى دستورية القضائية الرقابة 

القوانين المؤقتة في األردن 
 

نتيجة لعدـ كجكد النص الدستكرم الصريح عمى حؽ الرقابة عمى القكانيف العادية، فإننا  

نبلحظ أف نظاـ الرقابة في األردف قد اتخذ صكرة االمتناع عف تطبيؽ القانكف العادم المخالؼ 

لمدستكر، كىذا يعني عدـ تطبيؽ القانكف بالنسبة لمدعكل التي رفعت أماـ المحكمة، حيث أف 

كال شؾ أف الرقابة . المحكمة في ىذه الحالة ال تممؾ إلغاء القانكف أك بطبلنو كال حتى كقؼ العمؿ بو

التي مارسيا القضاء في األردف قبؿ صدكر قانكف محكمة العدؿ العميا، كالمتمثمة باالمتناع عف 

تطبيؽ القانكف، ىي رقابة ناقصة ألف االمتناع عف تطبيؽ القانكف يبقيو مكجكدا رغـ مخالفتو لمدستكر 

.  كتسرم آثاره بالنسبة لمكافة

كاف مف األٍكلى بالقضاء األردني أف يمارس رقابتو بشكؿ آخر، عف طريؽ إلغاء القانكف 

ف كاف ال يقكـ بتطبيؽ القانكف المؤقت غير الدستكرم في القضية التي تعرض . مثبلن  ألف القضاء كا 

عميو، إال أف ىذا القانكف يبقى سارم المفعكؿ كنافذ حكما في غير ىذه القضية، كال يممؾ األفراد بناء 

عميو الطعف بعدـ دستكرية القانكف المؤقت بدعكل أصمية مباشرة، حيث ال بد مف التأني إلى أف يتـ 

تطبيؽ القانكف المؤقت في قضية مكضكعية، ثـ يتـ الطعف بعدـ مشركعية اإلجراء ألنو صدر استنادان 

. لقانكف مؤقت مخالؼ ألحكاـ الدستكر

أما بعد صدكر قانكف محكمة العدؿ العميا، كبسط رقابتيا عمى دستكرية القكانيف المؤقتة، 

نجدىا تقرر كقؼ العمؿ بالقانكف المؤقت المخالؼ لمدستكر، كيبقى بالنسبة لنا كقؼ العمؿ بالقانكف 



ف كاف كقؼ العمؿ ىنا ال يصؿ إلى  أكثر فعالية كديمقراطية مف االمتناع عف تطبيؽ القانكف، كا 

مرحمة إلغاء القانكف المؤقت المخالؼ لمدستكر، بؿ يعني عدـ إمكانية تطبيقو كعدـ سرياف مفعكلو في 

أم قضية قد تعرض عمى القضاء كلكف مع اإلبقاء عمى القانكف المؤقت، حيث يتـ تجميده، فبل ينتج 

كتختمؼ ىذه المسألة عف إبطاؿ أك . أم أثر قانكني في المستقبؿ إلى حيف عرضو عمى مجمس األمة

نياء القانكف المؤقت، ثـ إزالتو مف  إلغاء القانكف المؤقت، ألف اإلبطاؿ أك اإللغاء يعني؛ إعداـ كا 

.  الكجكد كاعتباره كأف فمـ يكف منذ صدكره

ذا كنتي مف مناصرم رقابة اإللغاء فذلؾ ألف ىذا األسمكب يتميز بنتيجتو الحاسمة، حيث  كا 

يبيف الحكـ الصادر ما إذا كاف القانكف دستكريان فيبقى، أك غير دستكرم فيمغى، فنضمف بالتالي 

.  عنصر الحسـ في مثؿ ىذه اإلشكاالت الدستكرية

 
المطمب األول 

الرقابة القضائية عمى الدستورية قبل إصدار 
قانون محكمة العدل العميا األردني  

 
قامت محكمة العدؿ العميا بتكييؼ القكانيف المؤقتة بأنيا أعماؿه تشريعية، كليست مف قبيؿ 

يتكجب عمى السمطة التنفيذية عند إصدارىا احتراـ أحكاـ الدستكر، بحيث يتعيف كالقرارات اإلدارية، 

األمر الذم .  مف الدستكر األردني (94)عمييا عدـ مخالفة ىذه األحكاـ، كىك ما أكده نص المادة 

شجع السمطة التنفيذية عمى التمادم في المجكء إلى إصدار القكانيف المؤقتة غير مراعية لحالة 

. الضركرة



إال أف الدساتير األردنية المتعاقبة لـ تفرد نصكصا تتعمؽ بحؽ القضاء في الرقابة عمى 

نما ترؾ األمر لتقدير القضاء، كدفع . التشريعات التي تصدرىا السمطة التنفيذية في غيبة البرلماف كا 

إلى أف حسـ األمر في قانكف محكمة . الفقو باتجاه ضركرة بسط رقابة قضائية عمى القكانيف المؤقتة

، حيث أفرد القانكف نصا خاصا سمح فيو لمقضاء بالرقابة عمى 1992 لسنة 12العدؿ العميا رقـ 

 .دستكرية القكانيف المؤقتة

كقد طبؽ القضاءي األردنيي ممثبل بمحكمة التمييز كمحكمة العدؿ العميا الرقابةى عمى دستكرية 

كىك ما أكدتو محكمة العدؿ العميا . القكانيف عف طريؽ كقؼ العمؿ بالقانكف المؤقت المخالؼ لمدستكر

 24مف قانكف االنتخاب المؤقت لمجمس النكاب رقـ  (ج)إف ما كرد في الفقرة : " في قرار ليا جاء فيو

 مف أنو يشترط في المرشح أف يككف قد أتـ الثبلثيف مف عمره كفي أكؿ كانكف ثاني مف 60لسنة 

مف الدستكر لـ تشترط أف  (70)السنة التي يجرم فييا االنتخاب، فيك مخالؼ لمدستكر، إذ أف المادة 

. يككف المرشح قد أتـ الثبلثيف مف عمره في أكؿ كانكف ثاني مف السنة التي يجرم فييا االنتخاب

نما جاء النص مطمقا كىك يجرم عمى إطبلقو بحيث يقبؿ لمترشيح كحيث أف قانكف االنتخاب . كا 

مف الدستكر عمى أنو يجب أف ال يخالؼ  (94)المشار إليو ىك قانكف مؤقت كقد نصت المادة 

 .      247سالفة الذكر ال يعمؿ بو (ج)القانكف المؤقت أحكاـ الدستكر فإف االشتراط الكارد في الفقرة 

ككانت محكمة العدؿ العميا قد نفت رقابتيا عمى التشريعات الصادرة عف السمطة التنفيذية، 

حيث قررت بأف مجرد إقداـ السمطة التنفيذية عمى إصدار تشريع جديد يعفي مجمس الكزراء مف بياف 

األسباب التي دعت إلصدار ذلؾ التشريع، ما داـ أف السمطة التنفيذية بما ليا مف صبلحية التشريع 

كما داـ أف . بمقتضى الدستكر قد رأت أف المصمحة العامة تقتضي إدخاؿ تعديؿ عمى قانكف ما
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 . (389)، ص 15، انـُخ (4)، يجهخ َمبثخ انًذبيٍٛ األعصٍَٛٛ، انؼضص (67/75) ػضل ػهٛب أعصَٛخ على 



تقدير مبلئمة إصدار التشريع مف عدميا أمر يعكد لمسمطة التشريعية فبل رقابة عمييا مف  

. 248القضاء

كنبلحظ ىنا أف محكمة العدؿ العميا ترفض بسط رقابتيا عمى دستكرية ىذا القانكف كترفض 

أف تبحث في الدكافع مف كراء إصداره، كمف ثـ ال تقر بحؽ رقابتيا عمى شرط الضركرة كىك أحد 

 .الشركط التي نص عمييا الدستكر إلصدار القكانيف المؤقتة

يتضح  (94)مف نص المادة : " كمف األحكاـ األخرل كذلؾ ما قضت بو المحكمة العميا بأنو

أنو في األكقات التي يككف فييا مجمس األمة غير منعقد أك منحبل يختفي مبدأ الفصؿ بيف السمطات 

مؤقتا كتجمع السمطة التنفيذية إلى جانب مياـ اإلدارة كظيفة التشريع كليذا فإف القكانيف المؤقتة التي 

تصدرىا ىذه السمطة تعتبر في الكاقع مف قبيؿ األعماؿ التشريعية التي ال يمكف الطعف فييا باإللغاء 

. 249"أماـ ىذه المحكمة 

يبلحظ ىنا أيضا رفض المحكمة بسط رقابتيا ألنيا تعتبر القكانيف المؤقتة أعماال تشريعية 

كقد أدل ىذا القرار إلى عدـ . كليست قرارات إدارية، كىي ال تراقب الدستكرية عمى األعماؿ التشريعية

قبكؿ محكمة العدؿ العميا الدعكل المباشرة بإلغاء أم قانكف مؤقت، مما أتاح لمسمطة التنفيذية 

 .مف الدستكر (94)استغبلؿ صبلحيتيا المخكلة ليا بمكجب نص المادة 

كتناقضت أحكاـ محكمة العدؿ العميا في بعض قراراتيا، حيث أكدت في قرار ليا بعد أف 

مناقشة القانكف : " ردت دعكل المستدعي بعدـ دستكرية قانكف مؤقت لعدـ االختصاص فقضت بأف
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 . (707)، ص 1962نـُخ  (1)يجهخ َمبثخ انًذبيٍٛ، ع  – 88/61 أَظغ لغاع يذكًخ ػضل ػهٛب أعصَٛخ على 
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 .(272 – 271)انـُخ انذبصٚخ ػشغح يٍ يجهخ َمبثخ انًذبيٍٛ األعصٍَٛٛ  ص  (4) ػضص 63/ 41يذكًخ ػضل ػهٛب أعصَٛخ على  



المؤقت في ككنو مخالفا لمدستكر أك غير مخالؼ لو ىك دخكؿ في المكضكع ال تختص محكمة 

 .250"العدؿ العميا في النظر بو 

كال يكجد أم سبب يجعؿ محكمة العدؿ العميا تستبعد رقابتيا عمى القكانيف المؤقتة مف حيث 

 !المكضكع، فما ىي الرقابة التي مارستيا قبؿ ذلؾ كادعتيا

كعادت محكمة العدؿ العميا لتؤكد مرة أخرل االتجاه الخاطئ الذم انتيجتو في حكـ آخر 

إف ككيؿ المستدعي أكرد ىذا الطعف المباشر ضد ما أسماه إجراء كىك القانكف المؤقت : " جاء فيو

، القانكف المعدؿ لقانكف النقؿ عمى الطرؽ الصادر عف المستدعى ضده األكؿ 1977 لسنة 3رقـ 

مجمس الكزراء معتبرا أف ىذا القانكف بمثابة قرار إدارم لصدكره عف السمطة التنفيذية كليس عف 

السمطة التشريعية كيخضع لرقابة محكمة العدؿ العميا بدعكل مباشرة كألنو قد صادر الحقكؽ المكتسبة 

كنرل أف ىذا . التي ترتبت لمككمو بمقتضى القانكف األصمي خبلفا ألحكاـ الدستكر فإنو يطمب إلغاءه

مف الدستكر أجازت لمجمس الكزراء  (94)االدعاء ال يستند إلى أساس مف القانكف ذلؾ ألف المادة 

بمكافقة الممؾ أف يضع قكانيف مؤقتة عندما يككف مجمس األمة غير منعقد أك منحبل كذلؾ في األمكر 

التي تستكجب اتخاذ تدابير ضركرية أك تستدعي نفقات مستعجمة كبما أنو في األكقات التي يككف 

فييا مجمس األمة غير منعقد أك منحبل يختفي مبدأ الفصؿ بيف السمطات مؤقتا كتجمع السمطة 

التنفيذية إلى جانب مياـ اإلدارة مياـ التشريع، أم أف السمطة التنفيذية ىي سمطة مشرعة فإف 

القكانيف الصادرة عنيا بيذه الصفة ال تعتبر قرارات إدارية بؿ عمبل تشريعيا كال تختص محكمة العدؿ 

.  251"العميا بإلغائيا بدعكل مباشرة 
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 .(588)، ص 1974نـُخ  (6،5) ػضص 40/74 يذكًخ ػضل ػهٛب أعصَٛخ على 
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 .(1183)، ص 1977، نـُخ (8-7)يجهخ َمبثخ انًذبيٍٛ انؼضص  – 30/77 أَظغ ػضل ػهٛب أعصَٛخ على 



 
المطمب الثاني 

الرقابة القضائية عمى الدستورية  
في ظل قانون محكمة العدل العميا األردني  

 
تختص :"  عمى أنو1992 لسنة 12مف قانكف محكمة العدؿ العميا رقـ  (7/أ/9)نصت المادة 

المحكمة دكف غيرىا بالنظر في الطعكف المقدمة مف ذكم المصمحة كالمتعمقة بالطعكف التي يقدميا 

أم متضرر بطمب كقؼ العمؿ بأحكاـ أم قانكف مؤقت مخالؼ لمدستكر أك نظاـ مخالؼ لمقانكف أك    

 ".الدستكر 

كبدأت محكمة العدؿ العميا بعد ذلؾ ببسط رقابتيا عمى القكانيف المؤقتة، كتأكد ىذا الحؽ بعد 

 صراحة عمى حؽ المحكمة بكقؼ العمؿ 1992 لسنة 12أف نص قانكف محكمة العدؿ العميا رقـ 

بأم قانكف مؤقت يخالؼ الدستكر، فبدأت بعد ذلؾ المحكمة بممارسة رقابتيا عمى دستكرية القكانيف 

المؤقتة عف طريؽ الدعكل األصمية، كبمكجب ذلؾ فإف محكمة العدؿ العميا تستطيع كقؼ العمؿ 

 .بالقانكف المؤقت المخالؼ لمدستكر

كمرة أخرل عادت محكمة العدؿ العميا لتصكب أكضاعيا كتغير مكقفيا السابؽ فجاء في 

أخضع قانكف محكمة العدؿ العميا القكانيف المؤقتة لمرقابة القضائية كليا كقؼ العمؿ "  :قرار ليا

بأحكاـ أم قانكف مؤقت مخالؼ لمدستكر ألف سمطة إصدار القكانيف المؤقتة شرعت لمجابية ظرؼ 

طارئ كال يجكز استعماليا كسيمة لتنظيـ مكضكعات يختص التشريع العادم بيا، كعمى القضاء أف 

.  252"يراقب تكفر شركط إصدار القانكف المؤقت في حدكد الزمف كفي حدكد المكضكع 
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 .(389)، ص 1998نـُخ  (2،1)ػضص  – 226/97  ػضل ػهٛب أعصَٛخ على 



تختص : " كأكدت المحكمة في قرار آخر عمى اختصاصيا بالرقابة عمى الدستكرية بقكليا

محكمة العدؿ العميا بنظر كقؼ العمؿ بالقانكف المؤقت أك بالنص المخالؼ فيو لمدستكر عمبل بأحكاـ 

 التي أناطت بمحكمة العدؿ الرقابة القضائية عمى 1992 لسنة 12مف قانكنيا رقـ  (7/أ/9)المادة 

 ، البلحقة لصدكره فقطاتدستكرية القكانيف المؤقتة كلـ يقصد المشرع أف يشمؿ االختصاص التشريع

نما أراد أف تنسحب ىذه الرقابة عمى القكانيف المؤقتة السابؽ صدكرىا لصدكر قانكف محكمة العدؿ  كا 

العميا المذككر، باإلضافة إلى أف النص المذككر كرد مطمقا ليشمؿ القكانيف المؤقتة السابقة كالبلحقة 

إعماال لقاعدة المطمؽ يجرم عمى إطبلقو، كعميو فإف محكمة العدؿ العميا تككف مختصة بنظر طمب 

 بحجة مخالفتو لمدستكر 29/1982كقؼ العمؿ بأحكاـ قانكف المالكيف كالمستأجريف المؤقت رقـ 

"253 .

نبلحظ أف محكمة العدؿ العميا قد أكجدت لنفسيا سندا قانكنيا تبرر فيو حقيا في الرقابة عمى 

دستكرية القكانيف المؤقتة، كلـ يعد ىنالؾ أم حجج لمقضاء األردني لمتيرب مف الرقابة عمى دستكرية 

. القكانيف المؤقتة، ما كاف منيا قد صدر قبؿ صدكر قانكف محكمة العدؿ العميا أك بعده

كاتفؽ ىنا مع اجتياد محكمة العدؿ العميا في إخضاعيا القكانيف المؤقتة السابقة عمى صدكر 

قانكف محكمة العدؿ العميا لرقابتيا عمى الدستكرية، كقد كاف األجدل بيا ممارسة ىذه الرقابة قبؿ 

صدكر القانكف المذككر، كذلؾ عف طريؽ ممارستيا ألسمكب رقابة االمتناع، ألف حؽ الرقابة لمقضاء 

ف لـ ينص عميو صراحة، كما أف مف حؽ أم شخص أف يطعف في  مفترض كمكجكد حتى كا 

ف كاف سابقا لصدكر قانكف محكمة العدؿ  دستكرية أم قانكف مؤقت يجده مخالفا ألحكاـ الدستكر كا 

. العميا
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 .(22)، ص 1955، نـُخ (2-1)ػضص  – 76/94 ػضل ػهٛب على أعصَٛخ 



كبعد صدكر قانكف محكمة العدؿ العميا، فرضت المحكمة رقابتيا عمى جميع الشركط التي 

أما القكؿ بأف ال رقابة لمحكمة العدؿ العميا عمى : " مف الدستكر بقكليا (94)نصت عمييا المادة 

حالة الضركرة كاالستعجاؿ بداعي أف تقدير حالة الضركرة كاالستعجاؿ الداعية إلصدار القانكف 

مف قانكف محكمة العدؿ العميا  (7/أ/9)المؤقت يعكد لمسمطة التنفيذية؛ فقكؿ غير سديد ألف المادة 

أناطت بمحكمة العدؿ العميا صبلحية النظر في الطعكف التي يقدميا أم متضرر يطمب كقؼ العمؿ 

بأحكاـ أم قانكف مؤقت مخالؼ لمدستكر أك نظاـ مخالؼ لمقانكف أك الدستكر، فيذا النص أخضع 

القانكف المؤقت لمرقابة القضائية مف حيث مخالفتو لمدستكر ألف عمى القضاء أف يراقب تكافر الشركط 

 إصدار القكانيف المؤقتة قد شرعت لمجابية ظرؼ ة كبما أف سمط،المار ذكرىا في حدكد المكضكع

. 254"طارئ فبل يجكز استعماليا كسيمة لتنظيـ مكضكعات يختص بيا التشريع العادم 

يتضح لنا مف مجمكعة األحكاـ السابقة بأف الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف المؤقتة 

قد تطكرت كأصبحت أمرا كاقعا في القضاء األردني، رغـ عدـ استقرار محكمة العدؿ العميا عمى رأم 

. ثابت كأكيد في شأف الرقابة
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 . (389)، ص 1998، نـُخ (2-1)ػضص  – 226/97 ػضل ػهٛب أعصَٛخ على 



المبحث الثالث 
 الرقابة القضائية عمى دستورية 

المراسيم والقرارات بقوة القانون في فمسطين 
 

تقتضي الضركرة استثناءا السماح لمسمطة التنفيذية بممارسة بعضان مف الكظيفة التشريعية، 

لمكاجية قصكر، أك أزمة تطبيؽ القكاعد القانكنية المكضكعة لتنظيـ سير األمكر العامة في الظركؼ 

كممارستيا لمكظيفة التشريعية ال يعني . العادية كلذلؾ فيذا االستثناء يتعمؽ بمكضكع األزمة فقط

. اختصاصو بكصفو الجياز المنكط بو التشريع (السمطة التشريعية  )بالضركرة سمب البرلماف 

كنبلحظ ىنا أف الضركرات تبيح المحظكرات، في حدكد مكاجية المستجدات التي تفرضيا 

الضركرة إذ ال بد مف مكاجية الحاجة إلى تشريع في الظركؼ العصيبة، كبما أف ىذا التشريع يحتاج 

إصداره إلى سرعة لمعالجة الظرؼ االستثنائي، كليس بمقدكر السمطة التشريعية صاحبة االختصاص 

األصيؿ القياـ بذلؾ بسبب غيابيا، كلتكفر حالة الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير، فإنو ال بد في مثؿ 

صدار لكائح الضركرة . ىذه الحالة منح السمطة التنفيذية صبلحية مكاجية ىذه الظركؼ، كا 

نما عبر تطكر  كلـ تعرؼ النظـ التشريعية القكاعد المنظمة لحالة الضركرة دفعة كاحدة كا 

تاريخي، كلذلؾ سأتناكؿ في ىذا المبحث مف خبلؿ المطمب األكؿ، التطكر التاريخي لمكائح الضركرة 

في فمسطيف، كىي التشريعات التي تصدرىا السمطة التنفيذية عند غياب المجمس التشريعي، كبعد 

. ذلؾ سأتطرؽ لمحديث عف تطكر الرقابة القضائية عمى الدستكرية في فمسطيف

 



المطمب األول 
التطور التاريخي لموائح الضرورة 

في فمسطين 
 

عاشت فمسطيف تحت سمسمة مف الحكـ األجنبي كاالحتبلؿ الذم تعاقبت عميو عدة دكؿ، 

فقد كانت فمسطيف تيعد قبؿ العاـ . كلذلؾ فإف لمسمطة التنفيذية صبلحيات أكسع في مجاؿ التشريع

 جزءان مف الدكلة العثمانية، حيث كانت القكانيف العثمانية ىي المعمكؿ بيا آنذاؾ في فمسطيف، 1917

. ككانت الشريعة اإلسبلمية ىي المصدر األساسي لمتشريعات

 دخمت بريطانيا فمسطيف كأعمف االنتداب البريطاني عمييا رسميا بكاسطة 1917كفي العاـ 

 ساد نظاـ الحكـ العسكرم عمى فمسطيف، 1922-1917كفي الفترة الممتدة مف العاـ . عصبة األمـ

حيث كاف القائد العاـ يصدر التشريعات كاألكامر، التي تيتـ بالدرجة األكلى بالمحافظة عمى أمف 

. 1922كانتيت ىذه الفترة بصدكر مرسـك دستكر فمسطيف سنة . القكات البريطانية

كانتيت الفترة الممتدة بعد ذلؾ بتاريخ انتياء االحتبلؿ البريطاني عمى فمسطيف في 

، كشيدت ىذه الفترة إصدار مجمكعة مف التشريعات عف المندكب السامي البريطاني 15/5/1948

بعد عرضيا عمى المجمس التنفيذم الذم ضـ رؤساء الدكائر الرسمية في الببلد كمعظميـ مف 

كأعتقد أف بإمكاننا ىنا اعتبار القكانيف التي صدرت عف المندكب السامي قكانيف مؤقتة . البريطانييف

. ، جاءت لمصمحة الدكلة المحتمة ممثمة بحككمتيا(لكائح ضركرة)

كبعد انتياء االحتبلؿ البريطاني عمى فمسطيف، تـ كضع الجزء المتبقي منيا بعد االحتبلؿ 

اإلسرائيمي ألكثر مف نصؼ مساحة فمسطيف تحت اإلدارتيف المصرية في قطاع غزة، كاألردنية في 



الضفة الغربية كالقدس الشرقية، حيث خضعت الضفة الغربية لئلدارة األردنية، بينما خضع قطاع غزة 

. لئلدارة المصرية

 
لوائح الضرورة في ظل السيادة األردنية  : البند األول

 ضميا لمضفة الغربية لتصبح جزءا مف المممكة األردنية 1952أعمنت األردف في سنة 

صدار قكانيف جديدة، كما عدلت مف القكانيف المكجكدة  الياشمية، كأعادت بذلؾ صياغة القكانيف كا 

كفي الحديث عف ىذه الحقبة حيث طبقت القكانيف األردنية عمى الضفة الغربية، . بمصادقة مف الممؾ

مف دستكر  (94)، كالمعدلة بالمادة 1952مف الدستكر األردني لعاـ  (94)طبقت كذلؾ نص المادة 

. ككنا قد أشرنا سابقا ليذه المكاد، كمنعا لمتكرار نكتفي بما قدمناه. 1958

 
لوائح الضرورة في ظل السيادة المصرية  : البند الثاني

، كتـ العمؿ بالقكانيف كاألنظمة 15/5/1948كضعت مصر يدىا عمى قطاع غزة بعد تاريخ 

كالمكائح التي كجدت مف زمف االنتداب البريطاني، كذلؾ بأمر مف الحاكـ العسكرم المصرم حتى 

، كالذم استمر العمؿ بو حتى 255(255) صدر القانكف األساسي رقـ 1955كفي العاـ . 1955العاـ 

مف ىذا اإلعبلف  (28)، كتناكلت المادة 1962صدكر اإلعبلف الدستكرم لقطاع غزة في العاـ 

إذا اقتضت األحكاؿ اتخاذ تدابير عاجمة ال تحتمؿ : " الدستكرم لكائح الضركرة حيث نصت عمى أنو

كيجب عرضيا عمى . التأخير، فمممجمس التنفيذم أف يصدر في شأنيا قرارات تككف ليا قكة القانكف

". كتظؿ نافذة ما لـ يقرر المجمس التشريعي إلغاؤىا . المجمس التشريعي عند انعقاده
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إطا ؽغأد أدٕال غٛغ ػبصٚخ رزؼهك ثبأليٍ انؼبو أٔ انُظبو ٔرزطهت ارشبط رضاثٛغ ػبجهخ : " يٍ انمبٌَٕ األؿبؿٙ ػهٗ أَّ (21) َظذ انًبصح 

فههًجهؾ انزُفٛظ٘ أٌ ٚظضع فٙ شأَٓب لغاعاد نٓب لٕح انمبٌَٕ ػهٗ أال ركٌٕ يشبنفخ نٓظا انمبٌَٕ األؿبؿٙ ُٔٚزٓٙ انؼًم ثٓظِ انمغاعاد ثمغاع 

 ".ٚظضع يٍ انًجهؾ انزُفٛظ٘ 



، إال أنو 256أناطت المادة المذككرة صبلحية إصدار القرارات بقكة القانكف بالمجمس التنفيذم

كأكدت المادة كذلؾ عمى . لـ يشترط غياب المجمس التشريعي إلمكاف إصدار مثؿ ىذه القرارات

كال نفيـ ىنا مف عبارة عند االنعقاد إف . ضركرة عرض القرارات عمى المجمس التشريعي عند انعقاده

كانت ىذه القرارات تصدر بيف أدكار عدـ انعقاد المجمس التشريعي، أـ أنيا قد تصدر عف المجمس 

.  التنفيذم في أم كقت مف أكقات انعقاد المجمس التشريعي

أعطى المشرع كذلؾ لممجمس التشريعي صبلحية إلغاء القرارات بقكة القانكف، كلكنو لـ يحدد 

مدة زمنية معينة إلقرار المجمس ليذه القرارات، كلـ يتطمب أصبلن ىذا اإلقرار، كاعتبر مجرد عرضيا 

.    عميو إقراران ليا

 
اغتصاب سمطة التشريع في عيد االحتالل اإلسرائيمي : البند الثالث

 بالمخالفة ألحكاـ القانكف الدكلي، كعممت 5/6/1967بدأ زمف االحتبلؿ اإلسرائيمي في 

، الذم 1967لسنة  (2)سمطة االحتبلؿ بعد ذلؾ عمى كضع األكامر العسكرية، كأصدرت القرار رقـ 

يؤكد سرياف جميع القكانيف كالقرارات األردنية كالمصرية المعمكؿ بيا كقتئًذ، ما لـ يتـ تعديميا أك 

كظمت سمطة االحتبلؿ تصدر األكامر العسكرية عمى مدل سبع كعشريف عاما متكاصمة مف . إلغاؤىا

.  1994االحتبلؿ، أم حتى العاـ 

 
لوائح الضرورة في ظل السمطة الوطنية الفمسطينية  : البند الرابع
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- 2. انذبكى انؼبو عئٛـب- 1: ٚؤنف انًجهؾ انزُفٛظ٘ يٍ: "  ػهٗ أ1962ٌ يٍ اإلػالٌ انضؿزٕع٘ نمطبع غؼح فٙ انؼبو 24 َظذ انًبصح 

يضٚغ انزؼهٛى -  6. يضٚغ انًبنٛخ ٔااللزظبص أػؼبء- 5. يضٚغ انضاسهٛخ ٔاأليٍ انؼبو- 4. يضٚغ انشئٌٕ انمبََٕٛخ- 3. (إٌ ٔجض)َبئت انذبكى انؼبو 

ٔٚؼٍٛ . يضٚغ انشئٌٕ انًضَٛخ- 11. يضٚغ انشئٌٕ االجزًبػٛخ- 10. يضٚغ انشئٌٕ انجهضٚخ- 9. يضٚغ األشغبل- 8. يضٚغ انظذخ- 7. ٔانضمبفخ

 .انًضٚغٌٔ َٔبئت انذبكى انؼبو، إطا الزؼٗ األيغ رؼُٛٛٓى، ثمغاع يٍ ٔػٚغ انذغثٛخ نهجًٕٓعٚخ انؼغثٛخ انًزذضح



، بمكجب 1994أقامت السمطة الكطنية الفمسطينية حكميا الذاتي في غزة كأريحا في العاـ 

. 1996كبدأت بعد ذلؾ عممية إعادة االنتشار لقكات االحتبلؿ اإلسرائيمية في العاـ . اتفاقية اكسمك

كبما يتعمؽ بالتشريعات كالقكانيف، قاـ ديكاف الفتكل كالتشريع بكضع القرارات كالقكانيف إلى تـ إجراء 

، كالذم ىك صاحب 1996انتخابات المجمس التشريعي في العشريف مف كانكف الثاني، مف العاـ 

. االختصاص األصيؿ بكضع التشريعات كالقكانيف في فمسطيف كما ىك الحاؿ في برلمانات العالـ

كبقي ديكاف الفتكل كالتشريع تابعا لمسمطة التنفيذية، كداعما لممجمس التشريعي في إعداد مشاريع 

قرارىا، أك تعديميا، أك رفضيا . القكانيف التي يقكـ األخير بالمصادقة عمييا كا 

كعمى الرغـ مف قياـ المجمس التشريعي الفمسطيني، كبدء عممو األساسي بكضع القكانيف 

كالتشريعات الفمسطينية المكىًحدة لمقكانيف في ًشقىٌي الكطف، الضفة الغربية كقطاع غزة، قاـ رئيس 

السمطة الفمسطينية بإصدار العديد مف القرارات كالمراسيـ ذات الطابع التشريعي، كما أصدر مراسيـ 

، ك "لمقتضيات المصمحة العامة " بقكة القانكف، تضمنت ىذه المراسيـ إلضفاء الشرعية عمييا عبارة، 

كقد ". بعد مكافقة مجمس الكزراء " ، كعبارة "نظرا لعدـ انعقاد المجمس التشريعي في إجازتو العادية " 

 ىك 1952يككف إصدار مثؿ ىذه القرارات قد تـ في الكقت الذم كاف فيو الدستكر األردني لسنة 

، المصرم ىك 1962السارم المفعكؿ في الضفة الغربية، كاإلعبلف الدستكرم لقطاع غزة في العاـ 

.  2003المطبؽ في قطاع غزة؛ لحيف تـ إصدار القانكف األساسي فمسطيني في العاـ 

كعميو فإف الدستكر األردني، كاإلعبلف الدستكرم لقطاع غزة، ينصاف صراحة عمى حؽ 

. السمطة التنفيذية بإصدار لكائح الضركرة، مع ضركرة عرضيا عمى المجمس التشريعي عند انعقاده

.  عمى أف يككف اإلصدار في حاالت الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير



كما لكحظ أف بعض المراسيـ بقكانيف التي أصدرىا رئيس السمطة الفمسطينية، يتـ العمؿ بيا 

مف تاريخ صدكرىا، كنشرىا في الجريدة الرسمية، كأما البعض اآلخر استمـز لمعمؿ بيا مركر ثبلثيف 

. 257يكما مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية

 كنيشر في مجمة الكقائع الفمسطيني 2002 كتـ إصدار القانكف األساسي الفمسطيني لسنة 

كجرل تعديمو بمكجب القانكف .  كتـ العمؿ بو مف تاريخ النشر7/7/2002في  (العدد الممتاز)

بتاريخ  (العدد الممتاز) الذم تـ نشره في مجمة الكقائع الفمسطيني 2003األساسي المعدؿ لسنة 

، كتـ العمؿ بو كذلؾ مف تاريخ النشر، كمنح ىذا القانكف رئيس الدكلة سمطة إصدار 19/3/2003

. (لكائح الضركرة)قرارات بقكة القانكف 

لرئيس السمطة الكطنية : " مف القانكف األساسي المعدؿ عمى أنو (43)حيث نصت المادة 

في حاالت الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير في غير أدكار انعقاد المجمس التشريعي، إصدار قرارات 

ليا قكة القانكف، كيجب عرضيا عمى المجمس التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا بعد صدكر ىذه 

ال زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف، أما إذا عرضت عمى المجمس التشريعي عمى النحك  القرارات كا 

". السابؽ كلـ يقرىا زاؿ ما يككف ليا مف قكة القانكف 

نبلحظ مف ىذا النص أف المشرع منح رئيس الدكلة سمطة إصدار قرارات ليا قكة القانكف، 

بشرط تكافر حالة الضركرة التي ال تحتمؿ التأخير، كما قيدت ىذه القرارات بكجكب عرضيا عمى 

المجمس التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا بعد صدكرىا، كاال زاؿ ما ليا مف قكة القانكف ككذلؾ األمر 

. إذا لـ تعرض عمى المجمس، يزكؿ ما يككف ليا مف قكة القانكف
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ٔكظنك .  ػهٗ جًٛغ األعاػٙ انفهـطُٛٛخ1965 نـُخ 45 ثشأٌ ؿغٚبٌ لبٌَٕ انـٛبدخ على 1998نـُخ  (1)أَظغ انًغؿٕو ثمبٌَٕ على على  

 . ثشأٌ صيغ ٔيغالجخ انًؼبصٌ انضًُٛخ1998نـُخ  (5) ثزؼضٚم ثؼغ أدكبو انمبٌَٕ على 1999نـُخ  (1)انًغؿٕو ثمبٌَٕ على 



 
المطمب الثاني 

تطور الرقابة القضائية عمى الدستورية 
في فمسطين 

 
 إلى محكمة العدؿ العميا، كاستمر العمؿ بو في 1922أشار مرسـك دستكر فمسطيف لعاـ 

المحاكـ الفمسطينية في ظؿ اإلدارة المصرية بينما ألغي العمؿ بو في الضفة الغربية التي خضعت 

كظمت محكمة االستئناؼ المكجكدة في راـ اهلل تنعقد بصفتيا . لمنظاـ القانكني كالقضائي األردني

. 2001محكمة عدؿ عميا؛ إلى أف تـ تشكيؿ ىذه المحكمة في ظؿ السمطة الفمسطينية، في العاـ 

بينما ال كجكد لمحكمة دستكرية عميا فمسطينية، في الكقت الذم نص فيو قانكف السمطة 

. 258 عمى ىذه المحكمة كاعتبرىا مف مجمكعة المحاكـ الفمسطينية2002 لسنة 1القضائية رقـ 

ككذلؾ األمر بالنسبة لمقانكف المعدؿ لمقانكف األساسي الذم نص عمػى ىذه المحكمة صراحة في 

منو كالتي جاء        (103)المادة 

:- تشكؿ محكمة دستكرية عميا بقانكف كتتكلى النظر في- 1: " ذفييا

. دستكرية القكانيف كالمكائح أك النظـ كغيرىا* 

 .تفسير نصكص القانكف األساسي كالتشريعات* 

الفصؿ في تنازع االختصاص بيف الجيات القضائية كبيف الجيات اإلدارية ذات االختصاص * 

.  القضائي
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 .18/5/2002انًُشٕع فٙ يجهخ انٕلبئغ انفهـطُٛٛخ ثزبعٚز . 2002 نـُخ 1يٍ لبٌَٕ انـهطخ انمؼبئٛخ على  (6) انًبصح 



يبيف القانكف طريقة تشكيؿ المحكمة الدستكرية العميا، كاإلجراءات الكاجبة االتباع كاآلثار المترتبة - 2

". عمى أحكاميا 

تتكلى المحكمة العميا مؤقتا كؿ المياـ : " مف نفس القانكف عمى أف (104)كأكدت المادة 

المسندة لممحاكـ اإلدارية كالمحكمة الدستكرية العميا ما لـ تكف داخمة في اختصاص جية قضائية 

". أخرل كفقا لمقكانيف النافذة 

ال شؾ أف القانكف األساسي كقانكف السمطة القضائية الذم سبقو بالصدكر كالنشر، قد حققا 

بالنص عمى إنشاء المحكمة الدستكرية الكثير مف اإلفادة لؤلفراد بمنحيـ حؽ المجكء إلى القضاء 

لمطعف بعدـ دستكرية نص، أك قرار، أك قانكف جاء مخالفا ألحكاـ الدستكر مما تسبب معو كقكع 

الضرر، ىذا مف جية، ك مف جية أخرل حقؽ تطكران لمجياز القضائي الفمسطيني يقكـ عمى أساس 

كال يمكف ألحد أف ينكر أف كجكد محكمة عميا يحؿ الكثير مف . العدالة كحفظ الحريات لؤلفراد

كبالنظر لمجياز القضائي الفمسطيني . األزمات الدستكرية كالتعارض بيف التشريعات كأحكاـ الدستكر

يبدك لنا افتقاره لنظاـ الرقابة؛ لعؿ السبب يعكد لمحياة السياسية المميزة في فمسطيف، التي تعيشيا 

. الحككمة الفمسطينية كاألفراد، كقد ميمئت الشرعية بالثغرات العديدة

كقامت المحكمة العميا الفمسطينية بصبلحيات المحكمة الدستكرية العميا، قبؿ صدكر قانكف 

كاتبعت في ذلؾ اإلجراءات الخاصة بيا لعدـ كجكد النص كالحكـ القانكني . المحكمة الدستكرية العميا

فيؿ يجب إتباع نفس . عمى اإلجراءات الكاجبة االتباع أماـ المحكمة العميا بصفتيا محكمة دستكرية

؟ ..اإلجراءات أـ عمييا اتخاذ إجراءات أخرل، إلمكاف النظر في الطعف الدستكرم المثار أماميا



كأكد اإلشارة ىنا إلى أنو بدأ أصحاب المصمحة بتقديـ الطعكف بعدـ دستكرية مجمكعة مف 

القكانيف أماـ المحكمة العميا بصفتيا محكمة دستكرية، ككاف لغزة األسبقية في ىذه الطعكف أما في 

.  2005الضفة لـ يتقدـ أحد بأم طعف قبؿ العاـ 

كبناء عمى ىذه الطعكف يقـك رئيس المحكمة العميا بتشكيؿ المحكمة الدستكرية مف ثمانية 

أعضاء منيـ عضك احتياط، عمى أف يككف رئيس المحكمة العميا رئيسا، كيأتي كؿ تشكيؿ مختمفا 

كيرل بعض قضاة محكمة . عف اآلخر حسب القرار الصادر عف رئيس المحكمة العميا بيذا الشأف

.  259العدؿ العميا أف مثؿ ىذه القرارات كالتشكيبلت غير دستكرية كيمكف الطعف بيا مستقببل

كبالرغـ مف الطعكف المقدمة أماـ المحكمة العميا بصفتيا محكمة دستكرية عميا، فقد بدأت 

المحكمة بإصدار قراراتيا في الطعكف الدستكرية المقدمة إلييا، كنذكر منيا قرارا قد صدر عنيا كجاء 

كحيث أنو عف الدفع الذم أثاره رئيس النيابة العامة فإنو، لما كاف المشرع قد نص في :        " فيو

مف القانكف األساسي المعدؿ عمى تشكيؿ محكمة دستكرية عميا كحدد  (103)الفقرة األكلى مف المادة 

كبيَّف القانكف طريقة تشكيؿ ىذه المحكمة .  مف ىذه الفقرة (أ، ب، ج)اختصاصاتيا في البنكد 

فإنو . كاإلجراءات الكاجبة االتباع كاآلثار التي تترتب عمى أحكاميا في الفقرة الثانية مف نفس المادة

صدار قانكنيا، أناط المشرع بالمحكمة العميا في المادة  مف  (104)لحيف تشكيؿ ىذه المحكمة كا 

 الصبلحية 2001مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية لسنة  (37)القانكف األساسي المعدؿ كالمادة 

األمر الذم . في أف تتكلى ىذه المحكمة مؤقتا كؿ المياـ المسندة إلييا كفقا لئلجراءات السارية أماميا

. 260"يككف ما أثاره رئيس النيابة العامة في غير محمو 
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 .19/11/2005يمبثهخ ششظٛخ أجغٚذ يؼّ ثزبعٚز .  أثٕ شغاع، ػٛـٗ
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 .(نى ُٚشغ). ، غؼح30/10/2003، طضع ثزبعٚز 1/2003 صؿزٕعٚخ ػهٛب، لغاع على 



نجد أف ىذا القرار قد منح المحكمة العميا حؽ إتباع اإلجراءات السارية أماميا، كأف تتكلى 

كؿ المياـ مؤقتًا أف تتكلى المحكمة العميا . كامؿ المياـ المسندة إلييا بمكجب القانكف األساسي

.    المسندة إلييا

كقد أقر المجمس التشريعي الفمسطيني، قانكف المحكمة الدستكرية العميا بالقراءة الثانية بتاريخ 

، كأحالو لمرئيس الفمسطيني مف أجؿ المصادقة عميو، كتمت إعادة القانكف المذككر مف 7/12/2005

 ككيفية 261أجؿ إجراء بعض التعديبلت عميو، كأشارت أحكاـ القانكف إلى تشكيؿ المحكمة

. 263، كالشركط الكاجب تكافرىا في عضك المحكمة262انعقادىا

كأشير ىنا إلى أف المشرع الدستكرم الفمسطيني كمف خبلؿ قانكف المحكمة الدستكرية العميا، 

الذم تـ إقراره في القراءة الثانية، جعؿ مف اختصاص المحكمة الرقابة عمى دستكرية القكانيف 

، كبإمكاننا القكؿ بأف (25،24)كالمراسيـ كالقرارات الرئاسية كالكزارية كالمكائح أك األنظمة في المكاد 

 )المشرع قد شمؿ لكائح الضركرة، أك ما تعرؼ في فمسطيف باسـ المراسيـ بقانكف، بنصو عمى 

، فنحف كما نعمـ ال تصدر لكائح الضركرة إال عف رئيس السمطة (المراسيـ كالقرارات الرئاسية 

. مف القانكف األساسي المعدؿ، كبمكجب مرسكـ (43)الفمسطينية، حسب نص المادة 

كتـ إقرار المشرع الفمسطيني لمتعديبلت المقترحة مف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية في 

، 13/2/2006القراءة الثالثة لمقانكف، التي تمت في آخر جمسة لممجمس التشريعي السابؽ بتاريخ 

كبناءان عمى ىذه التعديبلت، تـ إخراج القرارات كالمراسيـ الرئاسية مف الرقابة القضائية عمى 

. دستكريتيا، كجعؿ اختصاص المحكمة الدستكرية العميا بالرقابة عمى دستكرية القكانيف كاألنظمة فقط
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 يٍ يشغٔع لبٌَٕ انًذكًخ انضؿزٕعٚخ انؼهٛب (4) انًبصح 



يحظر : " عمى أنو (30/2)عممان بأف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ قد نص صراحة في المادة 

". النص في القكانيف عمى تحصيف أم قرار أك عمؿ إدارم مف رقابة القضاء 

كىنا نجد المشرع الفمسطيني قد أخطأ في إقراره لمتعديؿ المشار إليو في الفقرة أعبله، حيث 

ف العمؿ عمى  أف رئيس السمطة غير معصكـ عف الخطأ في قراراتو، كما يصدر عنو مف مراسيـ، كا 

عدـ امتداد الرقابة الدستكرية إلى القرارات الرئاسية بكافة أنكاعيا، فيو إجحاؼ كمخالفة صريحة 

 قرار صادر بعدم دستوريةفيؿ مف الصحيح أف ال يطعف . ألحكاـ مبدأ المشركعية، كسمك الدستكر

ف كاف مخالفان ألحكاـ القانكف األساسي الفمسطيني؟   عف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية، حتى كا 

، كنشر في مجمة 2006لسنة  (3)كصدر قانكف المحكمة الدستكرية العميا الفمسطيني رقـ 

كجاء ىذا القانكف بمجمكعة . 25/3/2006، بتاريخ (62)، العدد 13/2006الكقائع الفمسطينية السنة 

مف اإلجراءات، الكاجب إتباعيا أماـ ىذه المحكمة، كذلؾ مف خبلؿ الفصؿ الثاني مف الباب الثاني 

كأكد في المادة الثانية منو كذلؾ عمى أف ىيئة المحكمة تنعقد مف رئيس كستة قضاة . مف القانكف

.  عمى األقؿ، كتصدر قراراتيا باألغمبية

ضافة الرقابة القضائية  كبرأيي ال بد مف إعادة النظر بقانكف المحكمة الدستكرية العميا، كا 

كىنا أقكؿ . المراسيـ كالقرارات الرئاسية كالكزارية كالمكائح، إلى جانب القكانيف كاألنظمةعمى دستكرية 

قد فعؿ خيرا المشرع الفمسطيني متمثبل بالمجمس التشريعي الحالي، إذ قرر مف خبلؿ جمستو األكلى 

، التي جاءت مكممة لجمسة تنصيب المجمس كالقىسىـ بتاريخ 6/3/2006المنعقدة بتاريخ 

 غير مقرة 13/2/2006يقرر أف قرارات كمحضر الجمسة السابقة بتاريخ : " ، عمى أف18/2/2006



عمما بأف مثؿ ىذا القرار ال بد مف إجراء ". باعتراض أعضاء المجمس عمييا باألغمبية المطمقة 

.  المصادقة عميو في الجمسة التالية لتاريخ القرار

عمما بأف ىنالؾ قضية ال تزاؿ منظكرة أماـ المحكمة الدستكرية العميا مف رئيس كأحد أعضاء 

المجمس التشريعي السابؽ، تطعف بعدـ دستكرية اإلجراءات التي اتبعيا المجمس التشريعي الحالي، 

في عدـ إقرار ما تمت المصادقة عميو مف قكانيف كقرارات صدرت عف المجمس التشريعي السابؽ في 

 .  13/2/2006آخر جمسة عقدىا بتاريخ 



 الخاتمة والتوصيات

 
كقد يعجز . كيضع النظاـ القانكني العادم ليحكـ حياة الدكؿ في أكضاعيا الطبيعية العادية

ىذا النظاـ في فترات األخطار كاألزمات عف تقديـ الحمكؿ المناسبة كالحماية البلزمة لمحفاظ عمى 

ككجدت نظرية الضركرة التي تخكؿ السمطة التنفيذية عمى مكاجية األزمات اختصاصات . كياف الدكلة

كمما ال شؾ فيو أف ىذه السمطات االستثنائية . إضافية لـ تكف تتمتع بيا في الظركؼ العادية

تتضمف مخاطر جسيمة تيدد حقكؽ األفراد كحرياتيـ، كالقكؿ بضركرة التمسؾ باحتراـ القكاعد 

. القانكنية المطبقة في األحكاؿ العادية، رغـ األزمات كاألخطار قد يقضي عمى بقاء الدكلة

كعىرىفت السمطة الكطنية الفمسطينية لكائح الضركرة كباقي الدكؿ المجاكرة، كالذم يقكـ 

بإصدارىا ىك رئيس الدكلة، كما ىك األمر في مصر، أما في األردف فتعكد صبلحية إصدارىا 

:  كقد أكرد المشرع الدستكرم عدة شركط إلصدار لكائح الضركرة ىي. لمجمس الكزراء بمكافقة الممؾ

وقيد ، الذم يعني الفترة التي تعد فييا السمطة التشريعية في غير أدكار االنعقاد، القيد الزمني

في قيد العرض عمى البرلمان ، الذم يتمثؿ في عدـ مخالفة الدستكر، ككذلؾ الظروف االستثنائية

. أكؿ اجتماع يعقده بعد غيابو

. الرقابة البرلمانية، كالرقابة القضائية: كييمارس نكعيف مف الرقابة عمى لكائح الضركرة، ىما

كما أف السمطة . فالبرلماف يستطيع بما يراه مناسبا، أف يمغي، أك يعدؿ، أك يقر لكائح الضركرة

القضائية ممثمة بمحكمة العدؿ العميا في األردف، كالمحكمة الدستكرية العميا في مصر، كفمسطيف، 

. تستطيع إبقاء العمؿ بمكائح الضركرة أك إيقاؼ العمؿ بالمكائح المخالفة ألحكاـ الدستكر



عممان بأف قانكف المحكمة الدستكرية العميا قد حـر ىذه المحكمة مف الرقابة عمى دستكرية 

. القرارات، كالمراسيـ، كاألعماؿ الصادرة عف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية

دراسة لكائح الضركرة كالرقابة عمييا، أجابت ىذه الدراسة عف مجمكعة مف  متتبعد أف 

: األسئمة أىميا

 ما ىي لكائح الضركرة، كما ىي شركط إصدارىا ؟ -1

متى يمكننا اعتبار لكائح الضركرة، قرارات إدارية ؟  -2

 ما أثر عرض لكائح الضركرة عمى البرلماف، كما ىك أثر عدـ العرض ؟ -3

 ما أىمية كجكد محكمة دستكرية عميا تراقب مدل تطابؽ التشريع لمدستكر ؟ -4

  ما ىك رأم الفقو مف الرقابة عمى الدستكرية بصكرىا المختمفة ؟ -5

 ما ىي أساليب تحريؾ الرقابة عمى الدستكرية ؟ -6

 ما ىي حجية األحكاـ الصادرة عف المحكمة الدستكرية العميا ؟ -7

 
بعدة تكصيات كاقتراحات، مف األىمية ذكرىا لممشرع الفمسطيني، كالسمطة التنفيذية،  كخرجت

: كىي

أف ييٍمـز القانكف األساسي السمطة التنفيذية، بنشر لكائح الضركرة في الجريدة الرسمية، قبؿ  .5

كأف يتـ نشرىا كذلؾ في . عرضيا عمى المجمس التشريعي، ليتسنى لؤلفراد اإلطبلع عمييا

. الصحؼ اليكمية التي يتابعيا المكاطف العادم، تحقيقا لمغاية مف النشر في الجريدة الرسمية

أف ييٍمـز القانكف األساسي السمطة التنفيذية، بعرض لكائح الضركرة عمى المجمس التشريعي  .6

في أكؿ اجتماعو يعقده، كأف ال تتكانى عف ىذا األمر، كبنفس الكقت أف يعطي الدستكر 



لمسمطة التشريعية حؽ إلغاء أم الئحة لـ يتـ عرضيا عميو في الكقت المحدد، كأف ينشر 

عممان بأف القانكف األساسي قد نص . أمر اإللغاء في الجريدة الرسمية، كفي صحيفة يكمية

صراحة عمى زكاؿ ما كاف لمقرارات مف قكة القانكف إذا لـ تعرض عمى المجمس التشريعي في 

. أكؿ اجتماع لو بعد صدكرىا

عمى المشرع الدستكرم كذلؾ تحديد مدة محددة لعرض لكائح الضركرة عمى المجمس  .7

التشريعي، كأف يتـ دعكة المجمس لبلنعقاد لنظر ىذه المكائح، كالحكمة مف ىذا التحديد ىي، 

أال تبقى لكائح الضركرة كىي عبارة عف تشريعات استثنائية فترة طكيمة قبؿ أف تيعرض عمى 

المجمس التشريعي، صاحب االختصاص األصيؿ بالتشريع، لكي يقرر مصيرىا بالمكافقة 

قرارىا، أك بتعديميا، أك برفضيا، فيذا التحديد يحقؽ ضمانان يحكؿ دكف تجاكزات  عمييا كا 

. السمطة التنفيذية

أف ييٍمـز القانكف األساسي؛ السمطة التنفيذية بنشر أمر إلغاء الئحة الضركرة التي لـ يتـ  .8

عرضيا عمى المجمس التشريعي، فالبلئحة التي لـ تعرض عمى المجمس التشريعي تعتبر 

الغية، كتزكؿ عنيا قكة القانكف، لذلؾ كاف البد أف تقـك السمطة التنفيذية بنشر أمر اإللغاء، 

كما قامت بنشر البلئحة بداية، كذلؾ كي يتسنى لمفرد معرفة المكائح التي أبطمت أك زالت 

.  عنيا قكة القانكف، كتحديد مكقفو كفقا ليذا الكضع

ال بد مف إجراء تعديؿ عمى أحكاـ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي الفمسطيني، لتحديد فترة  .9

 منعان ألم لبس،  "في غير أدكار االنعقاد"   المقصكد مف عبارةمعنىاؿغيبة المجمس، أك 



عطاء المجمس حؽ المصادقة عمى لكائح الضركرة، أك تعديميا، أك إلغائيا؛ دكف تقييد لحؽ  كا 

.  المجمس في ىذا االختصاص

نشاء المحكمة  .10 ضركرة اإلسراع بإجراء تعديؿ عمى قانكف المحكمة الدستكرية العميا، كا 

مباشرة لتتكلى الرقابة عمى دستكرية القكانيف كالمكائح بمختمؼ أنكاعيا كمراتبيا، كأف تتمتع 

األحكاـ الصادرة عنيا بالحجية المطمقة، كأف ال تقتصر صبلحياتيا عمى إبطاؿ القكانيف 

كالنظـ غير الدستكرية، بؿ تمتد إلى الرقابة عمى دستكرية القرارات كالمراسيـ كاألعماؿ 

مف القانكف  (103)الصادرة عف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية؛ عمبلن بأحكاـ المادة 

. األساسي الفمسطيني

أتمنى عمى المحكمة الدستكرية العميا أف تبسط رقابتيا عمى قيكد إصدار لكائح  .11

مف القانكف  (43)، الذم اشترطتو المادة شرط الضرورةالضركرة، كأخص بالذكر قيد 

، ما داـ أف المحكمة تممؾ حؽ الرقابة عمى ىذه المكائح، 2003األساسي المعدؿ لسنة 

. فالرقابة عمى الدستكرية تعني التأكد مف احتراـ مكاد الدستكر جميعيا دكف استثناء

أرل أنو البد مف تعديؿ مسمى لكائح الضركرة في القانكف األساسي الفمسطيني، مف  .12

، كذلؾ منعا "مرسوم بقوة القانون " ، إلى المصطمح المتعارؼ عميو، قرارات ليا قوة القانون

. ألم خبلؼ عف تطابؽ أك اختبلؼ معنى المصطمحيف

عمى المشرع الفمسطيني، أف يقـك بتعديؿ النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي، لتحديد  .13

آلية معينة إلقرار المراسيـ كالقرارات بقكة القانكف أك االعتراض، بنفس الطريقة التي عالج 

 .فييا عممية إقرار مشاريع القكانيف، كالمصادقة عمييا، أك رفضيا
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