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 ِرووبار مجيد أحمد  ,  رحسن عم شؤِرش  

ت الِاهىن  ُٔل
 

ت  ,حاملت الؼلُماُه

  

          

 الخالصه  

ها مم ٔىنها  ًحـى مىطىق ؿطوغ ُب٘ى السكىي السػخىضٍت أمام الِظاء السػخىضي بأهمُت بالوت ألنَّ

ت ال بسَّ مً أن جخحِّ ًيها كسة ؿطوغ لٖي ًخم ُبىلها أمام الِظاء السػخىضي, و  ئنَّ زكىي ُظاُة

ا في اللطاَ باكخباضها الجهت الىحُسة التي جخىلى الطُابت كلى زػخىضٍت الِىاهين  اإلاحٕمت ؤلاجحازًت اللُل

ًيبغي أن جخىاًط في السكىي السػخىضٍت اإلاطًىكت أمامها مجمىكت مً الـطوغ , و مً هصه الـطوغ ؿطغ 

ت إلُامت السكىي اإلاصلخت و الصٌت و اإلاُلاز, و ئنَّ ؿطغ اإلاصلخت مً الـطوغ الالظ  مت و الظطوٍض

ه مً هير اإلالِ٘ى أن ًطًم احس  م ألهَّ ا و هصا ًخٌّ مم اإلاىؼّ الؼُل السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت ؤلاجحازًت اللُل

 
ً
ما ٌلس حهاظا  لإلًخاء و ئهَّ

ً
السكىي السػخىضٍت زون أن ًٖىن لسًه مصلخت في شلٗ ألنَّ الِظاء لِؽ زاضا

 بحماًت مصالر ألاًطاز 
ً
مً ؤلاهتهاْ, و هىاْ كسة ؿطوغ مً الظطوضي جحِِها في اإلاصلخت اإلالخبرة مذخصا

في السكىي السػخىضٍت منها أن جٖىن اإلاصلخت شخصُت و مباؿطة و حالت و محِِت و أن حؼدىس ئلى ططض 

ٔان مً  ـمت للمل اإلاحٕمت و ِّ
 أنَّ اإلاصلخت لم ًخم جحسًسها بصىضة زُُِت في الِىاكس اإلاى 

َّ
واُعي, ئال

حت و كسم ؤلاػدىاز الى اإلاـطق اللازي و هصىص ألاح ؼً جحسًس ؿطغ اإلاصلخت بىصىص واضخت و صٍط

 للؼبُلت الخاصت 
ً
ت لٖىن اإلاصلخت في السكىي السػخىضٍت مً الىىهم الخاص هـطا ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسُه

 إلُامت  السكىي السػخ
ً
ا ه ٌلس ططوٍض ىضٍت و شلٗ للسكىي السػخىضٍت, و ًُما ًخللّ بـطغ الصٌت ًاهَّ

لخحسًس مً ًحّ له ئُامت السكىي السػخىضٍت مم شلٗ هالحف كسم جحسًس أصخاب الصٌت في السكىي 

, و باليؼبت لـطغ 
ً
حت لصا ًجب الالخٌاث ئلى هصا اإلاىطىق و جحسًسه زػخىضٍا السػخىضٍت بىصىص صٍط

 ئاُامت السكىي السػخىضٍت لٖىهه ٌؼاكس كل
ً
ا  ططوٍض

ً
ه ٌلس ؿطػا ى جحُِّ و حماًت الاػخِطاض في اإلاُلاز ًاهَّ

ما هجس   و ئهَّ
ً
حت أًظا ت, و لًٕ هجس بأنَّ ؿطغ اإلاُلاز لم ًخم جحسًسه بىصىص صٍط اإلالامالث الِاهىُه

ا, لصلٗ ًجب كلى اإلاـطق السػخىضي في اللطاَ جىـُم ٔل  ه في أحٖام اإلاحٕمت ؤلاجحازًت اللُل ؤلاؿاضة اُل

.
ً
 شلٗ زػخىضٍا
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ــت                اإلاِسمـ

ال ؿٗ في أنَّ السكىي السػخىضٍت جحـى بأهمُت             

بالوت و دؼىضة ٓبيرة داصت ًكىسما جٖىن الىدُجت اإلاترجبت كليها 

ئلواء الِاهىن هير السػخىضي, لصلٗ ًمً الؼبُعي أن ال ًخم 

, ألنَّ مً ألامىض اإلاؼخِطة أنَّ السكىي السػخىضٍت 
ً
لها ئكخباػا ًض

السكاوي الِظاةُت مً حُث ؿطوغ ُبىلها ؿأنها ٓـأن ػاةط 

لُخم ؤلاجصا٘ بالِظاء  ًيها  جحِّ كسة ؿطوغ جخؼلب ألادطي 

 ًمٕىه مً مباؿطة ئدخصاصاتها 
ً
السػخىضي مً داللها ئجصاال

كلى وحه صخُح,  ئال أنَّ شلٗ ال ٌلني الخؼابّ الخام بين 
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اإلاِطضة لؼاةط  الـطوغ اإلاِطضة للسكىي السػخىضٍت مم جلٗ

و شلٗ ألنَّ هىاْ اللسًس مً  السكاوي الِظاةُت ألادطي,

الخصاةص التي جخميز بها السكىي السػخىضٍت جإزي ئلى ئدخالي 

 ؿطوغ ُبىلها كً السكاوي اللازًت.

  -أهمية البحث:

جخجلى أهمُت البحث ح٘ى ؿطوغ السكىي السػخىضٍت أمام 

الِظاء السػخىضي بىحه كام و اإلاحٕمت ؤلاجحازًت الللُا في 

الخصىص, في أن السكىي السػخىضٍت زكىي اللطاَ كلى وحه 

كُيُت هاًتها مِابلت الىصىص الدـَطلُت و لِؼذ زكىي 

شخصُت لُخم جحسًس ؿطوػها في ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت بل 

 لؼبُلتها الخاصت, و أنَّ 
ً
هىاْ كسة ؿطوغ ًجب جىاًطها جبلا

جحسًس ؿطوغ السكىي السػخىضٍت و حصطها في ئػاض هصىص 

ت ًٖىن اللامل اإلاؼاكس في ئػالق اإلاسعي و الِظاء واضخت و زُُِ

, ٓما ًإزي ئلى 
ً
السػخىضي كلى الـطوغ التي جم جحسًسها ػلٌا

كسم الخلؽ بين ؿطوغ السكىي السػخىضٍت و السكىي الِظاةُت 

 اللازًت.

 -مشكلة البحث:

 لٖىنها آلُت مً آلُاث حماًت مبسأ 
ً
ئنَّ السكىي السػخىضٍت هـطا

اق كً ػُازة الِاهىن, ًمً هصا اإلاىؼلّ جـهط اإلاـطوكُت و السً

مـٖلت و هي كسم وحىز ُاهىن لخىـُم هصه الـطوغ بل ٔل ما 

ت في السػخىض اللطاقي لؼىت  في ألامط هى وحىز هصىص مخٌُط

م  2005 و الىـام السادلي  2005لؼىت  30و ُاهىن اإلاحٕمت ُض

م للمحٕمت ؤلاجحازًت الللُا و ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت ال لطاقي ُض

( حتى و لى كاضطذ أحٖامها مم ػبُلت السكىي  1969لؼىت  83)

السػخىضٍت, لصلٗ ًأنَّ ئػىاز أمط جحسًس ؿطوغ السكىي 

السػخىضٍت ئلى اإلاـطق اللازي ال ًمًٕ الدؼلُم به,  بل ال بسَّ أن 

ًخم جحسًس ؿطوغ السكىي السػخىضٍت في ئػاض السػخىض لٖىن 

اًت السػخىض, للخُلىلت بين جلٗ السكىي السػخىضٍت آلُت لخم

الىصىص اإلاىـمت لخلٗ الـطوغ زون الخالكب بها مً ُبل 

 ألاهلبُت البرإلااهُت.

 -منهج البحث:

لِس اجبلىا اإلاىهج الخحلُلي اإلاِاضن ليؼخؼُم مً داللهما ان 

ولطض ؿطوغ السكىي السػخىضٍت امام الِظاء السػخىضي في 

ذ و أمام اإلاحٕمت  ؤلاجحازًت الللُا في ٔل مً مصط و الٍٖى

.َ  اللطا

  -اهداف البحث:

الهسي مً السضاػت هى ئبطاظ حىاهب الىِص و الثوطاث 

و ُاهىن  2005السػخىضٍت و الِاهىهُت في السػخىض اللطاقي لؼىت 

م  و الىـام  2005لؼىت  30اإلاحٕمت ؤلاجحازًت الللُا في اللطاَ ُض

م  , ًُما 2005لؼىت  1السادلي للمحٕمت الاجحازًت الللُا ُض

ًخللّ بلسم جحسًس ؿطوغ السكىي السػخىضٍت في ئػاضها و 

( مً ُاهىن 47-44ؤلاكخماز كلى الـطوغ الىاضزة في اإلاىاز )

م  , مما ًحخاج الى 1969لؼىت  83اإلاطاًاث اإلاسهُت اللطاقي ُض

ئكازة الىـط في جلٗ الىصىص و حلسًلها لخخظمً ؿطوغ حلسًل 

و زُُِت جخمخم بالللى كلى  السكىي السػخىضٍت بىصىص واضخت

 الِىاهين اللازًت.

  -خطة البحث:

لِس ُمىا بخىظَم مىطىق السضاػت ئلى زالر مباحث, جىاولىا في 

اإلابحث ألا٘و ؿطغ اإلاصلخت في السكىي السػخىضٍت, و ُؼمىا 

٘ ؿطغ  اإلابحث الى مؼلبين مؼخِلين جىاولىا في اإلاؼلب ألاوَّ

الِظاء السػخىضي اإلاِاضن,  اإلاصلخت في السكىي السػخىضٍت أمام

و في اإلاؼلب الثاوي جٖلمىا كً ؿطغ اإلاصلخت في السكىي 

السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت الاجحازًت الللُا في اللطاَ, و دصصىا 

اإلابحث الثاوي للٕالم كً ؿطغ الصٌت في السكىي السػخىضٍت و 

شلٗ بخِؼُم اإلابحث الى مؼلبين جىاولىا في اإلاؼلب ألا٘و ؿطغ 

ي السكىي السػخىضٍت أمام الِظاء السػخىضي اإلاِاضن, و الصٌت ف

اإلاؼلب الثاوي جٖلمىا مً دالله كً ؿطغ الصٌت في السكىي 

السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت الاجحازًت الللُا في اللطاَ, و في اإلابحث 

الثالث هخحسر كً ؿطغ اإلاُلاز في السكىي السػخىضٍت, و شلٗ 

ؼلب الا٘و دصصىاه مً دال٘ جِؼُم اإلابحث ئلى مؼلبين اإلا

لسضاػت ؿطغ اإلاُلاز في السكىي السػخىضٍت أمام الِظاء 

السػخىضي اإلاِاضن, و اإلاؼلب الثاوي للبحث كً ؿطغ اإلاُلاز في 

 .َ   السكىي السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت الاجحازًت الللُا في اللطا
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 املبحث ألاول 

 شرط املصلحة في الدعوى الدستورية

ً ال ـطوغ الىاحب جىاًطها في السكىي ئنَّ ؿطغ اإلاصلخت م

 ٍ ٘ كطض مُى ً ؤلاحاػه به مً دال السػخىضٍت, لصلٗ ال بسَّ م

اإلاـطق في ألاهـمت اإلاِاضهت و الىـام الِاهىوي في اللطاَ, و شلٗ 

٘ مؼلبين مؼخِلين, و لصلٗ ػىِؼم اإلابحث ئلى مؼلبين  مً دال

٘ ؿطغ اإلاصلخت في السكىي   مؼخِلين هدىا٘و في اإلاؼلب ألاوَّ

السػخىضٍت أمام الِظاء السػخىضي اإلاِاضن, و في اإلاؼلب الثاوي 

م كً ؿطغ اإلاصلخت في السكىي السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت 
َّ
هخٖل

.َ  الاجحازًت الللُا في اللطا

 

 املطلب ألاول 

شرط املصلحة في الدعوى الدستورية أمام القضاء 

 الدستوري املقارن 

ها:   اإلاىٌلت أو الٌاةسة التي حلىز كطي الٌِه الِاهىوي اإلاصلخت بأنَّ

ٔاهذ جلٗ  م السكىي أمام الِظاء ػىاًء أ كلى اإلاسعي مً ًض

الٌاةسة جخمثل بحماًت حِه أو ئهِظاةه أوؤلاػخِثاَ له أو 

ع, و ًمًٕ الِ٘ى بصٌت كامت بأنَّ مٌهىم  الخص٘ى كلى حلٍى

٘: ًهى الباكث, بملنى  اإلاصلخت ًسوض بين ملىُين: أما اإلالنى ألاو

ئلى الخماًت الِظاةُت, أما اإلالنى الثاوي: ًهى الواًت,  الخاحت

و أنَّ وصٍ اإلاصلخت "بالٌاةسة"  iبملنى الٌاةسة التي ًحصل كليها.

ّ ًاةسة   مً زون جحُِ
ً
ملىاه:كسم حىاظ ؤلالخجاء ئلى الِظاء كبثا

ها ز. كبس الخٕم ًىزة بانها " اإلاىٌلت التي ًحِِها  iiما. و كًط

ؼم  iiiصاحب اإلاؼالبت الِظاةُت مً الخجاةه للِظاء" َِّ . و لصلٗ ه

اإلاؼلب ئلى ًطكين مؼخِلين هدىا٘و داللهما ؿطغ اإلاصلخت في 

ت و  السكىي السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا اإلاصٍط

ت أمام اإلاحٕمت السػخىضٍت ؿطغ اإلاصلخت في السكىي السػخىضٍ

دُت.  الٍٖى

الفرع ألاول/ شرط املصلحة في الدعوى الدستورية أمام 

 املحكمة الدستورية العليا في مصر: 

ٌـترغ لِب٘ى السكىي السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت السػخىضٍت 

الللُا في مصط أن ًٖىن كىس ضاًلها مصلخت التي جخمثل بالخّ 

ًِم الاكخساء كلُه مً ُبل الصي ًحمُه و ًٌٕله السػخىض و 

ىق هصا  اإلاـطق باصساضه ُاهىن أو الةحت مذالٌت للسػخىض, و بُى

ؤلاكخساء جيـأ اإلاصلخت التي جمًٕ صاحب الخّ إلجذاش ئحطاءاث 

ٔاهذ حجُتها  ivالؼلً السػخىضي. ألن السكىي السػخىضٍت و ئن 

 انها لِؼذ زكىي حؼبت حتى ٌؼمح 
َّ
مؼلِت حؼطي كلى الٖاًت ئال

لها أن جٖىن لسًه الي  ما ٌـترغ ًُمً ًًط لها و ئهَّ شخص بًط

  vمصلخت شخصُت ٓؼاةط السكاوي الِظاةُت ألادطي.

ه  و ططوضة جىاًط اإلاصلخت في السكىي السػخىضٍت أمط مىؼِي ألهَّ

م زكىي زون أن جٖىن زمت مىٌلت جخحِّ مً  ال ٌلِل أن جًط

بغي أن وضاءها ًاشا ما لجأ شخص ئلى الِظاء و جٕبس مـِخه ًي

ًٖىن لسًه هطض حسي ٌؼعى ئلُه و بسون شلٗ ال ًٖىن للمله 

ئش مً اإلاؼخِط كلُه في ُىاكس ؤلاحطاءاث أمام حهاث  viملنى.

ه ال زكىي حُث ال مصلخت لٖىن اإلاصلخت  الِظاء اإلاذخلٌت أهَّ

مىاغ السكىي, وهى ما ًىؼبّ بسوضه كلى السكىي السػخىضٍت 

ِظاةُت للخِىَ والخٍطاث باكخباضها وػُلت جحُِّ الخماًت ال

التي ًٌٕلها السػخىض حا٘ ئهتهآها مً ُبل الؼلؼخين الدـَطلُت 

والخىٌُصًت, مم شلٗ ًأنَّ للمصلخت في السكىي السػخىضٍت 

 كما هى مؼخِط كلُه في ًِه اإلاطاًلاث اإلاسهُت 
ً
 مواًطا

ً
مسلىال

ت الصي ًسوض في مجمله ح٘ى حلٍطٍ اإلاصلخت بأنها  والخجاٍض

و اإلاىٌلت اللملُت التي حلىز كلى ضاًم السكىي مً الٌاةسة أ

 viiالخٕم له بؼلباجه ٔلها أو بلظها.

و ًخحِّ ؿطغ اإلاصلخت في السكىي السػخىضٍت كىسما ًىحس زمت 

ئضجباغ بين اإلاصلخت في السكىي السػخىضٍت و بين اإلاصلخت في 

السكىي ألاصلُت, و ًخحِّ شلٗ كىسما ًٖىن الخٕم الصازض في 

 للٌصل في السكىي ألاصلُت السكىي 
ً
 و ططوٍضا

ً
السػخىضٍت الظما

و   viiiالتي جطجبؽ بها و التي ًخم الىـط ًيها أمام محٕمت اإلاىطىق.

ه ئشا أمًٕ الٌصل في النزاق اإلاىطىعي زون  ًترجب كلى شلٗ أهَّ

الخلطض إلاؼألت السػخىضٍت, ًىحب أن ًخم الٌصل في السكىي 

اللُب السػخىضي كُب  زون ئزاضة مؼألت كسم السػخىضٍت ألنَّ 

 كىس الظطوضة, و ال ًخلطض 
َّ
احخُاػي ال ًخم اللجىء ئلُه ئال

 بالِسض الظطوضي 
َّ
الِظاء السػخىضي للىصىص الدـَطلُت ئال

هصا ٌلني أنَّ ؿطغ اإلاصلخت  ixالصي ًخللّ باإلاؼألت اإلاىطىكُت.

مً اهم الـطوغ التي اػخلعمتها اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا 
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ت باك ابت كلى زػخىضٍت اإلاصٍط خباضه الظابؽ اإلاحسز إلاهمتها في الُط

ابت  الِىاهين, و ألازاة الٌلالت للخٌاؾ كلى الخىاظن في مجا٘ الُط

ابت ئؿطاًُت كلى البرإلاان بل هى ػلؼت  ألنَّ الِظاء ال ًماضغ ُض

ت للؼلؼت الخىٌُصًت و الؼلؼت الدـَطلُت.   xمىاٍظ

ٕمت السػخىضٍت لصلٗ ًجب أن ًٖىن الخّ الصي جحمُه اإلاح

 و 
ً
ابت هى حّ مٌٕ٘ى زػخىضٍا ت كىس مماضػت الُط الللُا اإلاصٍط

م كلُه ػببه كمل مً أكما٘ الؼلؼاث  أنَّ ؤلاكخساء الصي ُو

شلٗ  xiاللامت الصي ًخجؼس في ئصساض ُاهىن صازض مً البرإلاان.

ألنَّ السكىي السػخىضٍت جمثل وػُلت لخماًت الخِىَ و الخٍطاث 

ًال بس مً أن ًىص السػخىض كلى حماًت هصا اإلإٌىلت زػخىضٍا 

 او كىس كسم وحىز الىص ًمًٕ 
ً
الخّ او جلٗ الخٍطت صطاحت

ئػخجالء هصه الخماًت كً ػٍطّ الُِاغ أو بالىـط الى اإلابازب 

 
ً
السػخىضٍت اللامت, ٓما أنَّ كلى اإلاسعي أن ًثبذ أن له حِا

 و أن ًٖىن زادل زاةطة ممً ًذظلىن له
ً
 زػخىضٍا

ً
صا مٌٕىال

الِاهىن و أن ًٖىن الِاهىن اإلاؼلىن ُس حطمه مً ؤلاػخٌازة 

ه وحٍطاجه اإلإٌىلت زػخىضٍا.   xiiبحُِى

و ًُما ًخللّ بالـطوغ التي ًيبغي جىاًطها في اإلاصلخت ًلم ًخم 

جىـُمها بمىحب ُاهىن اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا اإلاصطي, 

ت لصلٗ ًُخم الاػخلاهت بِاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت و الخج اٍض

م ) م )1986( لؼىت )13اإلاصطي ُض لؼىت  81(  اإلالس٘ بالِاهىن ُض

( باكخباضه الِاهىن اإلإمل لِاهىن إلاحٕمت السػخىضٍت الللُا 1996

( و التي 3/1في ٔل ما لم ًطز بـأهه هص لخىـُمه في مازة )

حسزث ؿطوغ ُب٘ى السكىي الِظاةُت اللازًت بما ًلي " ال جِبل 

 ألحٖام هصا أي زكىي ٓما ال ًِبل أ
ً
ي ػلب أو زًم اػدىازا

الِاهىن أو أي ُاهىن أدط, ال ًٖىن لصاحبت ًيها مصلخت 

اةمت ًِطها الِاهىن, ومم شلٗ جٌٕي  شخصُت ومباؿطة ُو

ٔان الوطض مً الؼلب الاحخُاغ لسًم  اإلاصلخت اإلاحمخلت ئشا 

ططض محسَ أو الاػخِثاَ لخّ ًذش ى ظوا٘ زلُله كىس النزاق 

مت مً جلِاء هٌؼه, في أي حالت جٖىن كليها ًُه, وجِط ي اإلاحٕ

السكىي, بلسم الِب٘ى في حالت كسم جىاًط الـطوغ اإلاىصىص 

جىظ للمحٕمت كىس الخٕم بلسم  كليها في الٌِطجين الؼابِخين, ٍو

ُب٘ى السكىي الهخٌاء ؿطغ اإلاصلخت أن جحٕم كلي الساعي 

سعي بوطامت ئحطاةُت ال جٍعس كً دمؼماةت حىُه ئشا جبِىذ أن اإلا

 ُس أػاء اػخلما٘ حِه في الخِاض ي".

ًخطر مً اإلاازة اإلاصٔىضة بأنَّ ؿطوغ اإلاصلخت في السكىي 

ت هي:   -السػخىضٍت امام اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا اإلاصٍط

جخحِّ داصُت  -ان جٖىن اإلاصلخت شخصُت و مباؿطة: -1

اإلاصلخت الصخصُت اإلاباؿطة في السكىي السػخىضٍت بأن ًٖىن 

ع ي اإلاؼلىن بلسم زػخىضٍخه مً ؿأهه أن ًلخّ الىص الدـَط

ططضا مباؿطا باإلاسعي ئشا ػبّ كلُه, وئنَّ مىاػها أن ًٖىن زمت 

اضجباغ بُنها وبين اإلاصلخت الِاةمت في السكىي اإلاىطىكُت, 

 للٌصل في 
ً
وشلٗ بأن ًٖىن الخٕم في اإلاؼألت السػخىضٍت الظما

ىطىق, و أن الؼلباث اإلاطجبؼت بها واإلاؼطوحت أمام محٕمت اإلا

اإلاصلخت الصخصُت اإلاباؿطة ال حلخبر مخحِِت بالظطوضة بىاء 

عي اإلاؼلىن كلُه للسػخىض,  كلى مجطز مذالٌت الىص الدـَط

ُس أدل  -بخؼبُِه كلى اإلاسعي  -بل ًخلين أن ًٖىن هصا الىص 

 
ً
بأحس الخِىَ التي ٌٓلها السػخىض كلى هحى ألخّ به ططضا

, وبصلٗ ًٖىن ؿطغ اإلاصل
ً
خت الصخصُت اإلاباؿطة في مباؿطا

 بالخصم الصي أزاض اإلاؼألت 
ً
السكىي السػخىضٍت مطجبؼا

 ئليها بصٌت 
ً
السػخىضٍت, ولِؽ بهصه اإلاؼألت في شاتها مىـىضا

ت ٓخلٗ التي جخىدى  مجطزة, او جٖىن ًيها اإلاصلخت هـٍطت صًط

ٔازًمُت   في مىطىق ملين ألهطاض أ
ً
جٍِطط حٕم السػخىض مجطزا

 كً ُُم مثالُت ًطجى جثبُتها, أو ٓىىق مً أو أًسلىحُت أو ز
ً
ًاكا

الخلبير في الٌطان كً وحهت هـط شخصُت, أو لخىُٓس مبسأ 

ػُازة الِاهىن في مىاحهت صىض مً ؤلادال٘ بمظمىهه ال صلت 

 إلاىاحهت أططاض 
ً
ابت مىػئا للؼاكً بها, مً زم جٖىن هصه الُط

ىض أن واُلُت بوُت ضزها وجصٌُت آزاضها الِاهىهُت, وال ًخص

جِىم اإلاصلخت الصخصُت اإلاباؿطة ئال مطجبؼت بسًلها, زاهيهما: 

عي اإلاؼلىن  أن ًٖىن مطز ألامط في هصا الظطض ئلى الىص الدـَط

كلُه, بما مإزاه ُُام كالُت ػببُت بُنهما جحخم أن ًٖىن 

 كلُه, ًاشا لم 
ً
 كً هصا الىص ومترجبا

ً
الظطض اإلاسعى به هاؿئا

عي ُس ػبّ ٔان مً  ًًٕ الىص الدـَط , أو 
ً
كلى اإلاسعي أصال

ٔان  ٔان ُس أًاز مً معاًاه, أو  هير اإلاذاػبين بأحٖامه, أو 

ؤلادال٘ بالخِىَ التي ًسكيها ال ٌلىز ئلُه, ًان اإلاصلخت 
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الصخصُت اإلاباؿطة جٖىن مىخٌُت, شلٗ أن ئبؼا٘ الىص 

عي في هصه الصىض حمُلها لً ًحِّ للمسعى أًت ًاةسة  الدـَط

عه الِاهىوي بلس الٌصل في كملُت ًمًٕ أن ً خوير بها مٓط

لها . ٔان كلُه ُبل ًض ٔاهذ  xiiiالسكىي السػخىضٍت كما  و اشا 

للمسعي في السكىي اإلاىطىكُت مصلخت جىصطي ئلى كسم 

جؼبُّ مازة ُاهىهُت ملُىت, ًان مصلخخه في السكىي 

السػخىضٍت جٖىن مخللِت بخلٗ اإلاازة زون اإلاىاز الادطي, حتى و 

ٔاهذ جلٗ  اإلاىاز جدىا٘و هٌؽ مىطىق اإلاازة اإلاسًىق بلسم لى 

 xivزػخىضٍتها و اإلاؼالب بلسم جؼبُِها كلى اإلاسعي.

ًِصس مً اإلاصلخت الِاةمت أو  -أن جٖىن اإلاصلخت ُاةمت: -2

الخالت في السكىي السػخىضٍت اإلاىٌلت أو اإلايزة التي ٌؼتهسًها 

, و ئنَّ هصا الـطغ xvاإلاسعي مً زكىاه ئشا صسض حٕم إلاصلخخه

ٌ 
َّ
ؼخلعم أن ًٖىن النزاق ُاةما في السكىي اإلاىطىكُت و ئال

ًٌُِس الخٕم الصازض مً اإلاحٕمت السػخىضٍت حسواه للسم 

وحىز زمت مىطىق ًمًٕ ئهعا٘ حٕم اإلاحٕمت السػخىضٍت 

  xviكلُه.

ٔان الوطض مً الؼلب  -3 ومم شلٗ جٌٕي اإلاصلخت اإلاحمخلت ئشا 

ذش ى ظوا٘ الاحخُاغ لسًم ططض محسَ أو الاػخِثاَ لخّ ً

زلُله كىس النزاق ًُه, مما ٌلني بأن ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت 

اإلاصطي باكخباضه الِاهىن اإلإمل لِاهىن اإلاحٕمت السػخىضٍت 

الللُا اإلاصطي اُط باإلاصلخت اإلاحخملت بلس جحِّ ؿطػين 

م السكىي لسًم الظطض اإلاحسَ , أو  احسهما هى أن ًٖىن ًض

ش ى ان ًعو٘ زلُل وحىزه في الاػخِثاَ و الخأٓس مً الخّ ًذ

 حالت وحىز جىاظق حىله. 

جِط ي اإلاحٕمت مً جلِاء هٌؼها, في أي حالت جٖىن كليها  -4

السكىي , بلسم الِب٘ى في حالت كسم جىاًط الـطوغ اإلاىصىص 

 كليها في الٌِطجين الؼابِخين.

جىظ للمحٕمت كىس الخٕم بلسم ُب٘ى السكىي إلهخٌاء   -5 ٍو

الساعي بوطامت ئحطاةُت ال جٍعس ؿطغ اإلاصلخت أن جحٕم كلي 

كً دمؼماةت حىُه ئشا جبِىذ أن اإلاسعي ُس أػاء اػخلما٘ 

 حِه في الخِاض ي.

ًخطر مما ػبّ شٓطه بـأن ؿطغ اإلاصلخت في السكىي السكىي 

ت, بأهه ًجب  السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا اإلاصٍط

ة, ان جٖىن لطاًم السكىي السػخىضٍت مصلخت شخصُت مباؿط 

مم ؤلاُطاض باإلاصلخت اإلاحخملت بـطوغ ملُىت , و ًحٕم بلسم 

ُب٘ى السكىي في حالت كسم جىاًط الـطوغ الىاحب جىاًطها في 

م زكىاه و متى ما   كلى حسًت اإلاسعي في ًض
ً
اإلاصلخت, و جأُٓسا

جبِىذ للمحٕمت اهخٌاء اإلاصلخت حٕمذ كلى اإلاسعي بوطامت بلس 

اء اػخلما٘ حِه في الخِاض ي, أن ًدبين للمحٕمت بان اإلاسعي أػ

لها. م زكىاه زون أن جٖىن لسًه مصلخت في ًض  بحُث ُام بًط

ىا مً حاهبىا ولخِس بأنَّ السكىي السػخىضٍت مً السكاوي   ئهَّ
َّ
ئال

اللُيُت هاًتها حماًت السػخىض و لِؽ حماًت الخِىَ الصخصُت 

لصلٗ ًال زاعي الؿتراغ اإلاصلخت لطاًلها, و ئن جحِِذ مصلخت 

 لمسعي ًانها جٖىن هدُجت هير مباؿطة للسكىي السػخىضٍت.ل

الفرع الثاني/ شرط املصلحة في الدعوى الدستورية امام 

 املحكمة الدستورية الكويتية: 

تي  كلى هُِع ما شهب ئلُه اإلاـطق اإلاصطي لم ًىص اإلاـطق الٍٖى

ئبخساًء كلى ؿطغ اإلاصلخت في السكىي السػخىضٍت في ُاهىن ئوـاء 

 إلاازة )
ً
ِا ( مً ُاهىن اإلاحٕمت 19اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا, ًًى

ه " ًجىظ للمىاػىين ولألشخاص  السػخىضٍت جىص كلى أهَّ

ت الؼلً بلسم زػخىضٍت ُاهىن أو مطػىم بِاهىن أو  ؤلاكخباٍض

الةحت امام اإلاحٕمت السػخىضٍت ئشا ُامذ لسيهم ؿبهاث حسًت 

بمذالٌت الِاهىن ألحٖام السػخىض بسكىي أصلُت مباؿطة بلسم 

ط اإلاصلخت  السػخىضٍت, وجىـط اإلاحٕمت السكىي زون ئؿتراغ جًى

 xviiالصخصُت اإلاباؿطة للؼاكً مً الؼلً" 

تي في ُاهىن اإلاحٕمت ًخجلى لىا مما ػبّ بأنَّ اإلاـ طق الٍٖى

السػخىضٍت لم ٌـترغ اإلاصلخت في السكىي السػخىضٍت, مما ٌلني 

ت الؼلً بسػخىضٍت  طاز و ألاشخاص الاكخباٍض ه ًجىظ لأًل بأهَّ

ُاهىن أو مطػىم بِاهىن أو الةحت أمام اإلاحٕمت السػخىضٍت 

بسكىي أصلُت مباؿطة, و جِىم اإلاحٕمت السػخىضٍت بالىـط في 

السػخىضٍت زون أن جخأٓس مً جىاًط اإلاصلخت للؼاكً,  السكىي 

بصلٗ ًدبين بأنَّ اإلاـطق لم ٌـترغ اإلاصلخت باليؼبت للسكىي 

 كلى شلٗ, و أنَّ 
ً
السػخىضٍت ألاصلُت أو اإلاباؿطة بىصه صطاحت

ه في وػُلتي ؤلاحالت الخلِاةُت مً محٕمت  مٌهىم اإلاذالٌت هى أهَّ

إلحالت ئلى اإلاحٕمت السػخىضٍت اإلاىطىق و وػُلت السًم اإلاِترن با
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ًخؼلب جىاًط اإلاصلخت لسي الؼاكً, و هصا ما لم ًىص كلُه 

ه ًمًٕ ئػخذالصه مً هص اإلاازة.  أهَّ
َّ
 ئال

ً
 اإلاـطق صطاحت

دُت  و بلس ئصساض ُاهىن حلسًل ُاهىن اإلاحٕمت السػخىضٍت الٍٖى

م  ( جم حلسًل بلع أحٖامه و بمىحبه جم 2014لؼىت  109)ُض

لخت ٓـطغ لِب٘ى السكىي السػخىضٍت امام اؿتراغ اإلاص

دُت و حاء الخلسًل باطاًت ما ًلي: " -اإلاحٕمت السػخىضٍت الٍٖى

لٖل شخص ػبُعى أو اكخباضي الؼلً بسكىي أصلُت أمام 

اإلاحٕمت السػخىضٍت فى أي ُاهىن أومطػىم بِاهىن أو الةحت ئشا 

ٔاهذ له  ُامذ لسًه ؿبهاث حسًت بمذالٌخه ألحٖام السػخىض, و

و ًمثل ئججاه xviiiمصلخت شخصُت مباؿطة فى الؼلً كلُه".

 ملخىؿا في مجا٘ حماًت الخِىَ الىاضزة 
ً
تي جؼىضا اإلاـطق الٍٖى

في السػخىض مً دال٘ ئجاحت الٌطصت لهم إلُامت السكىي 

 أمام اإلاحٕمت السػخىضٍت.
ً
 السػخىضٍت مباؿطة

 املطلب الثاني

الاثحادية  شرط املصلحة في الدعوى الدستورية أمام املحكمة

 العليا في العراق

و ًُما ًخللّ بدىـم ؿطغ اإلاصلخت في السكىي السػخىضٍت في 

كلى  2005اللطاَ ًلم ًىص زػخىض حمهىضٍت اللطاَ لؼىت 

ابت كلى  ؿطغ اإلاصلخت كىس جحسًسه إلدخصاص اإلاحٕمت بالُط

م السكىي  زػخىضٍت الِىاهين, و ال هىق اإلاصلخت اإلال٘ى كلُه لًط

 
َّ
ً طمً الاشخاص كلى أػاػه, ئال  أنَّ مصؼلر شوي الـأن م

ً أن ٌـير الى  م السكىي السػخىضٍت ًمٕ الصًً ًحّ لهم ًض

ً ئػخذالص هُت اإلاـطق مً جصٍطحه  أصخاب اإلاصلخت, و ًمٕ

باػخذسام لٌف الىاًصة, و لِس ضزث اإلاحٕمت كسة زكاوي كلى 

ً الِ٘ى  اػاغ كسم هٌاش الِىاهين و ئولسام اإلاصلخت, لصلٗ ًمٕ

نَّ هُت اإلاـطق السػخىضي اججهذ الى ئؿتراغ اإلاصلخت الخالت و بأ

ذ, ًال حلاضض بين ؿطغ  لم ًمىم اإلاصلخت اإلاحخملت في شاث الُى

 أنَّ 
َّ
 ئال

ً
الىٌاش و اإلاصلخت اإلاحخملت ألنَّ الِاهىن ُس ًٖىن هاًصا

  xixجأزيره كلى الؼاكً لم ًحسر بلس.

ؤلاجحازًت الللُا /زاهُا( مً ُاهىن اإلاحٕمت 4ولِس هصذ اإلاازة)

م   ُاهىن 2005لؼىت  30)ُض
ً
(كلى ؿطغ اإلاصلخت صطاحت

 , ًىصذ 
ً
اإلاحٕمت ؤلاجحازًت الللُا وفي هـامها السادلي أًظا

 : الٌصل 4اإلاازة )
ً
( مً ُاهىن اإلاحٕمت كلى أنَّ مً مهامها )زاهُا

ٖىن شلٗ بىاًء كلى  في اإلاىاظكاث اإلاخللِت بـطكُت الِىاهين ..... ٍو

... مسٍق شي مصلخت(, و مً جؼبُِاث اإلاحٕمت ػلب مً .

ها ئػدىسث الى ؿطغ اإلاصلخت في بلع  ؤلاجحازًت الللُا هجس بأنَّ

ُطاضاتها حُث ُظذ باهه" لِؽ لِاض ي الاحىا٘ الصخصُت ػلب 

البذ بلسم زػخىضٍت ُطاض مجلؽ ُُازة الثىضة اإلاىحل مً جلِاء 

ما ًٖىن شلٗ بسًم مً أالخصىم أو مً ش ي مصلخت و هٌؼه و ئهَّ

 xxًٖىن شلٗ بسكىي".

مً الىـام السادلي للمحٕمت الاجحازًت  6و بالىـط في اإلاازة 

م  ه" ئشا  2005لؼىت  1الللُا في اللطاَ )ُض ( و التي جىص كلى أهَّ

عي أو  ػلب مسٍق الٌصل في ؿطكُت هص في ُاهىن أو ُطاض حـَط

ُت  هـام أو حللُماث أو أمط, ًُِسم الؼلب بسكىي مؼخًى

( مً  47 – 46 – 45 – 44غ اإلاىصىص كليها في اإلاىاز ) للـطو

لعم أن جِسم السكىي بىػاػت محام  ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت, ٍو

ط في السكىي الـطوغ آلاجُت" :   –شي صالحُت مؼلِت وأن جخًى

 / أن جٖىن للمسعي في مىطىق السكىي مصلخت حالت 
ً
اوال

عه الِاهىوي أو اإلاالي  -أو الاحخماعي: ومباؿطة ومإزطة في مٓط

ع الِاهىوي  بملنى  أن ًٖىن ضاًم السكىي صاحب الخّ أو اإلآط

,  و أن ًٖىن في وطم ُاهىوي مخميز كً ػاةط  xxiاإلاطاز حماًخه

ألاًطاز و أن جٖىن مصلخخه كلى مؼخىي مً الخٌٍطس الصي ال 

 أنَّ شخصُت اإلاصلخت ال  xxiiًصلها ئلى وصٍ اإلاصلخت اللامت.
َّ
ئال

ما ًجب ان جٖىن جٌٕي إلكخباضها  مً ؿطوغ السكىي و ئهَّ

مباؿطة, و أن ًٖىن جأزير الِاهىن اإلاؼلىن ًُه كلى اإلاسعي جأزيرا 

 زون وػُؽ, أو أن حلىز اإلاىٌلت أو الٌاةسة التي جحصل 
ً
مباؿطا

.
ً
ا اإلاصلخت  xxiiiكليها مً الخٕم الِظاتي حلىز كلُه مباؿطة أمِّ

ع اإلاحخملت ًاإلاِصىز بها أن ًٖىن ؤلاكخساء كلى ا لخّ أو اإلآط

ىكه  ما مً اإلاحخمل ُو  لم ًحسر بلس و ئهَّ
ً
الِاهىوي اإلاحمي ُاهىها

 مً اإلاـطق حلل مً السكىي التي جِترن 
ً
 , و جِسًطا

ً
مؼخِبال

والىاُم أن اإلاصلخت   xxivبمصلخت محخملت مِبىلت ؿٕال.

ما ًطز كلى  اإلاحخملت ئػخثىاء ال ًطز كلى ؿطغ اإلاصلخت بطمخه وئهَّ

ىق الظطض ن اإلالُاض في ٔىن اإلاصلخت محخملت  xxv.ؿطغ ُو
َّ
بحُث أ

ما هى ططض وؿُٗ أو محخمل  أم ال هى أن الظطض لم ًِم بلس , وئهَّ

ىكه في اإلاؼخِبل ُاةم, ًاإلاصلخت اإلاحخملت  أي ئن احخما٘ ُو
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ٔان هىاْ ماًسكى ئلى الخىي مً ئلخاَ الظطض بصوي  جٌٕي أن 

لت الجٌٕي الـأن, وألاصل ٓما ػبّ بُانهان اإلاصلخت اإلاحخم

لِب٘ى السكىي, ئال أن اإلاـطق اللطاقي ُس ػمح بِب٘ى السكىي 

اإلابيُت كلى اإلاصلخت اإلاحخملت في ًططين احسهما : أن ًٖىن 

الوطض مً الؼلب ؤلاحخُاغ لسًم ططض محسَ , والٌطض الثاوي 

هى جثبُذ حّ أهٕط وحىزه كً ػٍطّ ماٌؼمى بالسكىي 

ت. ٕمت الاجحازًت الللُا في و ًخجلى مً جؼبُِاث اإلاح xxviالخٍِطٍط

ها لم جأدص بها  ها جطززث ح٘ى ئؿتراغ اإلاصلخت اإلاحخملت ًنري أنَّ أنَّ

 
ً
و ئػدىسث ًِؽ الى اإلاصلخت الخالت  في بلع أحٖامها ئػدىازا

ابت كلى زػخىضٍت الِىاهين الىاًصة  لىص السػخىض الصي ًجيز الُط

ظه ا زون التي لم جبسأ مسة ػٍطانها أو ئهتهذ مما ٌلني ًض

, و أدصث بها في بلع أحٖامها xxviiللمصلخت اإلاحخملت طمىُا

  xxviiiألادطي.

 ُس لخّ به 
ً
 واُلُا

ً
/أن ًِسم اإلاسعي السلُل كلى أن ططضا

ً
زاهُا

م اإلاؼلىب الواؤه :   -مً حطاء الدـَط

ت, الا أنَّ اإلاحٕمت   بملنى ططوضة كسم ٔىن اإلاصلخت هـٍط

ؿطوغ  ؤلاجحازًت الللُا ػاضث كلى دالي إلاا حاء بها مً

اإلاصلخت في السكىي السػخىضٍت, حُث حٕمذ في أحس ُطاضاتها 

الصازضة كىس الىـط في السًم اإلاِسم بسػخىضٍت ُاهىن مجلؽ 

م   للمصلخت 2013لؼىت  112الِظاء ألاكلى )ُض
ً
(, ئػدىازا

ت, حُث زًم وُٓل اإلاسعى كلُه بلسم وحىز اإلاصلخت  الىـٍط

اإلاحٕمت أنَّ اإلاسعي و  للمسعي في اُامت السكىي السػخىضٍت, ًخجس

هى كظى في مجلؽ الىىاب و ضةِؽ ٓخلت هُابُت و هى ًمثل 

 ألحٖام اإلاازة ) 
ً
/اوال( مً 49مجمىق الـلب اللطاقي ئػدىازا

 
ً
 شخصُا

ً
السػخىض, و ئنَّ ُاهىن مىطىق الؼلً لِؽ ػلبا

للؼاكً حتى ًخؼلب الؼلً به وحىز مصلخت داصت للؼاكً و 

ما هى ُاهىن كام ًذص اإلاصلخت اللامت ًُٖىن الؼلً بلسم  ئهَّ

زػخىضٍخه مؼالت جذص اللطاُُين حمُلا و ًمثلهم هىاب الـلب 

/ زالثا( مً السػخىض و لِس جم 93و منهم اإلاسعي بمىحب مازة )

 و جم 
ً
كلى هصا ألاػاغ ُب٘ى السكىي ؿٕال و باإلجٌاَ مىطىكا

م )  112الخٕم بلسم زػخىضٍت ُاهىن مجلؽ الِظاء ألاكلى ُض

 أن جٖىن  xxix(.2013ىت لؼ
ً
و ئنَّ واُلُت اإلاصلخت حلني أًظا

اإلاصلخت اإلاِصىزة مً السًم بلسم زػخىضٍت الِاهىن مىخجت في 

السكىي اإلاىـىضة أمام محٕمت اإلاىطىق, و ًجب أن ال جٖىن 

 كلى 
ً
ت ٓأن ًٖىن الهسي مً السكىي جأُٓسا اإلاصلخت هـٍطت صًط

دال٘ بمظمىهه ال مبسأ ػُازة الِاهىن في مىاحهت صىض مً ؤلا 

صلت للؼاكً بها, بل ًجب أن جٖىن اإلاصلخت في مىاحهت أططاض 

 xxxواُلُت بهسي ضزها و جصٌُت آزاضها الِاهىهُت.

ٓما ٌلس مً الظطوضي لىحىز اإلاصلخت أن ًٖىن للىص الؼلين  

ع الِاهىوي للؼاكً, و ًجب أن ال ًٖىن هصا   في اإلآط
ً
 واُلُا

ً
جأزيرا

ذ ئُام  ضزث السكىي للسم جىاًط الخأزير مىلسما ُو
َّ
ت السكىي و ئال

اإلاصلخت , و في شلٗ ُظذ اإلاحٕمت الاجحازًت الللُا " ئنَّ ؿطغ 

اإلاصلخت, التي ًجب جىاًطها في اإلاسعي كىس ئُامخه السكىي أمام 

 مً الىـام السادلي 6هصه اإلاحٕمت بمىحب احٖام اإلاازة 
ً
/ اوال

م  هير مخحِّ, ألنَّ  2005لؼىت  1للمحٕمت ؤلاجحازًت الللُا ُض

الطأي ؤلاػدـاضي حاء بىاء كلى ػلب اإلاسعي و لِؽ ًُه ئلعام 

كلُه في السكىي و إلاا جِسم مً أػباب جٖىن زكىي اإلاسعي 

  xxxiمحٖىمت بالطز".

مًٕ ئظالخه    بلىاصطه ٍو
ً
 ومؼخِال

ً
 / أن ًٖىن الظطض مباؿطا

ً
زالثا

م اإلاؼلىب ئلواؤه: ا ئشا أ -ئشا ما صسض حٕم بلسم ؿطكُت الدـَط مِّ

لم ًخمًٕ مً ئظالت الظطض لى جم الخٕم بلسم زػخىضٍت الِاهىن 

م السكىي  اإلاؼلىن ًال جٖىن هىاْ مصلخت للمسعي مً ًض

 السػخىضٍت.

/  أن جٖىن اإلاصلخت حالت أو ُاةمت:
ً
بملنى أن ًٖىن الخّ  -ضابلا

م كلُه  ع الِاهىوي الصي يهسي الؼاكً ئلى حماًخه ُس ُو أو اإلآط

ٌلل, أو أنَّ الظطض الصي أصابه مً الِاهىن الؼلين ؤلاكخساء بال

م بالٌلل. و ًترجب كلى ٔىن اإلاصلخت الخالت مِبىلت في  xxxiiُس ُو

 السكىي السػخىضٍت كسم ؤلاكخساز باإلاصلخت اإلاؼخِبلُت.

/ أن ال ًٖىن اإلاسعي ُس ئػخٌاز بجاهب مً الىص 
ً
دامؼا

ه" و في شلٗ ُظذ اإلاحٕمت ؤلاجحازًت ا  -اإلاؼلىب ئلواؤه: لللُا بأهَّ

ٔاهذ اإلاسكُت ُس ئػخٌازث مً أحٖام الِطاض )  (  1750وإلاا 

خ  في) ( مً 4( ٓما هى زابذ مً الٌِطة ) 29/11/1980واإلاإضَّ

 ً الِطاض اإلاصٔىض التي جظمىذ أن لىالسي الـهُس أو الِاصٍط

 ػلب جذصُص زاض أو ؿِت للؼًٕ 
ً
الصًً ٌلُلهم الـهُس ُاهىها

ً , وحُث أن اإلاسكُت هي والسة بسون بس٘ اًجاض ػُلت حُ اة ألابٍى

الـهُس ًخٖىن ُس ئػخٌازث بجاهب مً الىص اإلاؼلىب الواؤه 



 Journal of the University of Garmian 6 (2), 2019 

 

 
Page 230 

 
  
 

 ) 
ً
 بحٕم الٌِطة ) دامؼا

ً
وبالخالي لِؽ لها حّ ػلب ئلواةه كمال

م 6مً اإلاازة ) ( مً الىـام السادلي للمحٕمت ؤلاجحازًت الللُا ُض

ز زكىي اإلاسكُت وكلُه وإلاا جِسم ُطض الخٕم بط  2005( لؼىت  1) 

." ...xxxiii 

 / أن ًٖىن الىص اإلاؼلىب 
ً
لواؤه ُس ػبّ كلى اإلاسعي Yػازػا

 
ً
   -و ًطاز جؼبُِه كلُه:أًلال

ٍ اإلاـطق اللطاقي ح٘ى هصا الـطغ مً   أنَّ البلع ًيخِس مُى
َّ
الا

حُث كسم ئمٖاهُت الجمم بين ئؿتراغ الظطض الىاُعي و اإلاباؿط و 

 في اإلاؼخِل أو أن ال ًٖىن الظطض 
ً
 أو مجهىال

ً
 او مؼخِبلُا

ً
هـٍطا

الِاهىن اإلاؼلىن ًُه, مً حهت و بين ئحاظة الىـام السادلي 

ُب٘ى الؼلً بالِاهىن الصي ًطاز جؼبُِه كلُه, و ٍُٓ لىا الجمم 

ع  بين وحىب حؼب الِاهىن اإلاـْٖى بسػخىضٍخه الخأزير في اإلآط

ظطض ًذخلٍ الِاهىوي أو اإلاالي أو ؤلاحخماعي, شلٗ ألنَّ مٌهىم ال

 أنَّ الخأزير في 
َّ
كً مٌهىم الخأزير, ألنَّ الظطض ٌؼخىكب الخأزير ئال

ع  ع الِاهىوي ُس ال ٌلني حص٘ى الظطض و أنَّ الخأزير في اإلآط اإلآط

ع الِاهىوي.  xxxivالِاهىوي ال ًطازي الظطض في اإلآط

و هىاْ بلع الـطوغ ألادطي التي مً الظطوضي جىاًطها في 

ام اإلاحٕمت الاجحازًت الللُا في اللطاَ منها السكىي السػخىضٍت ام

ان جٖىن اإلاصلخت اإلاخىداة مً السكىي ُاهىهُت, بملنى  ان جٖىن 

اإلاصلخت محمُت و مٌٕىلت  مً دال٘ الىصىص الِاهىهُت 

مٕؼىة بوؼاء اإلاـطوكُت زون الىـط الى ٔىنها مصلخت مازًت او 

جصلر ان  ازبُت, و ًترجب كلى ما ػبّ ان اإلاطآع الىاُلُت ال 

 xxxvجٖىن محال للخماًت الِاهىهُت مً دال٘ السكىي الِظاةُت.

ع ُاهىوي الصي جٖىن حماًخه  اي ان حؼدىس السكىي الى حّ او مٓط

ه ًخم ضز السكىي الهه  م السكىي السػخىضٍت, و بذاًل هي هسي ًض

ٔاهذ في حسوز الِاهىن و  مً هير الجاةع حماًت اإلاصلخت الا اشا 

للام,  و كلى الطهم مً ان هصا الـطغ لم هير مذالٌت الىـام ا

مً ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت اللطاقي الا اهه  6ًخم ازضاحه في اإلاازة 

مً الاهمُت بمٖان الادص به الوسجامه مم مبسأ اإلاـطوكُت و 

اإلاىؼّ الِاهىوي الؼلُم ًسكى الُه و مً الظطوضي ان جٖىن 

.٘ و ًلعم ان  xxxviاإلاصلخت مللىمت الن ال جِبل السكىي بمجهى

جٖىن اإلاصلخت ممٕىت و هير مؼخحُلت اػدىازا إلابسأ ال التزام 

, و لِس هصذ كلى هصا الـطغ مجلت الاحٖام xxxviiبمؼخحُل

م  كلى " ان ًٖىن اإلاسعى به محخمل الثبىث  1629اللسلُت ُض

,  و الاػخحالت ُس جٖىن ُاهىهُت مؼدىسة الى xxxviiiكِال و كازة "

  xxxixهص في الِاهىن او اػخحالت ػبُلُت.

ًخطر مما ػبّ بأن هىاْ اجٌاَ في مىاٍُ اإلاـطق في ٔل مً 

ذ و اللطاَ بصسز ألادص بـطغ اإلاصلخت في السكىي  مصط و الٍٖى

السػخىضٍت أمام الِظاء السػخىضي, و لٗ هىاْ جباًً ًُه ًُما 

ًخللّ بأوصاي او ؿطوغ اإلاصلخت اإلاخىداة مً السكىي 

 ادص اإلاـطق اإلاصطي باإلا
ً
صلخت الصخصُت و السػخىضٍت, ًمثال

اإلاباؿطة و لم ًأدص باإلاصلخت اإلاحخملت الا في حالخين ٓما ًلل 

تي ًاهه لم  , و ًُما ًخللّ باإلاـطق الٍٖى
ً
اإلاـطق في اللطاَ اًظا

ٌـط ابخساًء الى الادص بـطغ اإلاصلخت في السكىي السػخىضٍتو 

م  لًٕ بلس الخلسًل الصي احطي في ُاهىن اإلاحٕمت السػخىضٍت ُض

جم اؿتراغ اإلاصلخت لِب٘ى السكىي السػخىضٍت  2014لؼً  14

دُت, و ًُما ًخللّ بالِاهىن  أمام اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا الٍٖى

اإلاىـم لطغ اإلاصلخت ًٌي مصط ٌلس ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت و 

م  ت اإلاصطي ُض اإلالس٘ الِاهىن الخٕمُلي  1986لؼىت  13الخجاٍض

اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا, و باليؼبت إلاا لم ًطز به هص في ُاهىن 

مً ُاهىن اإلاحٕمت ًخم الاػدىاز ًُما  6في اللطاَ و بمىحب مازة 

م  ًخللّ بـطغ اإلاصلخت الى ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت اللطاقي ُض

ذ ًان ؿطغ اإلاصلخت مىصىص 1969لؼىت  83 , و في الٍٖى

م  و ال  1973لؼىت  14كلُه في ُاهىن إلاحٕمت السػخىضٍت ُض

ٍ  ًىحس ًُه هص لالػىاز الى ُاهىن كازي, و لصلٗ ًان مُى

تي ًُه الٕثير مً الصىاب اش اهه ًجب جىـُم ؿطغ  اإلاـطق الٍٖى

اإلاصلخت  و طىابؼه في اػاض ُاهىن اإلاحٕمت و لِؽ في اػاض ُاهىن 

كازي الدخالي ػبُلت السكىي السػخىضٍت كً السكىي اللازًت, 

ُاهىن كازي بصسز اش كلى اإلاـطق في اللطاَ ان ال ٌؼدىس الى 

 ؿطغ اإلاصلخت و طىابؼها.

 

 

 

 املبحث الثاني 
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 شرط الصفة في الدعوى الدستورية

هخؼَط في هصا اإلابحث ئلى ؿطغ الصٌت في السكىي السػخىضٍت 

ذ و اللطاَ, و  أمام الِظاء السػخىضي في ٔل مً مصط و الٍٖى

 ٘ هِؼم اإلابحث لهصا الوطض الى مؼلبين هدىا٘و في اإلاؼلب ألاوَّ

ؿطغ الصٌت في السكىي السػخىضٍت أمام الِظاء السػخىضي 

اإلاِاضن, و في اإلاؼلب الثاوي هدىا٘و ؿطغ الصٌت في السكىي 

.َ  السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت الاجحازًت الللُا في اللطا

 املطلب الاول 

شرط الصفة في الدعوى الدستورية أمام القضاء الدستوري 

 املقارن 

 ٘ السكىي السػخىضٍت, بل ًجب  ال جٌٕى اإلاصلخت وحسها لِبى

ا لِبىلها أمام اإلاحٕمت السػخىضٍت 
ً
جىاًط الصٌت باكخباضها ؿطػ

م  الللُا, ألن الصخص ُس ًٖىن صاحب مصلخت ججيز له ًض

السكىي السػخىضٍت, ئال أهه مم شلٗ ال ًجىظ له مباؿطتها للسم 

ّ ؿطغ الصٌت. و ًخم حلٍطٍ الصٌت بانها " هي الخّ في  xlجحِ

او هي ػلؼت ٌؼخؼُم بمىحبها شخص  xliمام الِظاء"اإلاؼالبت ا

  xliiمباؿطة السكىي.

ًخميز ؿطغ الصٌت مم ؿطغ اإلاصلخت بلسة معاًا منها ان اإلاسعي  

بالخّ الخاص ًلعم ان ًٖىن له مصلخت شخصُت مباؿطة في 

السكىي, اما اإلاسعي بالخّ اللام بالطهم مً ٔىهه ًملٗ الصٌت 

م السكىي الا اهه ال ٌـترغ ان جٖىن له مصلخت شخصُت  في ًض

م السكىي, ٓما ًذخلٍ ؿطغ ا لصٌت كً اإلاصلخت مباؿطة في ًض

م السكىي ٓما في  كىس حلُين الِظاء ال شخاص محسزًً ًض

زكىي الدجط او ازباث اليؼب ًال ًملٗ ٔل مً ًملٗ مصلخت 

م السكىي, و  م السكىي و اهما ٌـترغ ان ًٖىن له صٌت في ًض ًض

ًخميز ؿطغ الصٌت اًظا كً ؿطغ اإلاصلخت اًظا كىسما ًٖىن 

ة السكىي و ال ًملٗ مصلخت اإلاسعي هاةبا كً الوير في مباؿط 

م  شخصُت مباؿطة بالطهم مً ٔىهه ًملٗ الصٌت في ًض

و ٌلخبر ؿطغ الصٌت اكم مً ؿطغ اإلاصلخت  xliiiالسكىي.

الصخصُت اإلاباؿطة و ان الصٌت ًجب ان جخىاًط في اإلاسعي و 

اإلاسعى كلُه بِىما ًجب جىاًط ؿطغ اإلاصلخت باليؼبت للمسعي 

 xlivاليؼبت للمسعى كلُه.ًِؽ و ال ٌلِل ان ًخم اؿتراػه ب

ٔان ضاًم السكىي   و ُس ًذخلؽ ؿطغ الصٌت باإلاصلخت, ًاشا 

ٔان  ًسعي الخّ لىٌؼه ًخذخلؽ اإلاصلخت بالصٌت ًُه, اما اشا 

م السكىي ًخٖىن  ضاًم السكىي هاةب كً صاحب الخّ في ًض

اإلاصلخت الصخصُت اإلاباؿطة لالصُل و الىاةب ًٖىن صاحب 

م السكىي زون ان جٖىن له مصلخت شخصُت  الصٌت في ًض

م السكىي.  xlvمباؿطة في ًض

و لِس اججه الٌِه اإلاِاضن في ٔل مً ًطوؼا و مصط الى اكخباض 

ؿطغ الصٌت ؿطػا مؼخِال مً ؿطوغ السكىي و ال ًمًٕ 

ادخالػه بـطغ اإلاصلخت شلٗ الن وحىز اإلاصلخت ال ٌوني كً 

ؿطغ الصٌت, و ان ػبب ادخالغ اإلاصلخت و الصٌت في بلع 

ض هى حّ صاحب اإلاصلخت في الخّ اإلاخىاظق كلُه في الٌطو

السًاق كً حِه و ان مصلخخه هي مصلخت شخصُت مباؿطة, 

ٔان حّ زكىي ًخللّ باشخاص مخلسزًً, ًان ؿطغ  الهه اشا 

م السكىي و ال ًٌٕي لصلٗ  الصٌت ًحسز اصخاب الخّ في ًض

وحىز الصٌت و اهما ًيبغي ان جٖىن هىاْ مصلخت شخصُت 

 بالطهم مً ان هىاْ جالظم بين اإلاصلخت و الصٌت ا xlviمباؿطة.
ً
شا

في السكىي الا اهه ال ًإزي الى اجحازهما و اهما لٖل منهما شاجُتها و 

اػخِاللها و ال ًجىظ ان ًىـط اليهما و زمجهما في اػاض ؿطغ 

لصلٗ ػىِؼم اإلاؼلب الى ًطكين مؼخِلين هدىا٘و في  xlviiواحس.

لسػخىضٍت أمام اإلاحٕمت الٌطق ألا٘و ؿطغ الصٌت في السكىي ا

ت, و في الٌطق الثاوي هخٖلم كً ؿطغ  السػخىضٍت الللُا اإلاصٍط

دُت.  الصٌت في السكىي السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت السػخىضٍت الٍٖى

الفرع ألاول/ شرط الصفة في الدعوى الدستورية أمام 

  -املحكمة الدستورية العليا في مصر:

اإلاصلخت  ًٌي مصط جثبذ الصٌت للصخص الصي  لسًه

م السكىي و هى ما ٌؼمى باالصُل, او  xlviiiالصخصُت في ًض

م  للصخص اإلاخظطض ططضا مباؿطا او احخمالُا مً اصساض الدـَط

ٔان لسًه الاهلُت الٖاملت في مباؿطة  اإلاذالٍ للسػخىض اشا

ٔان ُاصطا و ال ًملٗ الاهلُت  السكىي السػخىضٍت بىٌؼه, اما اشا 

ا جثبذ الصٌت للمحامي او ًالىلي او الىص ي ًملٗ الصٌت, ٓم

م السكىي السػخىضٍت. او الُِم او الىُٓل كً  xlixالىُٓل في ًض

 lاإلاٌِىز و الواةب هُبت مىِؼلت, او الىُٓل الِظاتي او الاجٌاقي.

و في هصه الخالت ًجب بُان صٌت اإلامثل الِاهىوي و شٓط اػم 
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الاصُل حتى ًدبين بىطىح مً الصي ًِىم بمباؿطة السكىي 

ُل و مً جىصطي الُه آزاض الخٕم الصازض مً اإلاحٕمت باػم الاص

و في حمُم الاحىا٘ ًان اإلاحٕمت السػخىضٍت هي التي  liالسػخىضٍت.

م السكىي السػخىضٍت و  جصطح بحّ اإلاسعي الصي ازاض السًم في ًض

جبلا لصلٗ جٖىن السكىي هير مِبىلت مالم جصطح اإلاحٕمت 

.ٗ  liiبصل

اإلاىطىكُت ًان اإلاسعي الصي  و في حالت حلسز اإلاسكين في السكىي 

م السكىي السػخىضٍت هى الصي زًم بلسم السػخىضٍت  ًحّ له ًض

لىا السكىي السػخىضٍت ًاشا ُامىا  زون اإلاسكين الصًً لم ًًط

ت, ًان الصٌت  لها ًال جِبل منهم, أما باليؼبت للجهاث الازاٍض بًط

تي جثبذ للممثل الِاهىوي للصخص الاكخباضي اللام. أما الجهاث ال

ت اللامت ٓمجلؽ السولت و الىُابت  ال جخمخم بالصخصُت ؤلاكخباٍض

عي للمحاػباث و الجاملت و حاملت الاظهط  ت و الجهاظ اإلآط الازاٍض

م السكىي السػخىضٍت, و شلٗ اػدىازا الى  جثبذ لهم الصٌت في ًض

ت. و  liiiالخٕم الصازض مً اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا اإلاصٍط

مً ُاهىن اإلاحٕمت بان اإلاحآم و  29ًذالٍ شلٗ هص اإلاازة 

الهُئاث شاث الادخصاص الِظاتي ًِؽ ًٖىن لها حّ الخصىمت 

ت لِؼذ  امام اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا و بما ان الجهاث الازاٍض

ِا لهصا  livحهاث ُظاةُت ًال ًٖىن لها التراًم امامها. ًدبين لىا ًو

م السك ىي اللطض بأن ؿطغ الصٌت جم جىـُمه في مصط كىس ًض

السػخىضٍت بىػُلت السًم زون ؤلاحالت و الخصسي حُث ئن 

م السكىي أمام اإلاحٕمت السػخىضٍت  اإلاحٕمت هي التي جِىم بًط

الللُا بىاػؼت ممثليها, لصلٗ ًيبغي كلى اإلاـطق اإلاصطي ؤلاهدباه 

.ٗ  الى شل

الفرع الثاني/ شرط الصفة في الدعوى الدستورية أمام 

  -املحكمة الدستورية الكويتية:

م  ذ )ُض بلس ئملان الىـط في ُاهىن اإلاحٕمت السػخىضٍت في الٍٖى

م 1973لؼىت  14 (اإلالس٘ هجس باهه حسز أصخاب الصٌت في ًض

السكىي السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت السػخىضٍت "بمجلؽ ألامت و 

ت". الـذص و  lvمجلؽ الىظضاء و ألاشخاص الؼبُلُت و ؤلاكخباٍض

ٔاًي الملىى الِاىوىي هو :  , صالح ألن ُٕون صاحب حَئن ٔل 

شا ـًُصزَ ه, ُغ هىاْ خالظم بُن الـذصُت وصٌت اإلىؼانـًل

ُصزَ كلى الـذص الؼبُعي ٓما ـذص ـى الـصغلح كلـالم

 lviاالكخباضي.

دُت بـأن جحسًس أصخاب  ٓما ُظذ اإلاحٕمت السػخىضٍت الٍٖى

م السكىي السػخىضٍت أمامها في أحس احٖامها بأهه "  الصٌت في ًض

ُظاء هصه اإلاحٕمت كلى أن ال ًخِسم في أًت مىاظكت و ُس حطي 

 صاحب الـأن ًيها, أو مً 
َّ
جخللّ بالسكىي السػخىضٍت ئال

 كىه, بما مِخظاه أهه ًجب كلى 
ً
 في شلٗ هُابت

ً
ًٌىطه صطاحت

ع داص   كلى جٌٍى
ً
الىُٓل كً صاحب الـأن أن ًٖىن حاصال

ٔالت ا لتي جبُح ًذىله السًم بلسم السػخىضٍت, و أن ًِسم ػىس الى

له شلٗ ئلى ما ُبل ئٌُا٘ باب اإلاطاًلت, و اصساض الخٕم في السًم 

  lviiػالٍ الصٓط".

ه لم ًىـم ُاهىن اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا  ًدبين مما ػبّ بأهَّ

دُت بىصىص زُُِت و صٍطحت ماهُت ؿطغ  ت و الٍٖى اإلاصٍط

الصٌت في السكىي السػخىضٍت و طىابؼها و ؿطوػها, مما ٌلني 

ى اإلاـطق السػخىضي جحسًس شلٗ كلى هحى ًإزي ئلى كسم بأهه كل

م السكىي  ىق في اللبؽ و الومىض بـأن مً ًحّ له ًض الُى

 السػخىضٍت.

 

 املطلب الثاني

شرط الصفة في الدعوى الدستورية أمام املحكمة الاثحادية 

 العليا في العراق

و ًُما ًخللّ بـطغ الصٌت في السكىي السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت 

/ زالثا مً زػخىض 93جحازًت اللُا في اللطاَ ًىجس بانَّ اإلاازة) ؤلا

حسزث اصخاب الصٌت في السكىي السػخىضٍت مً  (2005ػىت

دال٘ هصه كلى أههَّ " و ًٌٕل الِاهىن حّ ٔل مً مجلؽ الىظضاء 

و شوي الـأن مً ألاًطاز و هيرهم حّ الؼلً اإلاباؿط أمام 

إلاجلؽ الىظضاء باكخباضه اإلاحٕمت " حُث بمىحب هصه اإلاازة ًحّ 

م السكىي الِظاةُت امام اإلاحٕمت   ًض
ً
 مؼخِال

ً
ا  ملىٍى

ً
شخصأ

الاجحازًت الللُا للىـط في اإلاىاظكاث الىاؿئت كً جؼبُّ ُاهىن او 

ُطاضاث او اهـمت او حللُماث التي جصسض مً الؼلؼاث الاجحازًت, 

ٔاًت هُئاث و السواةط الخابلت له , و و كباضة مجلؽ الىظضاء حـمل 

ٓصلٗ الىظضاء بصٌاتهم الىؿٌُُت شلٗ الن لىظضاء ًخمخلىن 

ت اإلاؼخِلت باكخباض وؿٌُتهم, اما الىظضاء  بالصخصُت اإلالىٍى
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و في شلٗ ُظذ اإلاحٕمت  lviiiًُإلٌىن بمجمىكهم مجلؽ الىظضاء.

الاجحازًت الللُا " ال جىحه الخصىمت ئلى ألامين اللام إلاجلؽ 

 lixمجلؽ الىظضاء". الىظضاء في الِطاضاث التي جصسض مً

طاز و شوي الـأن مً الاًطاز و اإلاِصىز  ٓما أكؼي هصا الخّ لأًل

عه الِاهىوي  مً ألاًطاز أي شخص ػبُعي أو ملىىي ًخظطض مٓط

مً الِىاهين و ألاهـمت و الِطاضاث الصازضة مً الؼلؼاث 

م السكىي السػخىضٍت.  أنَّ  lxؤلاجحازًت لُٖىن شو صٌت في ًض
َّ
ئال

 شلٗ ال ٌلني بأ
ً
نَّ الصخص الؼبُعي أو اإلالىىي ًـل مخمخلا

م السكىي السػخىضٍت ًِس ًٌِس هصه الصٌت و  بالصٌت في ًض

ًترجب كلى هصا الٌِسان كسم جىحه الخصىمت السػخىضٍت للسم 

جىاًط ؿطغ الصٌت في السكىي, و في شلٗ ُظذ اإلاحٕمت 

الاجحازًت الللُا " ال جصلر وظضاة السًاق الخالُت أن جٖىن دصما 

بسال كً وظاضة السًاق التي حلذ بأمط ػلؼت الاةخالي اش جٖىن 

ت".  lxiجلٗ الىظاضة ُس ًِسث شخصُتها اإلالىٍى

ٓما هجس اؿاضة طمىُت ئلى بلع الجهاث ألادطي ٓأصخاب 

 في )اإلاازة
ً
م السكىي السػخىضٍت ًىجس مثال  93الصٌت في ًض

ً
/ ضابلا

 مً زػخىض حمهىضٍت اللطاَ لؼىت 
ً
 ( و هي2005و دامؼا

الخٖىمت ؤلاجحازًت و حٖىماث ألاُالُم و اإلاحاًـاث و البلسًاث و 

, و ئنَّ كباضة lxiiؤلازاضاث اإلاحلُت, ئشا حصلذ مىاظكاث ًُما بُنها

الخٖىمت ؤلاجحازًت جىصطي ملىاها ئلى ٔل الهُئاث و اإلاإػؼاث 

الخابلت للخٖىمت الاجحازًت و جٖىن اإلاىاظكت باػم ضةِؽ جلٗ 

 لىؿٌُخه أما مطاحلت اإلاحٕمت ًخٖىن الهُئت أو اإلاإػؼت اط
ً
اًت

 lxiiiمً ُبل اإلامثل الِاهىوي لها بـطغ أن ال جِل زضحخه كً مسًط.

م  ٓصلٗ اُطَّ السػخىض بحّ حهاث أدطي لخٖىن شاث صٌت في ًض

السكىي السػخىضٍت كىسما أؿاض اإلاـطق السػخىضي الى ئدخصاص 

ِظاء اإلاحٕمت ؤلاجحازًت في هـط اإلاىاظكاث التي جحصل بين ال

ؤلاجحازي و بين الهُئاث الِظاةُت لألُالُم و اإلاحاًـاث هير 

اإلاىخـمت في ئُلُم, أو بين الهُئاث الِظاةُت لالُالُم أو 

 لٖل مً ضةِؽ  lxivاإلاحاًـاث هير مىخـمت في اُلُم.
ً
و ًحّ أًظا

الجمهىضٍت و مجلؽ الىظضاء و الىظضاء و مجلؽ الىىاب التراًم 

لٗ كىس جىحُه التهمت ئليهم مً أمام اإلاحٕمت الاجحازًت و ش

حُث جخىاًط الصٌت في هصه الخالت لطةِؽ  lxvمجلؽ الىىاب.

 لىؿٌُخه 
ً
الجمهىضٍت باكخباضه صاحب اإلاصلخت و اإلاسعي اطاًت

مِابل مجلؽ الىىاب باكخباضه دصما أو اإلاسعى كلُه في السكىي 

و جٖىن مماضػت الخصىمت مً ُبل اإلامثل الِاهىوي إلاجلؽ 

 
َّ
أنَّ اإلاـطق السػخىضي كلى الطهم مً جحسًسه للجهت  الىىاب, ئال

ه لم ًحسز   أهَّ
َّ
التي جِىم بخىحُه التهمت الى ضةِؽ الجمهىضٍت ئال

الجهت التي جِىم بخىحُه التهمت الى ضةِؽ مجلؽ الىظضاء و 

مما ًصلب مله جحسًس الخصىم في اإلاىاظكت   lxviالىظضاء,

 اإلاؼطوحت كلى اإلاحٕمت الاجحازًت الللُا.

س احٖام اإلاحٕمت ألاجحازًت الللُا كلى  وحىب جىاًط  و  
َّ
جإٓ

الصٌت في اإلاسعي و اإلاسعى كلُه كلى حس ػىاء " ئُامت السكىي 

مً شخص ال صٌت له في ئُامتها ججلل دصىمخه هير مخحِِت, 

ٓصلٗ ال ًصر مذاصمت اإلاسعى كلُه للسم جمخله بالصخصُت 

ت.  lxviiاإلالىٍى

ٌه ح٘ى ؿطغ الصٌت ٓما أكلً اإلاـطق اللطاقي اللاز  ي كً مُى

م ) 5و  4في اإلاازة)  83(مً ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت اللطاقي ُض

مل ًُما لم ًطز ًُه هص 1969لؼىت 
ِّ
 ٕ ( باكخباضه الِاهىن اإلا

ه " 4لخىـُم أمىض الخصىمت, حُث جىص اإلاازة ) ( مىه كلى أهَّ

جصبح دصىمت الىلي والىص ي والُِم باليؼبت إلاا٘ الِاصط 

ٍ  واإلاذجىظ والواةب ودصىمت اإلاخىلى باليؼبت إلاا٘ الُى

 حتى في ألاحىا٘ التي ال ًىٌص 
ً
ودصىمت مً ئكخبره الِاهىن دصما

( جىص باهه " ًصبح أن ًٖىن أحس الىضزت 5ًيها اُطاضه ". و مازة )

دصما في السكىي التي جِام كلى اإلاُذ أو له ولًٕ الخصم في 

ت هى الىاضر الخاةع ل خلٗ اللين" ًخطر مً كين مً أكُان التٓر

هاجين اإلاازجين بأنَّ أصخاب الصٌت في السكىي الِظاةُت التي مً 

اإلامًٕ ئكخباضها أصخاب الصٌت في السكىي السػخىضٍت هم ٔل 

م باليؼبت للِاصط و اإلاذجىظ و الواةب و  ُِّ مً الىلي و الىص ي و الِ

 لؼبُلت السكىي السػخىضٍت ًال ًمًٕ 
ً
الىضزت.مم شلٗ و هـطا

الِىاكس اإلاِطضة في ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت كليها لٖىنها جؼبُّ 

زكىي شاث ػبُلت داصت و جِطضث لخماًت السػخىض و مبسأ 

اإلاـطوكُت لصلٗ كلى اإلاـطق السػخىضي في اللطاَ وطم ُىاكس 

شاث ػبُلت زػخىضٍت لخىـُم ؿطغ الصٌت في السكىي 

 السػخىضٍت.

إلاصلخت بالصٌت في ولِس كالج اإلاـطق اللطاقي مؼألت ئهسماج ا

السكىي و حؼم ٔل دالي بهصا الخصىص كىسما هص في اإلاازة) 



 Journal of the University of Garmian 6 (2), 2019 

 

 
Page 234 

 
  
 

( مً ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت و كس ؿطغ اإلاصلخت ؿطػا 4

م السكىي السػخىضٍت و حلله مً الىـام  مؼخِال مً ؿطوغ ًض

اللام و ال ًمًٕ الاجٌاَ كلى مذالٌخه و ًمًٕ للمحٕمت ان 

و كىس lxviiiاًت مطحلت كليها السكىي.ًثيرها مً جلِاء هٌؼها و في 

كسم جىحه الخصىمت أو ئولسام الصٌت لسي ضاًم السكىي جِىم 

 
ً
,  و ُس ًٖىن ئولسام الصٌت  lxixاإلاحٕمت بطز السكىي ؿٕال

م السكىي و في شلٗ  بؼبب ًِس صاحب الصٌت لصٌخه, في ًض

ُظذ اإلاحٕمت ؤلاجحازًت الللُا في الخٕم الصازض منها بلسم 

ضز السكىي بؼبب ئُالت محاًف هِىىي مً  جىحه الخصىمت و 

م السكىي.  lxxمىصبه و ًِساهه لصٌخه الىؿٌُُت في ًض

م زكىاه  ٓما جٖىن الخصىمت هير مىحهت حا٘ ُُام اإلاسعي بًط

بصٌخه الصخصُت, و في شلٗ ُظذ اإلاحٕمت ؤلاجحازًت الللُا أنَّ 

 ألحس 
ً
هاةب مجلؽ الىىاب) ًىهازم ًىػٍ ٓىا( باكخباضه ممثال

م السكىي بصٌخه الصخصُت  الٕخل الؼُاػُت ًُه ُس ُام بًط

 كً ٓخلت آؿىضٍين و ٔلساهُين, و 
ً
اإلاجطزة و لِؽ بصٌخه هاةبا

الخا٘ هصه جٖىن الخصىمت هير مخىحهت و مً حّ اإلاحٕمت اأ 

 بىص اإلاازة 
ً
مً  80جحٕم بطز السكىي مً جلِاء هٌؼها كمال

 lxxiُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت اللطاقي.

 

 الثالثاملبحث 

 شرط امليعاد في الدعوى الدستورية 

ه هى " ألاحل الصي ًحسزه الِاهىن, إلحطاء كمل  ٌلطي اإلاُلاز بأهَّ

مً أكما٘ اإلاطاًلاث دالله, أو ُبل حلىله, أو هى ألاحل الصي 

ه  lxxiiًحطم الِاهىن ئحطاء اللمل حتى ًىِط ي"  بأهَّ
ً
و ٌلطي أًظا

بها ؤلاحطاء كباضة كً ًترة ظمىُت ًحسزها الِاهىن ًُِس 

أو هى ألاحل أو اإلاهلت العمىُت التي ًحسزها الِاهىن  lxxiiiالِظاتي".

إلحطاء كمل ملين, بحُث ئشا ئهِط ى هصا ألاحل ئمخىم ئحطاء 

 lxxivاللمل". 

م  ه هى الـطغ الصي ًحسزه الِاهىن لًط أو ًمًٕ الِ٘ى بأهَّ

 كلى ئػخِطاض اإلاطآع 
ً
السكىي بمىحبه دال٘ مسة ملُىت حٌاؿا

أما ًُما ًخللّ بٌهىم اإلاُلاز ٓـطغ لِب٘ى   lxxv.الِاهىهُت

ه هى " اإلاسة العمىُت التي  ٌه بأهَّ السكىي السػخىضٍت ًُمًٕ حلٍط

م السكىي السػخىضٍت داللها, و ٌؼِؽ حِه في  ًمًٕ للمسعي ًض

لها بؼِىػها لخماًت اإلاطآع الِاهىهُت و جحُِّ ؤلاػخِطاض في  ًض

 اإلالامالث الِاهىهُت.

لُه في الٌِه السػخىضي أنَّ حمُم الؼَط هير حُث مً اإلاخٌّ ك

م السكىي السػخىضٍت داللها, باػخثىاء  َُّسة بمسة ملُىت لًط مِ

حالت واحسة, وهي السًم الٌطعي الصي ًثيره الخصم أمام محٕمت 

اإلاىطىق, حُث ًخىحب كلى شلٗ الخصم بلس أن جِسض محٕمت 

ح إلاً اإلاىطىق حسًت السًم جأحُل هـط السكىي ألاصلُت وجصط 

 ملًُىا له لُخم 
ً
م زكىاه السػخىضٍت وجظم له أحال أزاض السًم ًض

ئجذاش شلٗ ؤلاحطاء دالله, وئال ًلً جِبل زكىاه ئشا ججاوظ جلٗ 

لصلٗ ػيخٖلم في هصا اإلابحث كً ؿطغ اإلاُلاز في  lxxvi اإلاسة.

السكىي السػخىضٍت, و شلٗ مً دال٘ جِؼُم اإلابحث ئلى مؼلبين 

اػت ؿطغ اإلاُلاز في السكىي اإلاؼلب ألا٘و هذصصه لسض 

السػخىضٍت أمام الِظاء السػخىضي اإلاِاضن, و اإلاؼلب الثاوي 

للبحث كً ؿطغ اإلاُلاز في السكىي السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت 

 .َ   ؤلاجحازًت الللُا في اللطا

 املطلب الاول 

شرط امليعاد في الدعوى الدستورية أمام القضاء الدستوري 

 املقارن 

ؼلب حؼلُؽ الظىء كلى ؿطغ اإلاُلاز في هحا٘و في هصا اإلا

ت و  السكىي السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا اإلاصٍط

دُت في ًطكين مؼخِلين ٓما ًأحي:   -اإلاحٕمت السػخىضٍت الٍٖى

الفرع ألاول/ شرط امليعاد في الدعوى الدستورية أمام 

  -املحكمة الدستورية العليا املصرية:

التي حسز اإلاـطق ًيها اإلاُلاز بـٖل حلس زولت مصط مً الس٘و 

واضر مً دال٘ ُاهىن اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا, و حسز إلاً 

م السكىي بصلٗ أمام   ال ًجاوظ زالزت أؿهط لًط
ً
أزاض السًم مُلازا

م السكىي في اإلاُلاز ُكسَّ  اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا, ًاشا لم جًط

.ً ( )مً 29ازة )و شلٗ في الٌِطة )ب( مً م lxxviiالسًم ٓأن لم ًٕ

م  ت ُض  1979لؼىت  48ُاهىن اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا اإلاصٍط

م  ه ؿطغ 1998لؼىت  168اإلالس٘ بالِاهىن ُض (التي جىص كلى أهَّ

ه" ئشا زًم أحس الخصىم أزىاء هـط زكىي أمام ئحسي  اإلاُلاز بأهَّ
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اإلاحآم أو الهُئاث شاث ؤلادخصاص الِظاتي بلسم زػخىضٍت 

ةحت وضأث اإلاحٕمت أو الهُئت أنَّ السًم حسي هص في ُاهىن أو ال 

 ال ًجاوظ زالزت 
ً
أحلذ هـط السكىي وحسزث إلاً أزاض السًم مُلازا

م السكىي بصلٗ أمام اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا, ًاشا  أؿهط لًط

م السكىي في اإلاُلاز أكخبر السًم ٓأن لم ًًٕ". و ئنَّ مُلاز  لم جًط

 لٌِطة
ً
ِا م السكىي السػخىضٍت ًو )ب( مً اإلاازة اإلاصٔىضة مً  ًض

 ًلً جِبل السكىي 
ِّ
الخخمُاث التي ًجب الالتزام بها و ئال

  lxxviiiالسػخىضٍت.

م مِسم السًم زكىاه أمام اإلاحٕمت السػخىضٍت في  أما ئشا لم ًًط

اإلاُلاز اإلاحسز أكخبر السًم ٓأن لم ًًٕ وئنَّ وطم زالزت أؿهط 

الخس اإلاِطض ٓحس أُص ى هاًخه النزو٘ بٖل مسة ججاوظها ئلى 

 و ئشا حاوظث محٕمت اإلاىطىق هصا اإلاُلاز ًال ًجىظ إلاِسم 
ً
ُاهىها

و أنَّ مُلاز الثالزت أؿهط  lxxixالسًم اُامت زكىاه بٌىاث هصه اإلاسة.

م السكىي  الصي ًططها اإلاـطق كلى هحى آمط ٓحس أُص ى لًط

 لىص الٌِطة )ب( مً اإلاازة 
ً
ا ًِ اإلاـاض ئليها  ٩٢السػخىضٍت ػب

ا ًُِس محٕمت اإلاىطىق و الخصىم كلى حس ٌلخبر مُلازً  ًُ ا حخم

ػىاء, ًان هي ججاوظجه أو ػٕخذ كً جحسًس أي مُلاز ًُخلين 

م زكىاهم السػخىضٍت ُبل ئهِظاء  كلى الخصىم أن ًلتزمىا بًط

ٔاهذ هير مِبىلت.  انَّ اإلاسة اإلاحسزة  lxxxهصا الخس ألاُص ى, وئال 
َّ
ئال

م السكىي السػخىضٍت ًمًٕ الخِلُل منه  لًط
ً
ا بأُل مً زالزين ًىما

ه ال ًمًٕ ججاوظ اإلاُلاز اإلاحسز للسكىي, َّ٘ أهًّ و   lxxxiٓما في مصط ئ

أنَّ مُلاز السكىي السػخىضٍت مً الىـام اللام, مما ًترجب كلُه 

اهه في حالت ججاوظ مُلاز السكىي السػخىضٍت كً الخس ألاكلى له 

  lxxxiiًخم النزو٘ به ئلى الخس الصي وطله اإلاـطق.

ُلاز السكىي السػخىضٍت ُس ًخم ُؼله و أدظم ُاهىن و ئنَّ م

اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا اإلاصطي مُلاز السكىي السػخىضٍت ئلى 

ت  ٍ اإلاِطضة في ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت و الخجاٍض ُىاكس الُى

ِصس باهِؼاق مُلاز السكىي السػخىضٍت, أن  lxxxiiiاإلاصطي و. ٍو

بلس, زم ًؼطأ كاضض شلٗ اإلاُلاز ُس بسأ بالٌلل, لٕىه لم ًيخه 

ًإزي ئلى ُؼم هصه اإلاسة, بحُث ًترجب كلُه ئػِاغ اإلاسة 

الؼابِت التي اهِظذ ئلى حين ظوا٘ ػبب الِؼم, وحُنها ًبسأ 

ٔاهذ مِطضه له  ػٍطان اإلاُلاز مً حسًس بمسة ممازلت لخلٗ التي 

مً ُبل محٕمت اإلاىطىق, وال ٌلخس باإلاسة الؼابِت التي ػِؼذ 

مً ُاهىن اإلاحٕمت  54ووًِا إلاازة   lxxxivبىحىز شلٗ اللاضض

ترجب كلى جِسًم ػلب ؤلاكٌاء  السػخىضٍت الللُا اإلاصطي: "..... ٍو

م السكىي بلسم السػخىضٍت " .  ُؼم اإلاُلاز اإلاحسز لًط

و ُس ًمخس مُلاز السكىي السػخىضٍت, ٓما في اللؼالث الطػمُت 

ىم ًاشا صازي آدط اإلاىكس كؼلت ضػمُت ئمخس هصا اإلاُلاز ئلى ً

٘ كمل بلس هصه اللؼلت و يهسي اإلاـطق مً وطم ؤلامخساز  أوَّ

و ُس ًيخهي  lxxxvاإلاؼاواة في ئحطاءاث الخِاض ي بين الخصىم,

م صاحب اإلاصلخت زكىاه,  مُلاز السكىي السػخىضٍت زون أن ًًط

ه ال ًجىظ ئكؼاءه مهلت حسًسة, و في حا٘ ئكؼائها  ئش أنَّ ألاصل أهَّ

ه ئشا ج lxxxviله ِطضث اإلاهلت الجسًسة ُبل ئهِظاء ًٖىن الخٕم بأهَّ

 لها, 
ً
اإلاسة ألاصلُت ًانها جخسادل ملها وجصبح حعًءا منها وئمخسازا

وكلى دالي شلٗ ًاهه ئشا جم جحسًس اإلاهلت الجسًسة بلس ئهِظاء 

اإلاسة الؼابِت ألاصلُت ًخلخبر اإلاسة الجسًسة مىٌصلت كً 

لجسًسة, ألاصلُت, واؿترغ أصخاب هصا الطأي لإلكخساز باإلاهلت ا

 وبـٖل ُاػم وحاظم بما 
ً
أن جٌصر محٕمت اإلاىطىق كنها صطاحت

ابت اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا, وئػخلاهىا في ضأيهم  ًذظم لُط

ت,  اإلاصٔىض بحٕم صسض كً اإلاحٕمت السػخىضٍت الللُا اإلاصٍط

ه ال ًجىظ إلاحٕمت اإلاىطىق  ٓصلٗ أن  ُطضث بمىحبه " وحُث ئهَّ

ألت السػخىضٍت مهلت حسًسة ججاوظ جمىح الخصم الصي أزاض اإلاؼ

م السكىي السػخىضٍت ما  بها حسوز اإلاُلاز الصي ططبخه ئبخساًء لًط

لم ًًٕ ُطاضها باإلاهلت الجسًسة ُس صسض كنها ُبل اهِظاء اإلاُلاز 

ٔان ُس صسض كنها بلس ًىاجه هسا مُلاًزا حسًًسا  , ًاشا  ألا٘و

ل مىِؼم الصلت به ومجطًزا ُاهىًها مً ٔل أزط, وال  ًجىظ الخلٍى

كلُه بالخالي, بما مإزاه أن ملُاض الاكخساز باإلاهلت الجسًسة أو 

اػطاحها, هى ئجصالها باإلاسة ألاصلُت أو ئهٌصالها كنها, ًٖلما 

جِطضث اإلاهلت الجسًسة ُبل اهِظاء اإلاسة ألاصلُت, ًانها جخسادل 

ملها وجصبح حعءا منها وامخساًزا لها, وكلى هُِع شلٗ أن ًخم 

هصه اإلاهلت بلس اهتهاء اإلاسة ألاصلُت, ئش حوسو كىسةص مىبخه جحسًس 

الصلت بها, هير مىسمجت ًيها, أو واُله في هؼاُها, وهٍطبت كنها, 

وشلٗ ٔله ؿٍطؼت أن جٌصر ألاوضاَ كً اججاه ئضازة محٕمت 

اإلاىطىق اججاها ُاػًلا حاظًما ئلى مىح الخصم جلٗ اإلاهلت, وبما 

ابت اإلاحٕمت السػخى   lxxxviiضٍت الللُا.ًذظم لُط
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ٍ اإلاُلاز كىسما ًىاحه الؼاكً بلع الـطوي التي  و ُس ًخم ُو

ٌؼخحُل ملها مباؿطة السكىي السػخىضٍت في اإلاسة اإلاحسزة له 

ٔاإلاطض اللِلي باكخباضه ُىة ُاهطة, و اشا جحِّ ػبب  ُاهىها 

 بلس ظوا٘ ػبب 
َّ
ٍ ُبل بسء اإلاُلاز ال ًبسأ اإلاُلاز الا الُى

ا ئشا ؿ ٍ, أمَّ ٍ ازىاء ػٍطان اإلاُلاز و ُبل الُى هط ػبب الُى

ٍ اإلاُلاز و ٌلىز ئلى الؼٍطان بلس ظوا٘ ػبب  ئهتهاء مسجه, ًخُى

 lxxxviiiالاًِاي الػخٕما٘ باقي مسة اإلاُلاز.

الٌطق الثاوي: ؿطغ اإلاُلاز في السكىي السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت 

دُت: تي  -السػخىضٍت الٍٖى ٍ اإلاـطق الٍٖى ًدبين لىا مً زضاػت مُى

ه لم ًأث بىص لخىـُم مُلاز في  ُاهىن اإلاحٕمت السػخىضٍت بأهَّ

م السكىي السػخىضٍت في مازة )  ( مىه. 4ًض

م السكىي ًمٕىىا الطحىق   لوُاب الىص لخحسًس مُلاز ًض
ً
و هـطا

م ) تي ُض  1980لؼىت  38ئلى ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت الٍٖى
ً
( ُُاػا

مىه  51ؿاض في اإلاازة مم ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت اللطاقي و الصي ا

ئلى أنَّ " ئشا حظط اإلاسعي واإلاسعى كلُه أمام اإلاحٕمت مً جلِاء 

هٌؼيهما وكططا كليها هعاكهما ًللمحٕمت أن حؼمم السكىي في 

 حسزث لها حلؼت أدطي وكلى 
َّ
الخا٘ وجٌصل ًيها أن أمًٕ وئال

ٔاجب اإلاحٕمت أن ٌؼخىفي ئحطاءاث ُُس الِظُت بالجس٘و بلس 

م السكىي هى جأٍضر زًم جحصُل الط  ػم". مما ٌلني أنَّ مُلاز ًض

الطػم, و شلٗ كلى الطهم مً كسم وحىز هص ح٘ى ئػىاز ُاهىن 

تي.  اإلاحٕمت ئلى ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت الٍٖى

 املطلب الثاني

شرط امليعاد في الدعوى الدستورية أمام املحكمة الاثحادية 

 العليا في العراق

ؤلاجحازًت الللُا و ال هـامها السادلي لم ًحسز ُاهىن اإلاحٕمت 

م السكىي السػخىضٍت داللها,  اإلاسة التي ٌؼخؼُم الؼاكً ًض

( مً الىـام السادلي للمحٕمت 19لصلٗ و بمىحب اإلاازة )

ّ أحٖام ُاهىن اإلاطاًلاث  ه " جؼب ؤلاجحازًت الللُا التي جىص بأهَّ

م )  م )  1969( لؼىت  83اإلاسهُت ُض اهىن ؤلازباث ُض (  107ُو

ًُما لم ًطز به هص داص في ُاهىن اإلاحٕمت  1979لؼىت 

الاجحازًت الللُا وفي هصا الىـام " و بما ان اإلاازة اإلاصٔىضة  

٘ كلُه في ٔل ما لم ًطز  أكخبرث ُاهىن اإلاطاًلاث اإلاسهُت هى اإلالى

بـأهه هص داص في ُاهىن اإلاحٕمت ؤلاجحازًت الللُا و الىـام 

( مً ُاهىن 207مً مازة   4السادلي , ًبمىحب )ًِطة  

م السكىي كىس زًم الطػم  اإلاطاًلاث اإلاسهُت ًبسأ مُلاز ًض

مً ُاهىن اإلاطاًلاث اللطاقي  48/2الِاهىوي كنها.ٓما جىص اإلاازة 

اإلالس٘ كلى أنَّ )السكىي الِظاةُت حلس ُاةمت مً جأٍضر زًم 

 الطػم كنها أو ؤلاكٌاء مىه أو جأحُله(

ث في بلع ُطاضاتها ما شهب وئنَّ اإلاحٕمت ؤلاجحازًت  الللُا أٓسَّ

اهىنها مً كسم جحسًس مسة للؼلً اإلاباؿط, ئش  ئلُه السػخىض ُو

 بذصىص 
ً
لم ًخظمً الىص السػخىضي وال ُاهىن اإلاحٕمت هصا

اإلاسة التي ًخىحب ًيها جِسًم الؼلً للمحٕمت, وهصا ًجلل 

ذ  الِىاهين وألاهـمت كططت للؼلً بلسم السػخىضٍت في أي ُو

ر  بلس / 10/ 23هٌاشها, و شلٗ ما أوضزجه اإلاحٕمت في ُطاضها بخاٍض

, بِىلها ) ...أما بـأن السًم بمط ي مسة ظمىُت كلى حـَطم 2013

الِاهىن اإلاصٔىض ًانَّ شلٗ ال ًح٘ى زون الؼلً بلسم زػخىضٍخه 

 lxxxixحُث ال ًذظم الؼلً إلاسة ػِىغ أو جِازم....(

ث كلى الخُُِس  م و في بلع أحٖامها أٓسَّ بمسة ملُىت كىس ًض

السكىي السػخىضٍت كىسما ُظذ بانها: " جطز السكىي اشا اُُمذ 

ٓصلٗ ُظذ اإلاحٕمت الاجحازًت  xcداضج اإلاسة الِاهىهُت"

باكخباضها جطاعي ؿطوي اػطاي السكىي ًُما ًخللّ بالخُِس 

بمُلاز السكىي السػخىضٍت كىسما ُظذ في ُطاض لها بانها "كلى 

كٍطظت السكىي أن جبين الؼاكت التي اإلاحٕمت كىس ئبؼالها 

ٔان كليها اهخـاض اإلاسعي لٌترة مىاػبت مطاكاة  اجذصث الِطاض ًيها و 

ذ الخاطط ػُما و ئنَّ اإلاسعي ُس ئكخاز  لـطوي اإلاىاصالث في الُى

ٓما ُظذ اإلاحٕمت الاجحازًت  xciحظىض الجلؼاث الؼابِت"

مها بأنَّ الللُا بحخمُت مُلاز السكىي كىسما أؿاضث في أحس احٖا

الؼلً هير مِسم في مُلازه اإلاحسز و جِسًمه كىس اهتهاءه " ٌلس 

الؼلً مِسم داضج اإلاسة الِاهىهُت لسًم الطػم كىه بلس اهتهاء 

 xciiاإلاسة اإلالُىت للؼلً و هي مسة حخمُت"

ٌم  لصلٗ كلى اإلاـطق السػخىضي في اللطاَ أن ٌلبر كً مُى

لٗ بخلسًل بصسز ؿطغ اإلاُلاز في الجلىي السػخىضٍت و ش

 19الىـام السادلي للمحٕممت ؤلاجحازًت الللُا و حصي اإلاازة 

مىه و ئًطاز هصىص واضخت و صٍطحت لخحسًس ؿطغ اإلاُلاز في 

السكىي السػخىضٍت ٓما ًلل اإلاـطق اإلاصطي الصي حسزه بثالزت 

م زكىاه داللها, ألنَّ شلٗ ٌؼاكس في  اؿهط ٌؼخؼُم اإلاسعي ًض
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از في جؼبُِاث اإلاحٕمت ؤلاجحازًت حؼم الخالي ح٘ى ؿطغ اإلاُل

الللُا ألهه مً هير الجاةع ؤلاكخماز في جحسًس مسة جِسًم السكىي 

الى ُاهىن كازي ٌؼهل حلسًله مً ُبل الؼلؼت الدـَطلُت , ٓما 

أنَّ السكىي السػخىضٍت شاث ػبُلت داصت جِخط ي ان ًخم 

لها بما ًخٌّ مم هصه الؼبُلت.  جحسًس مىكس لًط

 الخاثمة

في داجمت هصا البحث جىصلىا الى كسة اػخيخاحاث و مِترحاث 

  -هسضحها ازهاه:

ال حـىا كىس السضاػت بان ؿطوغ السكىي السػخىضٍت هي  -1

هٌؼها ؿطوغ السكىي الِظاةُت اللازًت في الٌِه اإلاِاضن و 

الِاهىن اللطاقي بما ًُه الىـام السادلي للمحٕمت ؤلاجحازًت 

م الللُا أو ُاهىن اإلاطاًلاث  , 1969لؼً  83اإلاسهُت اللطاقي ُض

ه و مم حؼلُمىا بأنَّ السكىي السػخىضٍت زكىي ُظاةُت و   ئهَّ
َّ
ئال

 أنَّ ػبُلتها جِخط ي أن جىطم 
َّ

ٌؼخلعم جىاًط هٌؽ ؿطوػها ئال

 لها ُىاكس داصت لخىـُمها.

ئنَّ ؿطوغ ُب٘ى السكىي السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت ؤلاجحازًت  -2

جحسًسها بصىضة واضخت و زُُِت الللُا في اللطاَ لم ًخم 

طمً الىـام السادلي للمحٕمت حُث هجس حلاضض حلي بين 

ؿطوػها, ًمثال هطي بأنَّ اإلاـطق ئؿترغ اإلاصلخت الصخصُت 

اإلاباؿطة و حلل الظطض الىاُعي اإلالُاض الٌاصل لخحُِّ 

اإلاصلخت الصخصُت اإلاباؿطة في السكىي السػخىضٍت, و في مٖان 

لىص جم جؼبُِه أو ًطاز جؼبُِه كلُه آدط اؿترغ أن ًٖىن ا

بملنى ئنَّ الظطض لم ًِم بلس, ٓصلٗ أنَّ كباضة ًطاز جؼبُِه 

كلُه حـير ئلى اإلاؼخِبل في حين ئؿترغ أن جٖىن اإلاصلخت 

 اإلالخبرة في السكىي السػخىضٍت حالت.

لم ًخم جحسًس أصخاب اإلاصلخت في السكىي السػخىضٍت أمام  -3

ي اللطاَ, و ال هىق اإلاصلخت اإلالخبرة اإلاحٕمت الاجحازًت الللُا ف

ٓـطغ لِب٘ى السكىي السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت الاجحازًت 

 لٖل أػلىب 
ً
الللُا في اللطاَ, ٓما لم ًخم جحسًس اإلاصلخت جبلا

مً أػالُب السكىي السػخىضٍت اإلاخبلت أمام اإلاحٕمت 

 ؤلاجحازًت الللُا.

ه التراًم ًُما ًخللّ بـطغ الصٌت لم ًخم جحسًس مً ًحّ ل  -4

أمام اإلاحٕمت ؤلاجحازًت الللُا بصىضة زُُِت ٓصاحب الصٌت 

ت في ئػاض السػخىض و  ما حاء اإلاـطق اللطاقي بىصىص مخٌُط و ئهَّ

 ان ػبُلت السكىي 
َّ
ُاهىن اإلاحٕمت و الىـام السدلي, ئال

لها.  السػخىضٍت جِخط ي أن ًخم جحسًس أصخاب الصٌت في ًض

 باليؼبت لـطغ اإلاُلاز في السكى  -5
ً
ي السػخىضٍت ًنري حلاضطا

ـمت لـطوغ السكىي السػخىضٍت أمام  ِّ
 بين الِىاكس اإلاى 

ً
واضخا

اإلاحٕمت ؤلاجحازًت الللُا و بين جؼبُِاث اإلاحٕمت ؤلاجحازًت 

م السكىي السػخىضٍت  الللُا, ًبالطهم مً كسم جحسًس مُلاز ًض

طمً السػخىض و ُاهىن اإلاحٕمت و الىـام السادلي هىاْ 

مً اإلاحٕمت ؤلاجحازًت الللُا جإٓس كلى ططوضة  أحٖام صازضة

م السكىي السػخىضٍت.  الخُُِس بمُلاز ملين كىس ًض

 

 التوصيات 

هِترح بصسز ؿطوغ ُب٘ى السكىي السػخىضٍت امام اإلاحٕمت 

  -الاجحازًت الللُا في اللطاَ اإلاِترحاث آلاجُت:

مت لـطوغ ُب٘ى السكىي أمام اإلاحٕمت  -1
ِّ
ـ  وطم ُىاكس مى

ؤلاجحازًت الللُا في اللطاَ بصىضة جٌصُلُت ال لبؽ ًيها و ال 

همىض و كسم ؤلاكخماز كلى ُىاكس الِاهىن اللازي, و لصلٗ 

مً اإلاٌطوض جحسًس ؿطوغ ُب٘ى السكىي طمً السػخىض و 

ؤلاكخماز اًظا كلى الِطاضاث و ألاحٖام الصازضة مً اإلاحٕمت 

 ؤلاجحازًت الللُا ٓؼىابّ ُظاةُت.

اب اإلاصلخت في السكىي السػخىضٍت و هىق اإلاصلخت جحسًس أصخ -2

اإلال٘ى كلُه ٓـطغ لِب٘ى السكىي السػخىضٍت ًُما لى أمًٕ 

ُب٘ى اإلاصلخت اإلاحخملت بجاهب اإلاصلخت الِاةمت أو اإلاباؿطة, و 

جىطُح ملنى اإلاصلخت بحُث ًدبين للجمُم هل اإلاِصىز 

ِت السًم بلسم السػخىضٍت هى الخالظ  ِا لؼٍط م بين باإلاصلخت ًو

اإلاصلخت في السكىي اإلاىطىكُت و السكىي السػخىضٍت اإلاباؿطة 

اإلاِامت أمام اإلاحٕمت ؤلاجحازًت الللُا أو مصلخت اإلاسعي في 

اُامت السكىي اإلاباؿطة أمام اإلاحٕمت ؤلاجحازًت الللُا زون أن 

جٖىن هىاْ أي زكىي مىـىضة أمام اإلاحٕمت التي جم السًم 

 بلسم زػخىضٍت ُاهىن أمامها.

الدؼاوي بين الجهاث الطػمُت و ألاشخاص بصسز ؿطغ  -3

اإلاصلخت, كلى وحه ًخم الؼماح ألي شخص ئُامت السكىي 

السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت ؤلاجحازًت الللُا ًُما ًخللّ بـطغ 
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اإلاصلخت في ئُامت السكىي, أو ئشا أمًٕ ؿؼب ؿطغ اإلاصلخت 

 في السكىي السػخىضٍت لٖىنها زكىي شاث ػبُلت داصت و ال 

تهسي حماًت الخِىَ الصخصُت و اإلاالُت بصىضة مباؿطة و 

ما هاًتها حماًت هصىص السػخىض.  ئهَّ

م السكىي السػخىضٍت  -4 هِترح جحسًس أصخاب الصٌت في ًض

بىصىص صٍطحت و محسزة إلمٖاهُت الطحىق ئليها كىس ئُامت 

السكىي السػخىضٍت أمام اإلاحٕمت ؤلاجحازًت الللُا, و شلٗ 

 لٖىن السػخىض ًخمخم ًٖىن بدىـُم هصه 
ً
اإلاؼألت زػخىضٍا

سة. َِّ  إلحطاءاث مل
ً
ِا  ًو

َّ
 بالؼمى و ال ًمًٕ حلسًله ئال

الىص زػخىضٍا كلى جحسًس ؿطغ اإلاُلاز و وحىب ؤلالتزام به  -5

م السكىي أمام اإلاحٕمت ؤلاجحازًت الللُا, ألنَّ ؤلاكخماز  كىس ًض

الللُا  كلى ألاحٖام و الِطاضاث الصازضة مً اإلاحٕمت ؤلاجحازًت

ت اإلاُلاز الصي ًجب التراًم أمام اإلاحٕمت الاجحازًت الللُا  إلالًط

 ًإزي ئلى ؤلاضباْ و كسم ؤلاػخِطاض في ألاوطاق الِاهىهُت. 
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 . 433, ص:2011الثِاًت لليـط و الخىظَم, 
lxxv

 .182سض ػابّ, ص: ًىـط: ز. ًخخي الىحُسي, مص - 
lxxvi

ع محمس ػاإلاان, طىابؽ و ُُىز الطُابت  ًىـط: ز. -  كبس اللٍع

 .349السػخىضٍت, مصسض ػابّ, ص: 
lxxvii

ا   53/ ب و  29اإلاازجين  -  مً ُاهىن اإلاحٕمت السػخىضٍت اللُل

ت ضُم   .1979لؼىت  48اإلاصٍط
lxxviii

ت في   -  ا اإلامصٍط الخٕم الصازض مً اإلاحٕمت السػخىضٍت اللُل

ت "زػخىضٍت" في  2لؼىت  29م ُظُت ضُ  .1982/ 3/4ُظاُة
lxxix

ت في ُظُت   ا اإلاصٍط الخٕم الصازض مً اإلاحٕمت السػخىضٍت اللُل

ت "زػخىضٍت" في  20لؼىت  27ضُم    -.1/8/1999ُظاُة
lxxx

ت في ُظُت  -  ا اإلاصٍط الخٕم الصازض مً اإلاحٕمت السػخىضٍت اللُل

ت"زػخىضٍت" في  5لؼىت  4ضُم   21/4/1984ُظاُة
lxxxi

ع محمس ػاإلاان , ضُابت زػخىضٍت الِىاهين,  -  ًىـط: ز.كبس اللٍع

, ٓصلٗ أ.ز. ًخخي  ٩٤٢, ص ٧٢٢١, زاض الٌٕط اللطبي لليـط,1غ

,  ٧٨٤الىحُسي , الِظاء. السػخىضي في ًلؼؼين , مصسض ػابّ, ص 

, هِال ٩٩٩ٓصلٗ اإلاحامي هال٘ ًىػٍ ئبطاهُم اإلاصسض الؼابّ, ص: 

ماوي, مصس  .148ض ػابّ, ص: كً:كمط حمعة التٓر
lxxxii

 .518ًىـط: ز. محمس ًإاز كبس الباػؽ, مصسض ػابّ, ص:  - 
lxxxiii

ا اإلاصطي و مازة  28مازة  -   26مً ُاهىن اإلاحٕمت السػخىضٍت اللُل

ا الٌلؼؼُني.  مً ُاهىن اإلاحٕمت السػخىضٍت اللُل
lxxxiv

ماوي, مصسض ػابّ, ص:   -   .152ًىـط: كمط حمعة التٓر
lxxxvlxxxv

ت اإلاصطي ضُم مً ُاهىن  16مازة  -  ت و الخجاٍض اإلاطاًلاث اإلاسُه

 .1986لؼىت 13
lxxxvi

 .347ًىـط: ز. ضًلذ كُس ػُس, مصسض ػابّ, ص: - 
lxxxvii

ت زػخىضٍت في  11لؼىت  15الِظُت ضُم   -   .31/12/1993ُظاُة
lxxxviii

ًىـط: ز. محمس صالح كبس البسٌم الؼُس, مصسض ػابّ, ص:  - 

270. 
lxxxix

, ميـىض في اإلاىُم  2013/اجحازًت / اكالم /  86الِطاض ضُم  - 

ت الاجحازًت في اللطاَ.  الطػمي للؼلؼت الِظاُة
xc

ا في ُظُت ضُم   -  / 105الِطاض الصازض مً اإلاحٕمت الاجحازًت اللُل

.و  الِطاض الصازض منها في ُظُت 2013/ 5/ 27, في 2013اجحازًت / جميز 

 .2013/ 5/ 27, في 2013/ اجحازًت/ جميز 110ضُم
xci

ا في ُظُت ضُم الِطاض الصازض   -   110مً اإلاحٕمت الاجحازًت اللُل

 . 2013/ 5/ 27في  2013/اجحازًت/ جميز 
xcii

ا في ُظُت  ضُم  -   39الِطاض الصازض مً اإلاحٕمت الاجحازًت اللُل

 .2015/ 18/1, في 2014اجحازًت / اكالم / 


