
 طرق تحريك الرقابة الدستورية 

 (دراسة تحليلية مقارنة)

 / المستشار                      

 خليفة سالم الجهمي. د

 المقدمة

تختلففد د ا القءففاد الدسففتورن يففي تيكففيم تحريففك الرقابففة اليةقففة  لفف  دسففتورية         
الديع الفر ي من القوانين ، يميها ما يعتمد طريق الد وى األصلية المباشرة ،  ميها ما يتخذ 

قبل الخصفو  ممفا  محةمفة المو فوي سفبيي لفذلك ،  ميهفا مفا يتفيا لمحةمفة المو فوي  ةالفة             
المسفللة الدسففتورية مففن تلقفاد نفسففها يففي قءفية ميكففورة ممامهففا ،  ميهفا مففا يع ففي للمحةمففة     
الدستورية الحق يي التصدن للمسللة الدستورية بمياسبة د وى م ر ةفة  ليهفا ،  ميهفا مفا     

مففن التشففريع  -رلصففل  ففا   -ع بففين مر ففر مففن مسففلوق م  طريففق ،  جففي تسففتمد   ودجففا   يجمفف
الميكم للقءاد الدستورن ، رما جو الشلن باليسبة لقانون  نشفاد المحةمفة العليفا الليبيفة لسفية      

 الئحتهففا   31/3551المعففدا بالقففانون رقففم    6/3591 قففانون   ففادة تيكيمهففا رقففم     3591
 31/3511يما يتعلق بقانون  نشاد المحةمة الدستورية الةويتية رقم الداخلية ،  رذلك الحاا ي

،  جو ما  3511.99.96 اليئحة الخاصة بالمحةمة الصادرة بالمرسو  األميرن المؤرخ يي 
،  ررسه ميءفا قفانون    19/3515قرره قانون  نشاد المحةمة الدستورية العليا المصرية رقم 

 . 11/1991رقم   نشاد المحةمة الدستورية البحرييية

 سوف نعرض  ل  جذه ال رق  األساليب تبا فا ليقفد  لف  اةليفة المتبعفة يفي شفلنها        
 مففدى توايقهففا مففع مت لبففان جففذا اليففوي مففن الرقابففة الحساسففة  الدقيقففة اسففتهدايا لتحقيففق          
المشر  ية الدستورية ،  ذلك مفن خفيا دراسفة تحليليفة تيصفب  لف  اليكفا  القفانوني الليبفي          

عض اليكم القانونية يي الوطن العربي رمصر  الةويت  البحفرين ،  جفو مفا نتيا لفه     مقارنة بب
 :يي مربعة مباةث  ل  اليحو اةتي 

 طريق الد وى األصلية : المبحث األ ا  

 طريق الديع الفر ي : المبحث ال اني 

 طريق اإلةــالة : المبحث ال الث 

 طريق التصــدن : المبحث الرابع 
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 األ االمبحث 

 طريق الد وى األصلية

يجفففرن تحريفففك الرقابفففة الدسفففتورية  يقفففا ل ريفففق الفففد وى األصفففلية ب يسفففا  المجفففاا  
ألصففحاق المصففلحة يففي ريففع الففد وى الدسففتورية مباشففرة ممففا  القءففاد الدسففتورن طعيففا يففي    
التشريع المخالد للدستور بياد  ل   اةد م  مر ر مفن األسفباق الشفةلية م  المو فو ية التفي      

ن من تب لفففه ،  ذلفففك  لففف  اسفففتقيا تفففا   فففن من مياا فففة مو فففو ية تتصفففل بالمسفففللة     يمةففف
الدستورية الم ارة يي الد وى ،  من ثم ي ن تحريك الرقابة القءائية اليةقفة  لف  دسفتورية    
القففوانين  يقففا لهففذا ال ريففق يففتم يففي صففورة ججوميففة مسففتقلة تسففما لففذ ن الشففلن بمخاصففمة  

ةتفف  قبففل  -مشففوق بعيففب م  مر ففر مففن  يففوق  ففد  الدسففتورية التشففريع األصففلي م  الفر ففي ال
ما دا  قد تةاملت له األ  اي اليامة إلصداره  نففاذه  دخولفه بالتفالي     - انتكار ت بيقه  ليهم

 .يي ةزمة التشريعان المعموا بها يي الد لة 

  ال يتصور تحريك الرقابة  ل  دستورية القوانين ب ريق الد وى األصلية  ال يي د ا
القءففاد الدسففتورن التففي تتبيفف  نكففا  مررزيففة الرقابففة الدسففتورية اليةقففة ب سففياد االختصففا  
بالرقابففة  لفف  دسففتورية القففوانين  لفف  محةمففة متخصصففة م  دائففرة خاصففة  ذلففك  لفف  سففبيل     
اإلنفراد ،  من مبرا الد ا التي تعتمفد مسفلوق الفد وى األصفلية المباشفرة يفي تحريفك الرقابفة         

 .(1)وانين المانيا االتحادية ل  دستورية الق

 يرى  انب من الفقه الدستورن من تحريك الرقابة الدستورية ب ريق الد وى األصفلية يمتفاا   
بةونه يسما لأليراد ب قامة الد وى المباشرة بعفد  الدسفتورية ،  يةففل لهفم يرصفة م يف  يفي        

  ييفه د فوى مو فو ية     ثارة المسللة الدستورية ،  يعفيهم من االنتكار  ل  الوقفت الفذن تقفا   
 ففدجم ةتفف  يتسففي  لهففم  بففداد الففديع بعففد  الدسففتورية م   لفف  من تقتيففع محةمففة المو ففوي          
الميكفففورة ممامهفففا الفففد وى ب ةالفففة المسفففللة الدسفففتورية مفففن تلقفففاد نفسفففها  لففف  المحةمفففة          

 .(2)الدستورية

بييمفا يفرى  انفب  خفر مفن الفقفه الدسفتورن من  باةفة ةفق ال عفن الدسفتورن ب ريففق            
الففد وى األصففلية المباشففرة يمةففن من يففؤدى  لفف   سففادة اسففتعماله بمففا يةففد  القءففايا ممففا          

 .(3)المحةمة الدستورية  يعوقها  ن التفرغ لمهامها الجسا 

 يحا ا  انب مخير من الفقه التوييق بفين الفرميين السفابقين مفن خفيا اشفترام تقفديم        
م  اشترام تواير  (4)ب ريق الد وى األصليةرفالة مالية مياسبة  يد تحريك الرقابة الدستورية 

م   (5)المصلحة لمن يسلك طريق الد وى األصلية  ل  غرار شرم المصلحة يي د وى اإللغاد
   اد الحفق يفي ريفع الفد وى األصفلية  لف  بعفض الهيافان يفي الد لفة التفي تتمتفع بشخصفية              
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تورية التفي تريفع بهفذا ال ريفق      ذلك رله تفاديا لترارم القءفايا الدسف   (6)ا تبارية  امة مستقلة
 .  مما  المحةمة الدستورية 

 ميا ران   ه الرمن بهذا الخصو  ي ن ليبيا تعتبر من م ا الد ا العربية التي مخفذن  
(  36) ب ريق الد وى األصلية يي تحريك الرقابة  ل  دستورية القوانين ةيث نصفت المفادة   

يجففوا لةففل ذن  )) لفف  منففه  3591.33.39خ مففن قففانون  نشففاد المحةمففة العليففا الصففادر بتففاري
مصلحة شخصية مباشرة ال عن ممفا  المحةمفة العليفا يفي من تشفريع م    فراد م   مفل يةفون         

مففن قففانون   ففادة تيكففيم (  م ال  11/3)  جففو مففا رددتففه مففن بعففدجا المففادة  ((مخالفففا للدسففتور 
وا بفه ةاليفا بيصفها  لف      المعم 31/3551المعدا بالقانون رقم  6/3591المحةمة العليا رقم 

تخففتا المحةمففة العليففا د ن غيرجففا ميعقففدة بففد ائرجا المجتمعففة برئاسففة رئيسففها م  مففن   ))من 
ال عون التي يريعها رل ذن مصلحة شخصية ( م ال : ) يقو  مقامه بالفصل يي المسائل اةتية 

 .((مباشرة يي من تشريع يةون مخالفا للدستور 

ظفل تيكفيم القءفاد الدسفتورن الليبفي لةفل ذن مصفلحة          بياد  ل  ذلك ي نه يجوا يفي 
تحريك الرقابة  ل  دسفتورية القفوانين    -ميا ران شخصا طبيعيا م  ا تباريا  -شخصية مباشرة 

بلسلوق ال عن المباشر يي من تشريع يةون مخالفا للدستور ،  ذلك  ن طريق د فوى مصفلية   
ليففا د ن ارتبففام بليففة مياا ففة مو ففو ية تريففع مباشففرة ممففا  الففدائرة الدسففتورية بالمحةمففة الع

تةون م ارة بالخصو  ،  ذلك بمو ب صحيفة موقعفة مفن مةفد المحفامين المقبفولين للترايفع       
ممامها تفودي قلفم تسفجيل المحةمفة العليفا مفن مصفل   فدد رفاف مفن الصفور متءفمية البيانفان              

ال عفففن  المتعلقفففة بلسفففماد الخصفففو   صففففاتهم  محفففاا  قفففامتهم  الفففيا التشفففريعي مو فففوي  
 األسباق التي بيي  ليها ال عن  المستيدان المؤيدة لذلك ،   ل  ال فا ن من يعلفن الصفحيفة    
 مريقاتها  ل   ميع الخصو  الذين   ه ال عن  ليهم خيا  شرين يوما من تاريخ تقفديمها ،  
 من يودي مصل  رقفة اإل فين لفدى قلفم التسفجيل خفيا  شفرة ميفا  مفن تفاريخ انتهفاد الميعفاد             

لمففذرور ،  ذلففك رلففه بحسففب األ  ففاي المرسففومة باليئحففة الداخليففة للمحةمففة العليففا الليبيففة       ا
 المعفدا بفالقرار    1991.91.19بتفاريخ   191/1991الصادرة بقرار  معيتها العمومية رقفم  

 . 199/1999رقم 

 قد رتبت المحةمة العليا الليبية  ل   د  مرا اة اإل رادان المقررة لريع الد وى الدستورية 
 الميصو   ليها بيئحتها الداخلية المشار  ليها  د  قبوا الد وى ،  جو ما  برن  يه يي 

 ن  ))ق بقولهفففا  9/91يفففي ال عفففن الدسفففتورن رقفففم  1996.99.96ةةمهفففا الصفففادر بتفففاريخ 
ليففة للمحةمففة قففد بييففت القوا ففد  اإل ففرادان الخاصففة بريففع الففد وى الدسففتورية    اليئحففة الداخ

 نكرجا  رسمت للمتقا ين السبل الوا ب  تبا ها  يد ممارسة ةقهم يي ريع جذه الد وى ، 
رما ةددن للمحارم األ  اي الوا فب مرا اتهفا  ذا مفا مثفار الخصفو  ممامهفا ميفة مسفللة تتعلفق          

سيرجا ،  جو ما يو فب  لف  جفذه المحةمفة بحفث مفا  ذا رانفت جفذه         بالقوا د الدستورية م  بتف
 ل المحةمة م  من األمر خفيف ذلفك   اإل رادان الجوجرية قد ر  يت من قبل المتقا ين  من قب

 . (7(()ألن  د  مرا اتها يميع جذه المحةمة من نكر الد وى  يؤدى  ل   د  قبولها 

ليبية الصفادرة يفي ظفل العمفل بقفانون  نشفائها        رانت اليئحة الداخلية للمحةمة العليا ال
تحدد لذ ن الشلن ميعادا معييفا لتحريفك الرقابفة  لف  دسفتورية القفوانين        3591السابق لسية 

ب ريق الد وى األصلية  جو ستون يوما من تاريخ نشر التشريع يي الجريدة الرسمية ، بييما 
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سريان قانون   ادة تيكيمها الحالي رقفم  خلت اليئحة الداخلية للمحةمة العليا الصادرة يي ظل 
مففن نففا مماثفل بهففذا الشففلن ، األمفر الففذن يجعففل    31/3551المعفدا بالقففانون رقفم    6/3591

ميعاد ال عن الدستورن يي من تشريع ب ريق الد وى األصلية المباشرة مفتوةا مما  مصفحاق  
 .(8)قائمة ةالياالمصلحة د ن من قيد اميي بهذا الخصو   يقا للقوا د  القانونية ال

 يي مقفا  المفا فلة بفين الو فعين األنففين ، ي نفه يفي تقفديرنا الخفا  من   فود قيفد            
اميي  ل  تحريك الرقابة الدستورية ب ريق الد وى األصلية المباشرة من شلنه من يقلفل مفن   
ير  اادياد ال عون الدستورية التي تريفع بهفذا ال ريفق ممفا قفد يرجفق راجفل المحةمفة العليفا          
 يغرقها بالعديد من ال عون ذان ال بيعة المتشابهة ةوا ذان التشريع ، السيما يي ظل تقرير 
الحجيففة اليسففبية ألةةامهففا الصففادرة بففريض ال عففن بعففد  الدسففتورية  لفف  مففا سففوف نففرى ،        
خصوصا  من طريق الديع الفر ي إلثارة المسللة الدستورية يكل مفتوةا  ل  مصرا يه مما  

خصفية يمةفيهم  لو ففه  يةففل ةقهفم بالتفالي يففي التقا في إلب فاا التشففريع        ذ ن المصفلحة الش 
 .المخالد للدستور

 لشرم المصلحة الشخصية المباشرة مفهوما خاصا  يد تحريك الرقابة  ل  
سواد مران يردا م   –دستورية القوانين ب ريق الد وى األصلية ، يهو يتحقق لدى ال ا ن 

م  مررز معين من شلن اليا التشريعي الم عون بعد   بمجرد رونه يي ةالة خاصة -جياة 
دستوريته المسا  به ،  ذلك د ن رجن ارتبام تلك المصلحة بلن مصلحة مخرى ،  جذا ما 

يي ال عن الدستورن  1931.96.31 سدته المحةمة العليا الليبية يي ةةمها الصادر بتاريخ 
مفهوما خاصا يهي تتحقق يي   ن للمصلحة يي ال عن الدستورن ))ق بقولها  9/95رقم 

 انب ال ا ن مت  ران القانون مو وي ال عن  ا ب الت بيق  ليه  ال تيتفي مصلحته يي 
ال عن  ل  من قانون  ال  ذا ران ت بيقه ييحصر  ل  ياة ال ييتمي  ليها ،  ييبيي  ل  ذلك منه 

ي عن بد وى  من قانون المحةمة العليا يجوا لةل يرد من(  11/3) بمو ب نا المادة 
مباشرة بعد  دستورية القانون ميذ صد ره  ذا ران من بين المشمولين بت بيق مةةامه ،  ال 
يسوغ القوا بلن  ليه من ييتكر  ل  من يتم ت بيق القانون  ليه ، ألن يي ذلك  جدار للهدف 

 ليها ،  جو يسا المجاا لتصحيا ما يلحق نا المادة المشار  الذن توخاه المشري من
 .  (9(()القانون من  وار دستورن ب

 تلخذ الةويت  البحرين رفذلك ب ريفق الفد وى األصفلية المباشفرة يفي تحريفك الرقابفة         
 ل  دستورية القوانين ،  ذلك يي ةد د  يقة تقتصر  ل  بعض السل ان العامة يفي الد لفة   
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ة الةويتيفة رقفم   ةيث قررن المادة الرابعة من قانون  نشاد المحةمفة الدسفتوري   (10)د ن األيراد
ةففق  -مم لففة يففي مجلسففي األمففة  الففواراد   –مففيا السففل ان العامففة يففي الةويففت   31/3511

( م / 39) تحريك الرقابة  ل  دستورية القوانين ب ريق الد وى األصلية ، رما خولفت المفادة   
رئففيم مجلففم الففواراد  رئففيم   11/1991مففن قففانون المحةمففة الدسففتورية البحريييففة رقففم   

ى  رئففيم مجلففم اليففواق الحففق يففي تحريففك الرقابففة  لفف  دسففتورية القففوانين    مجلففم الشففور
ب ريق الد وى األصلية  ذلك بقيا  من من تلفك السفل ان بريفع المياا فة الدسفتورية بمو فب       
طلب يودي قلم رتاق المحةمة الدستورية يتءمن بيان مو و ه  مسانيده  اليا محل ال عن 

 .(11) م  ه مخالفته للدستور

حت المحةمففففة الدسففففتورية البحريييففففة الي ففففاق الففففذن تففففد ر يففففي يلةففففه      لقففففد م  فففف 
الففففد وى الدسففففتورية األصففففلية المباشففففرة ممامهففففا ،  ذلففففك يففففي ةةمهففففا الصففففادر بتففففاريخ         

 ن المرسففففو  بقففففانون   ))ق بقولهففففا  6لسففففية  3/9/ن.يففففي القءففففية رقففففم م   1931.91.15
ميففففففه  (  م/ 39) ب نشففففففاد المحةمففففففة الدسففففففتورية م ففففففاا يففففففي المففففففادة       11/1991رقففففففم 

اسففففتيهاض  اليففففة جففففذه المحةمففففة يففففي الفصففففل يففففي المياا ففففان الدسففففتورية  ففففن طريففففق       
الفففد وى األصفففلية المباشفففرة ب لفففب يقفففد  مفففن رئفففيم مجلفففم الفففواراد م  رئفففيم مجلفففم         

الففففذن  – ةيففففث  ن الخصففففومة يفففي ال لففففب الماثففففل ... الشفففورى م  رئففففيم مجلففففم اليفففواق   
مصفففي  لففف  الفففيا ال عفففين     مو هفففة -يفففتمخض د فففوى مصفففلية مباشفففرة بعفففد  الدسفففتورية      
 قريففر ةةففم الدسففتور مجففردا يففي شففلنه      لذاتففه مسففتهدية اسففتكهار مففدى مشففر  يته ابتغففاد ت     

تحررهففففا مقتءففففيان االلتففففزا  بالشففففر ية  مو بففففان االمت ففففاا ألةةففففا  الدسففففتور يففففي  طففففار     
تحقيفففق المصفففلحة العامفففة بميفففلى  فففن من طلبفففان مو فففو ية ،بحسفففبان من ال لفففب الماثفففل         

 ففوجره د ففوى دسففتورية الن وائففه  لفف  مياا ففة يففي دسففتورية الففيا         لففان رففان يم ففل يففي   
 . (12(()ال عين ، ي نه ال يرتبط بيزاي قءائي ميكور مما  المحارم 

يي  3595.96.19رما  ددن المحةمة الدستورية الةويتية يي ةةمها الصادر بتاريخ 
تورية القفوانين  ال رق التي يفتم بهفا تحريفك الرقابفة  لف  دسف       1/3595ال عن الدستورن رقم 

 ن  اليفة المحةمفة يفي     )) ذلفك بقولهفا    - من بييها طريق الد وى األصلية المباشفرة   -ممامها
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نكر الد ا ى الدستورية  الفصل ييها ال تقو   ال باتصالها بالفد وى اتصفاال م ابقفا لأل  فاي     
يففة مففن الئحتهففا  المقففررة قانونففا  يقففا ألةةففا  المففادة الرابعففة مففن قففانون  نشففائها  المففادة ال ام   

الداخلية ،  التي تقصر ريفع الفد وى الدسفتورية ب ريفق االد فاد المباشفر  لف  مجلفم األمفة          
 مجلم الفواراد د ن غيرجمفا ، ممفا األيفراد يلهفم  قامفة تلفك الفد وى  فن طريفق الفديع بعفد              
الدستورية مما  محةمة المو وي يي د وى م ر ةة  ليها ،  لهذه المحةمة  ةالة األمر  ل  
المحةمة الدستورية بياد  ل  جذا الديع مت  قدرن  ديته ، رمفا لهفا مفن تلقفاد نفسفها اإلةالفة       

لهففا  ففد  دسففتورية تشففريع متعلففق بالمياا ففة المو ففو ية ،   بففدا لفف  المحةمففة الدسففتورية من 
 للجية يحا ال عون  ةالة األمر رذلك  ل  المحةمة الدسفتورية ييمفا  ذا ملغفت الحةفم الصفادر      
بعد   دية ذلك الديع ،  جذه األ  اي اإل رائية متعلقة باليكا  العا  با تبارجفا شفةي  وجريفا    

امففة ةتفف  ييففتكم التففدا ي يففي المسففائل الدسففتورية    يففي التقا ففي تغيففا بففه المشففري مصففلحة    
 . (13(()باإل رادان التي رسمها 

مدخفل المشفري الةفويتي     395/1931 مما جو  دير بالذرر منفه بمو فب القفانون رقفم     
م فاف بمو بفه  لف      31/3511تعديي  وجريا  ل  قانون المحةمة الدسفتورية الةويتيفة رقفم    

يجففوا لةففل شففخا طبيعففي م    ))نففا ييهففا  لفف  منففه  ( مةففررا  1) مةةامففه مففادة  ديففدة بففرقم  
ا تبارن ال عن بد وى مصلية ممفا  المحةمفة الدسفتورية يفي من قفانون م  مرسفو  بقفانون م         
الئحففة  ذا قامففت لديففه شففبهان  ديففة بمخالفتففه ألةةففا  الدسففتور ،  رانففت لففه مصففلحة شخصففية  

ن ثيثفة محفامين مقبفولين    مباشرة يي ال عن  ليه ،  ل  من تةفون صفحيفة الفد وى موقعفة مف     
مما  المحةمة الدستورية   يجب  ل  ال ا ن من يودي  يفد تقفديم صفحيفة ال عفن  لف  سفبيل       
الةفالففة خمسففة  الف دييففار ،  ال تقبففل  دارة الةتففاق صففحيفة الففد وى  ذا لففم تصففحب بمففا ي بففت  

طعفيهم بصفحيفة    يداي الةفالة   يةففي  يفداي رفالفة  اةفدة يفي ةالفة تعفدد ال فا يين  ذا مقفاموا          
 اةدة  لو اختلفت مسباق ال عن ،  يعرض ال عن  لف  المحةمفة ميعقفدة يفي غريفة المشفورة       
ي ذا رمن منفه يخفرع  فن اختصاصفها م  منفه غيفر مقبفوا شفةي م  منفه غيفر  فدن قفررن  فد               
قبوله  مصادرة الةفالة بقرار غير قابل لل عن بلسباق مو زة ت بت يي محءر الجلسفة ،   ذا  

 .((محةمة غير ذلك ةددن  لسة ليكر ال عن رمن ال

  ل  ذلك ي ن تيكيم القءاد الدستورن الةويتي يةون بمقتء  جذا التعديل قفد توسفع   
يي تحريك الرقابة الدستورية ب ريق الد وى األصلية ،  ذلك ب يسا  المجفاا ممفا  األشفخا     

ئحفة تحففو  ةولففه شففبهان  ال بيعيفة  اال تباريففة لل عففن يفي من قففانون م  مرسففو  بقففانون م  ال  
 :ب يثة شر م  جي  دية بمخالفته ألةةا  الدستور 

 .من تقو  لدى ال ا ن مصلحة شخصية مباشرة يي ال عن  ل  التشريع  -
من يودي ال ا ن خزانفة المحةمفة  يفد تقفديم صفحيفة ال عفن مبلفآ خمسفة  الف دييفار           -

 . ل  سبيل الةفالة 
من تةففون صففحيفة ال عففن موقعففة مففن ثيثففة محففامين مقبففولين للترايففع ممففا  المحةمففة       -

 . الدستورية 

 ملز  المشري قلم رتاق المحةمة الدستورية  د  قبوا صحيفة الد وى  ذا لم تصفحب  
بما ي بت  يداي الةفالفة ، مفع االرتففاد ب يفداي رفالفة  اةفدة يفي ةالفة تعفدد ال فا يين  ذا مقفاموا            

 .يفة  اةدة ةت   لو اختلفت مسباق ال عن طعيهم بصح

 قء  المشري الةويتي بلن يعرض ال عن  ل  المحةمة ميعقدة يي غرية المشورة ، 
ي ذا رمن منه يخرع  ن اختصاصها م  منفه غيفر مقبفوا شفةي م  منفه غيفر  فدن ، قفررن  فد           
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سفة مفع تقريفر    قبوله بقرار غير قابل لل عن يصدر ميها بلسباق مو زة ت بفت يفي محءفر الجل   
الجزاد الذن نا  ليه القفانون  جفو مصفادرة الةفالفة ، ممفا  ذا رمن المحةمفة غيفر ذلفك ي نهفا          

 .تحدد  لسة ليكر ال عن  الفصل يي مو و ه 

من المحةمفففة   (14) قفففد الةفففه الفقفففه الدسفففتورن الةفففويتي قبفففل صفففد ر جفففذا التعفففديل        
  الففففد وى األصففففلية  الدسففففتورية الةويتيففففة قففففد شففففاق مسففففلةها اإليففففرام يففففي تحديففففد مفهففففو    

المباشفففرة متخفففذة مفففن جفففذا المفهفففو  الفففذن تبيتفففه ذريعفففة لعفففد  قبفففوا ال عفففون الدسفففتورية          
المريو فففة مفففن األيفففراد ب ريفففق الفففديع الفر فففي ، يقفففد ا تبفففرن المحةمفففة من ال عفففن يةفففون        

رمفففا  فففدن ال عفففن مباشفففرا  ذا قفففد     (15)مباشفففرا  ذا تءفففميته صفففحيفة الفففد وى المو فففو ية  
لففففد وى المو ففففو ية قبففففل دخففففوا المحةمففففة الميكففففورة ممامهففففا    مففففن مةففففد الخصففففو  يففففي ا 

 . (16)الد وى يي مو و ها

 لعففل المحةمففة الدسففتورية الةويتيففة سففيةون لهففا موقففد  خففر  ااد مففا تقففد  يففي  ففود  
التعففديل الففذن مدخلففه المشففري الةففويتي  لفف  قففانون  نشففاد المحةمففة الدسففتورية بالقففانون رقففم    

ةررا  ليه ،  الذن متا  بمو به ألن شخا تتواير لديفه  ب  اية المادة الرابعة م 395/1931
مصلحة شخصية مباشرة يي تحريك الرقابة  ل  دستورية القفوانين ب ريفق الفد وى األصفلية     
لل عن يي من تشريع تحو  ةوله شبهان  دية بمخالفتفه ألةةفا  الدسفتور ،  ذلفك  لف  اليحفو       

 .السالد البيان 

مصرن تحريك الرقابة  ل  دستورية القوانين  فن   ال يقر تيكيم القءاد الدستورن ال
طريق الد وى األصلية ، سواد يي ظل العمل بقانون المحةمة العليا السابق م  يي ظل سفريان  

 جففو مففا مردتففه  -اللففذين خففي مففن من نففا  ليهففا  –قففانون المحةمففة الدسففتورية العليففا الحففالي 
امها ، ةيفث اسفتقر قءفا جا  لف  منفه ال      المحةمة الدستورية العليا المصرية يي العديد من مةة

يجوا ريع د وى مصلية مباشرة بعد  دستورية نا يي قفانون م  الئحفة ، يالفد وى األصفلية     
المباشرة بعد  الدستورية ال تقبل ممامها ةت   لفو ريعفت بشفةل  ر في م  بصفورة  فميية ،       

 وى ممففا  محةمففة  بمعيفف  منففه  ذا تبففين للمحةمففة الدسففتورية العليففا من الغففرض مففن ريففع الففد       
لم يةن سوى الوصفوا   -التي ديع ممامها بعد  دستورية نا يي قانون م  الئحة  –المو وي 

 . (17) ل   د  دستورية جذا اليا ران الديع غير مقبوا

 قد تر مت المحةمة الدستورية العليا المصرية المعاني المتقدمفة يفي ةةمهفا الصفادر     
منفه باسفتقراد    ))ق الذن  اد ييه  19/31ية رقم يي الد وى الدستور 3556.99.91بتاريخ 
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من قانون المحةمة الدستورية العليا يدا  ل  منهما نبذتا ال عن يي (  15)  (  11) المادتين 
اليصففو  القانونيففة بففال ريق المباشففر، ذلففك من م الجمففا تخففوا المحةمففة الدسففتورية العليففا من  

لقانونيففة التففي تعففرض لهففا بعففد اتخففاذ     ُتْعمففل بيفسففها نكرجففا يفف  شففلن دسففتورية اليصففو  ا     
اإل ففرادان المقففررة لتحءففير الففد ا ى الدسففتورية ،  بففذلك يةففون تصففديها لدسففتورية جففذه          
اليصو  من تلقاد نفسها طريقفا يفواان بفين سفل تها جفذه  سفل ة محةمفة المو فوي يفي من          

تقففدر مخالفتهففا للدسففتور ،   مففي ب انيتهمففا ال ت ففار    التففيتحيففل مباشففرة  ليهففا تلففك اليصففو   
دسففتورية اليصففو  القانونيففة  ال مففن مةففد مففدخلين ، ذلففك من محةمففة المو ففوي  مففا من تمففيا  

ل ي  اليزاي المعفر ض ييهفا   ـي الا  للفصــة نا قانونـــخصما مثار ممامها ديعًا بعد  دستوري
ثيثفة مشفهر يقفيم خيلهفا الخصفومة الدسفتورية        م ي ال يجا ا -  بعد تقديرجا لجدية ميا يه -

مما  المحةمة الدستورية العليا ،   ما من تحيل بيفسها  ل  المحةمة الدستورية العليا دستورية 
نصففو  قانونيففة ي ففور لففديها شففبهة مخالفتهففا للدسففتور،  تفصففا جففذه ال رائففق  ميعهففا  ففن    

سفتورية اليصفو  القانونيفة ، ذلفك من     استبعادجا الد وى األصلية طريقًا لل عن المباشر يفي د 
ت بيففق المففادتين المففذرورتين يفتففرض د مففًا قيففا  نففزاي مثففار مسففائل دسففتورية تتصففل بالقا ففدة   
القانونية التي ييبغي   مالها يي شلنه ليةون الفصفل يفي جفذه المسفائل سفابقًا بالءفر رة  لف         

تيفصففل  التففيدسففتورية الفصففل يففي جففذا اليففزاي ،  ذلففك  لفف  خففيف الففد وى األصففلية بعففد  ال   
المسائل الدستورية التي ت رةها  ن مية مياا ة مو و ية  ل  تقدير من الغفرض المقصفود   

 ·( 18(()ميها ال يعد   ب اا اليصو  القانونية المد   مخالفتها للدستور  ب اال مجردًا 
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 المبحث ال اني

 طريق الديع الفر ي

القوانين ب ريق الديع الفر ي من خيا  ثارة مةد يجرن تحريك الرقابة  ل  دستورية 
الخصو  يي د فوى معر  فة ممفا  محةمفة المو فوي الفديع بعفد  دسفتورية الفيا التشفريعي           
المففراد ت بيقففه  لفف  اليففزاي ، يفف ذا تحققففت المحةمففة مففن  ديففة جففذا الففديع م لففت نكففر الففد وى  

ثفففة مشفففهر لريفففع الفففد وى المعر  فففة  ليهفففا  ةفففددن لمفففن مثفففار الفففديع ميعفففادا ال يتجفففا ا ثي 
 .الدستورية 

 يعففد سففلوي طريففق الففديع الفر ففي  سففيلة ديا يففة ال ججوميففة غيففر مباشففرة لتحريففك     
الرقابة  ل  دستورية القوانين ،  ذ من المفترض األ لي لذلك جو   ود نزاي قءائي م فر    

ل  اليزاي  ل   ةدى المحارم  يرى مةد مطراف الخصومة ييه من التشريع الذن يراد ت بيقه  
به  وار دستورن ، يي ير بصورة  ار ة الديع بعد  دستورية جذا التشريع ، ي ذا مفا تحققفت   
المحةمة من  دية جذا الديع ي نها تؤ ل نكر الد وى  تحدد لمن مثار الفديع ميعفادا ال يتجفا ا    

 .(19)ثيثة مشهر لريع د واه الدستورية

ربة األمريةية يي الرقابة  ل   ل ريق الديع الفر ي مفهوما خاصا يي ظل التج
التي ال تعرف ال عن يي دستورية القوانين  ن طريق الد وى األصلية  –دستورية القوانين 

 ذلك بوصفه م ا الوسائل التي  ريها القءاد األمريةي لممارسة اختصاصه يي  -المباشرة 
لدستورن األمريةي ، الرقابة  نشل ر مرة طبيعية لعدد من المبادئ التي مقيم  ليها اليكا  ا

 ل  مسا  منه يتماش  مع مبدم الفصل بين السل ان الذن ررسه الدستور األمريةي ، 
يي ت بيق قا دة تدرع القوانين ةت  د ن   ود نا  -ـميا ران  –ق مع د ر القا ي  يتواي

ية صريا يخوله الرقابة  ل  دستورية القوانين با تبار من ذلك  زدا طبيعيا من  ظيفته األصل
يي ت بيق القانون بصفة  امة  ل  المياا ان بين األيراد ،  بذلك ي نه ال يحمل شبهة تدخل 
القا ي يي  مل البرلمان  ال يشاري بلن د ر يي الوظيفة التشريعية  يقتصر د ره  ل  
االمتياي  ن ت بيق القانون المخالد للدستور ،  بالتالي يي يةون لحةمه سوى ةجية نسبية 

مطراف الد وى  بصدد ذان اليزاي ،  جو ما يعيي من القانون غير الدستورن  تيحصر يي
 .     (20)يكل قائما  نايذا  قابي للت بيق  ل  ةاالن مخرى

 مما يمتاا به طريق الديع الفر ي لتحريك الرقابة  ل  دستورية القوانين بلن  ثارته 
 ليهففا الففد وى ، رمففا ال يقتصففر    ال تتقيففد بميعففاد معففين ،  يجففوا  بففدا ه يففي ميففة ةالففة رانففت    

مباشرته  ل  طرف د ن  خر من مطراف الخصومة ، يءي  ل  منه ال يحتاع  ل  نا خا  
 ذ منففه ممففا يففدخل يففي  ظيفففة القا ففي للفصففل يففي    -ةسففب الففرمن الغالففب يففي الفقففه   –يقففرره 

ةتفف  يففي ةالففة  ففد    ففود محةمففة دسففتورية ، بيففد من د ر القا ففي يففي جففذه    (21)الخصففومان
الحالة يقتصر  ل  االمتياي  ن ت بيق التشريع المخالد للدستور يي اليزاي المعفر ض  ليفه   

 . يحسب ،  ذلك تغليبا ألةةا  الدستور  ت بيقا لقا دة تدرع القوا د القانونية يي الد لة 

طريق الديع الفر في يفي تحريفك الرقابفة  لف  دسفتورية        مع ذلك ي نه مما يعاق  ل  
القوانين  د   د اه يي توق  الءرر المتوقفع مفن ت بيفق التشفريع غيفر الدسفتورن ،  ذ لفيم        
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جياي من سبيل إلثارة المسللة الدستورية  ال من خيا د وى ميكورة مما  القءفاد يفديع ييهفا    
مهفددا بت بيفق التشفريع المفذرور  ليفه رغفم        بعد  دستورية ذاي التشريع ،  بالتالي يكل الفرد

شبهة  د  دستوريته ، د ن من يملك  سيلة لديعه طالما لم تسيا الفرصة ممامه لريفع د فوى   
 .  (22)مو و ية بالخصو 

 يتوايق القءاد الدستورن يي الد ا محفل الدراسفة  لف  تبيفي طريفق الفديع الفر في        
من قفانون المحةمفة العليفا    ( ثانيا  11/3) لمادة يي تحريك الرقابة  ل  دستورية القوانين ، يا

تختا المحةمة العليفا   ))تيا  ل  من  31/3551المعدا بالقانون رقم  6/3591الليبية رقم 
د ن غيرجفا ميعقففدة بفد ائرجا المجتمعففة برئاسفة رئيسففها م  مفن يقففو  مقامفه بالفصففل يفي ميففة       

رمفا   (23(()ية ميكورة ممفا  ميفة محةمفة    مسللة قانونية تتعلق بالدستور م  بتفسيره ت ار يي قء
مففن اليئحففة الداخليففة للمحةمففة العليففا الليبيففة الصففادرة بقففرار  معيتهففا      (  35) تففيا المففادة  
 ذا رانففت المسففللة  )) لفف  منففه  199/1999المعففدا بففالقرار رقففم  191/1991العموميففة رقففم 

ي د فوى ميكفورة ممفا  ميفة     القانونية المتعلقة بالدستور م  بتفسيره مثيرن من مةد الخصفو  يف  
محةمة  رمن  وجريتها ، م لت نكر الفد وى  ةفددن لمفن مثفار الفديع ميعفادا ال يجفا ا ثيثفة         
مشهر لريع الد وى بذلك مما  المحةمة العليا ،  تسرن يي شلن ريع الفد وى يفي جفذه الحالفة     

يففي الميعففاد   ففرادان ال عففون الدسففتورية المقففررة يففي جففذه اليئحففة ، يفف ذا لففم تريففع الففد وى    
 .((ا تبرن  ثارة المسللة رلن لم يةن 

من قانون المحةمة الدستورية العليا المصرية رقم ( ق / 15)  تقءي المادة 
تتول  المحةمة الرقابة الدستورية  ل  القوانين  اللوائا  ل  الو ه  ))بلن  19/3515

المحارم م  الهياان ذان  ذا ديع مةد الخصو  مثياد نكر الد وى مما   ةدى  -ق: ... التالي
االختصا  القءائي بعد  دستورية نا يي قانون م  الئحة ،  رمن المحةمة م  الهياة من 
الديع  دن م لت نكر الد وى ،  ةددن لمن مثار الديع ميعادا ال يجا ا ثيثة مشهر لريع 

د ا تبر الديع العليا ، ي ذا لم تريع الد وى يي الميعاوى بذلك مما  المحةمة الدستورية الد 
 .   ((رلن لم يةن 

منه  31/3511من قانون المحةمة الدستورية الةويتية رقم ( ق / 1) رما تقرر المادة 
 ذا رمن  ةدى المحارم يي مثياد نكر قءية من القءايا سواد من تلقاد نفسها م  بيفاد  لف     ))

لفف  الفصففل يففي  ديففع  ففدن يتقففد  بففه مةففد مطففراف اليففزاي ، من الفصففل يففي الففد وى يتوقففد       
دستورية قانون م  مرسو  بقانون م  الئحة ، توقفد نكفر القءفية  تحيفل األمفر  لف  المحةمفة        
الدستورية للفصل ييه ،  يجوا لذ ن الشلن ال عن يي الحةم الصادر بعد   دية الديع ،  ذلفك  
لففدى لجيففة يحففا ال عففون بالمحةمففة الدسففتورية يففي خففيا شففهر مففن صففد ر الحةففم المففذرور     

 .((اللجية يي جذا ال عن  ل    ه االستعجاا  تفصل 

مففن قففانون المحةمففة الدسففتورية البحريييففة الصففادر    ( ع / 39)  تففيا مخيففرا المففادة  
تريفففع المياا فففان الخاصفففة بالرقابفففة  لففف  دسفففتورية   )) لففف  من  11/1991بالمرسفففو  رقفففم 

نكر د وى مما   ةدى  ذا ديع مةد الخصو  مثياد  -ع:.... القوانين  اللوائا  ل  الو ه التالي
المحارم بعد  دستورية نفا يفي قفانون م  الئحفة ،  رمن المحةمفة من الفديع  فدن م لفت نكفر          
الد وى  ةددن لمن مثار الديع ميعادا ال يجا ا شهرا  اةدا لريع الد وى بذلك مما  المحةمفة  
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 .((الدستورية ، ي ذا لم تريع الد وى يي الميعاد المحدد ا تبر الديع رلن لم يةن 

  ييةه من الد وى الدستورية التي يتم تحريةها ب ريق الديع الفر ي
تسرن بشلنها ذان األ  اي اإل رائية المرسومة  - ذا ما ثبت  دية جذا الديع م   وجريته  –

لريع الد وى الدستورية بصفة  امة ،  جذا ما  رى به قءاد المحةمة الدستورية العليا 
يي الد وى  3551.99.39المصرية  من ذلك ما م ردته يي ةةمها الصادر بتاريخ 

 اليتها يي الد ا ى الدستورية ال تقو   ال باتصالها بالد وى  ))ن ق بل 9/33الدستورية رقم 
من قانون المحةمة الدستورية العليا ، (  15) اتصاال م ابقا لأل  اي المقررة يي المادة 

ختصا  القءائي للفصل  ذلك  ما ب ةالة األ راق  ليها من  ةدى المحارم م  الهياان ذان اال
الدستورية ،   ما بريعها من مةد الخصو  بمياسبة د وى مو و ية ديع ييها يي المسللة 

الخصم بعد  دستورية نا تشريعي  قدرن محةمة المو وي  دية ديعه يرخصت له يي ريع 
سوا ما متصل ميها  –الد وى بذلك مما  المحةمة الدستورية العليا ،  جذه األ  اي اإل رائية 

تتعلق باليكا  العا  با تبارجا شةي  وجريا  -م  بميعاد ريعها  ب ريقة ريع الد وى الدستورية
 .   (24(()يي التقا ي تغيا به المشري مصلحة  امة ةت  ييتكم التدا ي يي المسائل الدستورية 

 مما ي ير اليقاش بهذا الصدد ثيث مسائل يتعلق م لها بتحديفد المقصفود بجديفة الفديع     
سل ة محةمفة المو فوي  ااد جفذا الفديع ،  ييصفب ثال هفا       م   وجريته ،  يتصل ثانيها بمدى 

 :  جو ما نتيا له تبا ا ييما يلتي ل  بيان اةثار المترتبة  ل   دية م   وجرية الديع ، 

 :المقصود بجدية الديع بعد  الدستورية  (م ال )  

رجيففت تيكيمففان القءففاد الدسففتورن يففي الففد ا محففل الدراسففة تحريففك الرقابففة  لفف         
القففوانين ب ريففق الففديع الفر ففي ممففا  محةمففة المو ففوي ب بففون  ديففة جففذا الففديع م    دسففتورية

 وجريته  يقا لليصو  التشفريعية السفالد بيانهفا ، يمفا جفو المقصفود بجديفة الفديع الفر في          
 :بعد  الدستورية ؟ ةا ا الفقه الدستورن اإل ابة  ل  جذا السؤاا رما يلي 

 ا بفففففلن الفففففديع الجفففففدن جفففففو الفففففذن   لففففف  القفففففو (25)يفففففذجب  انفففففب م ا مفففففن الفقفففففه 
ال يةون الغرض ميه  طالة ممد نكر اليزاي المو و ي ،  ذ يقفع  لف  القا في  ا فب اسفتبعاد      
الديوي التي يستبان من ظاجرجا منها ريدية تستهدف التسفويد  تع يفل الفصفل يفي الفد وى ،      

د وى المو فو ية ،   بالتالي يالديع يةون غير  دن  ذا بدا منه ال تلثير له  ل  الفصل يفي الف  
م  من يةفون التشففريع محففل الففديع بعففد  الدسففتورية ال صففلة لففه بففاليزاي الم ففر   يففي الففد وى  

 . المو و ية

بلن المقصود بجدية الديع الفر في بعفد  الدسفتورية     (26)بييما رمى  انب ثان من الفقه
يتجا ، من من من يةون الفصل يي المسللة الدستورية م -م لهما: ييصرف  ل  ممرين مساسيين 

من يحتمل التشريع  -يةون التشريع الم عون يي دستوريته متصي بمو وي اليزاي ،  ثانيهما
الم عون يي دستوريته اختييا يي   هان اليكر ،  جو شفلن معقفود لقا في المو فوي بغيفة      

 .استبعاد الديوي التي تهدف  ل  التسويد    ا ة الوقت   جدار العدالة 

 ل  تحديد المقصود بجدية الفديع الفر في بعفد      (27)ثالث من الفقه يي ةين اتجه  انب
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من يةفففون الفصفففل يفففي مسفففللة   -األ ا: بتفففواير شفففرطين -رمفففا جفففو يفففي اي اليفففا   -الدسفففتورية 
مال تةفون المسفللة الدسفتورية     -الدستورية ميتجا يي الفصل يي الد وى المو و ية ،  ال اني

 .من تةون مسللة الدستورية محل شك  غير قائمة  ل  مسا  ظاجر ، من منه يةفي

بفلن المقصفود بجديفة الفديع الفر في بعفد  الدسفتورية         (28) يقرر  انب رابع مفن الفقفه  
مياطه من يةون الفصل يي الديع ذا تلثير يي الفصل يي الد وى المو و ية ،  من يولد الديع 

ليهايففة ممففر  لففدى قا ففي المو ففوي شففةورا ةففوا المسففللة الدسففتورية الم ففارة ،  جففذا يففي ا         
 .مو و ي يختا قا ي الد وى بتقديره 

بلنففه يةفففي لتحقففق  ديففة الففديع الفر ففي بعففد         (29) يعتقففد  انففب خففامم مففن الفقففه    
الدسففتورية من ت ففور لففدى محةمففة المو ففوي شففةوي ةففوا دسففتورية الففيا التشففريعي المففراد    
ت بيقه  ل   اقعة اليزاي ، مما مسللة من يةون الديع ميتجا م  مؤثرا يي الد وى المو و ية 

ديع ممفا ييبغفي  فد  الخلفط     ، ي نه يرتبط بشرم المصفلحة يفي الفد وى  ال  يقفة لفه بجديفة الف       
 .بييهما 

ممففا يففي القءففاد يقففد بييففت المحةمففة العليففا الليبيففة المقصففود بجوجريففة م   ديففة الففديع  
يفي ال عفن الجيفائي رقفم      3519.91.15الفر ي بعد  الدسفتورية يفي ةةمهفا الصفادر بتفاريخ      

لقانونيففة  ن ميففام تل يففل اليكففر يففي مو ففوي القءففية   ةالففة المسففللة ا    ))ق بقولهففا  19/13
المديوي بعد  دستوريتها  ل  الدائرة الدستورية ، من يةون الديع بشفلنها  وجريفا   فديا  جفو     
يةففون رففذلك  ذا لففم تةففن دسففتورية التشففريع مففن الو ففو  بشففةل تيتفففي معففه رففل شففبهة بشففلن    
دستوريته ، مما  ذا رانت دستورية التشفريع  ا فحة بحيفث تيتففي رفل شفبهة يفي دسفتوريته ،         

ع بعد  الدستورية يغد  ديعا غير  وجرن  غيفر  فدن ،  بالتفالي ال ييبغفي من يترتفب      ي ن الدي
 ليه األثر الذن يحدثه الديع الجدن  جفو تل يفل اليكفر يفي مو فوي الفد وى   ةالفة المسفللة         

 .(30(()الدستورية مو وي الديع  ل  دائرة القءاد الدستورن 

يفي ال عفن    3519.96.3تفاريخ   جذا ما يمةفن من يسفتفاد رفذلك مفن ةةمهفا الصفادر ب      
جذا الديع الذن مةيل  ل  جذه المحةمفة   ن رفان ديعفا قانونيفا      ))ق بلن  3/33الدستورن رقم 

 ال منه لم يةن  وجريا  ال يتعلق بالدستور م  تفسيره ، ألنه خيف بفين ال فريين  لف    فوق     
 19/3593قفانون رقفم   نشر القوانين ليفاذجا  جو مفا م  بفه الدسفتور ،   نمفا الخفيف  لف  ال      

جل نشر يييفذ م  لم ييشر يي ييفذ ،  جذه مسللة قانونية تتعلق بالوقائع ألن نشر القوانين بلن 
طريقة جي  ملية مادية محءفة يمةفن لمحةمفة المو فوي من تسفتكهرجا مفن التحقيقفان التفي         

سفتوريته ،  ذ  تجريها  ل  ذان القانون الذن يراد ت بيقه د ن من يةون لها الحق يي مراقبة د
من قانون المحةمة (  39) من جذا الحق األخير ميعقد للمحةمة العليا  ةدجا طبقا ليا المادة 

 ترتيبفا  لف  مفا تقفد  ي نفه لمحةمفة االسفتاياف من تفصفل يفي الفديع المبفدن            ( السفابق  ) العليا 
ذلفك د ر  ممامها يي جذه الد وى  تقوا رلمتها ييه من ةيث اليشفر مفن  دمفه ، ثفم يفلتي بعفد       

المحةمة العليا لمراقبة ةةمها  ذا ما  رض  ليها مفن قبفل مةفد الخصفو  يفي الفد وى  ن رفان        
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 .   (31(()لذلك مقتء  

 لقد م  حت المحةمة الدستورية العليا المصرية المقصود بجدية الديع الفر في بعفد    
ريخ الدسففتورية يففي مر ففر مففن ةةففم لهففا نففذرر ميهففا ، مففا قءففت بففه يففي ةةمهففا الصففادر بتففا            

من مفا ييعفاه مةفد     ))ق الفذن  فاد ييفه     396/13يي الفد وى الدسفتورية رقفم     1999.33.91
: يفترض ممرين  -من مخالفة نا قانوني لقا دة يي الدستور  -الخصو  يي نزاي مو و ي 

من يةون جذا اليا الاما للفصل يي ذلك اليزاي  ي ذا لم يةن متعلقفا بفالحقوق المفد       -م لهما
من تةفون الم فا ن الدسفتورية المفد        -ي مجاا الفصل ييها يقد مغزاه ، ثانيهمابها  ميتجا ي

 بهفففا يفففي شفففلن جفففذا الفففيا لهفففا مفففا يكاجرجفففا ،  جفففو مفففا يعيفففي  فففديتها مفففن   هفففة نكفففر           
 .   (32(()مبدئية 

 جفففو مفففا رددتفففه المحةمفففة اإلداريفففة العليفففا المصفففرية يفففي ةةمهفففا الصفففادر بتفففاريخ         
 ن  ديفة الفديع بعفد  الدسفتورية التفي       ))ق بقولها  3113/11يي ال عن رقم  3555.99.19

من يةون الفصل يي مسفللة الدسفتورية ميتجفا بمعيف       -3: يت لبها المشري تيصرف  ل  ممرين
من يةون اليا القانوني م  اليئحي الم عون  ل  دستوريته متصل بمو وي الفد وى ، يف ن   

بمو فوي الفد وى قفررن ريفض     اتءا للمحةمفة من الفيا الم عفون يفي دسفتوريته ال يتصفل       
 ر رة   ود ما يشير  ل  خر ع اليا القفانوني م  اليئحفي  لف      -1الديع بعد  الدستورية 

مةةا  الدستور  من من تتحقق المحةمة مفن من  فد  دسفتورية الفيا تجفد لهفا سفيدا ، يف ذا مفا          
  .(33(()ثبت منه ال شبهة يي دستوريته قءت بريض الديع  يصلت يي مو وي الد وى 

 قد ررست لجية يحا ال عون بالمحةمة الدستورية الةويتية المعاني المتقدمفة يفي ةةمهفا       
من المقرر يي  ))بقولها  39/1931   31يي ال عيين رقمي  1931.39.13الصادر بتاريخ 

قءففاد جففذه المحةمففة من تقففدير  ديففة الففديع بعففد  الدسففتورية يةففون با تمففاي ممففرين الامففين        
لفصففل يففي المسففللة الدسففتورية الامففا للفصففل يففي اليففزاي المو ففو ي ،         من يةففون ا: م لهمففا
 ل  مةةا   -محل الديع  -من تةون جياي شبهة ظاجرة  ل  خر ع اليا التشريعي :  ثانيهما
 . (34(()الدستور 

 جففذا مففا قررتففه ميءففا المحةمففة الدسففتورية البحريييففة يففي ةةمهففا الصففادر بتفففاريخ           
من الديع بعد   ))ق الذن  اد ييه  5لسية  6/33/رقم د يي القءية الدستورية 1931.33.19
من يفرد  لف  نفا م      -الستيهاض  الية محةمفة المو فوي لتقفدير  ديتفه      -الدستورية يةفيه 

نصففو  بففذاتها  ييهففا المففد ي  ةففددجا با تبارجففا ن اقففا لديعففه ، تعيييففا يةففون محففددا بذاتففه      
مففة المو ففوي بصففرجا يففي اليصففو   لماجيتهففا  راشفففا  ففن ةقيقففة محتواجففا ، رففي تجيففل محة 

 الم عون  ليها لتقدر  دية الم ا ن المو هة  ليها من   هة نكفر م ليفة ال تسفبر مغوارجفا ،     
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 .  (35(()  ال تعتبر ميباة  ن رلمة ياصلة يي شلن اتفاقها مع مةةا  الدستور م  خر  ها  ليها

 يسففتخلا مففن  مففاي مففا تقففد  من  ديففة م   وجريففة الففديع الفر ففي بعففد  الدسففتورية  
 مفن بفاق م لف      -مرجون بتواير شرطين مجتمعين  ل    ه التيا  بحيث  ذا انتفف  مةفدجما   

 :  جذين الشرطين جماران الديع غير  دن ،  -ريجما 

دسفتوريتها ميتجفة يفي الفد وى     من تةون اليصفو  التشفريعية المفديوي بعفد       : الشرم األ ا
المو ففففو ية ، من من تةففففون تلففففك اليصففففو  الامففففة للفصففففل يففففي اليففففزاي      
المو و ي الم ر    ل  المحةمة الم ار ممامها الديع ،  بياد  ل  ذلك ي نه 
 ذا اتءا لمحةمة المو وي من اليا التشفريعي الم عفون بعفد  دسفتوريته ال     

ديع بعد  الدسفتورية  اسفتمرن   يتصل باليزاي المعر ض  ليها قررن ريض ال
رما يةفون لمحةمفة المو فوي االلتففان  فن       (36)يي نكر الد وى  الفصل ييها

م  رففان قففد تيففااا  ففن طلباتففه يففي    (37)جففذا الففديع  ذا م يبففت طلبففان مففن مثففاره  
م  ران قد سبق صد ر ةةفم مفن القءفاد الدسفتورن يفي مو فوي        (38)الد وى
ةمفة المو فوي مفن بحفث الفديع بعفد         لةن ال يو د ثمة مفا يميفع مح   (39)الديع

 . (40)الدستورية ةت   لو رانت غير مختصة بيكر اليزاي الم ر    ليها
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قيا  شبهان  شةوي يتولد معهفا االةتمفاا بمخالففة الفيا التشفريعي المفديوي        :الشرم ال اني
بعد  دسفتوريته ألةةفا  الدسفتور ، من من تةفون الم فا ن الدسفتورية المفد          

ا التشفريعي المفديوي بعفد  دسفتوريته لهفا مفا يكاجرجفا مفن         بها يي شفلن الفي  
  هة نكر مبدئية ، بحيث يفسر معه الشك يي دستورية اليا التشريعي  لف   

 .(41) انب  د  الدستورية

 : سل ة محةمة المو وي  ااد الديع بعد  الدستورية ( ثانيا ) 

 ل  من محةمة يي ييبغي من نشير يي البداية  ل  من  بارة محةمة المو وي تيصرف 
مدارع التيكيم القءائي يي الد لة مهمفا رانفت در تهفا م  نو هفا تيعقفد لهفا  اليفة الفصفل يفي          

يي نصو  المواد المشار  ليها ( محةمة المو وي ) المياا ان القءائية ،  ذلك لور د لفه 
م   المتعلقففة ب ثففارة الففديع الفر ففي بعففد  الدسففتورية ممامهففا بشففةل  ففا   م لففق د ن تخصففيا 

 يشففمل ذلففك يففي ظففل التيكففيم القءففائي الدسففتورن المصففرن د ن الليبففي  الةففويتي      (42)تقييففد
 .(43)الهياان ذان االختصا  القءائي رهياان التحةيم -بحسب صريا اليا  - البحرييي 

 يرا   من  ناطة االختصا  بتقفدير مفدى  ديفة الفديع الفر في بعفد  الدسفتورية  لف          
يسففتهدف  ففد   غففراق القءففاد الدسففتورن   -ر تهففا م  نو هففاميففا رانففت د–محةمففة المو ففوي 

د ن من  (44)بالمياا ان غير الجديفة ممفا يهفدر الوقفت  الجهفد يفي قءفايا ال طائفل مفن  رائهفا          
يعيي ذلك امتداد سل ة محةمة المو وي  ل  التعمق يفي بحفث المسفللة الدسفتورية ، م  الييفل      

ه يي نهاية األمر القوا الفصل يي قبفوا  من اختصا  القءاد الدستورن الذن يؤ ا  ليه  ةد
ذاي الفففديع م  ريءففففه ،   انففففه بميففففزان الءففففوابط التففففي تحةففففم الرقابففففة  لفففف  المشففففر  ية  
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 .(45)الدستورية

 يمةففن تشففبيه سففل ة محةمففة المو ففوي  ااد الففديع الفر ففي بعففد  الدسففتورية بسففل ة  
اإلدارن ةيث يفصل يي طلب القا ي اإلدارن يي نكر الشق المستعجل من د وى  لغاد القرار 

 قد تيفيذ القرار الم عون ييفه مفن خفيا تحسفم ظفاجر األ راق د ن التغلغفل يفي المو فوي         
 ففن طريففق التحقففق مففن مففدى تففواير  يصففرن الجديففة  االسففتعجاا يففي طلففب  قففد التيفيففذ ،       
 يةيجما ال ييكر يي مو وي ال لب األصلي ، يقا ي الد وى ال يفصل يي المسللة الدستورية
م ار الديع النعقاد االختصا  يي ذلك للقءاد الدستورن ، رذلك ال يفصل القا ي اإلدارن يي 

 .  (46)طلب  لغاد القرار الم عون ييه  يد نكره الشق المستعجل من د وى اإللغاد

 جةففففذا تتجلفففف  سففففل ة محةمففففة المو ففففوي يففففي بحففففث مففففدى  ديففففة الففففديع بعففففد          
يقففففا لسففففل تها التقديريففففة ،  ذلففففك بفففف  راد  الدسففففتورية ب  مففففاا الشففففر م السففففالد بيانهففففا   

نفففففوي مفففففن التقيفففففيم المبفففففدئي لمءفففففمون الم فففففا ن المو هفففففة  لففففف  اليصفففففو  التشفففففريعية 
المففففديوي بعففففد  دسففففتوريتها  الوقففففوف  لفففف  مففففدى صففففحتها  سففففيمتها مففففن   هففففة نكففففر    

 بالتففففالي ي نففففه رمففففا ال يحففففق لهففففا التصففففريا لصففففاةب الشففففلن بريففففع الففففد وى         (47)م ليففففة
ائفففه ألن ديفففع بعفففد  الدسفففتورية ممامهفففا ، ال يجفففوا لهفففا رفففذلك التصفففريا     الدسفففتورية د ن  بد

للخصففففم بريففففع  د ففففواه الدسففففتورية بصففففورة تلقائيففففة م   ليففففة بمجففففرد قيامففففه ب ثففففارة الففففديع 
بعفففد  الدسفففتورية لفففديها ،   نمفففا  ليهفففا من تت بفففت مفففن مفففدى  ديفففة جفففذا الفففديع ، يففف ذا مفففا          

ييهفففا بحالتهفففا  لففف  من تقفففيم    انتهفففت  لففف   فففد   ديتفففه تمءفففي يفففي نكفففر الفففد وى  تفصفففل     
ممفففا  ذا خلصفففت  (48)قءفففائها بفففريض الفففديع لعفففد   ديتفففه  لففف  مسفففباق سفففائغة تةففففي لحملفففه   

 لففف   ديتفففه ي نهفففا تؤ فففل نكفففر الفففد وى المعر  فففة  ليهفففا  تصفففر  لمفففن مثفففار الفففديع بريفففع   
الففففد وى  ااد جففففذا الففففديع ممففففا  المحةمففففة الدسففففتورية يففففي ميعففففاد معففففين ال يجففففا ا األ ففففل    

نفففا ،  يفففي ةالفففة قيفففا  الفففدليل  لففف  ريفففع الفففد وى الدسفففتورية يفففي الميعفففاد الفففذن  المحفففدد قانو
ةددتفففه ي نهفففا تقءفففي بوقفففد السفففير يفففي الفففد وى المو فففو ية لحفففين الفصفففل يفففي المسفففللة     
الدسفففتورية ، ممفففا يفففي ةالفففة  فففد  االلتفففزا  بريفففع الفففد وى الدسفففتورية يفففي الميعفففاد الفففذن            

رففففلن لففففم يةففففن  تسففففتلند الففففد وى    ةددتففففه لففففذلك ، يفففف ن الففففديع بعففففد  الدسففففتورية يعتبففففر     
المو ففو ية سففيرجا مففن اليق ففة التففي م لففت م  توقفففت  يففدجا ،  جةففذا يففي يجففوا تحريففك            
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الرقابفففففة الدسفففففتورية ب ريفففففق الفففففديع الفر فففففي بعفففففد  الدسفففففتورية قبفففففل اسفففففتيفاذ محةمفففففة     
ع ـاره بريففففــففففـ التصففففريا لمففففن مث  ذا الففففديع ، ـففففـالمو ففففوي سففففل تها يففففي بحففففث  ديففففة ج    

يففففي غءففففون الحففففد األقصفففف  المقففففرر    -اد الففففذن تحففففدده ـة يففففي الميعففففــففففالففففد وى الدستوري
 .(49) -ا لذلكــقانون

 يعود  ل  محةمة المو وي سل ة قبوا الديع رليا م   زئيا  ذا اشتمل  ل  مر فر مفن   
نففا تشففريعي بحسففب سففل تها التقديريففة ،  ذ يحففق لهففا من تقصففر التصففريا بريففع الففد وى         

بعءها يقط ،  ذلك  يقا لما ترتليفه محققفا للجديفة التفي     الدستورية  ل  مةد تلك اليصو  م  
يت لبهففففا القففففانون لقبففففوا الففففديع  مففففدى انعةاسففففه  لفففف  ال لبففففان الم ر ةففففة يففففي الففففد وى  

 .(50)المو و ية

 بففففذلك يتحففففدد ن ففففاق الففففد وى الدسففففتورية ممففففا  القءففففاد الدسففففتورن باليصففففو     
الففففديع بعففففد    التشففففريعية التففففي تصففففر  بهففففا محةمففففة المو ففففوي  تقففففرر  ففففديتها  قبففففوا      

دسفففتوريتها د ن غيرجفففا ،  مفففؤدى ذلفففك  الامفففه منفففه ال يجفففوا لصفففاةب الشفففلن من يءفففمن      
صفففحيفة د فففواه الدسفففتورية نصوصفففا تشفففريعية غيفففر تلفففك التفففي صفففرةت لفففه بهفففا محةمفففة         

 .المو وي  قدرن  ديتها 

 جففذا مففا تر متففه المحةمففة الدسففتورية العليففا المصففرية يففي ةةمهففا الصففادر بتففاريخ         
 ن ن فاق الفد وى الماثلفة     ))ق بقولهفا   361/11ي الد وى الدستورية رقم ي 1996.99.11

) يتحدد يقط بيا المادة  – يقًا للمصلحة ييها  ي  ةد د ما صرةت به محةمة المو وي  –
مفففن القفففانون المفففذرور لعفففد  تءفففمييها (  116) مفففن قفففانون العقوبفففان ، د ن المفففادة (  111

لفقففرة ال انيففة مففن المففادة األ لفف   الفقففرتين األ لفف  صففحيفة الففد وى الدسففتورية ،  رففذا نففا ا
المعففدا بالقففانون رقففم   31/3555 ال انيففة مففن المففادة ال ال ففة مففن مففواد  صففدار القففانون رقففم    

ةيففث لففم تةففن محففًي للففديع بعففد  الدسففتورية  مففن ثففم لففم تصففر  بهففا محةمففة             369/1999
 .(51(() المو وي  تةون الد وى باليسبة لها غير مقبولة

 ت ور اإلشةالية  ما  ذا ران يجوا لمحةمة المو وي من تءيد نصا تشريعيا م  مر ر 
تشففتبه يففي  ففد  دسففتوريته  لفف  مففا سففبق  من ديففع بففه الخصففم ممامهففا  قففدرن  ديتففه ليءففميه  

 صحيفة د واه الدستورية ؟

لقففد متففيا للمحةمففة الدسففتورية العليففا المصففرية التعففرض لهففذه اإلشففةالية يففي ةةمهففا       
 -يفي الفد وى الماثلفة     -لما رفان المفد ي    ))الذن  اد ييه منه  3551.91.39بتاريخ الصادر 
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مفن قفانون   (  193  361  61  61) قد ديع مما  محةمة المو فوي بعفد  دسفتورية المفواد     
) اإل رادان الجيائية  يصرةت له بريع الد وى بعد  دستورية تلك المواد مءيفة  ليها المادة 

تفه د ن ديفع مسفبق بعفد  دسفتوريتها ، يف ن ال عفن بعفد  دسفتورية جفذه           من القانون ذا(  111
المففادة األخيففرة يةففون مجففا اا للي ففاق الففذن تتحففدد بففه المسففللة الدسففتورية التففي تففد   جففذه       

يفي شفقها الخفا  بفال عن      -المحةمة للفصل ييها ، بمفا مفؤداه انتففاد اتصفاا الفد وى الماثلفة       
بالمحةمففة الدسففتورية العليففا اتصففاال    -دان الجيائيففة مففن قففانون اإل ففرا (  111)  لفف  المففادة  

األمففر الففذن يتعففين معففه الحةففم بعففد  قبففوا الففد وى ... م ابقففا لأل  ففاي التففي رسففمها قانونهففا 
المشفار  ليهفا  التفي م فايتها محةمفة      (  111) باليسبة  ليها ،  ليم سائغا القفوا بفلن المفادة    
بعد  دستوريتها تعتبر محالة ميهفا مباشفرة  لف      المو وي  ل  المواد التي ديع المد ي ممامها

من قانون جذه المحةمفة   ن  (  15) من المادة ( م ) المحةمة الدستورية العليا ، ذلك من البيد 
خوا محةمة المو وي من تحيل من  انبها اليصو  التشريعية التي تقفو  لفديها شفبهة قويفة     

سففتوريتها الامففا للفصففل يففي ال لبففان     لفف  مخالفتهففا مةةففا  الدسففتور ،  يةففون الفصففل يففي د    
المو فففو ية المرتب فففة بهفففا  الم ر ةفففة  ليهفففا ،  ال من مباشفففرة محةمفففة المو فففوي لهفففذا      
االختصا  يقتءيها من تصدر باإلةالة ةةما بمعي  الةلمة يةون قاطعا يفي داللتفه  لف  انعقفاد     

العليا ،  من يةون   رادتها  ل  من تعرض بيفسها المسللة الدستورية  ل  المحةمة الدستورية
قءا جا باإلةالة متءميا تحديدا راييا لليصو  التشريعية الم عون  ليها  نصو  الدستور 
المد   بمخالفتها  األ  ه التي تقفو   ليهفا جفذه المخالففة ،  جفو مفا لفم يتحقفق يفي الفد وى           

 .(52(()الماثلة 

دير  ديفة الفديع    تفريعا  ل  ذلك ي نه يلز  إل ماا محةمفة المو فوي سفل تها يفي تقف     
بعد  الدستورية من يتم  بدا ه من قبل مةد الخصو  يي صورة صفحيحة   ا فحة د ن تجهيفل    
م   بها    ذ يجب من يرد  ل  نا م  نصو  تشريعية معيية بذاتها ،  بيان م  فه مخالفتهفا   
ألةةا  الدستور بشةل  لي يةشد  ن ةقيقفة جفذا الفديع  يتءفمن تحديفد مفداه ، ةتف  يتسفي          

 ود ذلك لمحةمة المو وي استيهاض  الية القءاد الدسفتورن بشفلنه   ال رفان  فديرا       ل 
 .    (53)بااللتفان  يه

 يسففتتبع مفففا تقففد  ا تبفففار الفففديع الفر ففي بعفففد  الدسفففتورية ذا طففابع قفففانوني  لفففيم     
مففففن قبيففففل الففففديوي المو ففففو ية يففففي الففففد وى ، يهففففو ييحففففل  لفففف   د ففففاد بمخالفففففة نففففا     

الدسفففتور  يتغيفففا يفففي مءفففمونه  مرمفففاه مقابلفففة اليصفففو  التشفففريعية     تشفففريعي لحةفففم يفففي  
 مفففن ثفففم ي نفففه يعفففد  (54)الم عفففون  ليهفففا بالقوا فففد الدسفففتورية تر يحفففا لهفففا  لففف  مفففا  فففداجا 
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مفففن مسفففائل القفففانون التفففي يمةفففن  ثارتهفففا يفففي من مرةلفففة م  ةالفففة تةفففون  ليهفففا الفففد وى         
ييفففه بليفففة  ياصفففر  اقعيفففة   لعفففد  ارتبفففام الفصفففل    (55) لفففو أل ا مفففرة ممفففا  محةمفففة الفففيقض   

 .(56)تستد ي تحقيقا مو و يا

 :                اةثار المترتبة  ل  الحةم بجدية الديع ( ثال ا ) 

ييبغفففي  لففف  محةمفففة المو فففوي يفففي ةالفففة تقريرجفففا  ديفففة الفففديع من تؤ فففل نكفففر          
الففففد وى المو ففففو ية  تصففففر  لمففففن مثففففار الففففديع بعففففد  الدسففففتورية مففففن الخصففففو  بريففففع   

ممفففا  القءفففاد الدسفففتورن يفففي الميعفففاد الفففذن تحفففدده بحيفففث ال يتجفففا ا يفففي         الفففد وى بفففذلك 
مجمو فففه األ فففل المقفففرر قانونفففا لفففذلك ، يففف ذا قفففد  صفففاةب الشفففلن مفففا ي بفففت قيامفففه بريفففع           
الففففففد وى الدسففففففتورية تعففففففين  لفففففف  محةمففففففة المو ففففففوي  قففففففد السففففففير يففففففي الففففففد وى    

ا مسفففللة م ليفففة  المو فففو ية م  تل يلهفففا لحفففين الفصفففل يفففي المسفففللة الدسفففتورية با تبارجففف      
يتوقفففد الفصفففل يفففي الفففد وى المو فففو ية  لففف  الفصفففل ييهفففا ،  ذلفففك  يقفففا لمفففا جفففو مقفففرر  
يففي ظففل تيكففيم القءففاد الدسففتورن المصففرن  البحرييففي  رففذلك الليبففي بعففد تعففديل اليئحففة           

 .(57)199/1999الداخلية للمحةمة العليا بقرار  معيتها العمومية الصادر برقم 
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تورن الةويتي ي نه  ذا ما قدرن محةمة المو وي  دية الديع مما باليسبة للقءاد الدس
بعفد  الدسفتورية   فب  ليهفا  قفد نكفر الفد وى المو فو ية  من تحيفل بيفسفها الفديع بعفد              

 جففو مففا رففان معمففوال بففه يففي ظففل تيكففيم   (58)الدسففتورية  لفف  المحةمففة الدسففتورية للفصففل ييففه 
 .(59)لية للمحةمة العليا بالقرار المشار  ليهالقءاد الدستورن الليبي قبل تعديل اليئحة الداخ

 :         وابط الحةم بجدية الديع ( رابعا ) 

يخءففع الحةففم بجديففة الففديع بعففد  الدسففتورية لففبعض الءففوابط تففد ر ةففوا ثيثففة نقففام   
يتعلق م لها بالميعاد المحدد لريع الفد وى الدسفتورية ،  ييصفب ثانيهفا  لف  مثفر التيفااا  فن         

ية م  تررهفا بعفد الحةفم بجديفة الفديع  اتصفاا القءفاد الدسفتورن بالمسفللة          الد وى المو فو  
الدستورية ،  يتصل ثال ها بفلثر ال عفن يفي الحةفم بجديفة الفديع  لف  سفير القءفاد الدسفتورن           

 :بيكر المسللة الدستورية ،  جو ما نعالجه ييما يلتي 

 :ريع الد وى الدستورية يي الميعاد المحدد  -م 
ال يثففة مشففهر لريففع الففد وى الدسففتورية الففذن ير ففه المشففري المصففرن  يعتبففر ميعففاد   

رحففد مقصفف  لمففن مثففار الففديع بعففد  الدسففتورية إلقامففة الففد وى بففذلك ممففا  القءففاد     (60) الليبففي
يي ةالة ما  ذا صرةت له محةمفة المو فوي بريعهفا بيفاد  لف  مفا ثبفت لهفا مفن           -الدستورن 
التيكيميفة ،  بالتفالي ي نفه يقيفد محةمفة المو فوي       من الموا يفد الحتميفة  لفيم     - دية الديع 

 الخصو   ل  ةد سواد ي ن تجا اته محةمة المو وي م  سةتت  ن تحديد من ميعاد ، تعين 
 .(61) ل  الخصو  االلتزا  به  ريع د واجم الدستورية قبل انقءائه   ال رانت غير مقبولة
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ةةمهففا الصففادر بتففاريخ    جففذا مففا  سففدته المحةمففة الدسففتورية العليففا المصففرية يففي       
 ن ميعفاد األشفهر ال يثفة     ))ق بقولهفا   113/13يي الفد وى الدسفتورية رقفم     1993.91.91

الذن ير ه المشفري  لف  نحفو  مفر رحفد مقصف  لريفع الفد وى الدسفتورية ، م  الميعفاد الفذن            
جففو ميعففاد ةتمففي يتعففين  لفف      -يففي غءففون جففذا الحففد األقصفف      -تحففدده محةمففة المو ففوي  

 .(62(()اللتزا  به لريع الد وى الدستورية قبل انقءائه الخصو  ا

 -بياد  ل  تصريا محةمفة المو فوي بفذلك     - يخءع ميعاد ريع الد وى الدستورية 
لألةةا  التي تخءع لها موا يد المرايعان بصفة  امة سواد من ةيفث االمتفداد رمفا يفي ةالفة      

يفث الوقفد رمفا يفي ةالفة القفوة       م  مفن ة  (63)المساية م  مصادية  خفر يفو  ييفه   لفة رسفمية     
م  مففن ةيففث االنق ففاي رمففا يففي ةالففة طلففب    (64)القففاجرة رففالمرض العقلففي م  اال تقففاا اإلدارن 

 .مع ما يترتب  ل  ذلك من  ثار  (65)المسا دة القءائية م  اإل فاد من الرسو 

 بذلك ي ن ميعاد ريع الد وى الدستورية ب ريق الديع الفر ي يعتبر من متعلقان 
اليكا  العا  ، للمحةمة من ت يره  لو من تلقاد نفسها يي مية ةالة رانت  ليها الد وى 
با تباره من األشةاا الجوجرية التي تغيا به المشري مصلحة  امة ةت  ييتكم التدا ي يي 

 بهذه الم ابة ي نه  (66)المسائل الدستورية باإل رادان التي رسمها  يي المو د الذن ةدده
ع يد السقوم التي  ذا لم يتخذ اإل راد خيلها سقط الحق ييه  من ثم ا تبار الدييعد من موا 

 جذا األثر يترتب بقوة القانون د نما ةا ة لصد ر ةةم به من بعد  الدستورية رلن لم يةن  
محةمة المو وي بما يؤدى  ليه ذلك من استاياف الد وى المو و ية سيرجا  االلتفان  ن 

 .(67)جذا الديع

الواقع ي ن تل يل نكر الد وى المو و ية يتفق يفي نتيجتفه مفع  قفهفا مفن قبفل        يي 
محةمة المو فوي المفديوي ممامهفا ير يفا بعفد  الدسفتورية يفي ظفل تيكفيم القءفاد الدسفتورن            

 جذا ما م ربت  يه المحةمة الدسفتورية العليفا المصفرية يفي      (68)المصرن  البحرييي  الليبي
 ن  ))ق بقولهفا   51/31يفي الفد وى الدسفتورية رقفم      3559.91.99ةةمها الصفادر بتفاريخ   

تل يل الد وى يي ةالة الديع الفر ي غايتفه من تسفتوثق المحةمفة م  الهيافة ذان االختصفا       
القءائي من من الخصم الذن مثار الديع ممامها قد مقا  د واه الدستورية يي الميعاد المحدد لها 
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بما مؤداه من تل يل الد وى المو و ية ... مو و ي ليمتيع  ليها بعدئذ الفصل يي اليزاي ال
 رذلك  قفها يتحدان معا يي نتيجة بذاتها جي من يةفون الفصفل يفي اليفزاي المو فو ي معلقفا       

 .(69(()  وبا  ل  قءاد المحةمة الدستورية العليا  متراخيا بالءر رة  ل  ةين صد ره 

ار الفديع بعفد  الدسفتورية     لةن جل يجوا لمحةمة المو وي من تمفيا الخصفم الفذن مثف    
مهلففة  ديففدة لريففع الففد وى الدسففتورية ،  ذا انقءفف  الميعففاد الففذن  ففربته لففه ابتففداد بهففذا           

 الخصو  ؟

م ابففت المحةمففة الدسففتورية العليففا المصففرية  لفف  ذلففك يففي ةةمهففا الصففادر بتففاريخ          
 نففففه ال يجففففوا لمحةمففففة  ))ق بقولهفففا   35/19يفففي الففففد وى الدسففففتورية رقففففم   999.95.19

و وي من تميا الخصم الذن مثار المسللة الدستورية مهلة  ديدة تجا ا بها ةفد د الميعفاد   الم
الذن  ربته ابتداد لريع الد وى الدستورية ما لم يةن قرارجا بالمهلة الجديدة قفد صفدر  يهفا    
قبل انقءاد الميعاد األ ا ، ي ذا ران قد صدر  يها بعد يواته ، غدا ميعادا  ديدا ميق ع الصلة 

 .(70(()ه  مجردا قانونا من رل مثر ب

 جفو مففا يسفتفاد رففذلك ممفا قررتففه المحةمفة الدسففتورية البحريييفة يففي ةةمهفا الصففادر       
ميعففاد الشففهر الففذن   ))ق بففلن  5لسففية  1/1933/يففي القءففية رقففم د  1931.96.11بتففاريخ 

ة ير ه المشري  ل  نحو  مر رحد مقص  لريع الفد وى الدسفتورية جفو مفن الموا يفد الحتميف      
التي تعتبر ظريا يجب اتخاذ اإل راد خيله   ال سقط الحق يفي اتخفاذه  يقيفد رفي مفن الخصفو        
 محةمة المو وي  ل  ةد سواد ، ي ن تجا اته محةمة المو فوي م  سفةتت  فن تحديفد من     
ميعاد  خر يقل  يه ، يتعين  ل  الخصو  االلتزا  به  ريع د واجم الدستورية قبفل انقءفائه ،   

الد وى غير مقبولة ،   ل  المحةمة الدستورية من تقءي بذلك من تلقاد نفسفها ،    ال رانت 
ألن المشري رتب  ل   د  ريع الد وى خيا جذا األ ل ا تبار الديع بعد  الدستورية رفلن لفم   

 ال ا تفداد بتل يفل   ... يةن ،  من ثم يقع جذا الجزاد بقوة القانون  د نما ةا ة  ل  الحةم بفه  
وي نكر الد وى للمرة ال انية بعد يوان الميعاد األ ا الذن  ربته للمفد ي يفي   محةمة المو 

 .(71(()مقا  ةساق ريع الد وى الدستورية 

 جةفذا يتبففين من القءفاد الدسففتورن المصففرن قفد رجففن مففيا محةمفة المو ففوي مهلففة     
هلفة   ديدة لريع الخصم د فواه الدسفتورية ، بصفد ر قرارجفا بالمهلفة الجديفدة قبفل انقءفاد الم        

 ذلك رله يي غءون سريان الميعاد الةلي المقرر قانونا رحفد مقصف  لريفع الفد وى      (72)األ ل 
 .الدستورية ب ريق الديع الفر ي 

 ت بيقا لذلك قءت المحةمة الدستورية العليا المصرية يي ةةمها الصادر بتاريخ 
مت  رانت محةمة المو وي  ))ق بلنه  199/35يي الد وى الدستورية رقم  3559.31.99
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ةددن له ميعادا لريع د واه الدستورية ييتهي  -بعد تقريرجا  دية الديع المبدن من المد ي  -
 ران المد ي لم يودي صحيفة الد وى الماثلة خيا الميعاد ، ي ن جذا  3551.96.35يي 

يي نكر الد وى  مءيها الديع يعتبر رلن لم يةن بما يحوا بين المحةمة الدستورية العليا 
 3551.95.11 ال يغير من ذلك صد ر قرار من محةمة المو وي بجلسة الماثلة ، 

 ذ ال  3551.31.39بالتصريا للمد ي مجددا ب قامة الد وى الدستورية خيا م ل غايته 
يسعها من تفتا للد وى الدستورية ميعادا  ديدا بعد انقءاد الميعاد األ ا المحدد ابتداد 

 . (73(()ا يتعين معه القءاد بعد  قبوا الد وى لريعها ، مم

 ييةففه منففه  ذا ريعففت الففد وى الدسففتورية بعففد انقءففاد الميعففاد الففذن ميحتففه محةمففة   
المو وي لصاةب الشلن ، ي ن المحةمة الدستورية تقءي بعفد  قبفوا الفد وى إليتقادجفا مةفد      

صفاةب المصفلحة من يتخفذ    الشر م الشةلية المت لبة لذلك  جو شرم الميعاد ،  يمةن للخصفم  
 .(74)من جذا الحةم سيدا لتعجيل نكر الد وى المو و ية

 :امتياي الفصل يي الد وى المو و ية  -ق 
بيففاد  لفف   (75)مففن البففديهي من يةففون اتصففاا القءففاد الدسففتورن بالمسففللة الدسففتورية 

ن الديع الفر ي بعد  الدستورية الم فار مفن مةفد الخصفو  ممفا  محةمفة المو فوي بعفد من قفدر         
د ن الفصل يفي الفد وى المو فو ية  ذ يتوقفد الفصفل ييهفا        -بحةم الءر رة- ديته ، ةائي 

 ل  الفصل يي المسللة الدستورية با تبارجا مسللة م لية ،  مانعا بفذلك مفن متابعفة الفد وى     
المو فو ية سفيرجا المعتفاد  لف  من يصفدر القءفاد الدسفتورن ةةمفه يفي المسفللة الدسفتورية            

و  ،  جو ما تفر ه العيقة الوثيقة بين جذه الد وى  تلك المسللة ،  القفوا  الم ارة بالخص
 .بخيف ذلك من شلنه يقدان من  د ى من  ثارة الديع الفر ي بعد  الدستورية  تقرير  ديته 

 جذا ما  بفرن  يفه المحةمفة الدسفتورية العليفا المصفرية يفي ةةمهفا الصفادر بتفاريخ           
 ن قءفاد جفذه المحةمفة قفد      ))ق بقولهفا   51/13ية رقفم  يي الد وى الدستور 1991.31.31

 رى  ل  من اتصاا الخصومة الدستورية بها  يقا لأل  اي الميصو   ليهفا يفي قانونهفا ،    
يعيففي دخولهففا يففي ةواتهففا لتهففيمن  ليهففا  ةففدجا ، يففي يجففوا بعففد انعقادجففا من تتخففذ محةمففة    

لة الدستورية التي قدرن  دية ما المو وي   راد م  تصدر ةةما يحوا د ن الفصل يي المسل
مثاره ذ   الشلن بخصوصها ، بل  ن  ليها من تتربا قءاد المحةمفة الدسفتورية العليفا ييهفا     

())76). 

 يترتب  ل   د  انتكار محةمة المو وي لحةم القءاد الدستورن يي المسللة الدستورية     
 يصفلها يفي الفد وى المو فو ية بعفد من       -الفذن سفبق لهفا تقفدير  ديتفه     -م ار الديع الفر في  

اتصلت الخصفومة الدسفتورية بالقءفاد الدسفتورن ،  عفل ةةمهفا بفاطي ب ينفا ييحفدر بفه  لف             
لك منه ال يجوا قانونا لمحةمة المو وي من تيحفي الفديع الم فار ممامهفا  انبفا      در ة االنعدا   ذ

بعد من قدرن  ديته ، لتتخذ   راد م  تصدر ةةما يحفوا د ن الفصفل يفي المسفللة الدسفتورية      
با تبفاره راشفففا  ففن مفدى دسففتورية اليصففو  التشفريعية التففي ييبغففي ت بيقهفا  لفف  الففد وى     
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 .(77)المو و ية

قءففت المحةمففة اإلداريففة العليففا المصففرية يففي ةةمهففا الصففادر بتففاريخ        ت بيقففا لففذلك  
تصففدن المحةمففة الم عففون يففي ةةمهففا     ))ق بففلن  691/19يففي ال عففن رقففم    3559.91.91

رغفم من ثمفة مسفللة م ليفة م فارة ممامهفا يتعفين الفصفل ييهفا مقفدما مفن             -للفصل يفي الفد وى   
الحةفم الم عفون ييفه غيفر صفائب قانونفا        ممر غيفر  فائز قانونفا ،  يغفد      -المحةمة الدستورية 

 يتعين الحةفم ب لغائفه    فادة الفد وى  لف  محةمفة القءفاد اإلدارن باإلسفةيدرية للفصفل ييهفا           
 .(78(()مجددا بهياة مخرى 

 مع ذلك ي نه يجوا لمحةمة المو فوي الفصفل يفي الفد وى المو فو ية يفي ةفاالن         
تورية محفل الفديع ممامهفا  الفذن سفبق من      معيية رغم اتصاا القءاد الدستورن بالمسللة الدسف 

قدرن  ديته ، رما يي ةالة نز ا الخصم  ن د واه المو فو ية م  تررفه الخصفومة ييهفا م      
تخليه  ن الفديع بعفد  الدسفتورية ،  مفن مثفر ذلفك انتهفاد القءفاد الدسفتورن  لف  الحةفم بعفد              

مففن  راد الفصففل يففي قبففوا الففد وى الدسففتورية المريو ففة بهففذا الخصففو  النتفففاد المصففلحة 
 .مدى دستورية اليصو  التشريعية المديوي بعد  دستوريتها   ر دجا  ل  غير محل 

 جففذا مففا تر متففه المحةمففة الدسففتورية العليففا المصففرية يففي ةةمهففا الصففادر بتففاريخ         
 لان ران المد ي  ))ق الذن  اد ييه منه  91/31يي الد وى الدستورية رقم  3551.91.99

قفد مقفا  د ففواه الدسفتورية الماثلفة خففيا المو فد الففذن ةددتفه محةمفة المو ففوي بعفد تقففديرجا         
لجديففة ديعففه بعففد  الدسففتورية ،  ال من ال ابففت مففن األ راق منففه قففد  ففاد  تيففااا ممففا  محةمففة       

القانونيفة   المو وي  ن ديعه بعد  الدستورية ، بما مؤداه سقوم جذا الديع   جدار راية اةثار
 .(79(()الحةم بعد  قبوا الد وى الماثلة  - الحاا جذه  -المترتبة  ليه مما يتعين معه 

 جففففو مففففا رددتففففه المحةمففففة الدسففففتورية البحريييففففة يففففي ةةمهففففا الصففففادر بتففففاريخ        
 نه لما ران المد ي قد تيااا مما   ))ق بقولها  9لسية  6/1/يي القءية رقم د 1939.96.13

د فواه ، بمفا مفؤداه سفقوم الفديع بعفد  الدسفتورية   جفدار رايفة اةثفار           محةمة المو وي  فن  
القانونية المترتبفة  ليفه بعفد من انتففت طلبفان المفد ي يفي د فواه المو فو ية  مصفبا الفديع            
 اردا  ل  غير محل ، مما يتعين معه الحةم بعد  قبوا الد وى النتفاد مصفلحة المفد ي ييهفا    

())80). 

صل  لفم محةمفة المو فوي بسفبق  صفدار القءفاد الدسفتورن         يي بق ذلك ميءا  ذا ات
 رفذلك  ذا   (81)ةةمه يي شلن ذان اليصو  التشريعية التي رانت محي للديع بعد  الدسفتورية 

 ذ من ذلفك رلفه يسفتتبع بحةفم      (82)قرر المد ي تري د واه الدسفتورية ممفا  القءفاد الدسفتورن    
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يع بعففد  الدسفتورية  السففير يفي نكففر   اللفز    فد ا محةمففة المو فوي  ففن تقريرجفا  ديففة الفد     
الد وى المو و ية  الفصل ييها  ذا قا  مةد الخصو  بتعجيلها  يقا لأل  اي المرسومة يفي  

 .قانون المرايعان 

 ييةه من المحةمة الدسفتورية العليفا المصفرية قفد ا تبفرن من الخصفومة ميعدمفة  ذا        
ية قلففم رتابهففا ،  بانق ففاي سففير  رففان المففد ي قففد تففوي  قبففل  يففداي صففحيفة الففد وى الدسففتور    

الخصففومة  ذا رانففت الويففاة قففد ةففدثت بعففد  يففداي الصففحيفة  قبففل من تتهيففل الففد وى الدسففتورية  
للحةم ييها ، مما  ذا ةصلت الوياة بعد من تهيلن الد وى الدسفتورية للحةفم ييهفا يللمحةمفة من     

 ال  (84)تورية البحريييفة  جو ما قررته رذلك المحةمة الدسف  (83)تستمر يي نكرجا  الفصل ييها
شفك من ذلفك يجفد لفه سفيدا يفي مةةفا  قفانون المرايعفان المدنيفة  التجاريفة الفذن يعفد الشففريعة              
العامة يي اإل رادان يتعين الر وي  ليه رلما خي القانون الميكم للقءاد الدستورن مفن نفا   

 . خا  يي جذا الصدد  بما ال يتعارض مع ال بيعة الذاتية للد وى الدستورية

 :               نهائية الحةم الصادر بجدية الديع  -ع 
يترتفففب  لففف  قبفففوا محةمفففة المو فففوي للفففديع بعفففد  الدسفففتورية  تقريرجفففا  ديتفففه         
 قفففد السفففير يفففي نكفففر الفففد وى المو فففو ية الم ر ةفففة  ليهفففا  ذا قفففد  لهفففا الخصفففم الفففذن   

لففه ،   لفف    مثففار جففذا الففديع مففا يفيففد ريعففه الففد وى الدسففتورية يففي الميعففاد الففذن  ففربته            
الفففرغم مفففن من الحةفففم بوقفففد الفففد وى لفففيم مفففن األةةفففا  الميهيفففة للخصفففومة رلهفففا  ال منفففه      

(  131) ميهيفففا لجفففزد ميهفففا  بالتفففالي يهفففو مفففن األةةفففا  الجفففائز ال عفففن ييهفففا  يقفففا للمفففادة     
مففن قفففانون المرايعففان المدنيفففة  التجاريففة المصفففرن ،  طبقفففا لمففا  فففرى  ليففه رفففذلك قءفففاد      

 .(85)بيةالمحةمة العليا اللي

  ذا رفففففان الحةفففففم الصفففففادر مفففففن محةمفففففة المو فففففوي بتل يفففففل م   قفففففد الفففففد وى     
المو ففو ية لحففين الفصففل يففي المسففللة الدسففتورية ، يعففوا يففي قءففائه بففذلك  لفف  تقففديره           
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لجديففففة الففففديع الفر ففففي بعففففد  الدسففففتورية ،  جففففذا الحةففففم ال يةففففون قففففابي للتيفيففففذ  ال بعففففد       
ن العاديفففففة  ليفففففه م  بففففففوان الموا يفففففد  صفففففير رته نهائيفففففا سفففففواد باسفففففتيفاذ طفففففرق ال عففففف 

المقفففررة لل عفففن  ليفففه بتلفففك ال فففرق ،  مفففن ثفففم يففف ن اإلشفففةالية التفففي يمةفففن من ت فففور بهفففذا     
الشفففلن تتم فففل يفففي الحالفففة التفففي تقءفففي ييهفففا محةمفففة ال عفففن ب لغفففاد الحةفففم الصفففادر بوقفففد     

 مفففدى انعةفففا  ذلفففك  -بمفففا يتءفففميه مفففن قءفففاد بجديفففة الفففديع بعفففد  الدسفففتورية    -الفففد وى 
 .    ل  سير الخصومة الدستورية مما  القءاد الدستورن 

 مففرد جفففذه اإلشفففةالية يففي الواقفففع  لففف  الصففلة الوثيقفففة التفففي تففربط بفففين الفصفففل يفففي     
الففففد وى المو ففففو ية  الفصففففل يففففي الففففد وى الدسففففتورية بمففففا يرتبففففه شففففرم المصففففلحة         

التفففي ابتغفففاد تقفففديم التر فففية القءفففائية   (86)الشخصفففية ييهفففا مفففن انعةفففا  بهفففذا الخصفففو   
تقتءففففيها مةةففففا  الدسففففتور  يففففد  قففففوي  ففففد ان  لفففف  الحقففففوق التففففي رفلهففففا ،  ال تتففففوخ   

 .(87)بذلك مجرد تقرير ةةم الدستور يي الهواد بعيدا  ن من خصومة قءائية

ييبغفففففي مال يتصفففففل القءفففففاد الدسفففففتورن    -يفففففي تقفففففديرنا الخفففففا    - جةفففففذا ي نفففففه  
و فففوي  الفففذن قفففدرن  ديتفففه   بالمسفففللة الدسفففتورية محفففل الفففديع الفر فففي ممفففا  محةمفففة الم    

 ال بعفففد من يصفففبا الحةفففم الصفففادر بجديفففة الفففديع نهائيفففا  لففف  مفففا مفففر بيانفففه ، م  من يفففيا        
 لففف  من يةفففون الحةفففم الصفففادر مفففن محةمفففة    -مفففن خفففيا تعفففديل يجريفففه –المشفففري صفففراةة 

المو ففوي بتقريففر  ديففة الففديع بعففد  الدسففتورية نهائيففا ال يجففوا ال عففن ييففه بففلن طريففق ،            
الختصفففا  بيكفففر ال عفففن يفففي تقريفففر محةمفففة المو فففوي لجديفففة الفففديع بعفففد          م  من ييفففام ا

الدسففففتورية  لفففف  دائففففرة يحففففا ال عففففون بالمحةمففففة الدسففففتورية نفسففففها  ذلففففك رلففففه توقيففففا   
 .لصد ر ةةم بعد  قبوا الد وى الدستورية إللغاد محةمة ال عن الحةم بجدية الديع 

مصففففرية يففففي ةي يففففان  لعففففل جففففذا مففففا مشففففارن  ليففففه المحةمففففة الدسففففتورية العليففففا ال 
ق  396/35يفففففي الفففففد وى الدسفففففتورية رقفففففم     1999.93.93ةةمهفففففا الصفففففادر بتفففففاريخ   

 ن التقا فففي متففف  تقفففرر  لففف  در تفففين يففف ن مصفففير الحقفففوق المفففد   بهفففا يكفففل       ))بقولهفففا 
متفففرددا بفففين ثبوتهفففا  انتفائهفففا ،  ال يةفففون مسفففار الخصفففومة القءفففائية مةفففتمي  ال محفففددا      

ن يةففففون مففففيهم ملزمففففا بمصففففر ياتها ،  ال بصففففد ر الحةففففم    لمرارففففز مطرايهففففا  ال مبييففففا مفففف  
الميهفففي للخصفففومة مفففن محةمفففة الدر فففة ال انيفففة ،  مفففن ثفففم يففف ن خصفففومة االسفففتاياف جفففي     
بحسفففب األصفففل امتفففداد لخصفففومة م ا در فففة  فففن ذان الحفففق المتفففدا ي يفففي شفففلنه ، بمفففا           

يففففا يففففي  مففففؤداه من الخصففففومة القءففففائية ال تبلففففآ خاتمتهففففا ال بيعيففففة  ال  يففففد الفصففففل نهائ     
 . (88(()الحقوق المتيااي  ليها طبقا لما قء  به الحةم يي االستاياف 

 يبففد  من المحةمففة الدسففتورية البحريييففة قففد  الجففت جففذه اإلشففةالية مففن خففيا  ففد       
ا تبارجا تل يل محةمة المو وي ليكر الد وى  التصريا للمد ي ب قامة الد وى الدسفتورية  

 عن ييه بلن طريفق مفن طفرق ال عفن ،  جفو مفا  سفدته        ةةما بوقد الد وى ، بل  لم تجز ال
ق الذن  اد  31لسية  3/1931/يي القءية رقم د 1939.93.19يي ةةمها الصادر بتاريخ 
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 لففف  محةمفففة المو فففوي من تتفففربا قءفففاد المحةمفففة الدسفففتورية يفففي المسفففائل     ))ييفففه منفففه 
 ن اليصو  القانونية الدستورية التي مثارجا المد ي با تباره ياصي يي مو و ها ، راشفا 

الصففحيحة التففي يتعففين ت بيقهففا يففي مو ففوي اليففزاي ، ذلففك من تل يففل محةمففة المو ففوي نكففر   
الففد وى  التصففريا ب قامففة الففد وى الدسففتورية ال يعففد ةةمففا بوقففد الففد وى تعليقففا  ال يجففوا 

با  من ثم ي ن المحةمة الدستورية يتحتم  ليها   و... ال عن ييه بلن طريق من طرق ال عن 
اليكر يي دستورية اليا الم عون ييه  لو ثبت لديها من قرار محةمة المو وي قد ملغي مما  

 . (89(()محةمة ال عن رغم  د   واا ذلك 

 بيففففد من تيكففففيم القءففففاد الدسففففتورن الةففففويتي يوا ففففه الحالففففة العةسففففية لمففففا تقففففد        
 المتم لة يي  -يي بصورة يتفرد بها  ن تيكيم القءاد الدستورن المصرن  الليبي  البحري -

من الحةم الصادر من محةمة المو فوي بعفد   ديفة الفديع بعفد  الدسفتورية يةفون قفابي لل عفن          
 ليه من قبل ذ ن الشلن مما  لجية يحفا ال عفون بالمحةمفة الدسفتورية يفي خفيا شفهر مفن         
تاريخ صد ره   ليم مما  المحةمة األ ل  لمحةمة المو وي ،  يةون للجيفة يحفا ال عفون    

 ذا ملغفت الحةفم الصفادر     -من تلقاد نفسها  -الة المسللة الدستورية  ل  المحةمة الدستورية  ة
بعد   دية ذلك الديع  تحفدد للخصفو   لسفة ليكفره ممفا  المحةمفة الدسفتورية بةامفل جياتهفا ،          

مففن قففانون  نشففاد المحةمففة الدسففتورية    (1) ذلففك رلففه  مففي بففيا الفقففرة األخيففرة مففن المففادة   
 .(90)من الئحته التيفيذية(  9)  المادة  31/3511الةويتية رقم

 جفففذا مفففا  بفففرن  يفففه المحةمفففة الدسفففتورية الةويتيفففة يفففي ةةمهفففا الصفففادر بتفففاريخ      
 ن المشففري قففد رسففم لأليففراد   ففرادان     ))بقولهففا  3/3551يففي ال عففن رقففم   3551.96.31

د ن التقيد بقانون المرايعان   ماال لحةم الفقرة ال انيفة مفن المفادة    تحريك الد وى الدستورية 
ال امية من قانون المحةمة الدستورية ،  جي تبفدم بالفديع بعفد  دسفتورية نفا يفي القفانون م         

يفف ذا ثبففت   -المففراد ت بيقففه يففي نففزاي م ففر    لفف  المحففارم       -المرسففو  بقففانون م  اليئحففة   
اا ة  ل  المحةمة الدستورية ، مما  ذا قءت بعد   ديفة الفديع   للمحةمة  دية الديع مةالت المي

ميا رانفت المحةمفة التفي     -ران لذ ن الشلن ال عن يي جذا الحةم خيا شهر من تاريخ صد ره 
 قد  قد المشري الفصل يي جذا ال عن للجية يحفا ال عفون بالمحةمفة الدسفتورية      -مصدرته 

ممر البت يي مسائل  ل  جذا القدر من الخ فورة  د ن غيرجا من  هان القءاد  ةت  ال يتري 
للمحارم العادية بمختلد مستوياتها  ل  نحو قد تتباين   وه الرمن ييها ، ي ذا ما رمن اللجيفة  
 دية الديع بعد  الدستورية مةالت المياا ة  ل  المحةمة الدستورية ،  من ثم يي يقبفل القفوا   

يي الحةم بعد   ديفة الفديع بعفد  الدسفتورية ،  ذ     بلن استاياف الحةم المو و ي يشمل ال عن 
 .(91(()ييحسر يي جذه الحالة األثر الياقل ليستاياف  ن رل ما يتعلق بالد وى الدستورية 

من تقريففر محةمففة المو ففوي لجديففة  -بمفهففو  المخالفففة  - يمةففن من يسففتفاد مففن ذلففك 
ةففواة المحةمففة الدسففتورية  الففديع يترتففب  ليففه ةتمففا  ةالففة المسففللة الدسففتورية  دخولهففا يففي 

للفصل ييها ،  ذلك بغض اليكر  ما  ذا ران قفد تفم ال عفن يفي ةةفم محةمفة المو فوي بجديفة         
الديع من  دمه ، بل  لو مسففر جفذا ال عفن  فن  لغفاد الحةفم بجديفة الفديع ،  لعفل جفذا جفو مفا             

ل عفن رقفم   يي ا 1991.96.11قررته المحةمة الدستورية الةويتية يي ةةمها الصادر بتاريخ 
9/1991(92). 
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 المبحث ال الث

 طـريق اإلةالــة

يحقق تحريك الرقابفة  لف  دسفتورية القفوانين ب ريفق اإلةالفة مفن محةمفة المو فوي          
الهفففدف مفففن تقريفففر جفففذه الرقابفففة التفففي تتغيفففا الت بيفففق الصفففحيا ليصفففو  الدسفففتور  صفففون  

ال يجففديهم تقريففر  ففد  المشفر  ية الدسففتورية ، بغففض اليكففر  ففن مصففالا الخصفو  الففذين قففد   
الدستورية يي بعض الحاالن م  لم يتيبهوا مثياد نكر الد وى المو و ية لما يعتور التشفريع  
المراد ت بيقفه مفن  يفب مخالففة الدسفتور ،  جفو مفا يتففق مفع المهمفة المورولفة  لف  محةمفة              

األدنف   يفد    المو وي  التي يت لب ميها د رجا تغليب القا دة القانونيفة األ لف   لف  القا فدة    
التعارض بييهما ، ي ذا ما تر ى لمحةمة المو وي   ود تعارض بين نا تشريعي  نا يي 
الدسففتور يففي يمةففن من تغففل يففدجا  ففن تغليففب القا ففدة األ لفف  ب ةالففة ممففر جففذا التعففارض  لفف        
المحةمة التي خصها القانون بالرقابة الدستورية ، مما يجعل ةق محفارم المو فوي يفي  ةالفة     

  التشريعية التي ترى منها مخالفة للدستور  ل  القءاد الدستورن ةقا ةتميا تفر ه اليصو
 ذلففك ت بيتففا اللتففزا  األةةففا    (93) ظيفتهففا القءففائية  ففمانا لسففيمة ت بيففق القوا ففد القانونيففة  

 . القءائية بالقوا د الدستورية الصحيحة 

لقوانين يي فون  لف     ال شك من جذا ال ريق من طرق تحريك الرقابة  ل  دستورية ا
مزيد من الءمانان يي ةماية الدستور ،  ذ لم تعد  ثارة المسللة الدستورية معلقة  ل  مشياة 
السففل ان العامففة م  الخصففو   ن شففادن طعيففت م  ديعففت بعففد  دسففتورية التشففريع   ن شففادن  
غءت ال رف  ن ذلك ، بل صار ذلك  ا بفا تتةففل بفه محفارم المو فوي بحيفث ال تقءفي يفي         

لد وى بمو ب نصفو  تشفريعية ،  ال  ذا تحققفت مفن دسفتوريتها ، يف ن سفا رجا الشفك يفي          ا
 . (94)ذلك تعين  ليها  ةالة األمر  ل  القءاد الدستورن ليقوا رلمته الفاصلة بالخصو 

  ل  الرغم مما سبق ي ن اليئحة الداخليفة للمحةمفة العليفا الليبيفة بعفد تعفديلها بقفرار        
ال تجيز للمحارم التي تيكر الد وى المو و ية من تحيل  199/1996  معيتها العمومية رقم

المسللة الدستورية من تلقاد نفسها للوقوف  ل  مدى دسفتورية اليصفو  التشفريعية المفراد     
ت بيقهففا  لفف  اليففزاي الم ففر    ليهففا ،  تشففترم لففذلك من ي ففار الففديع بعففد  دسففتورية تلففك           

د وى ، األمر الفذن ال يتحقفق بفه الهفدف رفامي      اليصو  من قبل مةد مطراف الخصومة يي ال
المعفدا   6/3591من الرقابة  ل  دستورية القوانين ، ال سيما  من قانون المحةمة العليا رقفم  

يع ي لأليراد الحفق يفي تحريفك الرقابفة الدسفتورية ب ريفق الفد وى         31/3551بالقانون رقم 
 ن المحارم التي تةون ملزمفة بحةفم    األصلية المباشرة ،  مما يتياي  مع ذلك ةجب جذا الحق

 ظيفتها القءفائية بفاةترا  القوا فد الدسفتورية  تغليبهفا  لف  مفا د نهفا مفن قوا فد قانونيفة ،            
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 يقفا للفرمن الغالفب يفي الفقفه       - يءي  ل  ذلك ي ن المسائل الدستورية تعفد مفن اليكفا  العفا      
من تلقاد نفسها ةت  يي ةالة  د   بما مؤداه منه يحق للمحارم  ثارتها - القءاد الدستوريين 

 .   ود نا يخولها ذلك 

 لقففد مرففدن المحةمففة العليففا الليبيففة  ففد  ا ترايهففا بتحريففك الرقابففة الدسففتورية ب ريففق  
اإلةالة من محةمة المو وي يي مر ر من ةةم نذرر ميها ما م ردته يي ةةمها الصادر بتاريخ 

بفففالر وي  لففف  القفففانون رقفففم    ))نفففه ق بل 3/16يفففي ال عفففن الدسفففتورن رقفففم    1999.99.35
(  11) يبين من المادة  1/3551ب  ادة تيكيم المحةمة العليا  المعدا بالقانون رقم  6/3591

تخفتا المحةمفة العليفا د ن غيرجفا ميعقفدة بفد ائرجا المجتمعفة برئاسفة         ) ميه تيا  ل  منفه  
ن التففي يريعهففا رففل ذن ال عففو -م ال: رئيسففها م  مففن يقففو  مقامففه بالفصففل يففي المسففائل اةتيففة 

ميففة مسففللة قانونيففة   -ثانيففا. مصففلحة شخصففية مباشففرة يففي من تشففريع يةففون مخالفففا للدسففتور  
لمفا رفان ذلفك    (  وجرية تتعلق بالدستور م  بتفسيره ت ار يي قءية ميكفورة ممفا  ميفة محةمفة     

 رانففت الففد وى الراجيففة مةيلففت  لفف  جففذه المحةمففة مففن محةمففة المو ففوي التففي رانففت تيكففر       
د وى من تلقاد نفسها  د ن من ي ار من ديع من مةد الخصو  يتعلفق بعفد  دسفتورية الفيا     ال

ة مفن المفادة   ـفـ  رانت مهمة قا ي المو وي  يقا للفقرة ال اني وني مو وي الد وى ، ـــالقان
السففالفة الففذرر قاصففرة  لفف  رقابففة  وجريففة الففديع بعففد  الدسففتورية الففذن يبديففه مةففد     (  11) 

لتففه  لفف  المحةمففة العليففا ،  القففوا بغيففر ذلففك من بالسففما  لقا ففي المو ففوي  الخصففو  قبففل  ةا
بتحريك الد وى الدستورية يعيفي   فاية طريفق ثالفث لل فريقين اللفذين نفا  ليهمفا المشفري          

 . (95(() جو ممر ال سيد له يي القانون 

نقدا شديدا التجفاه المحةمفة العليفا الليبيفة بهفذا الخصفو  ،        (96) لقد   ه بعض الفقه
تلسيسففا  لفف  منففه مففن غيففر المقبففوا  قففي من يع ففي المشففري لأليففراد ةففق تحريففك الرقابففة            
الدسففتورية ب ريقففي الففد وى األصففلية  الففديع الفر ففي ثففم يحففر  قا ففي المو ففوي مففن ذلففك ،   

يخءفع لتقفدير محةمفة المو فوي ،     خاصة  من طريق الديع بعد  الدستورية من مةد الخصفو   
 :  قد د م جذا الفقه نقده باألسانيد التالية

من الففيا الففوارد يففي قففانون المحةمففة العليففا ال يتءففمن  لفف  من نحففو ةرمففان محةمففة    -
 .المو وي من تحريك الرقابة الدستورية ب ريق اإلةالة من تلقاد نفسها 

  ثارة المسللة الدسفتورية  ( محةمة مسللة ت ار مما  مية ) من اليا المتقد  يتةلم  ن  -
ليسففت ةةففرا  لفف  الخصففو  يففي الففد وى المو ففو ية ، بففل يمةففن من يةففون الففيا          

 .القانوني المراد ت بيقه جو مصدر جذه اإلثارة يي ذاته 
من التسليم بمذجب المحةمة العليا يعيي منفه  لف  محةمفة المو فوي من ت بفق القفانون        -

مةد الخصو  بعد  دستوريته بمفا يي فون  ليفه ذلفك      المخالد للدستور ، طالما لم يديع
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 .من مخالفة للقانون ،  جو ممر ال يمةن قبوله بلن ةاا 
من الديع بعد  الدستورية من قبل مةد الخصو  يي الد وى المو و ية ، رلمة الفصل  -

ييه تعود لمحةمة المو فوي مفن خفيا تقفديرجا لجديتفه ،  مفن غيفر السفائآ  ااد ذلفك          
المو وي من  ثارة المسللة الدستورية من تلقفاد نفسفها   ةالتهفا  لف       ةرمان محةمة
 .المحةمة العليا 

 يي الواقع ي ن ةجب الحق  ن محةمة المو وي يي  ةالة المسللة الدستورية تقفرر  
من اليئحة الداخلية للمحةمة العليا بعد تعفديلها بقفرار  معيتهفا العموميفة     (  35) بيا المادة 

مففن قففانون المحةمففة العليففا المعففدا (  11)  لففم يةففن مقففررا بففيا المففادة  ، 199/1999رقففم 
،  جففذا مففا صففرةت بففه المحةمففة العليففا نفسففها يففي ةةمهففا الصففادر     31/3551بالقففانون رقففم 

منففه لمففا رففان   ))ق الففذن  ففاد ييففه   1/91يففي ال عففن الدسففتورن رقففم   1995.33.33بتففاريخ 
يففة التففي مثيففر ممامهففا الففديع بعففد  دسففتورية نففا ال ابفت مففن األ راق من محةمففة المففرع االبتدائ 

بشلن مةةا  الز اع  ال يق المعدلة بالقفانون   39/3591المادة ال ال ة  شر من القانون رقم 
  ةالتهفا  لف     1991.96.36مصدرن قرارجا بوقد السير يي الد وى بتاريخ  5/3551رقم 

بتعديل  1999.96.19مة بتاريخ جذه المحةمة ، من بعد صد ر قرار الجمعية العمومية للمحة
مففن الئحتهففا الداخليففة ،  الففذن مففن مقتءففاه لففم يعففد للمحةمففة الحففق يففي  ةالففة    (  35) المففادة 

المسللة الدستورية  ل  المحةمة العليا للفصل ييها ،   نمفا  ليهفا  ذا مفا مثيفرن ممامهفا مسفللة       
الفد وى ،   لف  مفن     دستورية من مةد الخصو  من تتلرد من  وجريتهفا ثفم توقفد السفير يفي     

مثففار الففديع من يريففع د ففواه خففيا ميعففاد ال يجففا ا ثيثففة مشففهر ممففا  المحةمففة العليففا  يففق             
 .    (97(()اإل رادان التي رسمتها اليئحة الداخلية لريع ال عون الدستورية 

ادة ـمفن المف  ( م ) رة ـــاد الدستورن المصرن يقد نصت الفقـة لتيكيم القءــا باليسبـمم
 ذا تففر ى إلةففدى  )) لفف  منففه  19/3515مففن قففانون المحةمففة الدسففتورية العليففا رقففم   (  15) 

المحارم م  الهياان ذان االختصا  القءفائي مثيفاد نكفر  ةفدى الفد ا ى  فد  دسفتورية نفا         
يي قانون م  الئحة الا  للفصل يي اليزاي ، م قفت الد وى  مةالفت األ راق بغيفر رسفو   لف      

 . ((تورية العليا للفصل ييه المحةمة الدس

مفن  ( ق )  جو ما تبيفاه ميءفا تيكفيم القءفاد الدسفتورن الةفويتي ةيفث نصفت الفقفرة          
 ذا رمن  ةففدى المحففارم  ))بلنففه  31/3511مففن قففانون المحةمففة الدسففتورية رقففم (  1) المففادة 

 لف   من الفصفل يفي الفد وى يتوقفد     ... مثياد نكر قءية من القءايا سفواد مفن تلقفاد نفسفها     
الفصل يي دستورية قانون م  مرسو  بقانون م  الئحة ، توقد نكر القءية  تحيل األمفر  لف    

 .((المحةمة الدستورية للفصل ييه 

  ررسففففففه رففففففذلك قففففففانون تيكففففففيم القءففففففاد الدسففففففتورن يففففففي البحففففففرين  ذ تففففففيا    
  ذا )) لفف  منففه  11/1991مففن قففانون المحةمففة الدسفتورية البحريييففة رقففم  ( ق / 39) المفادة  

تر ى إلةدى المحارم مثياد نكر  ةدى الفد ا ى  فد  دسفتورية نفا يفي قفانون م  الئحفة الا         
للفصففل يففي اليففزاي ، م قفففت المحةمففة الففد وى  مةالففت األ راق بغيففر رسففو   لفف  المحةمففة          

 . ((الدستورية للفصل يي المسللة الدستورية 

تي  البحرييي ألية محةمفة   جةذا ي نه يسوغ يي ظل تيكيم القءاد الدستورن المصرن  الةوي
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من تحيل من نا تشريعي يرا دجا الشك يي دستوريته  ل  المحةمة الدستورية  ذا رفان الامفا   
للفصل يي الد وى المو و ية ، بلن يةون من شفلن الحةفم يفي المسفللة الدسفتورية من يفؤثر       

 .             (98)يي الحةم يي الد وى المو و ية

مفن طفرق تحريفك الرقابفة  لف  دسفتورية القفوانين ةفوا           تد ر دراستيا لهفذا ال ريفق  
ثيثففة ممففور يتعلففق م لهففا بسففل ة محةمففة المو ففوي يففي  ةالففة المسففللة الدسففتورية ،  ييصففب  
ثانيها  لف  شفر م  ةالفة المسفللة الدسفتورية مفن محةمفة المو فوي ،  يتصفل ثال هفا باةثفار            

 :جه ييما يلتي المترتبة  ل   ةالة المسللة الدستورية ،  جذا ما نعال

 :سل ة محةمة المو وي يي اإلةالة  ( م ال ) 

م  جياة ذان اختصا  قءائي يي ظل تيكفيم القءفاد الدسفتورن     -يجوا ألية محةمة 
مهمففا رففان موقعهففا يفي مففدارع السففلم القءففائي من تحيفل مففن تلقففاد نفسففها  د نمففا    -المصفرن  

راد ت بيقفه  لف  اليفزاي المعفر ض     ةا ة للديع بذلك من  انب الخصو  ، اليا التشريعي المف 
 ليهففا  ذا سففا رجا الشففك يففي دسففتوريته  لفف  القءففاد الدسففتورن  يففي من  قففت مثيففاد نكرجففا    
الد وى المو و ية   ل  مية ةالة تةون  ليها  ذلك د ن التقيد بميعاد معين ،  تتم اإلةالفة  

 .بمجرد صد ر القرار الخا  بذلك 

يي تحديد مفهو  المحةمفة يفي جفذا الخصفو  ،       تتشدد المحةمة الدستورية الةويتية
 ال  -ميففا رانففت   -ةيففث ال يصففدق جففذا المفهففو  يففي قءففائها  ال  لفف  محففارم المو ففوي يقففط       

ييصرف بالتالي  ل  محارم األمور الوقتية  المستعجلة با تبار من ما تصدره جذه األخيفرة مفن   
 .(99)مةةا  ليم ةاسما لليزاي المو و ي

 جففففذا مففففا قررتففففه المحةمففففة الدسففففتورية الةويتيففففة يففففي ةةمهففففا الصففففادر بتففففاريخ          
لمفففا رانفففت اإلةالفففة  لففف  المحةمفففة   ))بقولهفففا  نفففه  3/1991يفففي ال عفففن رقفففم  1991.99.39

الدستورية للفصل يي مدى دستورية اليا ال عين رانفت بمياسفبة طلفب المحةفو   ليفه مجفرد       
تيفيذ الحةم ةاا رون مو وي جذا ال لب مما    راد  قتي من قا ي األمور المستعجلة بوقد

ييدرع يي ن فاق التمفا    فادة اليكفر الفذن اتخفذه المحةفو   ليفه سفبيي لل عفن  لف  الحةفم ،             
 الذن ييعةم القءاد يي االلتما   ل  طلفب المفد ي  قفد تيفيفذ الحةفم الم عفون ييفه الفذن         

يفه ،  مفن ثفم تغفد  المياا ففة      فميه التماسفه الرتباطفه بفه ييفد ر معفه  يلفتحم بفه  ال ييففك           
المحالففة غيففر ميتجففة ،  الحةففم ييهففا غيففر الا  م   ففر رن للفصففل يففي اليففزاي المو ففو ي ،   
 ةيث  ن الد وى الدستورية ال تقبل  ال بقدر تفلثير اليصفو  التشفريعية الم عفون ييهفا  لف        

 عين ليم اليزاي المو و ي  جو ممر غير متحقق يي الد وى الماثلة ، بحسبان من اليا ال
له مثر  ل  اليزاي المو و ي الذن يتم ل يي التما    ادة اليكفر ، األمفر الفذن تءفح  معفه      
الد وى الراجية  الحاا رذلك مفتقدة لشرم المصلحة الشخصية المباشرة ، بل  لألسا  الذن 

 .(100(()يستقيم به تحريك  الية جذه المحةمة ، مما يتعين معه القءاد بعد  قبولها 

يشففترم لقبففوا المسففللة الدسففتورية من تةففون محةمففة المو ففوي التففي مةالففت تلففك         لةففن جففل 
 المسللة مختصة بيكر اليزاي الم ر    ليها ؟

تعر فففت المحةمفففة الدسفففتورية العليفففا المصفففرية لفففذلك يفففي ةةمهفففا الصفففادر بتفففاريخ       
  ن المحةمفة الدسفتورية العليفا    ))ق بقولها  11/1يي الد وى الدستورية رقم  3591.96.33
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ليست  هة طعن باليسبة  ل  محةمة المو وي ،   نما جفي  هفة ذان اختصفا  مصفيل ةفدده      
قفففانون  نشفففائها ،  لفففان رانفففت الفففد وى الدسفففتورية ال تريفففع  ال بعفففد ديفففع ي فففار ممفففا  محةمفففة  

 ال منهفا متف  ريعفت  لف      ... المو وي م  ب ريق اإلةالة ميهفا  لف  المحةمفة الدسفتورية العليفا      
تورية ي نهففا تسففتقل  ففن د ففوى المو ففوي ألنهففا تعففالا مو ففو ا مغففايرا    جففذه المحةمففة الدسفف 

لمو ففوي الففد وى األصففلية الففذن يتصففل بففه الففديع بعففد  االختصففا  ،  مففن ثففم تةففون محةمففة 
 .(101(()جي صاةبة الوالية يي الفصل ييه  -د ن المحةمة الدستورية العليا  -المو وي 

يفففة يفففي ةةمهفففا الصفففادر بتفففاريخ   جفففذا مفففا رددتفففه رفففذلك المحةمفففة الدسفففتورية الةويت  
 ةيففث  نففه  ففن الففديع بعففد  قبففوا     ))الففذن  ففاد ييففه   3/51يففي ال عففن رقففم   3551.99.31

الد وى الدستورية التصاا المحةمة بهفا  فن طريفق محةمفة غيفر مختصفة ب ةالتهفا يهفو غيفر          
قرر ي نه لما ران من الم -ذلك منه ميا ران   ه الرمن يي مدى اختصا  تلك المحةمة  -سديد 

من المحةمفة الدسفتورية ليسففت  هفة طعففن باليسفبة لمحةمففة المو فوي ،   نمففا جفي  هففة ذان       
يمتف  ريعفت الفد وى    ... اختصا  مصيل ةفدده قفانون  نشفائها يفي مجفاا الرقابفة الدسفتورية        

الدستورية  ل  المحةمة الدستورية ي نها تستقل  فن د فوى المو فوي ألنهفا تعفالا مو فو ا       
ى األصلية الذن تتصل به المياا ة يي االختصا  ،  التي تستقل تلفك  مغايرا لمو وي الد و

المحةمة بالفصل ييها د ن المحةمة الدستورية مما ال يتلت  مع  رض ممر تلك المياا فة  مفا   
 .  (102(()يتفري  يها  ليها ،  من ثم يغد  الديع المبدن يي جذا الشلن  ل  غير مسا  

مففة المو ففوي التففي قففررن  ةالففة المسففللة    بيففاد  لفف  ذلففك يفف ن  ففد  اختصففا  محة  
الدستورية  ل  القءاد الدستورن ، ال تلثير له  ل  قبوا الد وى الدستورية مما  جذا القءاد 
 اتصاله بتلك المسللة  الفصل ييها ،  جو مفا مردتفه المحةمفة الدسفتورية العليفا المصفرية يفي        

ق  الذن انتهت ييه  9/36رقم يي الد وى الدستورية  1996.91.31ةةمها الصادر بتاريخ 
بعفففد  قامفففة الفففد وى   - لففف  من قءفففاد محةمفففة المو فففوي بعفففد  اختصاصفففها بيكفففر الفففد وى    

 .(103)ليم له من مثر  ل  استمرار نكر الد وى الدستورية  الفصل ييها - الدستورية

 يمةن من ي ور السؤاا مخيفرا  فن مفدى سفل ة محةمفة المو فوي يفي  ةالفة المسفللة          
ذا تخاذا الخصفم الفذن مثفار الفديع بعفد  الدسفتورية يفي ريفع الفد وى بفذلك ممفا             الدستورية ،  

القءاد الدستورن يي الميعاد المحدد لذلك ؟ ال سيما  من المشفري قفد رتفب  لف  جفذا التخفاذا       
 . زاد   رائيا جو ا تبار جذا الديع رلن لم يةن 

 بحفق   - ل  القفوا  يي اإل ابة  ل  جذا السؤاا  (104)يذجب  انب من الفقه الدستورن
بلنففه ال يو ففد ثمففة مففا يميففع مففن من تحيففل محةمففة المو ففوي مففن تلقففاد نفسففها ذان المسففللة   -

الدستورية المديوي بها من قبل مةد الخصو   ل  القءفاد الدسفتورن للفصفل ييهفا ، مفا دا  قفد       
ه  عفل  تر ى لها منها الامة للفصل يي اليزاي المعر ض  ليها ،  ذ القوا بخيف ذلك من شفلن 

الد وى الدستورية د وى شخصية  ليست د وى  يييفة رمفا مراد لهفا المشفري ، يءفي  لف        
منه من غير المتصور من يجد قا ي المو وي نفسه مما  نا يعتقد بعد  دستوريته ثم يلتفز   
بت بيقففه  لفف  مففا جففو م ففر    ليففه مففن نففزاي لمجففرد من صففاةب الشففلن قففد تخففاذا  ففن ريففع    

 . ءاد الدستورن يي الميعاد المحدد الد وى بذلك مما  الق
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 :شر م  ةالة المسللة الدستورية ( ثانيا ) 

 ةالفة الففيا التشفريعي المففراد ت بيقفه يففي     -ميفا رانففت   - ذا تفر ى لمحةمفة المو ففوي   
اليزاي المعر ض  ليهفا  لف  القءفاد الدسفتورن لمفا قفا  لفديها مفن شفك يفي دسفتوريته ، يف ن             

الصففادر باإلةالففة مسففتوييا للشففر م اليامففة لففذلك ،  جففو مففا  األمففر يسففتو ب من يةففون القففرار 
 :نتيا له يي البيود التالية 

من يةففون قففرار اإلةالففة قاطعففا يففي داللتففه  لفف  انعقففاد  رادة محةمففة المو ففوي بعففرض  -م 
 : المسللة الدستورية  ل  القءاد الدستورن

الدستورية  ل  القءاد يشترم يي القرار الصادر من محةمة المو وي ب ةالة المسللة 
 يستشفد ذلفك    (105)الدستورن من يةون قاطعا يي داللته  ل  انعقاد  رادتها  لف  جفذه اإلةالفة   

من خيا تحديدجا لليصو  التشريعية المراد ت بيقها يي اليزاي الم ر    ليهفا  التفي تقفدر    
ييهما ،  جو مخالفتها للدستور ،  بيان نصو  الدستور المد   بمخالفتها  ن اق التعارض ب

ما تتحراه المحةمة الدستورية يي  ود مفا قصفدن  ليفه محةمفة المو فوي   فميته قءفا جا        
 . (106)باإلةالة  صوال لتحديد المسائل الدستورية المد وة للفصل ييها

من يتءففمن قففرار اإلةالففة بيففان الففيا التشففريعي المشففةوي يففي دسففتوريته  القا ففدة        -ق 
 : لك المخالفةالدستورية المد   بمخالفتها  م  ه ت

ال يةفي مجرد  ةالة محةمة المو وي ملد الد وى  ل  القءاد الدستورن خاليفا مفن   
من بيان يمةن  ل   وئه تحديد اليا التشريعي المشةوي يي دستوريته  القا دة الدستورية 
المفد   بمخالفتهففا  م  فه تلففك المخالففة ،   نمففا يتعففين لصفحة قففرار اإلةالفة من يتءففمن بيانففا      

التشريعي المشةوي يي دستوريته  القا دة الدسفتورية المفد   بمخالفتهفا  م  فه تلفك       باليا
مفن   - لف  مفا  فرى بفه قءفاد المحةمفة الدسفتورية العليفا المصفرية           -المخالفة ،  جذا البيان 

البيانان الجوجرية التي تيبئ  ن الجدية يي الد وى الدستورية  يتحفدد بهفا مو فو ها ةتف      
 (107)ن يتبييوا  ميع  وانبها  يتمةيوا من  بداد ميةكاتهم  رد دجم  ليهايتا  لذ ن الشلن م

 يعفد جففذا الشففرم متحققفا رلمففا تءففمن قفرار اإلةالففة مففا يعفين  لفف  تحديففد تلفك البيانففان سففواد      
بصففورة صففريحة مباشففرة م  بصففورة  ففميية غيففر مباشففرة ، ةيففث يةفففي من تةففون المسففللة       

ن بلن يةفون بييفان  ياصفرجا يفي قفرار اإلةالفة  ميبافا  فن         الدستورية م ار اإلةالة قابلة للتعيي
ي ذا  اد القرار الصادر باإلةالة من محةمة المو فوي قاصفر البيفان     (108)ةقيقتها مفءيا  ليها
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 .(109)بهذا الخصو  ي ن الد وى الدستورية ال تةون مقبولة

 من يةون اليا التشريعي المحاا من محةمفة المو فوي لليكفر يفي دسفتوريته متصفي       -ع 
 :بمو وي اليزاي  الاما للفصل ييه

يشففففترم يففففي المسففففللة الدسففففتورية التففففي تقففففرر محةمففففة المو ففففوي  ةالتهففففا  لفففف         
  وى المو فففو ية  الامفففة للفصفففل ييفففه القءفففاد الدسفففتورن متصفففلة بفففاليزاي الفففدائر يفففي الفففد

 بالتففففالي يففففي يجففففوا من تةففففون اإلةالففففة مففففن محةمففففة المو ففففوي سففففبيي لليكففففر يففففي مففففدى  
دسفففتورية نفففا تشفففريعي ليسفففت لفففه  يقفففة بفففاليزاي يفففي الفففد وى المو فففو ية الميكفففورة        

 جففففو مففففا مردتففففه المحةمففففة الدسففففتورية العليففففا المصففففرية يففففي ةةمهففففا الصففففادر   (110)ممامهففففا
 ن ميفففام قبفففوا   ))ق بقولهفففا  63/1يفففي الفففد وى الدسفففتورية رقفففم     3599.91.11بتفففاريخ 

الففففد وى الدسففففتورية المحالففففة  لفففف  جففففذه المحةمففففة   مففففااًل لقانونهففففا جففففو من يةففففون نففففا     
القفففانون م  اليئحفففة المعفففر ض  لففف  المحةمفففة للفصفففل يفففي دسفففتوريته الامفففًا للفصفففل يفففي        
اليفففزاي يفففي الفففد وى المو فففو ية التفففي مثيفففرن المسفففللة الدسفففتورية بمياسفففبتها، بفففلن يةفففون  

 .(111(()الحةم يي جذه المسللة من يؤثر يي الحةم يي د وى المو وي من شلن 

 : ثار  ةالة المسللة الدستورية ( ثال ا ) 

يترتب  ل   ةالة محةمة المو وي مفن تلقفاد نفسفها للفيا التشفريعي المشفةوي يفي        
 :  دستوريته  ل  القءاد الدستورن بعض اةثار القانونية التي يمةن  يرادجا يي اليقام اةتية

 :  قد الفصل يي الد وى المو و ية  -م 
من اةثار الحتمية المترتبة  ل   ةالة المسللة الدستورية مفن قبفل محةمفة المو فوي     
 ل  القءفاد الدسفتورن ليقفوا رلمتفه ييهفا ،   فوق  قفد الفصفل يفي الفد وى المو فو ية ،            

ليا المصرية رقفم  من قانون المحةمة الدستورية الع(  15)  جذا ما نصت  ليه صراةة المادة 
 المفادة   31/3511 المادة الرابعة من قانون المحةمفة الدسفتورية الةويتيفة رقفم      19/3515

من قانون المحةمة الدستورية البحرييية رقم ( ق / 39) ال امية من الئحته التيفيذية ،  المادة 
11/1991 . 

 الدستورية ةين الفصل يي الد وى   يستمر  قد الفصل يي الد وى المو و ية  ل 
 ال تستلند الد وى المو و ية سيرجا المعتاد  ال بعفد الفصفل يفي الفد وى الدسفتورية  ذلفك       
من خيا قيفا  مةفد طريفي الخصفومة بتعجيفل نكرجفا ممفا  محةمفة المو فوي  يقفا ل  فرادان            

 .(112)الميصو   ليها يي قانون المرايعان

 مقتء  ذلك من اتصاا الخصومة بالمحةمفة الدسفتورية ب ريفق اإلةالفة التلقائيفة مفن       
قبل محةمة المو وي يعيي دخولها يي ةواتها لتهفيمن  ليهفا  ةفدجا ، يفي يجفوا بعفد انعقفاد        
الخصففومة لهففا من تتخففذ محةمففة المو ففوي   ففراد م  من تصففدر ةةمففا يحففوا د ن الفصففل يففي   

الخصففو  ، ألن ذلففك يعتبففر نةففوال مففن  انبهففا  ففن التقيففد بقففرار المسفللة الدسففتورية الم ففارة ب 
اإلةالة  تسلي ا لقءاد مدن   ل  قءاد م ل  بما يياقض األسم الجوجرية التفي يقفو   ليهفا    
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التيكيم القءائي ،  من ثم ي نه يجب  ل  محةمة المو وي بعد من تعلقت المسائل الدستورية 
دسفتورية من تتفربا قءفادجا ييهفا با تبفاره ياصفي يفي        التي مثارجا قرار اإلةالفة بالمحةمفة ال  

مو ففففو ها راشفففففا  ففففن مففففدى صففففحة اليصففففو  التشففففريعية المففففراد ت بيقهففففا يففففي اليففففزاي  
 .(113)المو و ي

 لقد تر مت المحةمة الدستورية العليا المصرية جذا المعي  يي ةةمها الصادر بتاريخ 
متفف  مقيمففت الففد وى   ))نففه ق بقولهففا   51/31يففي الففد وى الدسففتورية رقففم   3551.91.99

الدسففتورية ممففا  المحةمففة الدسففتورية العليففا دخلففت جففذه الففد وى يففي ةواتهففا لتهففيمن  ليهففا     
 ةففدجا ،  ال يجففوا أليففة محةمففة م  جياففة ذان اختصففا  قءففائي من تففيقض قرارجففا الصففادر     
ا ب ةالة مسفللة دسفتورية  ليهفا ، بفل يجفب  ليهفا من تتفربا قءفاد المحةمفة الدسفتورية العليف           
با تباره ياصي يي مو و ها راشفا  ن صحة اليصو  الم عون  ليها م  ب ينها ، ملزمفا  

 مفن ثفم يةفون اتصفاا الفد وى      ... محةمة المو وي ب  ماا مثره يي اليزاي المعر ض  ليها 
الدستورية بالمحةمفة الدسفتورية العليفا  يقفا لأل  فاي الميصفو   ليهفا يفي قانونهفا ، ةفائي           

لفصففل يففي الففد وى المو ففو ية  مانعففا بذاتففه مففن متابعتهففا  لفف  من تصففدر     بالءففر رة د ن ا
المحةمة الدستورية العليا ةةمها يي المسللة الدستورية  جو ما يفيد لز ما تعليفق الفصفل يفي    

 .(114(()م الجما  ل  ثانيهما 

 :  د   واا ال عن  ل  قرار اإلةالة -ق 
 

الفصفففل يفففي الفففد وى  منفففه  لفففان رفففان الحةفففم الصفففادر مفففن محةمفففة المو فففوي بوقفففد
مففن األةةففا  الميهيففة    -بمففا يتءففميه مففن  ةالففة تلقائيففة للمسففللة الدسففتورية        -المو ففو ية 

للخصومة يي  زد ميها ممفا يسفتتبع  فواا ال عفن ييفه ممفا  المحةمفة األ لف  ، يف ن المحةمفة           
الدستورية العليا المصرية قد ذجبت  لف  امتيفاي ال عفن  لف  جفذا الحةفم بفلن طريفق مفن طفرق           
ال عن ،  ذلك تلسيسا ميها  ل  القوا بلن جذا الحةم ال يعةم صورة نم ية مفن صفور الحةفم    
بوقد الد وى تعليقا الميصو   ليه يفي قفانون المرايعفان با تبفار من مةةفا  جفذا القفانون ال        

 لفف  الففد وى الدسففتورية  ال بالقففدر الففذن ال يتعففارض ييففه مففع طبيعففة    -رلصففل  ففا   -تسففرن 
حةمة بالرقابة  ل  دستورية اليصو  التشريعية ، بمفا مفؤداه من المحةمفة    اختصا  جذه الم

محفل ةةفم    –الدستورية العليا يتحفتم  ليهفا   وبفا اليكفر يفي دسفتورية اليصفو  التشفريعية         
 الفصل ييها ،  لو ثبت لديها من ةةم الوقفد   - الوقد  اإلةالة الصادر من محةمة المو وي

محةمفة ال عفن ،   ال رانفت متسفلبة مفن اختصفا  ناطفه بهفا         قد طعن ييه م  منه قفد الغفي مفن    
 .(115)الدستور  لرانت شبهة  نةار العدالة  ل  تسلبها جذا

 جو ما نسجت  ل  ميواله المحةمة الدستورية الةويتية ةيث قررن من الحةم الصادر 
 بوقفد الفد وى   ةالفة المسفللة الدسفتورية  ليهفا يعفد مفن         - ميفا رانفت  –من محةمة المو وي 

األةةا  اليهائية ،  ذ ال يرتب ال عفن  ليفه من مثفر يفي موا هتهفا  بالتفالي يف ن مفا يصفدر  فن           
محةمة ال عن ال يمم اتصالها بالد وى الدستورية ،  ترى المحةمة من القوا بغير ذلك يففرا  
نتائا شاذة ميهفا  فر رة  قفد الفد وى الدسفتورية  لف  ةفين الفصفل يفي ال عفن المقفا   لف              

و ي  مفا مثيفر ييفه مفن ديفاي  ديفوي ،  جفو ممفر غيفر مقبفوا لمجاياتفه لمفهفو              الحةم المو ف 
 ذ يجب  قد الفد وى   -يالعةم جو الصحيا  -المبادئ الدستورية  مقتءاجا القانوني السليم 
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 .(116)المو و ية  ل  ةين الفصل يي الد وى الدستورية

قففرار محةمففة   جففو مففا تبيتففه رففذلك المحةمففة الدسففتورية البحريييففة ةيففث ا تبففرن من    
المو وي بتل يفل نكفر الفد وى المعر  فة  ليهفا م   قفهفا  ب ةالفة المسفللة الدسفتورية  لف            
المحةمففة الدسففتورية م  التصففريا للخصففم بريعهففا ، ال يعةففم صففورة نم يففة مففن صففور الحةففم  
بوقد الد وى تعليقفا الميصفو   ليهفا يفي قفانون المرايعفان  التفي يجفوا ال عفن ييهفا  لف             

ل صد ر الحةم الميهي للخصومة بتمامها ،  ذ من مةةا  قانون المرايعفان ال تسفرن   استقيا قب
رلصل  ا   ال بالقدر الذن ال يتعارض مع طبيعة اختصا  المحةمفة الدسفتورية بالرقابفة  لف      

 . (117)من قانون  نشائها 11دستورية اليصو  التشريعية  يقا ألةةا  المادة 

ا االتجاه القءائي استيادا  ل  من الحةم الصادر جذ (118) ييتقد بعض الفقه الدستورن
من محةمة ال عن ب لغاد قرار اإلةالة الصادر من محةمة المو وي جو ةةم راشد يؤدى  ل  
سريان ما  رد به بلثر ر عي ، مما يجعل الحةم الذن تم  لغا ه رلن لم يةن ، األمر الذن يجعل 

ب ةدى ال رق المقررة قانونا لذلك ال يقو  اتصاا المحةمة الدستورية بالمسللة الدستورية 
 ل  مسا  ، بحسبان من  لغاد قرار اإلةالة يؤدى  ل   د  اتصاا المحةمة الدستورية 

اتصاال م ابقا لأل  اي بالمسللة الدستورية الم ر ةة  ليها بالحةم الذن تم  لغا ه 
لذلك ، لز اا الوسيلة التي  رى بها جذا االتصاا  انعدا  رل مثر لها بحةم محةمة المرسومة 

 . ال عن 

مفن خفيا  دخفاا تعفديل تشفريعي يفتم        (119) يي ا تقادنا منه يمةن معالجفة جفذا الو فع   
بمقتءاه اليا  ل   عل قرار  ةالة المسللة الدسفتورية مفن قبفل محةمفة المو فوي نهائيفا ال       

ن طريففق ، م   قففد االختصففا  بففال عن  ليففه ممففا  المحةمففة الدسففتورية   يجففوا ال عففن ييففه بففل 
نفسها يي خيا ميعاد معين ، رما جو مقرر تشريعيا يي ظل تيكيم القءاد الدستورن الةفويتي  
بجواا ال عن يي ةةم محةمة المو فوي بعفد   ديفة الفديع بعفد  الدسفتورية ممفا  لجيفة يحفا          

 .ال عون بالمحةمة الدستورية 

 :        ا تري الخصومة يي المسللة الدستورية م  التيااا  يها د   وا -ع 
لمفففا رانفففت المسفففللة الدسفففتورية يفففتم  ةالتهفففا تلقائيفففا مفففن قبفففل محةمفففة المو فففوي           
 لفف  القءففاد الدسففتورن ليقففوا رلمتففه الفاصففلة ييهففا ، بمففا يتفففري  يففه مففن  ففد    ففود من          

ي نففه مففن مثففر ذلففك  ففد       د ر للخصففو  يففي الففد وى الدسففتورية المقامففة بهففذا الخصففو  ،      
 فففواا تفففري الخصفففو  للمسفففللة الدسفففتورية م  التيفففااا  يهفففا بعفففد تقريفففر  ةالتهفففا مفففن قبفففل        
محةمففففة المو ففففوي  لفففف  القءففففاد الدسففففتورن ، م  طلففففب قصففففر الففففد وى الدسففففتورية  لفففف  
بعفففض اليصفففو  التشفففريعية التفففي تءفففميها قفففرار اإلةالفففة الصفففادر مفففن محةمفففة المو فففوي     
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 .(120)يي تحريك الد وى الدستورية م  ريعهامن شلن للخصو   النتفاد

 جذا ما مردته المحةمة الدستورية العليا المصرية يي ةةمها الصادر بتاريخ 
الد وى الماثلة اتصلت  ))ق بقولها  ن  139/35يي الد وى الدستورية رقم  3555.39.91

بهذه المحةمة  ن طريق اإلةالة من محةمة المو وي التي تر ى لها من   هة مبدئية  د  
بشلن  995/3591من القانون رقم (  39  31  31  5  3) دستورية نصو  المواد 

يد  يقا للب -ا ممواا مسرة محمد  لي المصادرة ، يلةالت األ راق  ل  المحةمة الدستورية العلي
بما قرره  -من ثم  -لتقوا رلمتها الفاصلة ، يي ا تداد  -من قانونها (  15) من المادة ( م ) 

مةد الخصو  مما  جذه المحةمة بقصر الد وى الراجية  ل  بعض اليصو  المحالة من 
محةمة المو وي ،  ال يغير من جذه اليتيجة من يةون الخصم قد سبق له من ديع مما  تلك 

د  دستورية ذان اليصو  ، ذلك منه  ذا ران  ائزا يي الد وى الدستورية التي المحةمة بع
 يقا للبيد ق من  -يقيمها الخصم  ثر ديع بعد  الدستورية قدرن محةمة المو وي  ديته 

من يتري الخصومة ييها رليا م  يي شق ميها ، ي ن ذلك ال يجوا  -المشار  ليها (  15) المادة 
 .(121(()المحالة  ل  جذه المحةمة مباشرة من محةمة المو وي  يي الد وى الدستورية

 يي تقديرنا الخا  من ذلك ييبغي من يقتصر  ل  تيفااا الخصفو  م  تفررهم الفد وى     
الدستورية بصورة مباشرة مما  القءاد الدستورن  ذلك النتففاد من د ر لهفم يفي تحريةهفا م      

 و ية م  التيااا  يها م  قصر طلباتهم ريعها    ال ييسحب  ل  ةقهم يي تري د واجم المو
ييها  ل  شق ميها د ن اةخر ال يستلز  الفصل ييفه ةسفم المسفللة الدسفتورية الم فارة بقفرار       
اإلةالة الصادر مفن محةمفة المو فوي ، األمفر الفذن يترتفب  ليفه بحةفم اللفز   المي قفي  فد             

ا االت بفالتري م  التيفااا  فن    قبوا الد وى الدستورية النتفاد من  د ى من الفصل ييها بعدم
الخصومة المو و ية المحررة لها با تبارجفا تفد ر معهفا   فودا   فدما  تفرتبط بهفا ارتبفام         
الفري باألصل ، يتبق  ببقائهفا  تفز ا بز الهفا ، يءفي  فن تجردجفا مفن شفرم المصفلحة التفي           

كرجا  الفصل ييهفا  ييكر  ليها من خيا مع ياتها العملية  ليست اليكرية مما يجعل استمرار ن
 .(122) ل   ود ذلك غير ميتا

 المبحث الرابع

 طـريق التصــدن        

من يحجب  - الةويتي  البحرييي  (123)خييا للمشري الليبي -لم يشل المشري المصرن 
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 ن المحةمة الدستورية العليا رخصة التصفدن لمفدى دسفتورية من نفا تشفريعي يعفرض لهفا        
يةففون متصففي بففاليزاي الم ففر    ليهففا ، يففيا صففراةة يففي   بمياسففبة ممارسففة اختصاصففاتها  

 لف     ائهفا جفذا الحفق ، يمفا دا  منفه قفد         19/3515من قانون تيكيمهفا رقفم   (  11) المادة 
خففوا محةمففة المو ففوي الحففق يففي  ثففارة المسففللة الدسففتورية مففن تلقففاد نفسففها   ةالتهففا  لفف    

دن للمسففللة الدسففتورية  لفف   القءففاد الدسففتورن ، ييةففون مففن بففاق م لفف  مففيا رخصففة التصفف     
المحةمة الدسفتورية العليفا ال سفيما  منهفا  ةفدجا د ن غيرجفا صفاةبة الواليفة العامفة بالرقابفة           

 .(124) ل  دستورية القوانين يي مصر

 يفتفرض تحريفك الرقابفة  لف  دسفتورية القفوانين ب ريفق التصفدن مفن قبفل المحةمفة            
 ليها مما يدخل يي اختصاصها ،  يتر ى  الدستورية العليا المصرية من جياي د وى معر  ة

لها بمياسبة الفصل ييهفا من ثمفة نصفا تشفريعيا يتصفل بفاليزاي الم فر    ليهفا تشفوبه شفبهة           
يتعمففل  -لففم يةففن محففي لل عففن ييففه ممامهففا سففواد ب ريففق الففديع م  اإلةالففة    - ففد  الدسففتورية 

 يفي من مرةلفة تةفون    رخصتها يي التصدن لبحث مدى دستورية جذا اليا من تلقفاد نفسفها   
 ليها الد وى  د ن التقيد بلن ميعاد ،  ذلك بعد  تباي اإل رادان المقفررة لتحءفير الفد ا ى    

 .الدستورية 

من من تحريففففففك الرقابففففففة  لفففففف  دسففففففتورية القففففففوانين ب ريففففففق التصففففففدن ال يبففففففيا  
للمحةمفففة الدسفففتورية العليفففا من تحةفففم يفففي ذاي الفففيا بصفففورة مباشفففرة  مفففا بدسفففتوريته م       

دسففففتوريته    نمففففا جففففي تتصففففدن لففففه بمياسففففبة نكرجففففا الففففد وى الم ر ةففففة  ليهففففا      ففففد  
لشفففةها يفففي مفففدى دسفففتوريته  تحيلفففه بفففذلك م ال  لففف  جيافففة المفو فففين لتحءفففيره    فففداد         

ثففم تحففدد لففه   -شففلنه يففي ذلففك شففلن الففد ا ى األخففرى المريو ففة  ليهففا      -تقريففر مسففببا  يففه  
   فففد  دسفففتوريته ،  ذ من مجفففرد شفففةها ثانيفففا  لسفففة ليكفففره  الفصفففل ييفففه  مفففا بدسفففتوريته م 

 .(125)يي مدى دستوريته  تصديها لذلك ال يعيي الق ع ةتما بعد  دستوريته

  ذا رانت رخصة التصدن يعود تقدير استعمالها  ل  المحةمة الدستورية العليا نفسفها  
ممامها د ن طلب م  ديع من مةد ، ي ن ذلك ال يميع الخصو  يي الد وى الدستورية المريو ة 

 ل  تيبيهها لذلك مثياد نكفر اليفزاي المعفر ض  ليهفا ،  ال من جفذا التيبيفه مفن قبفل الخصفو  ال          
يلففز  المحةمففة با تبففار من التصففدن ةففق مخففوا لهففا  لفف  سففبيل الجففواا يعففود تقففدير اسففتعماله  

 .(126)لمشياتها د ن معقب  ليها يي ذلك

ين ب ريفففق التصفففدن    لففف  الفففرغم مفففن من تحريفففك الرقابفففة  لففف  دسفففتورية القفففوان      
جفففو رخصفففة للمحةمفففة الدسفففتورية العليفففا تسفففتعمله بحسفففب سفففل تها التقديريفففة  د ن التقيفففد     
بفففلن ميعفففاد ، يففف ن ذلفففك ال يعيفففي  فففد  خءفففو ه أليفففة  فففوابط م  شفففر م   نمفففا يتعفففين من        

 :  وابط  شر م نتيا لها ييما يلتييجرن استعماله  يق 
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 :شر م   ماا رخصة التصدن  -
سفتورية العليفا المصفرية شفر م مباشفرتها لرخصفة التصفدن يفي         م  حت المحةمة الد

 ن  ))ق بقولهففا  1/39يففي الففد وى الدسففتورية رقففم    3551.93.91ةةمهففا الصففادر بتففاريخ  
مفن قانونهفا ، التفي تخولهفا الحةفم بعفد  دسفتورية        (  11) قءاد جذه المحةمة يي شلن المادة 

تصاصاتها  يتصل باليزاي المعفر ض  نا يي قانون م  الئحة يعرض لها بمياسبة ممارسة اخ
 ليهففا ، مففؤداه من ميففام ت بيقهففا يفتففرض   ففود خصففومة مصففلية طففر  ممرجففا  ليهففا  يقففًا         
لأل  ففاي الميصففو   ليهففا يففي قففانون  نشففائها ،  من ثمففة  يقففة مي قيففة تقففو  بففين جففذه          
،  الخصومة  ما قد ي ار  ر ًا من تعلق الفصل يفي دسفتورية بعفض اليصفو  القانونيفة بهفا      

 مففن ثففم تةففون الخصففومة األصففلية جففي المقصففودة بالتففدا ي مصففًي  الفصففل يففي دسففتورية           
اليصو  القانونية التي تتصل بها  ر ًا مبلورًا للخصومة الفر ية التي تد ر مفع الخصفومة   
األصففلية   ففودًا   ففدمًا يففي تقبففل  ال معهففا   جففو مففا  ففرى  ليففه قءففاد جففذه المحةمففة التففي ال  

يصفو  القانونيفة التفي تقفو   ليهفا الخصفومة الفر يفة  ال بقفدر اتصفالها          تعرض لدستورية ال
بالخصففومة األصففلية ميففًا رففان مو ففو ها م  مطرايهففا ، بمففا مففؤداه من مباشففرة جففذه المحةمففة       

اسفففتيفاد ( م اًل : ) مفففن قانونهفففا ، شفففرطها(  11) لرخصفففتها الميصفففو   ليهفففا يفففي المفففادة  
. اتصاا بعض اليصو  القانونيفة  ر فًا بهفا   ( ثانيًا )    .هاـــة األصلية لشرائط قبولـالخصوم

 .(127(()تلثير الفصل يي دستوريتها يي محصلتها اليهائية ( ثال ًا ) 

 يمةففن من يسففتفاد مففن ذلففك من جيففاي ثيثففة شففر م يلففز  توايرجففا لمباشففرة المحةمففة      
مفن تلقفاد   الدستورية العليا المصرية لحقها يي اسفتعماا رخصفة التصفدن للمسفللة الدسفتورية      

 :نفسها ،  جي رالتالي 

 :اتصاا اليا محل التصدن باليزاي الم ر    (م ال ) 

يتعين الستعماا المحةمة الدستورية العليا ةقها يي التصدن لمفدى دسفتورية من نفا    
تشريعي بلن يةون جذا اليا الذن تحو  ةوله شفبهة  فد  الدسفتورية متصفي بيفزاي م فر         

 مفؤدى ذلفك منفه يةففي      (128)اليزاي ما دا  مما يدخل يي اختصاصفها  ليها ميا رانت طبيعة جذا 
إل مفاا المحةمفة رخصففة التصفدن من تقففو  مجفرد صفلة بففين الفيا المعففر ض  ليهفا  الففيا        
الذن تتصدى له د ن اشترام من يةون اليا المتصفدن لفه الامفا للفصفل يفي مو فوي اليفزاي        

تحريك الرقابة  ل  دستورية القفوانين   ذلك خييا لما جو مقرر باليسبة ل (129)الم ر    ليها
ب ريقفي الففديع  اإلةالففة  لف  مففا مففر بيففا ،  مفن ثففم يفف ذا لففم يتصفل الففيا التشففريعي مو ففوي     
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التصدن بيزاي قائم مما  المحةمة الدستورية م  انتف    فود م فل جفذا اليفزاي مصفي ألن سفبب       
 .يي يةون جياي محل إل ماا رخصة التصدن بهذا الخصو   (130)ران

د م ملت المحةمة الدستورية العليا المصرية جذه المعاني يي ةةمها الصادر بتاريخ  ق
من قءاد جذه المحةمة  ))ق الذن  اد ييه  1/39يي الد وى الدستورية رقم  3551.93.91
من قانونها التي تخولها الحةم بعد  دستورية نا يي قانون م  الئحة (  11) يي شلن المادة 

مارسففتها الختصاصففاتها  يتصففل بففاليزاي المعففر ض  ليهففا ، مففؤداه من  يعففرض لهففا بمياسففبة م
ميام ت بيقهفا يفتفرض   فود خصفومة مصفلية طفر  ممرجفا  ليهفا  يقفا لأل  فاي الميصفو             
 ليها يي قانون  نشائها ،  من ثمة  يقة مي قية تقو  بين جذه الخصومة  ما قد ي ار  ر ا 

نونيففة بهففا ،  مففن ثففم تةففون الخصففومة   مففن تعلففق الفصففل يففي دسففتورية بعففض اليصففو  القا   
األصلية جي المقصودة بالتدا ي مصي  الفصل يي اليصو  القانونية التي تتصفل بهفا  ر فا    
مبلورا  طارا للخصومة الفر ية التي تد ر مع الخصفومة األصفلية   فودا   فدما يفي تقبفل  ال       

اليصفو  القانونيفة    معها ،  جو ما  رى  ليه قءاد جذه المحةمة التي ال تعفرض لدسفتورية  
التي تقو   ليها الخصومة الفر ية  ال بقدر اتصالها بالخصومة األصلية  بمياسفبتها ،  شفرم   
ذلك من يةون تقرير ب ين جذه اليصو  م  صفحتها مفؤثرا يفي المحصفلة اليهائيفة للخصفومة       
 األصففلية ميففا رففان مو ففو ها م  مطرايهففا ، بمففا مففؤداه من مباشففرة جففذه المحةمففة لرخصففتها         

اسففتيفاد الخصففومة األصففلية : مففن قانونهففا شففرطها م ال(  11) الميصففو   ليهففا يففي المففادة  
تلثير الفصل يي : اتصاا بعض اليصو  القانونية  ر ا بها ،  ثال ا: لشرائط قبولها ،  ثانيا

 . (131(()دستوريتها يي محصلتها اليهائية 

الد وى الدسفتورية رقفم   يي  1996.93.39 جذا ما مردته يي ةةمها الصادر بتاريخ 
ة طبقفا لفيا المفادة    ـة التصدن المقررة للمحةمــ ن ميام   ماا رخص ))ها ــق بقول 319/35
من قانونها من يةون اليا الذن يرد  ليه التصدن متصي بيزاي م ر    ليها ، ي ذا (  36) 

ييهفا المحةمفة  لف      التي انتهفت  -رما جو الحاا يي الد وى الراجية  -انتف  قيا  اليزاي ممامها 
سفيد   -التفي طلبهفا المفد ون يفي صفحيفة د فواجم        - د  قبولها ، يي تةفون لرخصفة التصفدن    

 .   (132(()يسوغ   مالها ،  يةون طلبهم يي جذا الصدد يي غير محله 

 : تباي   رادان الفصل يي المسللة الدستورية (ثانيا ) 

رخصة التصدن من تفصل مباشرة يي ال يجوا للمحةمة الدستورية العليا  يد   مالها ل
المسللة الدستورية التي تصدن لها ،   نما يجب  ليها من تتخذ ةياا تلفك المسفللة اإل فرادان    

من قانون (  11) المتبعة يي تحءير الد ا ى الدستورية  يقا لما جو ميصو   ليه بالمادة 
لتصفففدن  لفف  جيافففة  ،  ذلفففك بففلن تحيففل المسفففللة الدسففتورية محففل ا     19/3515 نشففائها رقففم   

المفو ين بالمحةمة لتتول  تحءفير الفد وى بشفلنها    فداد تقريفر برميهفا ييهفا ، ثفم تعفرض          
األ راق  لفف  رئففيم المحةمففة ليحففدد  لسففة ليكففر الففد وى الدسففتورية  الفصففل ييهففا طبقففا          
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 يسفتفاد مفن ذلفك     (133)ل  رادان المقررة للد ا ى التي تتصل بها  ن طريقي الديع  اإلةالة
من اتصاا المحةمفة الدسفتورية العليفا بالفد وى الدسفتورية  فن طريفق         -تقديرنا الخا   يي -

 .التصدن ال يستةمل شرائ ه القانونية  ال بعد تحءير الد وى من قبل جياة المفو ين 

 ت بيقفا لفذلك قفررن المحةمفة الدسفتورية العليفا المصفرية يفي ةةمهفا الصفادر بتفاريخ            
 بعفد تحءفير الفد وى م د فت      ))ق بلنفه   1/39يي الد وى الدسفتورية رقفم    3551.93.91

جياففة المفو ففين تقريففرا برميهففا ،  نكففرن الففد وى  لفف  الو ففه المبففين بمحءففر الجلسففة ،          
ررن المحةمفة   فادة الفد وى  لف  جيافة المفو ففين      قف  3559 بجلسفة ال الفث مفن يوليفو سفية      

السففتةماا تحءففيرجا يففي شففلن مففدى دسففتورية الفقففرتين ال ال ففة  الرابعففة مففن المففادة الخامسففة  
 جي اليصفو    - 19/3519الم عون  ليها ،  رذلك المادة الخامسة مةررا من القانون رقم 

 .(134(() -محل التصدن 

 :اليا محل التصدن د  الق ع بعد  دستورية  (ثال ا ) 

اسففتعماا المحةمففة الدسففتورية العليففا لرخصففتها يففي التصففدن لفحففا دسففتورية نففا      
تشففريعي يتصففل بيففزاي قففائم ممامهففا ال يعيففي منهففا ق عففت ةتمففا بعففد  دسففتورية جففذا الففيا ،         
ياستعماا رخصة التصدن يي لفق مفن تصفور مبفدئي يقفو  لفدى المحةمفة بعفد  دسفتورية نفا           

نه   هة نكفر م ليفة مفن  انفب المحةمفة ال تتقيفد بهفا  يفد يصفلها يفي           معين ، يهو ال يعد  رو
دسففتورية جففذا الففيا ، ذلففك منففه قففد يبففين للمحةمففة بعففد تحءففير جياففة المفو ففين للففد وى           

 (135)الدستورية من تلك اليكرة األ لية  المبدئية لم تةن صحيحة يي مجملها م  يي  فزد ميهفا  
ة العليا المصرية يفي ةةمهفا الصفادر يفي الفد وى       لعل جذا ما توصلت  ليه المحةمة الدستوري

ةيفث رانفت قفد قفررن التصفدن لمفدى        -الفذن سفلفت اإلشفارة  ليفه      -ق  1/39الدسفتورية رقفم   
دسففتورية الفقففرتين ال ال ففة  الرابعففة مففن المففادة الخامسففة الم عففون  ليهففا ،  رففذلك المففادة           

هففا  لفف  القءففاد بعففد     بييمففا لففم يشففتمل ةةم   19/3519الخامسففة مةففررا مففن القففانون رقففم     
 . دستورية الفقرة ال ال ة المشار  ليها رغم سبق تصديها لمدى دستوريتها 

 مما يجدر ذرره يي جذا المقفا  منفه ييبغفي  فد  الخلفط بفين رخصفة التصفدن المخولفة          
للمحةمة الدستورية العليا  بين امتداد رقابتها  لف  القءفاد ب ب فاا م   سفقام بعفض اليصفو        

مرتب ة باليا م  التشريع المقءفي بعفد  دسفتوريته سفواد مرانفت تلفك اليصفو         التشريعية ال
 اردة يففي ذان التشففريع م  يففي تشففريع  خففر يتعلففق بففه ، ذلففك من التصففدن ييصففب  لفف  نففا      
تشريعي قائم بذاته مشوق بعيب دستورن ال يتم الفصل يفي دسفتوريته  ال بعفد اتخفاذ   فرادان      

ب ب اا م   سقام بعفض اليصفو  المرتب فة بفاليا م       تحءير الد وى بشلنه ، بييما القءاد
التشففريع المقءففي بعففد  دسففتوريته ي نففه يتصففل بيصففو  مخففرى لففم تةففن محففي لل عففن بعففد         
الدستورية  لةن الرتباطها ارتباطفا ال يقبفل التجزئفة م  االنفصفاا بفاليا م  التشفريع المقءفي        

جة الحةفم بعفد  دسفتورية ذاي الفيا م      بعد  دستوريته ي نها تسقط  تب ل بالتبعية  تلقائيا نتي
التشريع المرتب ة به ارتباطا غير قابل للتجزئفة ، بحيفث تفز ا جفي  مفا تففري  يهفا م  اتصفل         
بها اتصاا قرار ،   ذ من غير المتصور بقائها مع القءاد بعد  دستورية تلك اليصو   ذلفك  

 .(136)د نما ةا ة التخاذ   رادان تحءير الد وى بشلنها

قان ذلك يي قءاد المحةمة الدسفتورية العليفا المصفرية مفا  فاد يفي ةةمهفا         من ت بي
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 ةيففث  ن  ))ق بلنففه  11/31يففي الففد وى الدسففتورية رقففم     3555.93.91الصففادر بتففاريخ  
 -يفؤدن   199/3551القءاد بعد  دستورية الفقرة األ ل  من المادة األ ل  من القفانون رقفم   

صفو  القفانون المشفار  ليفه برمتهفا د ن ةا فة  لف          لف  سفقوم بفاقي ن    -بحةم اللز   العقلفي  
بيان الم الب الدستورية األخرى التي ا تورتها ،  ذلك الرتبام جفذه اليصفو  بفالفقرة األ لف      
ارتباطا ال يقبل التجزئة بحيفث يةفون معهفا رفي  اةفدا ال يتجفزم ، ممفا ال يتصفور معفه من تقفو            

 . (137(()ان   ماا مةةامها يي غيبتها لهذه اليصو  قائمة بغير تلك الفقرة ، م   مة

يي الد وى الدستورية  3555.91.91 جو ما رددته رذلك يي ةةمها الصادر بتاريخ 
مففن قففانون الجمففاري (  91)  ةيففث  نففه لمففا رانففت المففادة  ))ق الففذن  ففاد ييففه  391/19رقففم 

ن يقفو   جفي األسفا  التشفريعي الفذ     66/3561الصادر بقرار رئيم الجمهورية بالقانون رقم 
مففن (  99)   ذ رانففت المففادة  -الم عففون ييففه  - 119/3599 ليففه قففرار  ايففر الماليففة رقففم   

ميففه ، يفف ن جففذه اليصففو    (  91) قففانون الجمففاري تففرتبط ارتباطففا ال يقبففل التجزئففة بالمففادة     
المشففار  ليهففا ،  ذ ال يتصففور (  91)  ميعهففا تسففقط لز مففا تبعففا للحةففم بعففد  دسففتورية المففادة  

 .(138(() ود لتلك اليصو  بد نها  

بهفففذا الصفففدد من طبفففائع األشفففياد  مي قيتهفففا     (139) ييةفففه بعفففض الفقفففه الدسفففتورن  
يملفففي  فففر رة   مفففاا يةفففرة القءفففاد بعفففد  دسفففتورية اليصفففو  التشفففريعية غيفففر القابلفففة         

ةتففف  يفففي ظفففل غيفففاق الفففيا      -لينفصفففاا باليسفففبة لليصفففو  المقءفففي بعفففد  دسفففتوريتها      
 ذلففك لعففد    ففود من قيمففة ذاتيفففة       -سففتورن جففذا األمففر    الصففريا  لفف  تخويففل القءففاد الد    

لتلففففك اليصففففو  م  ريففففان ت بيقففففي لهففففا ،   يسففففتخلا مففففن قءففففاد المحةمففففة الدسففففتورية     
العليففففا المصففففرية من اليصففففو  التشففففريعية محففففل اإلب ففففاا م  السففففقوم تةففففون مرتب ففففة م       

 : يي ةالتين جماغير قابلة لينفصاا باليصو  المقءي بعد  دستوريتها 

 يففد  -رففان يصففلها  ففن بعءففها متعففذرا ،  ذلففك لمففا ييةففه مففن صففلة ةتميففة بييهففا    ذا -
 .تجعل ترابط م زائها  اتصالها ببعض ةقيقة قانونية ال مراد ييها  - قرارجا 

 ذا ترتفففب  لففف   لغفففاد اليصفففو  التشفففريعية المقءفففي بعفففد  دسفففتوريتها تعفففذر  يفففاد    -
 .رجا اليصو  التشريعية المتبقية بمقاصد المشري من تقري

 جو ما نعتقد صيةيته للت بيق ممفا  القءفاد الدسفتورن الليبفي  الةفويتي  البحرييفي       
 .(140)د ن من ييدرع ذلك يي معي  رخصة التصدن التي لم يخوله لها المشري
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 الخاتمة

 

استعر يا يي ثيايا جذا البحث المو ز طرق م  مساليب تحريك الرقابة القءائية اليةقة     
 ل  دستورية القوانين يي القانون الليبي مقارنة بقوانين مصر  الةويت  البحرين يي دراسة 
تحليلية مةاطت باليصو  التشريعية  مةةا  القءاد   راد الفقه ،  قد تبين ليا من خيا ما 

ياه من بحوث انه رغم سبق التيكيم القءائي الدستورن الليبي يي تقرير طريق الد وى م ري
األصلية المباشرة لتحريك الرقابة  ل  دستورية القوانين باليسبة للتيكيمان القءائية 
الدستورية يي الد ا محل الدراسة ،  ال منه قد تخلد  ن جذه التيكيمان لعد   قراره طريقي 

يي تحريك الرقابة  ل  دستورية القوانين ، مما يجعل جذه الرقابة غير  اإلةالة  التصدن
مواربة لما  صلت  ليه تلك التيكيمان ، األمر الذن يحذ نا معه األمل يي من  يتداري المشري 
ذلك بالتعديل تحقيقا للمشر  ية الدستورية  رفالة لفعالية الرقابة  ل  دستورية القوانين يي 

 . ي التوييق بيدنا ،  اهلل  ل

 ( ما توييقي  ال باهلل  ليه تورلت   ليه منيب )

 


