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-5002اشكانٍت انتعذٌم نبنود انذستور انعراقً نسنت 
)*(
- 

 دونت أمحذ عبذاهلل د.     
 مذرس انقانون انذستوري  

     ادلوصمكهٍت احلقوق/ جامعت 

                                 ادلستخهص
إ ايسغتٛض ٖٛ ايكاعس٠ اييت تطتهع عًٝٗا َؤغػات ايسٚي١، ٖٚٛ ايصٟ حيسز اٚد٘  
يًُشهَٛني عُإ جيٛظ يًكا٥ُني عًٝ٘ إ ٜٓشطفٛا عٓٗا، ٚطبكا يصيو ٜهٕٛ   ايتايايػًٛى 

إ ايسغتٛض قا٥ِ ع٢ً املؿطٚع١ٝ ايسميكطاط١ٝ ٚاييت تعترب ْضٛظ ايسغتٛض قٛاعس زغتٛض١ٜ 
ٚادب١ ايتطبٝل، اا إ شيو ا ميٓع َٔ تعسٌٜ بعض ايسغتٛض مبا ٜٓػذِ َع تطٛض ايٛاقع 

ايسٚي١ طبكًا  ااقتضازٟ فغاًل عٔ اذتفاظ ع٢ً ٚسس٠ ٚاغتُطاض١ٜايػٝاغٞ ٚاادتُاعٞ ٚ
 .يًتٛدٗات ادتسٜس٠
 زغتٛض ، تعسٌٜ ، ضقاب١ زغتٛض١ٜ ، ؾهٌ ايسٚي١ :ايهًُات اافتتاس١ٝ

Abstract: 

 The constitution is The basis upon which state 

institutions are based, and it determines The aspects of 

conduct for which Those responsible for it are not permitted 

to deviate. From, and accordingly the the convicts have a 

guarantee that the constitution is based on democratic 

legitimacy, and that the provisions of the constitution are 

constitutional rules that  are applicable, but this does not 

prevent amending some texts in line with the development of 

political, social and economic realities as well as preserving 

the unity and continuity of the state in accordance with the 

new directions. 

Key words: Constitution, amendment, constitutional 

control, state form 

 
                                                      

 .9/5050/:2*** قبل لمشذخ في  25/8/5050ث  في )*( أستمم البح



 (17)( ، السنة 37( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23) 

181 



 5008اشكالية التعجيل لبشهد الجستهر العخاقي لدشة 
 

 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23) 

081 

 تـادلقذم
إ ايٓعاّ ايسغتٛضٟ ألٟ زٚي١ ناْت ا ميهٔ إ ٜضٌ اىل زضد١ َٔ ايجبات  

املطًل َُٗا نإ سطظ ٚاععٞ ايسغتٛض ع٢ً استٛا٤ ادتٛاْب زاخٌ ايسٚي١ ٚع٢ً ااصعس٠ 
تتػري َٔ غ١ٓ ألخط٣ ٚتػتٛدب ايتعسٌٜ  ايػٝاغ١ٝ ٚاادتُاع١ٝ ٚااقتضاز١ٜ ناف١، فاذتاي١

ضغِ ٚدٛز ادطا٤ات َعكس٠ ذتضٍٛ ٖصا ايتعسٌٜ ٖٚٛ َا ْط عًٝ٘ ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ 
2005. 

 / ٖسف ايبشح

َٔ عسَ٘ طبكا يًُازتني  2005بٝإ ااؾهاي١ٝ يف ايتعسٌٜ يبٓٛز ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ  -
126  ٚ142. 

 /اؾهاي١ٝ ايبشح

 ات عسٜس٠ َٓٗاٜكّٛ ايبشح ع٢ً تػاؤ
 .2005َا ايػطض َٔ ٚعع َازتني يًتعسٌٜ يف زغتٛض ايعطام يػ١ٓ  -
 ٌٖ اادطا٤ يف نًتا املازتني ٜتطابل َع ادطا٤ات ايتعسٌٜ ايطمس١ٝ. -
نٝف١ٝ ضفع ايتٓاقض يف املازتني ٚسضط املٛاز املسضد١ يف ايسغتٛض ٚاييت َٔ املُهٔ  -

 .142إ تعسٍ طبكًا يًُاز٠ 
 /فطع١ٝ ايبشح

ارتاصتني بتعسٌٜ  142ٚ 126فطع١ٝ ايبشح ع٢ً بٝإ ايتٓاقض بني املازتني  تكّٛ -
، مما ٜتطًب ايبشح عٔ اختاش اادطا٤ ايضشٝح ذتٌ 2005بٓٛز ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ 

 ٖصا ايتٓاقض.
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 خط١ ايبشح 
  2005املبشح ااٍٚ/ َعٛقات تعسٌٜ ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ 

 ايػًط١ ايتسغٝػ١ٝ ااص١ًٝ ٚايػًط١ املدتض١   طبٝع١ ايعالق١ بنياملطًب ااٍٚ/ 
  بايتعسٌٜ.

  ؾهٌ ايسٚي١املطًب ايجاْٞ/ 
  ايسٚي١ ااحتاز١ٜايفطع ااٍٚ/   
 تٛظٜع ااختضاصات يف ايسٚي١ ااحتاز١ٜايفطع ايجاْٞ/   
 / آي١ٝ تعسٌٜ زغتٛض ايسٚي١ ااحتاز١ٜايفطع ايجايح  

 تعسٌٜ ايسغتٛضٟ./ ايطقاب١ ع٢ً زغتٛض١ٜ اياملطًب ايجايح
 .2005املبشح ايجاْٞ/ ْعط٠ حت١ًًٝٝ يف َازتٞ ايتعسٌٜ يف ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ 

 / ْؿس٠ ايسغتٛض املطًب ااٍٚ

 / ايكٛاعس اييت حتهِ ايتعسٌٜ ايسغتٛضٟ املطًب ايجاْٞ
 / ايكٛاعس املٛعٛع١ٝايفطع ااٍٚ 

 / ايكٛاعس ايؿه١ًٝايفطع ايجاْٞ

  ع ايتٓاقض بني َازتٞ ايتعسٌٜنٝف١ٝ ضفاملطًب ايجايح/  
 ق١ُٝ ايٓضٛظ احملعٛض٠ َٔ ايتعسٌٜايفطع ااٍٚ/   
 آي١ٝ ضفع ايتٓاقض بني َازتٞ ايتعسٌٜ يف ايسغتٛض ايفطع ايجاْٞ/   

 2005ايعطاقٞ يػ١ٓ                              
 / ايػًط١ املدتض١ باقرتاح ايتعسٌٜاملكضس ااٍٚ  
 ١  ساي١   ايتٓاقض  بني   َازتٞ ايتعسٌٜ/  َعادتاملكضس ايجاْٞ  
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 ادلبحث االول
 5002معوقاث تعذٌم انذستور انعراقً نسنت 

ٖٓاى َعٛقات عسٜس٠ تٛاد٘ ايسغتٛض ايعطاقٞ ٚتعسٌٜ ْضٛص٘ ٚعًٝ٘ ْكػِ ٖصا 
املبشح اىل َطايب ْتٓاٍٚ فٝٗا طبٝع١ ايعالق١ بني ايػًط١ ايتسغٝػ١ٝ ااص١ًٝ ٚايػًط١ 

عسٌٜ يف املطًب ااٍٚ ٚؾهٌ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ يف املطًب ايجاْٞ ٚايطقاب١  ع٢ً املدتض١ بايت
 زغتٛض١ٜ ايتعسٜالت ايسغتٛض١ٜ يف املطًب ايجايح.

 ادلطهب االول
 طبٍعت انعالقت بني انسهطت انتأسٍسٍت االصهٍت 

 وانسهطت ادلختصت بانتعذٌم
ات ايسٚي١، ٚا حتسز ايػًط١ ايتسغٝػ١ٝ ٚاييت تعٌُ ع٢ً ٚدٛز ايسغتٛض َٚؤغػ

حتتاز ٖصٙ ايػًط١ اىل غٓس يف ايكإْٛ ٚامنا ٖٞ مجع١ٝ حتسز َٔ قبٌ ايػًط١ اييت بٝسٖا 
َكايٝس اذتهِ ٚاييت حتتاز اىل َطنع قاْْٛٞ هلا يف ايسٚي١ ٚيًعٌُ ع٢ً غري َؤغػاتٗا 
ٚاْتعاَٗا خس١َ يًضاحل ايعاّ، ٚبٗصا فإ ٚدٛز ايػًط١ املؿتك١ أٚ املٓؿس٠ ٚاييت تعٌُ 
ع٢ً تعسٌٜ ايسغتٛض َٚٔ خالٍ َا فطعت٘ ايػًط١ ايتسغٝػ١ٝ َٔ ادطا٤ات تهفٌ ادطا٤ات 

اييت تؿهٌ ْكط١ تٛافل َا بني ايػًط١ ( 1)ايتعسٌٜ ٖٚٛ َا صتسٙ يف ايسغاتري ادتاَس٠
ايتسغٝػ١ٝ ااص١ًٝ ٚغًط١ تعسٌٜ ايسغتٛض، ٚعسّ ساد١ ايسغتٛض املطٕ اىل غًط١ تسغٝػ١ٝ 

                                                      

لسديج من االطالع عن الجساتيخ الجامجة والسخنة يخاجع د. دمحم السجحوب، القانهن  (2)
، 5005، مشذهرات الحمبي الحقهقية، بيخوت ،7الجستهري والشظام الدياسي في لبشان، ط

لدياسية، مشذهرات ؛ د. كسال الغالي، مبادئ القانهن الجستهري والشظم ا96-90ص
؛ د. عبج الغشي بديهني عبج هللا، السبادئ العامة 282جامعة دمذق، ب. س، ص

؛ د. عبج الكخيم 275-266، ص8;>2لمقانهن الجستهري، الجار الجامعية، بيخوت، 
، دار الثقافة لمشذخ والتهزيع، االردن، 2عمهان، الشظم الدياسية والقانهن الجستهري، ط

دار  ة السرجق، القانهن الجستهري والسؤسدات الدياسية،؛ د. رقي606، ص5009
 .>>، صتهبقال لمشذخ، السغخب، ب. س
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، ٖٚصا ا (1)ضٟ ميهٔ تعسًٜ٘ َٔ قبٌ ايربملإ أٚ أٟ قإْٛ عطيفسٝح إ ايكإْٛ ايسغتٛ
ٜعين إ نٌ ايسغاتري غري املس١ْٚ تهٕٛ َط١ْ، فايكٛاْني ااغاغ١ٝ اييت ناْت َطبك١ يف 
ايٓعاّ ايفطْػٞ ايكسِٜ قبٌ ايجٛض٠ ناْت يف زغتٛض غري َسٕٚ ٚيهٓ٘ نإ زغتٛضًا داَسًا 

تؿطٜع١ٝ ايعاز١ٜ املتُج١ً بؿدط املًو َٚٛافك١ سٝح ٜػتًعّ يتعسٌٜ َٛافك١ ايػًط١ اي
اهل٦ٝات املدتًف١ يطبكات ايؿعب َٚٔ عُٓٗا قٛاعس ْؿست بايعطف ٚناْت جتسز َٚٓٗا 

 .(2)اغاؽ املًه١ٝ ايكسمي١ ٚاختضاصاتٗا

ٜٚط٣ داْب َٔ ايفك٘ إ غًط١ تعسٌٜ ايسغتٛض )ايػًط١ املؿتك١( َكٝس٠ بإدطا٤ات 
بكا ملا تٛضزٙ َٔ ستسزات فتعترب ٖصٙ ايػًط١ ٖٞ غًط١ ايػًط١ ايتسغٝػ١ٝ ااص١ًٝ ٚط

)َٓؿس٠( ؾسْٗا ؾسٕ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ ٚايتٓفٝص١ٜ ٚايكغا١ٝ٥ ٚشيو إ ٖصٙ ايػًط١ تػتُس 
اختضاصٗا َٔ ايسغتٛض، ع٢ً ايطغِ َٔ إ ٖصٙ ايػًط١ ا تهٕٛ ع٢ً قسّ املػاٚا٠ َع 

قس تكّٛ بتعسٌٜ ايٓضٛظ ارتاص١ بتًو بك١ٝ ايػًطات اا إ زٚضٖا ا ٜكٌ ا١ُٖٝ سٝح اْٗا 
ايػًطات اا اْ٘ ا ٜضٌ اىل زضد١ شتايفتٗا، ٚيف ٖصا تهٕٛ ايػًط١ املدتض١ ًَتع١َ 
بسسهاّ ايػًط١ ايتسغٝػ١ٝ اا إ ايػًطات ايبك١ٝ يف ايسٚي١ تهٕٛ خاعع١ يػًط١ تعسٌٜ 

 . (3)ايسغتٛض فغال عٔ خغٛعٗا يًػًط١ ايتسغٝػ١ٝ ااص١ًٝ 

آخط َٔ ايفك٘ إ غًط١ ايتعسٌٜ ٖٞ غًط١ فطع١ٝ عٔ ايػًط١ ٚاعترب داْب 
ايتسغٝػ١ٝ ااص١ًٝ عًٝٗا ٚادب ايتكٝس باإلدطا٤ات املٓضٛظ عًٝٗا ٚاسرتاَٗا فغاًل عٔ 
قسض٠ ايػًط١ ايتسغٝػ١ٝ ايتسخٌ يف ساي١ عسّ صش١ بعض ايتعسٜالت ايسغتٛض١ٜ اييت قاَت 

أٟ فٝ٘ داْب َٔ ايضش١ ٖٚٞ إ غًط١ ، اا آْا صتس إ ٖصا ايط(4)بٗا غًط١ ايتعسٌٜ
ايتعسٌٜ املؿتك١ يعاّ عًٝٗا ايتكٝس زٕٚ ارتطٚز عٔ احملسزات اا إ تسخٌ ايػًطات 

                                                      

د. عبج الحفيظ عمي الذيسي، نحه رقابة التعجيالت الجستهرية، دراسة في بعض جهانب  (2)
 .260، ص5008، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 2الشظخية العسمية، ط

يط في الشظم الدياسية والقانهن الجستهري، دار الثقافة د. نعسان احسج الخظيب، الهس(5) 
 .60؛ كسال الغالي، مرجر سابق، ص820، ص>>>2لمشذخ والتهزيع، عسان، 

 .66-65د. عبج الحفيظ عمي الذيسي، السرجر نفدو، ص (6)
فهزي ابخاليم دياب، الخقابة القزائية عمى التعجيالت الجستهرية، بحث مشذهر في مجمة  (7)

 .2;، ص5027، سشة 2القانهنية، جامعة مرخاتة، ليبيا، العجد البحهث 
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ايتسغٝػ١ٝ يف عٌُ غًط١ ايتعسٌٜ اَط صعب ايتطبٝل غُٝا إ ٖصٙ ايػًط١ تٓتٗٞ باْتٗا٤ 
قٞ صتس إ ايكٍٛ ٚعع ايسغتٛض ٚاشا َا طبكٓا ٖصٙ ايعالق١ بني ايػًطتني يف ايسغتٛض ايعطا

باعتباض ايػًط١ املؿتك١ ارتاص١ بتعسٌٜ ايسغتٛض غًط١ ضابع١ َت١ُُ يػًطات ايسٚي١ أَط ا 
ٜٓطبل ع٢ً زغتٛضْا اذتايٞ ٚشيو إ ايًذ١ٓ املدتض١ حتٌ بعس ايبت يف ااقرتاسات اييت 

َا ، إ تؿهٌٝ ٖصٙ ايًذ١ٓ ٜتِ َٔ قبٌ زتًؼ ايٓٛاب َٚٔ بني اعغا٥٘، ٖٚصا (1)تكسَٗا
جيعٌ ايتعسٜالت خاعع١ اىل ااسعاب املؿه١ً يًربملإ، ٚيهٔ ٖصا ااَط ميهٔ ايتػًب عًٝ٘ 
اشا َا اخصْا بتذطب١ ايسغتٛض ااغباْٞ ٚايصٟ دعٌ غًط١ تعسٌٜ ايسغتٛض َٔ عُٔ ْضٛظ 

 .(2)ايسغتٛض ٚحتسٜس قإْٛ اغاغٞ ٜغُٔ اادطا٤ات بؿهٌ ٚاعح

س٠ ايهاف١ٝ يتكسِٜ ايًذ١ٓ تٛصٝاتٗا أؾٗط امل 4إ املؿطع ايعطاقٞ دعٌ َس٠ 
بايتعسٜالت ايسغتٛض١ٜ، ٚيف ٖصا َجًب١ إ ٖصٙ املس٠ غري ناف١ٝ يًٛقٛف ع٢ً عسّ صتاع١ 
ايٓط ايسغتٛضٟ املطبل سٝح إ اذتاد١ يتعسٌٜ ايٓضٛظ حتتاز اىل َس٠ ناف١ٝ يًٛقٛف 

س١ٝ ع٢ً َس٣ صالس١ٝ ايٓط َٔ عسّ صالسٝت٘، فغاًل عٔ إ ٖصٙ ايًذ١ٓ هلا صال
ايتٛص١ٝ فًٛ اعتربٖا غًط١ ملا نإ هلا ٖصٙ ايضالس١ٝ، فًِ ٜعطٞ ايسغتٛض ٖصٙ املها١ْ 
يػًط١ تعسٌٜ ايسغتٛض ٚامنا دعًٗا تبع١ٝ جملًؼ ايٓٛاب حبٝح ٜكّٛ ااخري بعطض 
ايٓضٛظ اييت حتتاز اىل تعسٌٜ ع٢ً ااغتفتا٤، ٚمت تعًٝل ايٓعط يف املٛاز احملعٛض٠ 

 .صٙ ايتعسٜالت اييت تكسَٗا ايًذ١ٓذتني ااْتٗا٤ َٔ ٖ بايباب ااٍٚ ٚايجاْٞ

أؾٗط َٚت٢ ٜٓتٗٞ ايعٌُ  4ايػؤاٍ ٖٓا َت٢ تبسأ املس٠ اييت سسزٖا ايسغتٛض بـ
بٗا، فايعباض٠ َطًك١ بسٕٚ حتسٜس مبع٢ٓ اْ٘ ميهٔ يف اٟ ٚقت إ ٜؿهٌ زتًؼ ايٓٛاب دت١ٓ 

َٚا ٖٛ  2005تطبٝل ايسغتٛض يػ١ٓ يتعسٌٜ ايسغتٛض أّ إ ٖصٙ املس٠ تبسأ َٔ تسضٜذ ايبس٤ ب
َضري ايٓضٛظ اييت مل تػري يف ٖصٙ ايفرت٠ ٚاشا َا اْتٗت املس٠ ايٝؼ ٖٓاى غكف ظَين 

 يتشسٜس عٌُ ٖصٙ ايًذ١ٓ.

 
                                                      

 .5008( من دستهر جسيهرية العخاق لدشة 275يشظخ البشج) اواًل من السادة  (2)
وتعجيالتو لغاية  ;:>2( من دستهر اسبانيا لدشة 5-2/:;( والسادة )299يشظخ السادة ) (5)

 .5022عام 
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 ادلطهب انثانً
 شكم انذونت

تتعسز اؾهاٍ ايسٍٚ َٔ َٛسس٠ ٚفسضاي١ٝ ٚنْٛفسضاي١ٝ ٚختتًف ْعِ اذتهِ فٝٗا 
ٚي١ تسثري يف ادطا٤ات تعسٌٜ ايسغتٛض، ٚغٓتططم يف ٖصا باختالف ٖصا ايؿهٌ، ٚيؿهٌ ايس

ٚططم تٛظٜع ااختضاصات ٚادطا٤ات  2005املبشح إىل ؾهٌ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ طبكا يسغتٛض 
 تعسٌٜ ايسغتٛض طبكا يؿهٌ ايسٚي١ ااحتاز١ٜ يف ثالث١ فطٚع.

 / ايسٚي١ ااحتاز١ٜايفطع ااٍٚ

ييت تكّٛ ع٢ً َبسأٟ املؿاضن١ تعس ايسٚي١ ااحتاز١ٜ اسس٣ اؾهاٍ ايسٍٚ ٚا
ٚاملػا١ُٖ َٚبسأ ااغتكالٍ حبٝح تػاِٖ ااططاف امله١ْٛ يًسٚي١ ااحتاز١ٜ غٛا٤ ناْت 
اقايِٝ اٚ ٚاٜات يف تهٜٛٔ ايكطاضات اييت تًعّ ااحتاز بهاًَ٘، ٜٚتِ شيو َٔ خالٍ َؿاضن١ 

سٝح ميجٌ اسس نٌ َٔ اجملًػني ايًصٜٔ ٜؿهالٕ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ يًسٚي١ ااحتاز١ٜ 
اجملًػني ايسٜٚالت اٚ ااقايِٝ بػض ايٓعط عٔ اتػاع ضقعتٗا اٚ عسز غهاْٗا اَا اجملًؼ 
ااخط فُٝجٌ زتُٛع غهإ ايسٚي١، ٚااصٌ إ ٜتُتع اجملًػإ بػًطات َتػا١ٜٚ اا إ ٖصا 
ااَط قس ٜهٕٛ اغتجٓا٤ً نُا يف ايٛاٜات املتشس٠ ااَطٜه١ٝ سٝح ٜهٕٛ جملًؼ ايؿٝٛر 

ختضاصات ع٢ً بعض تضطفات ض٥ٝؼ ايسٚي١  ٖٚصا َا خيٌ بكاعس٠ املػاٚا٠ بني ا
 اجملًػني. 

إ ملبسأ املؿاضن١ أ١ُٖٝ يف ٚدٛز ايسٚي١ ااحتاز١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً َؿاضن١ ااقايِٝ 
َع ايػًط١ ااحتاز١ٜ يف اختاش ايكطاض َٚٔ خالٍ ااعغا٤ املؿاضنني يف زتًػٞ ايػًط١ 

ٜت ايصٟ ٜؤثط يف صسٚض ايكطاض اٚ عسّ صسٚضٙ طبكًا يًتٛدٗات ايتؿطٜع١ٝ ْٚعاّ ايتضٛ
ايعا١َ يًسٚي١ ااحتاز١ٜ ٚاقًُٝٗا، ٖٚصا ااَط ي٘ عالق١ بتعسٌٜ ايسغتٛض طبكا إلدطا٤ات 
زغتٛض١ٜ ستسز٠ يهٌ َُٓٗا، اا إ ٖصا ااَط ا ٜٓتكط َٔ اغتكالي١ٝ نٌ َٔ ااقايِٝ اٚ 

از١ٜ تكطض ٚدٛب َؿاضن١ ايٛاٜات يف ع١ًُٝ تعسٌٜ ايٛاٜات بٌ ايعهؼ فإ ايسغاتري ااحت
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ايسغتٛض َٔ سٝح َبازض٠ ااقرتاح ٚست٢ ايتضسٜل، اَا َبسا ااغتكالٍ فتُتع ايٛاٜات أٚ 
 .(1)ااقايِٝ  بٓٛع َٔ ااغتكالي١ٝ يف ؾؤْٚٗا فًٗا زغتٛضٖا ارتاظ َٚؤغػاتٗا ايسغتٛض١ٜ

ايٓعاّ ايفسضايٞ تؿتٌُ ع٢ً هلصا ٜط٣ داْب َٔ ايفك٘ إ ايسٚي١ اييت تسخص ب
ادطا٤ات خاص١ ٚنُا تتطًب اغًبٝات ستسز٠ َٔ ادٌ تعسٌٜ زغتٛضٖا، ٚحتتاز غايبًا اىل 
قسض َعني َٔ َٛافك١ اهل٦ٝات ايتؿطٜع١ٝ أٚ غهإ ايٛسسات امله١ْٛ يًسٚي١، ٚبٓا٤ ع٢ً شيو 

اْع١ُ قس ٜضعب تعسًٜٗا، ٚبصيو مت ايبشح عٔ بسا٥ٌ يًتػٝري ايسغتٛضٟ ست٢ تتهٝف ا
ايفسضاي١ٝ َع ايعطٚف املتػري٠ فذٓٛب افطٜكٝا حتتاز اىل اغًبٝات خاص١ يف اجملًؼ ااٍٚ 

 .(2) باإلعاف١ اىل َٛافك١ غت َٔ ايتػع ٚاٜات اييت تؤثط ايتعسٜالت عًٝٗا

ٜتغح يٓا إٔ ايٓعاّ ااحتازٟ ٜكّٛ ع٢ً ثٓا١ٝ٥ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ املتُج١ً 
ب يف ايسٚي١ ااحتاز١ٜ ٚزتًؼ ااحتاز ايصٟ ميجٌ ايٛاٜات مبذًؼ ايٓٛاب ايصٟ ميجٌ ايؿع

ٚاملكاطعات أٚ ااقايِٝ، فهٌ تعسٌٜ ابس َٔ َٛافك١ ٖصٙ ادتٗات عًٝ٘)سصف( فغاًل عٔ 
ااغًب١ٝ املطًٛب١ اييت حيسزٖا ايسغتٛض انتُاٍ ٖصٙ اادطا٤ات، ٚايسغتٛض ايعطاقٞ قس تب٢ٓ 

١ َٔ اعغا٤ ايربملإ ٜهٕٛ هلا زٚض َؤقت ٜٓتٗٞ ططٜكًا آخط يًتعسٌٜ َٔ خالٍ تؿهٌٝ دتٓ

                                                      

االختراصات في الجولة الفجرالية، دراسة مقارنة، عبج السشعم احسج ابه طبيخ، تهزيع  2))
رسالة ماجدتيخ مقجمة الى االكاديسية العخبية السفتهحة في الجانسارك، كمية القانهن 

من دستهر الهاليات الستحجة  8؛ انظخ السادة 67-66والعمهم الدياسية، ب. س، صص
يهخ( وبشاء عمى اعزاء الكهنجخس )الشهاب+ الذ 6\5االمخيكية حيث تذتخط مهافقة 

 7\6بخلسان الهاليات بجعهة من مؤتسخ خاص واقخار التعجيل يهافق عميو  7\6طمب 
 9>>2من دستهر دولة جشهب افخيكيا لدشة  7:و  77بخلسان الهاليات؛ انظخ السادة 

حيث اعظيت الجسعية الهطشية لألقاليم سمظة تعجيل الجستهر وندب ترهيب لكل مشيسا 
لتعجيل اجخاءات مشيا نذخ تفاصيل التعجيل السقتخح في الجخيجة عمى ان تدبق عسمية ا

الخسسية عمى ان تؤخح بشظخ االعتبار كل التعميقات التي يقجميا الجسيهر بخرهص 
 .9>>2ب( من دستهر دولة جشهب افخيكيا لدشة  -أ -77ذلك؛ السادة )

، مشتج  االتحادات لمسديج يخاجع جهرج انجرسهن، مقجمة عن الفجرالية، تخجسة ميا تكال (5)
 .87، ص:500الفجرالية، 
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باْتٗا٤ عطض ايٓضٛظ اييت تكرتسٗا ايًذ١ٓ ٜٚتِ عطعٗا ع٢ً زتًؼ ايٓٛاب بسفع١ 
 ٚاسس٠.

فإ ادطا٤ات تعسٌٜ ايسغتٛض تتعاضض َع ؾهٌ ايسٚي١ ااحتاز١ٜ  126اَا املاز٠ 
غا٤ زتًؼ ايٓٛاب اع 5/1سٝح اْٗا اغٓست يهٌ َٔ ض٥ٝؼ ادتُٗٛض١ٜ ٚزتًؼ ايٛظضا٤ ٚيـ 

اقرتاح تعسٌٜ ايسغتٛض، ٚقس قٝست ٖصٙ املاز٠ أٟ تعسٌٜ َٔ ؾاْ٘ إ ٜٓتكض َٔ 
صالسٝات ااقايِٝ اييت ا تهٕٛ زاخً٘ عُٔ ااختضاصات اذتضط١ٜ يًػًطات ااحتاز١ٜ 

 .(1)اا بعس َٛافك١ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ يف ااقًِٝ املعين َٚٛافك١ اغًب١ٝ غهاْ٘ باغتفتا٤ عاّ

ايصٟ اخص ب٘ املؿطع  (2)ٖٞ تطبٝل يًٓعاّ ايربملاْٞ 126ايكٍٛ بإ املاز٠  ميهٔ
ايسغتٛضٟ َٚٓح نٌ َٔ اططاف ايػًط١ ايتٓفٝص١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ سل اقرتاح ايتعسٌٜ زٕٚ 

 املػاؽ بضالسٝات ااقايِٝ اييت حيهُٗا ايٓعاّ ااحتازٟ ايصٟ اخص ب٘ ايسغتٛض ايعطاقٞ.

 ات يف ايسٚي١ ااحتاز١ٜ/ تٛظٜع ااختضاصايفطع ايجاْٞ

 (3):ختتًف ططٜك١ تٛظٜع ااختضاصات حبػب نٌ زٚي١ ٚنااتٞ 

حيسز ايسغتٛض ااحتازٟ ع٢ً غبٌٝ اذتضط ايؿؤٕٚ اييت تسخٌ يف اختضاظ ايسٍٚ  .1
ااحتاز١ٜ ٚتطى َا عساٖا اختضاظ ايٛاٜات نُا يف زغتٛض ايٛاٜات املتشس٠ ااَطٜه١ٝ 

 ٚغٜٛػطا ٚاملاْٝا.
اختضاظ ايٛاٜات ع٢ً غبٌٝ اذتضط َٚا عساٖا َٔ اختضاظ ايسٚي١  ٜتِ حتسٜس .2

 .1949ااحتاز١ٜ نُا يف زغتٛض اهلٓس يػ١ٓ 

                                                      

 .5008( من دستهر جسيهرية العخاق لدشة رابعًا  – اوالً  -259السادة ) نظخ ا (2)
 .5008من دستهر جسيهرية العخاق لدشة ( 2) انظخ السادة (5)
؛ د. عبج الكخيم عمهان, مرجر سابق, :6د. كسال الغالي، السرجر الدابق, ص (6)

حشهن خالج, مبادئ القانهن الجستهري, مكتبة الدشيهري, بغجاد, ؛ د. حسيج 6:ص
 .0;->:, ص5026
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ٚقس ٜٓط ع٢ً اختضاظ نٌ َٔ ايٛاٜات ٚايسٚي١ ااحتاز١ٜ اا إ ٖصا َٔ ايضعب  .3
حتسٜسٙ يعسّ ايتُهٔ َٔ تضٛض ايتطٛضات اذتاص١ً يف ادتاْبني )ايسٚي١ ااحتاز١ٜ اٚ 

، ٚقس ٜتٓا٢َ ٖصا ااَط َع طبٝع١ ايسغاتري اييت تتٛىل بٝإ املبازئ (1)(ااقايِٝ
 . (2)ٚااغؼ ايعا١َ يًسٚي١ 

ٚقس تٓط بعض ايسغاتري ااحتاز١ٜ ع٢ً حتسٜس اختضاصات نٌ َٔ ايٛاٜات ٚايػًط١  .4
املطنع١ٜ فغال عٔ حتسٜس اختضاصات َؿرتن١ فُٝا بٝٓٗا، ٖٚٛ َا اخص ب٘ زغتٛض 

 .1971يػ١ٓ  ااَاضات ايعطب١ٝ
فكس سسز اختضاصات ايػًط١ ااحتاز١ٜ سضطًا  2005اَا ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ 

َٚا عساٖا فٗٞ َٔ صالس١ٝ ااقايِٝ ٚاحملافعات غري املٓع١ُ يف اقًِٝ اعاف١ اىل 
 .(3) اختضاصات َؿرتن١ بني ايػًطات ااحتاز١ٜ ٚغًطات ااقايِٝ

ٜسًا َٔ ْٛع٘ سٍٛ تٛظٜع ْط٣ إ املؿطع ايعطاقٞ قس اْتٗر ططٜكًا فط
ااختضاصات، ٚقٝس املؿطٚع ايسغتٛضٟ صالس١ٝ ايتعسٌٜ ع٢ً َٛاز ايسغتٛض ارتاص١ 
بضالسٝات ااقايِٝ ٚيف ٖصا تك١ٜٛ يػًطات ااقايِٝ ٚملؤغػاتٗا ايسغتٛض١ٜ يف َٛاد١ٗ 

 ايػًطات ااحتاز١ٜ. 

فطٚض إ إ ادطا٤ات ايتعسٌٜ جيب إ تتفل َع طبٝع١ ْعاّ اذتهِ ايػا٥س فامل
تتٓاغِ  اادطا٤ات ناف١ يتعسٌٜ ْضٛظ ايسغتٛض َع ايٓعاّ ايصٟ ميهٔ إ ٜهٕٛ ْعاًَا 
بطملاًْٝا فتعٌُ ع٢ً تك١ٜٛ داْيب اذته١َٛ ٚايربملإ يًكٝاّ باإلدطا٤ات ٚقس تسخص 
بااغتفتا٤ اشا َا ْط ع٢ً شيو ايسغتٛض فغاًل عٔ إ ادطا٤ات ايتعسٌٜ جيب إ تتِ طبكا 

ظٕ ٚايتكابٌ ٖٚٛ َا تهطغ٘ ايػًط١ ايتسغٝػ١ٝ ملفّٗٛ ايتعسٌٜ َٚطابكت٘ ع٢ً ملبسأ ايتٛا
 ؾهٌ ايسٚي١ ست٢ ا تتكاطع اادطا٤ات َع ؾهٌ ايسٚي١. 

                                                      

 .98د. رقية السرجق، السرجر الدابق ، ص (2)
د. عبدددج الغشدددي بدددديهني عبدددج هللا، الدددشظم الدياسدددية والقدددانهن الجسدددتهري، نذددد ة السعدددار ،  (5)

 .>;، ص:>>2االسكشجرية، 
 .5008يهرية العخاق لدشة من دستهر جس 228و  227و  220السادة  (6)
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فع١ًُٝ ايتعسٌٜ يف ايسٚي١ ااحتاز١ٜ أَط ٜؿٛب٘ ايتعكٝس ملا ذته١َٛ ااحتاز 
خط فايسغتٛض يٝؼ ٚاملكاطعات أٚ ايٛاٜات َٔ زٚض يف ايتعسٌٜ ٖصا َٔ داْب َٚٔ داْب آ

ْضٛصًا غري قاب١ً يًتعسٌٜ اا إٔ ايسغتٛض ااحتازٟ قس ٜٛاد٘ ْكضًا تؿطٜعًٝا ٜػتسعٞ 
اعاف١ َا ميهٔ َع٘ غس ٖصا ايٓكط)سصف(، نُا يف زغتٛض اَطٜها  ايصٟ مل ٜٓط ع٢ً َا 

( يف عاّ 12جيب ايعٌُ ب٘ يف ساٍ عسّ اختٝاض ض٥ٝؼ ادتُٗٛض١ٜ ٖٚٛ َا تساضن٘ ايتعسٌٜ )
1804. 

  / آي١ٝ تعسٌٜ زغتٛض ايسٚي١ ااحتاز١ٜايفطع ايجايح

إ اختالف ؾهٌ ايسٚي١ ااحتاز١ٜ عٔ ايسٚي١ املٛسس٠ ٜػبل زضاغ١ تعسٌٜ ايسغتٛض 
يف نال َُٓٗا سٝح إ ايسٚي١ ااحتاز١ٜ تتؿهٌ َٔ اقايِٝ ٚسه١َٛ َطنع١ٜ اٚ ٚسسات ازاض١ٜ 

تٛضٟ بني ايػًطات ايجالخ َطبك١ فٝٗا اخط٣ بُٝٓا تكّٛ ايسٚي١ املٛسس٠ ع٢ً ايتٛاظٕ ايسغ
ْعاًَا َطنعًٜا اٚ ا َطنعًٜا يف ازاضتٗا ٚقس تتب٢ٓ ايٓعاّ ايٛغط َا بني ايٓعاَني ٚبصيو 
تتعازٍ اٚ تتٛاظٕ ايػًط١ املطنع١ٜ َع ايػًطات ايالَطنع١ٜ يف ااططاف مما ٜتٝح هلصٙ 

 .(1)ايػًطات ااخري٠ سط١ٜ ايتضطف باألعُاٍ اازاض١ٜ

اتري ايسٚي١ ااحتاز١ٜ فتهطؽ يتعسٌٜ ايسغتٛض ططفني هلُا ايجكٌ بني اَا زغ
غًطات ايسٚي١ ٖٚٞ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ املطنع١ٜ ٚاهل٦ٝات ايتؿطٜع١ٝ يًٛاٜات اٚ ااقايِٝ مما 
جيعٌ ااَط ٚنسٕ ايػًطتني يف نف١ ٚاسس٠ قازض٠ ع٢ً حتٌُ تعسٌٜ ايسغتٛض ٚايسفع بإدطا٤ات 

يف ايسغتٛض خس١َ يًضاحل ايعاّ نُا يف ايسغتٛض ااَطٜهٞ سٝح ايتعسٌٜ املٓضٛظ عًٝٗا 
ٜهٕٛ يجًجٞ اعغا٤ زتًؼ ايهٛصتطؽ اٚ بٛغاط١ َؤمتط قَٛٞ ٜسعٛ ايهٛصتطؽ اىل عكسٙ 
بٓا٤ ع٢ً طًب ثًجٞ عسز ايٛاٜات، ٚعٓسَا ٜضبح ايتعسٌٜ دع٤ا َٔ ايسغتٛض ٜٓبػٞ 

                                                      

د. أمين عاطف صميبا، دور القزاء الجستهري في ارساء دولة القانهن، دراسة مقارنة،  (2)
؛ د. ابخاليم عبج العديد شيحا، >;2، ص5005السؤسدة الحجيثة لمكتاب، لبشان، 

، 6;>2القانهن الجستهري، تحميل الشظام الجستهري السرخي، الجار الجامعية، بيخوت، 
؛ د. عبج الغشي بديهني عبج هللا، السبادئ العامة لمقانهن الجستهري، 289-288ص

 .2:0-;29، ص8;>2الجار الجامعية، بيخوت، 
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باع ايٛاٜات اٚ َٔ قبٌ َؤمتطات تعكس املضازق١ عًٝ٘ َٔ قبٌ اهل٦ٝات ايتؿطٜع١ٝ يف ثالث١ اض
 .(1)يف ثالث١ اضباع ايٛاٜات

صتس إ ايسغتٛض ايعطاقٞ مل ٜهطؽ ٖصٙ ارتاص١ٝ امل١ُٗ يف ايسٍٚ ااحتاز١ٜ إلزاض٠ 
ع١ًُٝ تعسٌٜ ايسغتٛض ٚشيو يعسّ انتُاٍ ططيف ٖصٙ املُاضغ١ ٖٚٛ زتًؼ ااحتاز ايصٟ 

ً٘ ع٢ً ااغتػٓا٤ عٔ تؿهٌٝ ايػًط١ ٜعٌُ بسٚضٙ ايتؿطٜعٞ املتٛقع يف ساٍ تؿهٝ
 .(2)املدتض١ يتعسٌٜ ايسغتٛض َٔ اعغا٤ زتًؼ ايٓٛاب

ايصٟ  (3)إ ايػًط١ ايتسغٝػ١ٝ املٓؿس٠ يًسغتٛض ايعطاقٞ آثطت ْعاّ احملاصض١
ٜكّٛ عًٝ٘ ايربملإ ايعطاقٞ ٚايصٟ اْضب بايتايٞ ع٢ً دت١ٓ َؤيف١ َٔ اعغا٤ ايربملإ 

يسغتٛض ٚنإ َٔ اادسض إ ٜتؿهٌ زتًؼ ااحتاز بٓضٛظ يًكٝاّ مب١ُٗ تعسٌٜ ْضٛظ ا
زغتٛض١ٜ ٚميٓح غًط١ ايتعسٌٜ يهٌ َٔ ايربملإ ٚزتًؼ ااحتاز نٞ ٜتٛافل َع ايؿهٌ 
ااحتازٟ اٚ احملافعات غري املتٓع١ُ بإقًِٝ ٖٚٛ َا عٌُ ايربملإ يف تك١ٜٛ سكٛم 

 .(4)ت ايضف١ ااحتاز١ٜاحملافعات ٚااقايِٝ يًُؿاضن١ يف ازاض٠ َؤغػات ايسٚي١ شا

ٚمل صتس يف ْضٛظ ايسغتٛض ايعطاقٞ أ١ٜ اؾاض٠ اىل زٚض ااقايِٝ ٚاحملافعات غري 
املٓتع١ُ يف اقًِٝ يف ادطا٤ات ايتعسٌٜ ٖٚصا ااَط َٔ اا١ُٖٝ إلؾطاى ٖصٙ ادتٗات يغُإ 

ُ٘ ٚخضٛصًا ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ  .سكٛقٗا، فغاًل عٔ انتُاٍ ايٓعاّ ايػٝاغٞ بهاف١ دٛاْب

                                                      

؛ د. نعسان احسج :;:2السادة الخامدة من دستهر الهاليات الستحجة االمخيكية لدشة  (2)
 .8:-7:الخظيب، مرجر سابق، ص

 .5008جسيهرية العخاق لدشة من دستهر  275الفقخة اواًل من السادة  (5)
تعج السحاصرة تسثيل لمظهائف واالتجاىات الدياسية والجيشية والعخقية السهجهدة في  (6)

السجتسع، وقج كخس القخار الرادر عن سمظة االئتال  السؤقتة في العخاق، الحي قزى 
حي بجاية ىحا الشظام ال 5006/:/26( عزهًا في مجمذ الحكم العخاقي يهم 58بتعيين )

( اعزاء 8( اعزاء من العخب الدشة و)8( عزها من العخب الذيعة و)26يت لف من )
 ( من الشدهة.6من االكخاد وعزه مديحي وآخخ تخكساني و)

 59قانهن اليي ة العامة لزسان حقهق االقاليم والسحافظات غيخ السشتظسة في اقميم رقم  (7)
 .5029/>/>2في  7729مشذهر في الهقائع العخاقية العجد  5029لدشة 
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ٚقس ٜتبازض اىل ايصٖٔ ٌٖ ميهٔ ايتعسٌٜ ٚارتطٚز َٔ ْضٛظ ٜٓبػٞ َطاعاتٗا، قس 
تعٌُ بعض ايسغاتري ع٢ً ٖصا ااَط ٚا جتعٌ يكاعس٠ ايتدضٝط يف تعسٌٜ بعض ايٓضٛظ 

 1948اَطًا َباسًا نُا اخصت ب٘ يبٓإ يف حتسٜس َس٠ ايط٥اغ١ يًؿٝذ بؿاض٠ ارتٛضٟ يف ايعاّ 
، ٚاعالٕ ؾاضٍ (1)2004ٚايط٥ٝؼ أٌَٝ ذتٛز يف ايعاّ  1995يف ايعاّ  ٚايط٥ٝؼ ايٝاؽ اهلٛاضٟ

َٔ ايسغتٛض سٝح اقط بإ تعسٌٜ ايسغتٛض  89شتايفت٘ يٓط املاز٠  1965زٜػٍٛ يف ايعاّ 
 غٝتِ عٔ ططٜل ااغتفتا٤ ايؿعيب.

 ادلطهب انثانث
 انرقابت عهى دستورٌت انتعذٌم انذستوري

سٜس اختضاصات احملانِ ايسغتٛض١ٜ تًعب ايٓضٛظ ايسغتٛض١ٜ زٚضًا يف حت
ٚبايؿهٌ ايصٟ تػتٛعب فٝ٘ مجٝع اذتاات اييت جيب إ تعطض عًٝٗا، اا ٖصا ا ميٓع َٔ 
قٝاّ ٖصٙ احملانِ يف ايٓعط بكغاٜا قس جتسٖا َٔ اغاغٝات عًُٗا ٚعُٔ ْطام سسٚزٖا 

 ع٢ً أٟ غًط١ زاخٌ ايسٚي١. حبٝح ا تتعس٣

دا٤ َٔ ضقاب١ بعض ايسغاتري ع٢ً زغتٛض١ٜ صتس َٔ اا١ُٖٝ ايتططم اىل َا 
ايتعسٌٜ ايسغتٛضٟ يٓط َٔ ْضٛظ زغاتريٖا، ٚقس اْتٗذت ايسغاتري ططٜكني يف ايٓعط 

 بسغتٛض١ٜ تعسٌٜ ايٓضٛظ ايسغتٛض١ٜ 

ا ٜٓط املؿطع ايسغتٛضٟ ع٢ً اختضاظ احملانِ ايسغتٛض١ٜ ايٓعط يف تعسٌٜ  اًٚا/
 ر اغًب ايسٍٚ ايعطب١ٝ.ايٓضٛظ ايسغتٛض١ٜ، ٚزضدت ع٢ً ٖصا ايٓٗ

/ ٖٓايو مناشز يسغاتري زٍٚ زضدت ع٢ً َٓح احملانِ ايسغتٛض١ٜ ايٓعط يف زغتٛض١ٜ ثاًْٝا
تعسٌٜ ْط زغتٛضٟ ٚشيو يتٛخٞ اصساض َؿطٚع تعسٌٜ غري زغتٛضٟ ٚبٗصا ٜػتطٝع 

 .(2)ايفضٌ يف شيو َػبكًا

                                                      

 .59>2من دستهر لبشان لدشة  >7 يشظخ السادة (2)
 .2>>2من دستهر رومانيا لدشة  279يشظخ الفقخة أ من السادة  (5)
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يًسغتٛض ٚقس خٍٛ ايٓط احمله١ُ ايسغتٛض١ٜ صالس١ٝ تكطٜط زغتٛض١ٜ أٟ تعسٌٜ 
ااحتازٟ ٖٚصا ٜٓػذِ َع زٚض احمله١ُ يف ايتشطٟ َٔ صش١ اادطا٤ات املتدص٠ ٚاييت تكطض 

 .(1)بٓا٤ شيو زغتٛض١ٜ ايتعسٌٜ َٔ عسَِ٘

ٚصتس إ ٖصا ااجتاٙ اغًِ ٚاٚعح تعاَاًل َع زتطٜات تعسٌٜ ايٓضٛظ سٝح 
ضٛظ ايسغتٛض١ٜ ٜهٕٛ زٚض غًط١ ايتعسٌٜ َكٝسًا باإلدطا٤ات املطًٛب١ يضش١ تعسٌٜ ايٓ

 . (2)ٜٚبتعس عٔ ايتٛد٘ املطًل يًتعسٌٜ ٚايصٟ ٜػتدسَ٘ ايربملإ

اا إ داْبًا َٔ ايفك٘ ٜط٣ إ ايتفػري ايكغا٥ٞ قس ٜهٕٛ بسٜاًل عٔ تعسٌٜ ايسغتٛض 
ألْ٘ قس ٜعٌُ ع٢ً اغتبساٍ ْط بآخط زٕٚ اذتاد١ اىل تعسٌٜ ْضٛظ ايسغتٛض، ٚاعتُس ٖصا 

احمله١ُ ايعًٝا يف ايٛاٜات املتشس٠ ع٢ً ايتفػريات املكس١َ  ادتاْب َٔ ايفك٘ ع٢ً جتطب١
يهٕٛ ْضٛظ ايسغتٛض َٛدع٠ ٚا تػطٞ ناف١ املػتذسات فغال عٔ ٚدٛز زغتٛض يهٌ 
ٚا١ٜ ٖٚٛ َا جيعٌ ايطبط َا بني ايٛاٜات ٚزٚي١ ااحتاز اَطًا َعكسًا فكٓاع١ ايكاعٞ 

 .(3)ٌ عٛعًا عٔ ايتعسٌٜ ايسغتٛضٟايسغتٛضٟ ٖٞ املعٝاض ايصٟ تعتُس عًٝ٘ يف اجياز س

اا آْا ْط٣ َٔ داْبٓا إ ايتفػري ايكغا٥ٞ قس خيغع آلضا٤ ٚتٛدٗات ايػًط١ 
ٖٚٛ َا قس ٜضعب ااَط ع٢ً احمله١ُ عس ايتفػري ايصٟ ميهٔ إ ٜعٌُ ع٢ً ايتعسٌٜ بسًا 

 .(4)َٔ ادطا٤ات ايتعسٌٜ املعكس٠

                                                      

 .9>>2من دستهر دولة جشهب افخيكيا لدشة  7:يشظخ الفقخة  (2)
ثين يشظخ قخار السحكسة العميا اليشجية الحي قخر عجم مذخوعية التعجيل التاسع والثال (5)

لمجستهر اليشجي لكهنو يعج انتياكًا لمبشاء االساسي لمجستهر، لسديج يخاجع د. عرام سعيج 
عبج العبيجي، تعجيل قهاعج تعجيل الجستهر في الشظام الجيسقخاطي، بحث مشذهر في مجمة 

 .250، ص5029القانهن السغخبي، 
مجمة السحقق  د. عمي يهسف الذكخي، التعجيل القزائي لمجستهر، بحث مشذهر في (6)

 .22، ص5028الحمي لمعمهم القانهنية والدياسية، العجد الثالث، الدشة الدابعة، 
، وقج وججت السحكسة  25/20/5020/ اتحادية في 76يشظخ قخار السحكسة االتحادية  (7)

 =( نرت عمى مرمحة مكهنات الذعب الخئيدة والتي البج275االتحادية ان السادة )
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 ادلبحث انثانً
 5002م يف دستور انعراق نسنت نظرة حتهٍهٍت يف مادتً انتعذٌ

يتعسٌٜ ايٓضٛظ  142ٚ  126ع٢ً املازتني  2005اقتضط ايسغتٛض ايعطاقٞ 
ايسغتٛض١ٜ ٚعُٔ ادطا٤ات خاص١ ٚيبٝإ َػاض ٖاتني املازتني ابس يٓا َٔ بٝإ ْؿس٠ 
ايسغتٛض يف املطًب ااٍٚ ٚايكٛاعس اييت حتهِ ايتعسٌٜ يف املطًب ايجاْٞ ٚنٝف١ٝ ضفع 

 بني َازتٞ ايتعسٌٜ.ايتٓاقض 

 ادلطهب االول
 نشأة انذستور

، ٚايصٟ (1)بٛغاط١ مجع١ٝ ٚط١ٝٓ اْتكاي١ٝ  2005ْؿس زغتٛض مجٗٛض١ٜ ايعطام يػ١ٓ 
ٜتُٝع بادتُٛز ْعطًا يغطٚض٠ اتباع ادطا٤ات غري عاز١ٜ يف تعسٌٜ ْضٛص٘ بعس اسساخ عاّ 

سٚض قطاض زتًؼ اأَ ٚص 1970َٚا ضافكٗا َٔ ظطٚف غٝاغ١ٝ اْت٢ٗ ايعٌُ بسغتٛض  2003
ٚايصٟ تغُٔ َػؤٚي١ٝ غًطات ااستالٍ بايٛقٛف َع ايؿعب ايعطاقٞ يف  1483املطقِ 

                                                                                                                              

اال ان  259تحكيقًا لمرالح العام، وقج اعتبخىا مانعًا لتعجيل السادة من السحافظة عمييا =
 اواًل. 275يتم تعجيل الفقخة 

نائبًا من مكهنات الذعب العخاقي  88شكمت الجسعية الهطشية االنتقالية لجشة مؤلفة من  (2)
أعزاء  ;عزهًا من التحالف الكخدستاني و 28عزهًا من االئتال  الذيعي و ;5وىم 
عزهًا من الدشة العخب  28قائسة العخاقية وما تبقى خرص لألقميات واضيف من ال

دون ان يكهن ليم حق الترهيت لكهنيم اعزاء من خارج الجسعية الهطشية، واختيار 
عزه من الرابئة السشجائيين عمى ان يتم تهزيع االعزاء عمى المجان وعمى حدب 

لجشة الحقهق والهاجبات العامة ولجشة ميام تمك المجان ومشيا لجشة السبادئ االساسية و 
شكل نظام الحكم ومؤسدات الجولة االتحادية ولجشة مؤسدات حكهمة االقاليم ولجشة 
الزسانات الجستهرية ولجشة االحكام الختامية واالنتقالية، ميذيل بخانجت وآخخون، وضع 

بيذ، لبشان، الجستهر واالصالح الجستهري ، خيارات عسمية، حقهق الشذخ والت ليف النتخ 
؛ د. مشحر الفزل، مذكالت الجستهر العخاقي، مقال مشذهر >66-;66، ص5025

 .>52/25/502، تاريخ الديارة  ahewar.org/debatعمى مهقع االنتخنت 
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َٔ قإْٛ ازاض٠ ايسٚي١  61صٝاغ١ زغتٛضٙ ٚقٝاّ سه١َٛ عطاق١ٝ َعرتف بٗا، ٚمحًت املاز٠ 
 ايعطاق١ٝ يًُطس١ً ااْتكاي١ٝ بايعاّ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ بهتاب١ ايسغتٛض.

 ادلطهب انثانً
 انقواعذ انتً حتكم انتعذٌم انذستوري

ٖٓاى مج١ً قٛاعس ابس إ تطاعٝٗا ايًذ١ٓ املدتض١ بايتعسٌٜ ٖٚٞ يف ٖصا تطبل َا 
دا٤ت ب٘ ايٓضٛظ ايسغتٛض١ٜ ٚاييت تؿهٌ ااطاض ايسغتٛضٟ يًسٚي١ ٖٚصٙ ايكٛاعس مج١ً 

اىل بكا٥ٗا َٔ ايٓضٛظ اييت حيعط تعسًٜٗا اَا مبٓاغب١ َٛعٛعٗا اٚ ذتاد١ ٖصٙ ايٓضٛظ 
يفرت٠ ظ١َٝٓ ستسز٠ ٚا ميهٔ املػاؽ بٗا عُاْا اغتكطاضٖا ٚزٚاّ اغتُطاضٜتٗا يتًو ايفرت٠ 

 ايكٛاعس املٛعٛع١ٝ ٚايكٛاعس ايع١َٝٓ يف ايفطع ايجاْٞ. ااٍٚٚغٓتٓاٍٚ ٖصا ااَط يف فطعني 

 / ايكٛاعس املٛعٛع١ٝايفطع ااٍٚ

ع٢ً محا١ٜ ايسعا٥ِ ااغاغ١ٝ  ميهٔ إ ضتضط ايكٛاعس املٛعٛع١ٝ مبٛاعٝع تعٌُ
 -يف ايسٚي١ ٖٚصا ااَط ٜٓسضز بطغب١ ايػًط١ املؤغػ١ يًسغتٛض َٚٔ بٝٓٗا:

ٚمتػهٗا  1946اذتفاظ ع٢ً ؾهٌ ْعاّ اذتهِ نُا سضٌ يف زغتٛض فطْػا يػ١ٓ  .1
بايٓعاّ ادتُٗٛضٟ ٚتطتبط ادتُٗٛض١ٜ مببسأ غٝاز٠ ايكإْٛ ٖٚصا املبسأ َٓٛط 

١َ ٖٚٛ َا جيعٌ نٌ َٔ ٜسافع عٔ ايربملإ ٖٛ َٔ اْضاض بايربملإ ألْ٘ ميجٌ اا
ادتُٗٛض١ٜ ألْ٘ )سصف( ٜطايب بتٛغٝع سكٛم ٚاَتٝاظات ايربملإ ٚايصٟ بسٚضٙ ٜهطؽ 

 .(1) ايتٛد٘ ادتُٗٛضٟ
اا إ ٖٓاى فطقًا َا بني تعسٌٜ ايٓضٛظ ٚايتعسٌٜ ايصٟ ٜطاٍ املبازئ ااغاغ١ٝ 

سميكطاط١ٝ َٔ خالٍ ايكإْٛ ضأٜٗا بٗصا اجملاٍ ٚاعتربت يًشهِ، سٝح ابست ايًذ١ٓ ااٚضب١ٝ يً
سعط ايٓضٛظ غري َكبٍٛ بُٝٓا ٖٓايو َط١ْٚ يف تعسٌٜ املبازئ ااغاغ١ٝ اييت تسخٌ فٝٗا 
َفاِٖٝ دسٜس٠ قس ا تٛدس يف ايسغاتري ٚجيب إ حتافغ ايسٚي١ ع٢ً ٚدٛزٖا سطصًا ع٢ً 

ٍ زٕٚ ايبكا٤ ع٢ً ايٓط ايصٟ ٜعس اغتُطاضٜتٗا بؿهٌ تٓتعِ فٝ٘ ناف١ ااجتاٖات ٚحتٛ
                                                      

 .255مهريذ دوفخجيو، دساتيخ فخندا، ب. ط، ب. س، ص (2)
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ْاقضًا ٚحيتاز يف ايٛقت ْفػ٘ اىل اعاز٠ ايٓعط ٚاعاف١ َا ميهٔ اعافت٘ زٕٚ ااخالٍ 
باملبازئ ااغاغ١ٝ نُا يف اعاف١ ايتعسز١ٜ ايس١ٜٝٓ ٚسٝاز ايسٍٚ ٚتٓعِٝ ايتعًِٝ اجملاْٞ 

ًذُٗٛض١ٜ ٚايعًُاْٞ نٌ ٖصٙ املفاِٖٝ اعٝفت اىل ْضٛظ ايسغتٛض ايفطْػٞ زعًُا ي
 .(1) ٚايسميكطاط١ٝ بعٝسًا عٔ تعسٌٜ ايسغتٛض

بُٝٓا اعترب داْب َٔ ايفك٘ ايفطْػٞ ٖصٙ ايكٛاعس )قٛاعس فٛم ايسغتٛض١ٜ( ٚزافع 
عٓٗا ٚاعترب إ ٚعع ايكٝٛز ٖٛ عُإ أنرب قسض ممهٔ َٔ اذتُا١ٜ ايسغتٛض١ٜ يًشكٛم 

ا ايؿعٛب، ٚاعترب ٖصٙ ااغاغ١ٝ ٚاحملافع١ ع٢ً بعض املبازئ ااغاغ١ٝ اييت اضتغتٗ
 .(2)ايكٛاعس اييت تطز بؿهٌ صطٜح أٚ بضٛض٠ ع١ُٝٓ ضنا٥ع اغاغ١ٝ يف ايسغتٛض

َاز٠ سٝح  109ٖٚصا َا دعٌ داْبًا َٔ ايفك٘ ٜط٣ إ ايسغتٛض ايفطْػٞ قس اصبح 
َٚكس١َ  1789ٚاعالٕ اذتكٛم ٚاملٛاطٔ ايفطْػٞ  1958أعٝفت نٌ َٔ َكس١َ زغتٛض 

ُ٘ اىل َكس١َ زغتٛض  1946زغتٛض   .(3) 2004عاّ  1946َٚٝجام ايب١٦ٝ ايصٟ متت اعافت

ْٚط٣ أْ٘ ٜبك٢ ايتعسٌٜ اَطًا ٚاقعًٝا ٚساد١ يًفطز يف تػٝري َا ميهٔ تػٝريٙ زٕٚ 
ػتطٝع إ ٜكطض اا َا ٖٛ عازٍ ْٚافع يًذُاع١ ٚا ٜػتطٝع قٝٛز إ ٚظٝف٘ ايكإْٛ اْ٘ ا ٜ

 إ حيعط اا َا ٖٛ عاض.

بُٝٓا صتس إ اجتاٙ ايكغا٤ ايسغتٛضٟ قس شٖب بايعهؼ َٔ شيو ٚاعترب إ ٖٓاى 
زتُٛع١ َٔ املبازئ ايكا١ْْٝٛ ايعًٝا ٚاييت مل ٜٓط عًٝٗا بضٛض٠ صطحي١ يف ايسغتٛض ٚامنا 

قٝسًا ع٢ً غًط١ تعسٌٜ ايسغتٛض َٚٓٗا ايؿهٌ ادتُٗٛضٟ  تػتدًط عًُٓٝا ٖٚٛ َا ٜهٕٛ
 .(4)يًشه١َٛ

                                                      

 .7;-6;لمسديج يشظخ د. عرام سعيج عبج العبيجي، مرجر سابق، ص (2)
، دار 2د. دمحم فهزي نهيجي، فكخة تجرج القهاعج الجستهرية، دارسة تحميمية نقجية، ط (5)

 .559الشيزة العخبية، القاىخة، ب. س، ص
 .72د. دمحم فهزي نهيجي، مرجر سابق، ص (6)
، أورده د. عبج ;;>25/2/>5في  2279يشظخ حكم السحكسة الجستهرية االيظالية رقم  (7)

؛ د. دمحم فهزي نهيجي، مرجر >:2-;:2ر سابق، صالحفيظ عمي الذيسي، مرج
 .578سابق، ص
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ٚضاث١ ايعطش، تسخٌ َٔ عُٔ أِٖ ايكٝٛز اييت تفطض ع٢ً غًط١ ايتعسٌٜ ٚخضٛصًا  .2
 (.1)يف ايٓعِ املًه١ٝ سفاظًا ع٢ً غالي١ افطاز ايعطش يف تٛيٞ اذتهِ

ٛسس٠ بني ايٛاٜات ااْفضاٍ عٔ ايسٚي١ سٝح تؤنس ايسغاتري ااحتاز١ٜ ع٢ً فهط٠ اي .3
، ٚاغباْٝا سٝح تؤنس ع٢ً سعط ادطا٤ ااغتفتا٤ات ايؿعب١ٝ (2)1947َٚٓٗا اهلٓس يعاّ 

 .(3)يف املٓاطل اييت تتُتع باذتهِ ايصاتٞ
 / ايكٛاعس ايؿه١ًٝايفطع ايجاْٞ

حتهِ ادطا٤ات ايتعسٌٜ تٛفط قاعس٠ تكابٌ اٚ تٛاظٟ ااؾهاٍ ٖٚٞ تعين بإ ايعٌُ 
ُٙ اا باتباع شات اادطا٤ات ٚااؾهاٍ اييت تكطضت إلصساضٙ،  ايكاْْٛٞ ا جيٛظ تعسًٜ٘ أٚ ايػا٤

، نُا يف ايسغتٛض (4)ٚمبع٢ٓ ايتكابٌ بني ادطا٤ات اْؿا٤ ايعٌُ ايكاْْٛٞ ٚبني ادطا٤ات تعسًٜ٘
 .(5)ايهٜٛيت

اَا ايسغتٛض ايعطاقٞ فكس اختص َػًهًا َػاٜطًا ملبسأ تكابٌ اٚ تٛاظٟ ااؾهاٍ سٝح 
١ُ ايتعسٌٜ اىل دت١ٓ َؿه١ً َٔ اعغا٤ ايربملإ يتشسٜس ايٓضٛظ اييت ميهٔ اغٓس َٗ

، نُا إٔ ١َُٗ ايًذ١ٓ َؤقت١ (6)تعسًٜٗا، ٚاقتغ٢ عطض ٖصٙ ايٓضٛظ بسفع١ ٚاسس٠
ٚتٓتٗٞ بتكسِٜ تٛص١ٝ بايتعسٜالت ايغطٚض١ٜ ٚمل حيسز ايسغتٛض تاضٜذ ايبس٤ بايتعسٌٜ بعس 

ٕٛ ايتعسٌٜ ايسغتٛضٟ بإسس٣ ايططٜكتني، ادطا٤ ، ٚبٗصا ٜه126اْتٗا٤ ايعٌُ باملاز٠ 
اغتفتا٤ ع٢ً ايتعسٌٜ بعس اقطاضٖا َٔ ايربملإ باألغًب١ٝ املطًك١ يعسز اعغا٤ اجملًؼ 

                                                      

مددن السددادة  2، ويشظددخ الفقددخة 95>2( مددن دسددتهر دولددة الكهيددت لدددشة 2:8يشظددخ السددادة ) (2)
 .58>2من القانهن االساسي العخاقي لدشة  55

 وتعجيالتو. >7>2يشظخ الجدء االول من دستهر اليشج لدشة  (5)
 .;:>2تهر اسبانيا لدشة السادة الثانية من دس (6)
 >20جابخ جاد نرار، الهسيط في القانهن الجستهري ،ب.م، ب.س، ص د. (7)
 95>2( من دستهر الكهيت لدشة >:( والسادة )2:7السادة ) (8)
 .5008( من دستهر جسيهرية العخاق لدشة 275ثانيا من السادة -الفقخة )اوال (9)
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ٚايجاْٞ املٛافك١ ع٢ً ايتعسٌٜ مبٛافك١ اغًب١ٝ املضٛتني ٚاشا مل ٜطفغ٘ ثًجا املضٛتني يف 
 ثالخ ستافعات أٚ انجط. 

 ادلطهب انثانث
 تناقض بني مادتً انتعذٌمكٍفٍت رفع ان

ابس يٓا َٔ ايتططم اىل  142ٚ  126يبٝإ نٝف١ٝ ضفع ايتٓاقض بني َازتٞ ايتعسٌٜ 
ق١ُٝ ايٓضٛظ احملعٛض٠ َٔ ايتعسٌٜ يف ايفطع ااٍٚ ٚآي١ٝ ضفع ايتٓاقض بني َازتٞ ايتعسٌٜ 

 يف ايسغتٛض ايعطاقٞ يف ايفطع ايجاْٞ.

 يتعسٌٜ/ ق١ُٝ ايٓضٛظ احملعٛض٠ َٔ اايفطع ااٍٚ

ايسغتٛض ٜعٌُ ع٢ً سٌ َؿه١ً ١َُٗ يف ايٛاقع ايعًُٞ يًسٚي١ ٖٚٞ ايضطاع َا بني 
ُ٘ ايٓضٛظ ايسغتٛض١ٜ يٝتال٤ّ نٌ َٔ ٖصا ايضطاع ٚايعٛاٌَ  اذتانِ ٚاحملهّٛ ٚايصٟ تغبط
املدتًف١ احملٝط١ بايسغتٛض ٚاملؤثط٠ فٝ٘، سٝح تهٕٛ ٖصٙ ايٓضٛظ ااضع١ٝ اييت تعٌُ 

انِ ٚسكٛم ٚسطٜات اافطاز َٔ داْب آخط، ٚعسّ ايتذاْؼ ٜعٌُ جتاْؼ غًط١ اذت ع٢ً
ع٢ً ااختالف يف ايتطبٝل ٜٚؤزٟ اىل ابتعاز ٖصٙ ايٓضٛظ عٔ ايٛاقع ٚايكإْٛ املفطٚض 

ُ٘ ٚيتاليف ٖصا ااَط ميهٔ إ ٜتِ تعسٌٜ اٚ َطادع١ ْضٛظ ايسغتٛض ، يتعٌُ ع٢ً (1)تطبٝك
 ٚايٓضٛظ ايسغتٛض١ٜ.ختفٝف سس٠ ايضطاع َا بني اذتكٛم ٚاذتطٜات 

 -ٚقس اختًف ايفك٘ يف بٝإ ٖصٙ ايك١ُٝ اىل ثالث١ اجتاٖات:

 

 

 

 

                                                      

ا السخاجعة واعادة الشظخ وتشكيح الجستهر وىي عجة تعابيخ تجل عمى معشى التعجيل مشي (2)
 تختمف من دستهر الى آخخ.
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 َؿطٚع١ٝ سعط ايتعسٌٜ ااجتاٙ ااٍٚ/

ٜٓطًل ٖصا ااجتاٙ اىل إ قٝس تعسٌٜ ايسغتٛض ي٘ داْب قاْْٛٞ ٚغٝاغٞ يف ايٛقت 
ٖٛ يإلبكا٤  ْفػ٘، فادتاْب ايكاْْٛٞ ٖٛ قٝس ًَعّ يػًط١ ايتعسٌٜ بُٝٓا ادتاْب ايػٝاغٞ

 .(1) ع٢ً ايٓعاّ ايػٝاغٞ ٚتاليف ايجٛضات املفاد١٦

َٚٔ ايسغاتري اييت سعطت تعسٌٜ بعض ايٓضٛظ بضف١ زا١ُ٥ زغتٛض فطْػا 
 .1947ٚزغتٛض اٜطايٝا يػ١ٓ  1946يػ١ٓ 

 ا ق١ُٝ قا١ْْٝٛ ذتعط ايٓضٛظ ااجتاٙ ايجاْٞ/

تٛض َٔ قُٝتٗا تًعب ْعط١ٜ غٝاز٠ ايؿعب زٚضٖا يف جتطٜس قٝٛز تعسٌٜ ايسغ
ايكا١ْْٝٛ طبكًا هلصا ااجتاٙ ع٢ً اعتباض إ ايؿعب ا ٜتد٢ً عٔ زٚضٙ يف ايػا٤ ايٓضٛظ 
تطبٝكًا ملا تتغُٓ٘ ْعط١ٜ غٝاز٠ ايؿعب َٔ فًػف١ غٝاغ١ٝ ٚادتُاع١ٝ فٗصٙ ايفًػف١ 
تعترب ٖصٙ ايٓضٛظ غري ثابت١ ٚامنا تتػري بتػري ٚتطٛض اجملتُع َٚٔ اَج١ً ٖصا ااجتاٙ 

ٚايصٟ نإ ٜٓط ع٢ً سعط تعسًٜ٘ يفضًني تؿطٜعني اا إ ٖصا  1791ٛض فطْػا يػ١ٓ زغت
ٚايصٟ نإ ٜٓط ع٢ً سعط  1930ايسغتٛض مل ٜهٌُ عاَ٘ ااٍٚ، ٚزغتٛض َضط يػ١ٓ 

قبٌ  1923تعسًٜ٘ قبٌ َطٚض عؿط٠ اعٛاّ َٔ تطبٝك٘ اا اْ٘ مت ايػا٤ٙ ٚايعٛز٠ اىل زغتٛض 
 .(2) َطٚض مخؼ غٓٛات َٔ تطبٝك٘

 ايفطم بني اذتعط املٛعٛعٞ ٚايعَين ااجتاٙ ايجايح/

ٖٓاى فطم بني اذتعط املٛعٛعٞ ٚاذتعط ايعَين فاذتعط املٛعٛعٞ ٜتذطز ْض٘ 
ايصٟ حيٍٛ زٕٚ تعسًٜ٘ َٔ أٟ ق١ُٝ قا١ْْٝٛ ٚبصيو تتشطض ايػًط١ ايتسغٝػ١ٝ يألدٝاٍ 

ف مبؿطٚع١ٝ ايالسك١ َٔ اذتعط املٛعٛعٞ يبعض ْضٛظ ايسغتٛض، بُٝٓا ٖٓاى اعرتا

                                                      

، د. عبج الغشي بديهني عبج هللا، 90د. عبج الحفيظ عمي الذيسي، مرجر سابق، ص (2)
 .>;6الشظم الدياسية والقانهن الجستهري، مرجر سابق، ص

، 0>>2بيخوت،  د. دمحم رفعت عبج الهىاب، القانهن الجستهري، مشذهرات الحمبي، (5)
 .>:>2ص
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سعط تعسٌٜ ايسغتٛض خالٍ فرت٠ ظ١َٝٓ ستسز٠، فاذتعط ايعَين ٖٛ عُا١ْ اغتكطاض 
املؤغػات ايسغتٛض١ٜ ٚاغتُطاض١ٜ ايٓعاّ ايػٝاغٞ يًسٚي١، بُٝٓا ٜط٣ داْب َٔ ايفك٘ إ 
اذتعط املٛعٛعٞ ي٘ ق١ُٝ قا١ْْٝٛ طاملا ايسغتٛض قا٥ِ بُٝٓا اذتعط ايعَين يٝؼ ي٘ أ١ٜ 

 .(1) ق١ُٝ قا١ْْٝٛ

ٚصتس إ ااجتاٙ ااٍٚ ٖٛ اغًِ ااجتاٖات سٝح إ اذتعط ٜتفل َع َبسأ ايؿطع١ٝ 
ايسغتٛض١ٜ فٗٛ عُإ اغتُطاض١ٜ ايسٚي١، فك١ُٝ اذتعط تستٞ َٔ ثبات ااٚعاع زاخٌ ايسٚي١ 

 َٚت٢ َا ضأت ايػًط١ ارتاص١ بتعسٌٜ ايسغتٛض اذتاد١ قا١ُ٥ يًتعسٌٜ.

 2005بني َازتٞ ايتعسٌٜ يف ايسغتٛض ايعطاقٞ يػ١ٓ  / آي١ٝ ضفع ايتٓاقضايفطع ايجاْٞ

ٚيبٝإ  142ٚ  126ٜتغُٔ ايسغتٛض ايعطاقٞ ااؾاض٠ اىل تعسٌٜ ايسغتٛض يف َازتٝ٘ 
آي١ٝ ضفع ايتٓاقض بني املازتني بسا١ٜ ْبني ايػًط١ املدتض١ باقرتاح ايتعسٌٜ يف املكضس 

 ضس ايجاْٞ.ااٍٚ َعادت١ ساي١ ايتٓاقض بني َازتٞ ايتعسٌٜ يف املك

 ايػًط١ املدتض١ باقرتاح ايتعسٌٜ املكضس ااٍٚ/

ختتًف ايػًط١ املدتض١ باقرتاح ايتعسٌٜ َا بني َازتٞ ايتعسٌٜ فسعطت املاز٠ 
اعغا٤ زتًؼ ايٓٛاب سل اقرتاح  5/1يط٥ٝؼ ادتُٗٛض١ٜ ٚزتًؼ ايٛظضا٤ زتتُعني ٚيـ  126

الس١ٝ تؿهٌٝ دت١ٓ َٔ جملًؼ ايٓٛاب ص 142ْضٛظ ايسغتٛض، يف سني اعطت املاز٠ 
أؾٗط تتغُٔ تٛص١ٝ  4اعغا٥٘ َُٗتٗا تكسِٜ تكطٜط اىل اجملًؼ خالٍ َس٠ ا تتذاٚظ 

بايتعسٜالت ايسغتٛض١ٜ ع٢ً إ تعطض ٖصٙ ايتعسٜالت املكرتس١ ع٢ً زتًؼ ايٓٛاب زفع١ 
ٚاسس٠ يًتضٜٛت عًٝٗا، ٚتعس ٖصٙ ايتعسٜالت َكط٠ مبٛافك١ ااغًب١ٝ املطًك١ يعسز اعغا٤ 

ؼ ايٓٛاب، ٚتططح ٖصٙ املٛاز املكرتس١ يًتعسٌٜ ع٢ً ااغتفتا٤ خالٍ َس٠ ا تعٜس ع٢ً زتً
ايٓٛاب ٜٚعس ااغتفتا٤ ْادشًا مبٛافك١ اغًب١ٝ  ؾٗطٜٔ َٔ تاضٜذ اقطاض ايتعسٌٜ َٔ قبٌ زتًؼ

 .(2) املضٛتني ٚاشا مل ٜطفغ٘ ثًجا املضٛتني يف ثالخ ستافعات أٚ أنجط

                                                      

، دار الشيزة العخبية، 6د. طعيسة الجخ ، الشظخية العامة لمقانهن الجستهري، ط (2)
 .:27-279، ص ص5022

 . 5008مشم دستهر جسيهرية العخاق لدشة  259والفقخة )اواًل( من السادة  275السادة  (5)
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 ٜتغح يٓا مما تكسّ:

ات ايػًط١ املدتض١ بايتعسٌٜ ٚاختالفٗا َع َبسأ تكابٌ ٚتٛاظٟ ااؾهاٍ ايصٟ تعسز دٗ .1
ٜكّٛ ع٢ً اغاؽ إ ادت١ٗ اييت ختتط بايتعسٌٜ ٖٞ ْفػٗا اييت اصسضت ايسغتٛض، اا 
إ ايسغتٛض ايعطاقٞ اعاف اىل ادتٗات ض٥ٝؼ ادتُٗٛض١ٜ ٚزتًؼ ايٛظضا٤ زتتُعني، اا 

ع َبسأ تٛاظٟ ٚتكابٌ ااؾهاٍ يٛسسٙ ٚامنا َع ؾهٌ آْا صتس إ ٖصا ااَط ا ٜتكاطع َ
ايسٚي١ ااحتاز١ٜ املكط يف ايٓعاّ ايػٝاغٞ ايعطاقٞ َٚع عسّ انتُاٍ َؤغػات ايسٚي١ 
ايسغتٛض١ٜ ٚبغُٓٗا زتًؼ ااحتاز، سٝح تعطٞ ايسٚي١ ااحتاز١ٜ يهٌ َٔ ايؿعب أٚ 

قرتاح املطادع١ ادتُع١ٝ ااحتاز١ٜ أٚ زتًؼ ايؿعب ٚزتًؼ املكاطعات اذتل يف ا
 .(1) ادتع١ٝ٥ اٚ ايها١ًَ يٓضٛظ ايسغتٛض

اْتٗا٤ َس٠ اذتعط املٛعٛعٞ ٚايعَين ٖٚصا جيعٌ ايػًط١ املدتض١ بايتعسٌٜ قازض٠  .2
 .(2)ع٢ً ادطا٤ ايتعسٌٜ طبكًا يًُضًش١ ايعا١َ 

اؾرتطت يتعسٌٜ املٛاز ااخط٣ غري املٓضٛظ عًٝٗا عُٔ َٛاز  142اا إ املاز٠  .3
اعغا٤ زتًؼ ايٓٛاب َٚٛافك١  3\2ا َٛعٛعٝا ٚظًَٓٝا اا بعس َٛافك١ اييت مت سغطٖ

أٜاّ، فغاًل عٔ اؾرتاطٗا عسّ  7ايؿعب بااغتفتا٤ َٚضازق١ ض٥ٝؼ ادتُٗٛض١ٜ خالٍ 
ادطا٤ تعسٌٜ َٔ ؾسْ٘ إ ٜٓتكط َٔ صالسٝات ااقايِٝ اييت ا تهٕٛ زاخً٘ عُٔ 

ك١ ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ زاخٌ ااقًِٝ ااختضاصات اذتضط١ٜ يًػًطات ااحتاز١ٜ اا مبٛاف
حبهِ  126املاز٠  142َٚٛافك١ أغًب١ٝ غهاْ٘ باغتفتا٤ عاّ، ٚبٗصا قٝست املاز٠ 

 زغتٛضٟ ًٜعّ َطاعا٠ ٖصا ايؿطط.
 

 

                                                      

 .>>>2( من دستهر سهيدخا لدشة 6>2و  5>2السادة ) (2)
 .5008من دستهر جسيهرية العخاق لدشة  259خة ثانيا من السادة الفق (5)
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 َعادت١ ساي١ ايتٓاقض بني َازتٞ ايتعسٌٜ املكضس ايجاْٞ/

 اات١ٝ:يتتِ َعادت١ ايتٓاقض اذتاصٌ بني َازتٞ ايتعسٌٜ قس ًْذس اىل ايٛغا٥ٌ 

تٛسٝس ادت١ٗ املدتض١ باقرتاح ايتعسٌٜ ٚدعًٗا َكتضطٙ ع٢ً زتًؼ ايٓٛاب ست٢  .1
تتال٤ّ َع ايٓعاّ ايربملاْٞ املٛدٛز يف ايٛاقع ايفعًٞ يًٓعاّ ايػٝاغٞ، ٚاْاط١ 

 126ايربملإ ايصٟ ميجٌ ايؿعب مبهْٛات٘ املتعسز٠ سل اقرتاح تعسٌٜ ْط املاز٠ 
 .142ٚ  126ٖٚٛ َا ٜعٌُ ع٢ً تعطٌٝ عٌُ املازتني سٝح ا ميهٔ تطبٝكٗا يف ايٛاقع 

يهْٛٗا قس اغتٓفصت َٔ قسضتٗا ع٢ً ايعٌُ نذ١ٗ تعسٌٜ  126ٜتِ ااقرتاح بإيػا٤ املاز٠  .2
يًسغتٛض سٝح إ اذتعط املٛعٛعٞ يًباب ااٍٚ ٚايجاْٞ قس اْت٢ٗ ايعٌُ بُٗا َٚغت 

 املس٠.
ْٗا قس تٓتكط َٔ صالسٝات اَا بايٓػب١ يعسّ دٛاظ تعسٌٜ اٟ َاز٠ يف ايسغتٛض أل .3

ااقًِٝ فسْٗا غري ٚاقع١ٝ ٚحتهُٗا اٚي١ٜٛ قإْٛ ااقايِٝ ٚاحملافعات غري املٓتع١ُ يف 
 .(1)إقًِٝ 

 تـاخلامت
 تٛصًٓا بعس حبجٓا اىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات:

 ايٓتا٥ر/

إ ْضٛظ ايسغتٛض ٖٞ )سصف( قٛاعس زغتٛض١ٜ ٜتطًب ايعٌُ مبغُْٛٗا ٖٚصا حيتِ  .1
عٌُ ع٢ً دعًٗا ْضٛصًا ٚاعش١ بعٝس٠ عٔ ايًبؼ ٚايتعكٝس ٚايتكٝٝس إ ٖصٙ ااَٛض اي

جتعٌ ايسغتٛض زتطز ْضٛظ ٚععت ألدٌ اذتًٝٛي١ زٕٚ تػٝريٖا أٚ اغتبساهلا 
 بٓضٛظ انجط دس١ٜ.

                                                      

 .5008( من دستهر جسيهرية العخاق لدشة 228السادة ) (2)
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ا ٜٛدس تطابط بني َازتٞ ايتعسٌٜ ٚاملبسأ ااغاغٞ يٓعاّ ايسٚي١ نْٛٗا احتاز١ٜ  .2
١ غري َهت١ًُ ٖٚصا ٜؤثط ع٢ً صٝػ١ ايتعإٚ َا بني ايػًط١ بطملا١ْٝ فُؤغػات ايسٚي

 ايتؿطٜع١ٝ املطنع١ٜ ٚااقايِٝ ٚغًط١ احملافعات غري املٓتع١ُ يف اقًِٝ.
  ايتٛصٝات/

ٚعع غًط١ تعسٌٜ ايسغتٛض بؿهٌ ٚاعح عُٔ ْضٛظ ايسغتٛض ٚحتسٜس قإْٛ  .1
ظًا ع٢ً ٚسس٠ ايبالز اغاغٞ هلا ٜغُٔ ادطا٤اتٗا َع تكٝٝس عًُٗا يف اٚقات ااظَات سفا

 ٚاغتُطاض١ٜ َؤغػات ايسٚي١ .
ا ٜكٝس عٌُ غًط١ تعسٌٜ ايسغتٛض مبس٠ َع١ٓٝ ٚامنا ٖٞ شتتض١ بٛظٝفتٗا َت٢ َا  .2

ضأت اذتاد١ اىل ايتسخٌ ٚاقرتاح ايتعسٜالت ايسغتٛض١ٜ املٓاغب١ يًؿعب ٚايسٚي١ يف إٓ 
 ٚاسس.

عٔ تٓافؼ ااسعاب زاخٌ إ اغتكالي١ٝ غًط١ ايتعسٌٜ جتعًٗا انجط ١َٝٓٗ ٚبعٝس٠  .3
 ايربملإ.

ٜكع ع٢ً ايكغا٤ ايسغتٛضٟ َطاقب١ تعسٌٜ ْضٛظ ايسغتٛض َٚس٣ َطابكتٗا يإلدطا٤ات  .4
زفعًا ألٟ اؾهاي١ٝ قس تكع فٝٗا غًط١ تعسٌٜ ايسغتٛض، ٚعًٝ٘ ْكرتح إ ٜغاف اىل 
اختضاصات احمله١ُ ااحتاز١ٜ ايعًٝا َطاقب١ ع١ًُٝ ااغتفتا٤ نٕٛ ٖصٙ ايع١ًُٝ 

 ض١ٜ يف تعسٌٜ ْضٛظ ايسغتٛض.عطٚ
ْٛصٞ املؿطع ايعطاقٞ ببٝإ سسٚز غًط١ ااقايِٝ ٚاحملافعات غري املٓتع١ُ يف اقًِٝ  .5

 ٚااقايِٝ يف ايتعبري عٔ تعسٌٜ ْضٛظ ايسغتٛض.
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 ادرـادلص
 /ايهتب

دٛضز اْسضغٕٛ، َكس١َ عٔ ايفسضاي١ٝ، تطمج١ َٗا تهال، َٓتس٣ ااحتازات ايفسضاي١ٝ،  .1
 .2007ب. ّ،

ز. ابطاِٖٝ عبس ايععٜع ؾٝشا، ايكإْٛ ايسغتٛضٟ، حتًٌٝ ايٓعاّ ايسغتٛضٟ املضطٟ،  .2
 .1983ايساض ادتاَع١ٝ، بريٚت، 

ز. اَني عاطف صًٝبا، زٚض ايكغا٤ ايسغتٛضٟ يف اضغا٤ زٚي١ ايكإْٛ، زضاغ١ َكاض١ْ،  .3
 .2002املؤغػ١ اذتسٜج١ يًهتاب، يبٓإ، 

 يسغتٛضٟ، ب. ّ، ب. ؽ، ز. دابط دا٤ ْضاض، ايٛغٝط يف ايكإْٛ ا .4
 .2013ز. محٝس سٕٓٛ خايس، َبازئ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ، َهتب١ ايػٓٗٛضٟ، بػساز،  .5
ز. ضق١ٝ املضسم، ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚاملؤغػات ايػٝاغ١ٝ، زاض تٛبكاٍ يًٓؿط،  .6

 املػطب، ب. ؽ.
 .2001، زاض ايٓٗغ١ ايعطب١ٝ، 3ز. طع١ُٝ ادتطف، ايٓعط١ٜ ايعا١َ يًكإْٛ ايسغتٛضٟ، ط .7
ز. عبس اذتفٝغ عًٞ ايؿُٝٞ، ضتٛ ضقاب١ ايتعسٜالت ايسغتٛض١ٜ، زضاغ١ يف بعض  .8

 .2005، زاض ايٓٗغ١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، 1دٛاْبٗا ايٓعط١ٜ ٚايع١ًُٝ، ط
ز. عبس ايػين بػْٝٛٞ عبس اهلل، املبازئ ايعا١َ يًكإْٛ ايسغتٛضٟ، ايساض ادتاَع١،  .9

 ؛1985بريٚت، 
a. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ايٓعِ ايػٝاغ١ ٚايكإْٛ ــــــــــــــــــــــــــــ

 .1997ايسغتٛضٟ، َٓؿس٠ املعاضف اإلغهٓسض١ٜ، 
، زاض ايجكاف١ يًٓؿط 1ز. عبس ايهطِٜ عًٛإ، ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ ٚايكإْٛ ايسغتٛضٟ، ط .10

 .2006ٚايتٛظٜع، ااضزٕ، 
ايػٝاغ١ٝ، َٓؿٛضات داَع١ زَؿل،  ز. نُاٍ ايػايٞ، َبازئ ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚايٓعِ .11

 ب. ؽ.
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، َٓؿٛضات 4ز. ستُس اجملصٚب، ايكإْٛ ايسغتٛضٟ ٚايٓعاّ ايػٝاغٞ يف يبٓإ، ط .12
 .2002اذتًيب اذتكٛق١ٝ، بريٚت، 

 .1990ز. ستُس ضفعت عبس ايٖٛاب، ايكإْٛ ايسغتٛضٟ، َٓؿٛضات اذتًيب، بريٚت،  .13
، زاض ١ٜ1، زضاغ١ حت١ًًٝٝ ْكس١ٜ، طز. ستُس فٛظٟ ْٛجيٞ، فهط٠ تسضز ايكٛاعس ايسغتٛض .14

 ايٓٗغ١ ايعطب١ٝ، ايكاٖط٠، ب. ؽ.
ز. ْعُإ امحس ارتطٝب، ايٛغٝط يف ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ ٚايكإْٛ ايسغتٛضٟ، زاض ايجكاف١  .15

 .1999يًٓؿط ٚايتٛظٜع، عُإ، 
 َٛضٜؼ زٚفطدٝ٘، زغاتري فطْػا، ب. ط، ب. ؽ. .16
غتٛضٟ ، خٝاضات ع١ًُٝ، سكٛم َٝؿٌٝ بطاْست ٚآخطٕٚ، ٚعع ايسغتٛض ٚااصالح ايس .17

 .2012ايٓؿط ٚايتسيٝف اْرتبٝؼ، يبٓإ، 
 ايبشٛخ/

ز. عضاّ غعٝس عبس ايعبٝسٟ، تعسٌٜ قٛاعس تعسٌٜ ايسغتٛض يف ايٓعاّ ايسميكطاطٞ،  .1
 .2016، 30حبح َٓؿٛض يف زت١ً ايكإْٛ املػطبٞ، ايعسز/

زت١ً احملكل ز. عًٞ ٜٛغف ايؿهطٟ، ايتعسٌٜ ايكغا٥ٞ يًسغتٛض، حبح َٓؿٛض يف  .2
 .2015اذتًٞ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ ٚايػٝاغ١ٝ، ايعسز ايجايح، ايػ١ٓ ايػابع١، 

فٛظٟ ابطاِٖٝ زٜاب، ايطقاب١ ايكغا١ٝ٥ ع٢ً ايتعسٜالت ايسغتٛض١ٜ، حبح َٓؿٛض يف زت١ً  .3
 .2014، غ1١ٓايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ، داَع١ َضطات٘، يٝبٝا، ايعسز/

 ايسغاتري/
 .2005زغتٛض مجٗٛض١ٜ ايعطام يػ١ٓ  .1
 ٚتعسٜالت٘. 1978زغتٛض اغباْٝا يػ١ٓ  .2
 .1787زغتٛض ايٛاٜات املتشس٠ ااَطٜه١ٝ يػ١ٓ  .3
 .1996زغتٛض مجٗٛض١ٜ زٚي١ افطٜكٝا ادتٓٛب١ٝ يػ١ٓ  .4
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 .1926زغتٛض يبٓإ يػ١ٓ  .5
 .1991زغتٛض ضَٚاْٝا يػ١ٓ  .6
 .1962زغتٛض زٚي١ ايهٜٛت يػ١ٓ  .7
 .1925ايكإْٛ ااغاغٞ ايعطاقٞ يػ١ٓ  .8

 ايكٛاْني/
 26اهلٝس٠ ايعا١َ يغُإ سكٛم ااقايِٝ ٚاحملافعات غري املٓتع١ُ يف اقًِٝ ضقِ  قإْٛ .1

 .2016يػ١ٓ 
 ايطغا٥ٌ ٚاألطاضٜح/

عبس املٓعِ امحس ابٛ طبٝذ، تٛظٜع ااختضاصات يف ايسٚي١ ايفسضاي١ٝ زضاغ١ َكاض١ْ،  .1
ْٕٛ ضغاي١ َادػتري َكس١َ اىل اانازمي١ٝ ايعطب١ٝ املفتٛس١ يف ايسمناضى، ن١ًٝ ايكا

 ٚايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ، ب. ؽ.
 قطاضات احملانِ/

 12/7/2010/احتاز١ٜ يف 43قطاض احمله١ُ ااحتاز١ٜ ايعًٝا ضقِ  .1
 حبٛخ َٓؿٛض٠ ع٢ً َٛاقع ااْرتْت/

 ز. َٓصض ايفغٌ، َؿهالت ايسغتٛض ايعطاقٞ، َكاٍ َٓؿٛض ع٢ً َٛقع .1
ahewar.org/debat  21/12/2019تاضٜذ ايعٜاض٠. 

 

 

 

 

 

 


