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  : وضع الؾثيقة الجستؾرية رظخيقة السشحة اولا 

 س/ ما سبب قيام الحكام او السمؾك في اصجار الجساتيخ بظخيقة السشحة ؟

رداب  ااا يجاجال الحكاام ااؽ تياارات نذاؾا اشذاا  يعاؾد وضع الحكام لمجسااتيخ هذاحا الظخيقاةان  ج/
عماى سامظانذؼم اساا دفعذااؼ الاى الغذاؾر رسغذااخ الستلزاب عماى الذاع  عااؽ طخيا  اشحا ل وثااا   

 فذحا الجساتيخ تبجوا وليجة الرادة الحخة لمحاكؼ.رية تقيج اؽ سمظانذؼ لرالح الذع م دستؾ 

إذ يتشااز  السماػ عاؽ  اد   السمكيية  يحهب بعض الفقه الى ان السشحة ال تغهخ اال فيي االظغسية
اؽ سمظات  السظمقة لمذع م هيشسا يحه  قدؼ أنخ الى ان طخيقاة السشحاة فاي وضاع الجسااتيخ ل 
تقترخ عمى الشغام السمكايم إذ قاج تغذاخ فاي عاب نغاام الحكاؼ السمكاي وظاحلػ النغساة الناخ م 

 .ال ان  يشذأ راإلرادة السشلخدة لمدمظة

   مزسؾن طخيقة السشحة وامثمتها 3  .1

يقرااج رالسشحااة ظظخيقااة لؾضااع الؾثيقااة الجسااتؾرية : اسااتقض  الحاااكؼ فااي وضااع الؾثيقااة الجسااتؾرية 
دون ان يذارظ ل الذع  في وضعذام تتؼ عؽ طخي  تشاز  الحااكؼ عاؽ  اد  ااؽ سامظات ل السظمقاة 

 لمذع  في صؾرة عذؾد او اؾاثي  او نرؾص دستؾرية.



ح الحاكؼ الجستؾر لمذع  ررؾرة تمقا ية اؽ تمقا  نلد ل يتشاز  عؽ  د  اؽ سمظات  قج يكؾن اش
ويقيجها رالؾثيقة التي يزعذا رإرادة السشلخدة راعتبارها اشحة لمذع م او يرجر الجستؾر رظخيقة 

 السشحة ردب  الزغط الذعبي عمي م وهؾ الغال .

يبا ة يتحجث فيذا عؽ رغبت ل في اسعاد شعب ل كثيخاا اا نجج الحكام يرجرون الؾثيقة الجستؾرية هج
 .1923لإلرادة الذعبيةم ظسا في ديبا ة دستؾر ارخ لعام وعدا ل عؽ افداح السجا  

 ااثمة الجساتيخ التي وضعت رظخيقة السشحة : 

 .1114دستؾر فخظدا لعام  .1
3 يعييج الفقييه هييحا الجسييتؾر  يييخ مثييال لمجسييتؾر السسشييؾ   1111لعييام  دسييتؾر بافاريييا .2

بحجيية اظييه لييؼ يفييخم كمييى السمييػ ومييعهخ ليي  نييان مشحيية  الريية مشييهخ لمذييعب دون ان 
 يمتدم في مؾاجهتهخ باي التدام.

 .1223دستؾر مرخ لعام  .3

ػاثرػاضطظحظػرضىػاضوثغػظػاضددتورغظػ:ػ.ػ2

ياة النتقاا  ااؽ نغاام الحكاؼ السظما  لعاجم و اؾد دساتؾر يسثب اصجار الجساتؾر رظخيقاة السشحاة هجا
 يقيجل الى نغام الحكؼ السقيج رالجستؾر.

ل يجااؾز لمحاااكؼ ان  فقهيييا: 3رعااج اشحذااا    الجسااتؾرية ان يدااح  الؾثيقااة س/ هااب يجااؾز لمحاااكؼ
يدح  الجستؾر السسشؾح لن الذع  هؾ صااب  الدايادة والحكاام ظاانؾا قاج اغترابؾا الدامظة ااؽ 
الذااع  ودعااج اااشح الجسااتؾر ل يجااؾز رعااج ان تااؼ اااشح الذااع  بقاا ل ان يعااؾد الحاااكؼ ويتخا ااع عااؽ 

 ذلػ وال عج الغا  الجستؾر هشا تججيج لحلػ الغر  في الدمظة غيخ السذخوع.

يخ انااخ ان الحاااكؼ عشااج اااشح الجسااتؾر فذااؾ يمتاادم راااإلرادة السشلااخدة وهااحا اللتاادام يقيااج السمتاادم تلداا
 ودالتالي ل يجؾز الخ ؾع ؼي .

اللخنداي ننا  اعتباخ الذاع   1814الغا  دساتؾر  1830قخر السمػ شار  العاشخ سشة  واقعيا: 3
 قج اعذخ  حؾداا لمسشحة التي اشحذا لذؼ.

م واثا  ذلاػ عشاجاا الغاي جم قجرة الحكام في الغا  الجستؾرعج ايزاا ضسانة لعولكؽ الخأي العام ي
 .1935في عام  الجستؾر م اعاد الذع 1923دستؾر ارخ لعام  1930السمػ فؤاد في عام 



ػثاظغًاػ:ػوضعػاضوثغػظػاضددتورغظػرنػطرغقػاضطػد

فاي اذاارظتذؼ فااي  عذاخت هاحا الظخيقاة نتيجاة  ذااؾد الذاع  لحساب السماػ عماى العتااخا  رحقذاؼ
الداامظة التأسيدااية لمجسااتؾرم تسثااب اخبمااة تااؾازن هاايؽ ساامظة السمااػ التااي قماات دون ان تزااسحب 
وسمظة الذع  التاي عذاخت ظذاخيػ لمسماػ فاي وضاع الجساتؾر م إذاا هاي اخبماة اكثاخ تظاؾر فاي 

 الحياة الدياسية لمذعؾب لضتجاا نحؾ ديسقخاطية الجستؾر.

 طضطونػطرغػظػاضطػدػواطثضتؼاػػ .1

يقرج رالعقج ظظخيقة لؾضع الجستؾر رانذا وضع الجستؾر رالتلاق هيؽ السمػ والذع  اتلاقاا يقاؾم 
عمااى الحخياااة والسدااااواة والنتياااار لكاااب طاااخفيؽ العقااج م فمكاااب طاااخ   الذاااع  والسماااػ  الحااا  فاااي 

 اشاقذة شخوط التلاق والسؾافقة عمي  او رفز ل.

وياااتؼ عخضاااذا عماااى السماااػ لمسؾافقاااة عميذاااا او  فاااي الغالااا  يزاااع اسثماااؾا الذاااع  وثيقاااة الجساااتؾر
 رفزذا.

ػطثالػذضكػ:

: ويعاااج نياااخ اثاااا  لمؾثاااا   الجساااتؾرية التاااي وضاااعت رظخيقاااة  1830 فخنداااا لعاااام دساااتؾر .1
 العقج هيؽ  السجمذ الشياهي السشتخ  اؽ الذع  والسمػ لؾيذ فمي  .

اشتخاا  اااؽ : وضااع هااحا الجسااتؾر اااؽ قبااب اجمااذ تأسيدااي  1925دسااتؾر العااخاق لعااام  .2
 قبب الذع  وصادق عمي  السمػ .

 : وضع اؽ قبب الايخ والسجمذ التأسيدي السشتخ . 1962دستؾر الكؾيت لعام  .3

ػ.ػتػدغرػطرغػظػاضطػدػسيػوضعػاضوثغػظػاضددتورغظػ:2

تعتبخ طخيقة العقج في وضاع الؾثيقاة الجساتؾرية اكثاخ تظاؾر ااؽ طخيقاة السشحاة واكثاخ ديسقخاطياةم 
يااتؼ رالتلاااق هاايؽ الحاااكؼ والذااع  او اسثماايؽ الذااع  السشتخباايؽ فااي  سعيااة  لن وضااع الجسااتؾر

تأسيدية اذستذا وضع الجستؾر ولكاؽ ااع الناح هاخأي الحكاامم إذ هاي اشتقاجا لن الحااكؼ يذاتخ  
اااع الذااع  فااي وضااع الجسااتؾرم فااي باايؽ ان الذااع  هااؾ صاااب  الحاا  الصاايب والؾبيااج فااي 

جستؾرم لحلػ تبقى اؽ ضسؽ الظخق غيخ الجيسقخاطياة فاي الديادةم والسختص الؾبيج في وضع ال
 وضع الؾثيقة الجستؾرية.



ػسيػاضواشعػاضططضيػ:

نجج ان طخيقاة العقاج ل تاتؼ رالسدااواة هايؽ طخفاي العقاج عاؽ وضاع الجساتؾر اذا تلاخض الغاخو   
الدياساية الداا جة فاي وقات وضاع الجساتؾر ان تجعااب اباج طخفاي العقاج اقاؾ  ااؽ الظاخ  الثااانيم 

 دالتالي تحق  ابج البتساليؽ عؽ وضع الجستؾرم وهسا:و 

عشااجاا يكااؾن اسثمااي الذااع  هااؼ الظااخ  القااؾ  فذشااا دور الحاااكؼ ل يعااجو ان  االحتطااالػاااالولػ:
 يكؾن اقخار الؾثيقة الجستؾرية التي قام رأعجادها اسثمي الذع .

الؾاقعياااةم ويغذاااخ ذلاااػ  او السماااػ اقاااؾ  ااااؽ الشابياااةان تكاااؾن ارادة الحااااكؼ  االحتطاااالػاضثااااظيػ:
 عشجاا يكؾن الحاكؼ هؾ القؾ  سياسياا فيخضخ اسثمي الذع  إلرادت .

........................................................... 

ػ(ػ:ػاضطرقػاضدغطػراطغظػاضطتبطظػسيػوضعػاضدداتغرػػػػػػػػػػػػ9اضطحاضرةػرشمػ)

ػ................................................................................................

ػتػدمػاضطرقػاضدغطػراطغظػسيػوضعػاضدداتغرػاضىػ:

ػاواًلػ:ػوضعػاضددتورػبطرغػظػاضجططغظػاضتأدغدغظ.

ػثاظغًاػ:ػوضعػاضددتورػبطرغػظػاالدتغتاءػاضذطبي.

ػ..................................................................................................

ػاواًلػ:ػطرغػظػاضجططغظػاضتأدغدغظ

ان الذع  هؾ وباجال صااب  الحا  فاي وضاع الؾثيقاة الجساتؾريةم عاؽ السقرؾد لهحه الظخيقة 3 
 طخي   سعية او اجمذ اشتخ  تأسيدي يسارس اذسة وضع الجستؾر.

يعااؾد نذااأة هااحا الظخيقااة الااى التجخدااة الاخيكيااة فااي وضااع الجساااتيخ وذلااػ رعااج  الظخيقيية 3ظذيي ة 
فاااي فضدلؽياااام  1774اساااتقض  الؾلياااات عاااؽ هخيظانياااام إذ عقاااج ااااؤتسخ التحااااد الكؾنلاااجرالي عاااام 

واصجر السؤتسخيؽ قخار يقزي ان وضع دساتيخ الؾليات العزا  يجا  ان يكاؾن رظخيقاة تؤظاج 



ال تسااااعيم هشاااا ا عميااا  قااااات الؾلياااات رانتخااااب اجاااالذ تأسيداااية اارسااات عسمياااة  فمدااالة العقاااج
عاؽ طخيا   1787وضع الجساتيخم وايزااا تاؼ وضاع الجساتؾر التحاادي رعاج اتحااد الؾلياات عاام 

 سعيااااة نياهيااااة اشتخبااااة م تزااااسؽ هااااحا الجسااااتؾر اقجاااااة يؤظااااج فيذااااا ان شااااع  الؾليااااات الستحااااجة 
 جستؾر واقخال.الاخيكية هؾ الحي اصجر ال

 اظتذار طخيقة ومع الجستؾر لؾاسظة مجمذ مشتخب ت سيدي 3

لقت هحا الظخيقة تخبي  اؽ قبب ر ا  الثؾرة اللخنديةم ننذا تؤظج التلخقة التاي يشاادون هذاا هايؽ 
القااؾانيؽ الجسااتؾرية والقااؾانيؽ العاديااةم إذ تؾ ااج طبقاااا لذااحا الظخيقااة ساامظة تأسيدااية تشتخاا  لؾضااع 

وتعجيمااا لم وسااامظة تذاااخيعية تؾضاااع طبقااااا لؾثيقاااة الجساااتؾر تساااارس اذساااة وضاااع القاااؾانيؽ الجساااتؾر 
 اللخندي هذحا الظخيقة . 1848العادية وتعجيمذا. وقج تؼ وضع دستؾر 

 تقجيخ طخيقة الجسعية الت سيدي 3

تعتبخ طخيقة الجسعية التأسيدية  اي التي تؤسذ الجساتؾر  اكثاخ ديسقخاطياة ااؽ الظاخق الداارقةم 
ن الجستؾر يتؼ وضع ل ااؽ قباب اسثماي الذاع  الاحيؽ انتخابذؼ الذاع  لؾضاع الجساتؾرم ال انذاا ل

تشتقج لن هحا الجسعية تجسع هيؽ يجيذا ظب الدامظات ودالتاالي تاؤثخ عماى عساب الدامظة التشليحياة 
هاحا والقزا يةم وقج تجعب دور الحكؾاة تارع لمبخلسان وتشلاح ارادة البخلساانم واساا ل شاػ ؼيا  ان 

التبعياااة يخذاااى اشذاااا ان ل تاااتسكؽ الحكؾااااة ااااؽ باااب الكثياااخ ااااؽ السذااااكب السعقاااجة فاااي العراااخ 
 الحجيثم ل سيسا في وقت الزاات.

............................................................ 

ػثاظغًاػ:ػطرغػظػاالدتغتاءػاضذطبي

رانذاااا الظخيقاااة التاااي يذاااتخ  فيذاااا الذاااع  اباشاااخةا فاااي السؾافقاااة عماااى  3يقريييج بظخيقييية االسيييتفتا 
الؾثيقة الجستؾريةم فتسثاب السامؾب الاثاب لمجيسقخاطياة السباشاخةم فالساتلتا  هاؾ اناح راي الذاع  

 في السؾافقة او الخفض عمى ادؾدة الجستؾر السعخوض عميذؼ.



ياااخ   اناا  ااااؽ اللقااا  ان  3رديييية فيييي وميييع الجسييتؾ ا ييت ا االسيييتفتا  كيييؽ الجسعيييية الت سي
الستلتا  الذعبي ل يعج طخيقة لؾضع الجساتيخ ادتقمة عؽ الجسعية التأسيديةم وانسا يشاجا  ااع 

 الظخيقة الولى واكسب لذا.

فااي اللقاا  فيااخ  ان السااتلتا  الذااعبي لؾضااع الجسااتؾر هااؾ طخيقااة ادااتقمة عااؽ  امييا الييخاي ال الييب
يزاااع الؾثيقاااة الجساااتؾرية التاااي تعاااخض عماااى الساااتلتا   الجسعياااة التأسيدااايةم إذ لااايذ دا سااااا ااااؽ

الذااعبي هااؾ  سعيااة اشتخبااة  هخلسااان  وانسااا يسكااؽ ان تؾضااع اااؽ قبااب لجااان بكؾايااة او اااؽ قبااب 
الحاااكؼ رسلااخدالم واااؽ ثااؼ تعااخض عمااى الذااع  ليكااؾن لاا  الكمسااة الشذا يااة فااي وضااع الجسااتؾر او 

ااؽ قباب لجاان بكؾاياة اااخ الاخ يذ  1958رفز لم فقج تاؼ وضاع الجساتؾر اللخنداي الحاالي لعاام 
 ديغؾ  هتذكيمذا لؾضع ادؾدة الجستؾرم ودعج ذلػ عخضت عمى الذع  لضستلتا  عميذا.

 

 ؟ومتى ذلػ ؟السسكؽ ان يكؾن االستفتا  سياسي س/ ه  مؽ

يسكؽ ان يكؾن الستلتا  سياسي او دستؾري وفي الشؾعيؽ ياتؼ اناح رأي الذاع  فاي اؾضاؾع  ج/
 ستؾر.يتعم  هؾضع الج

ولكؽ اللخق الساسي هيؽ الشؾعييؽم هؾ في الستلتا  الجساتؾري ياتؼ اناح رأي الذاع  بؿيقتااا فاي 
السدالة الجستؾريةم ااا في الستلتا  الدياسي فاناح راي الذاع  يكاؾن عاهخيااا فقاج ولايذ بؿيؿيااا 

ارض رلاخض وذلػ اؽ ا ب فخض الذخعية عمى النغسة الجظتاتؾرية واللخدياةم إذ ل يداسح رالسعا
رأيذااام وظااحلػ ل تكااؾن الغااخو  السحيظااة رالسااتلتا  الدياسااي يدااسح رأنااح راي الذااع  رحخيااة 

 ودون تأثيخات سياسية عميذؼ.

اسااتلتا  الذااع  فااي ادااألة تترااب هؾضااع الجسااتؾر ررااؾرة  3ويعييخا االسييتفتا  الدياسييي ب ظييه
 تجعب اؽ السحتؼ عمى الذع  ان يقخ ويؾاف  عمى اا استلتي ر .

 

 



 جيخ طخيقة االستفتا  الجستؾري تق

تعتبخ طخيقة الستلتا  الجستؾري افزب طخيقة لمديخ اع الجيسقخاطياةم وااؽ ذلاػ انتقاجها الابعض 
 اؽ اللق  رانذا:

. انذااااا تااااؤدي الااااى ضااااعل ساااايظخة البااااداب عمااااى هيأااااة الشااااانبيؽم يااااخد عمااااى هااااحا الااااخأي لن 1
 أي.الستلتا  ل يعارض و ؾد البداب ول يسشع بخية الخ 

. ان السااتلتا  يشتقااج اذا لاااؼ يدااب  رعسمياااات اشاقذااة ظاؼياااة لشرااؾص الجساااتؾر تدااب  اناااح راي 2
الذع  م تكؾن ظاؼية ليظمع الذع  عمى ازسؾن الؾثيقة الجستؾريةم ويسكؽ اعالجة ذلػ رإطالاة 
السجة التي تداب  الساتلتا  لكاي يظماع الذاع  عماى الؾثيقاة الجساتؾرية ويعاخ  ازاسؾنذا قباب ان 

 جي رأي  فيذا.يب

. يشتقج الستلتا  لن تقجيخ السدا ب القانؾنية والحكؼ عميذا يتخ  لمذع   هيأاة الشاانبيؽ  الاحي 3
 في الغال  ل يسمػ القجر الكافي اؽ الؾعي الدياسي.

يعتبااخ النتقاااد النيااخ صااحيح م ويسكااؽ اعالجتاا ل اذا تااؼ وضااع وصااياغة الؾثيقااة اااؽ قبااب لجااان 
ااؽ قباب الذاع  تقاؾم هؾضاع اداؾدة الجساتؾرم والؿياام راأ خا  اشاقذاات  فشية اتخررة واشتخبا 

 كاؼية لتؾعية الذع  رسزسؾن الؾثيقة الجستؾرية.

ودشاااا ا عميااا  هشاااا  اقؾااااات يجااا  ان تتاااؾافخ ليعتباااخ الساااتلتا  اهاااؼ واكثاااخ طخيقاااة ديسقخاطياااة فاااي 
 وضع الجستؾر م وهي :

 الؾكي والشزج الدياسي ل فخاد. .1
 االستفتا  وعخوا اجخائهخ.حخية اجخا   .2
االسيييتفتا  يجيييب ان يجيييخي كميييى فكيييخة او مبيييجل كيييام   ولييييذ كميييى الرييييا ة الفشيييية  .3

 لمجستؾر.

...................................................... 



ػ(ػ:ػاضطرفػاضددتوريػواظوارهػػػػػػػػػ01اضطحاضرةػرشمػ)

ػ.......................................................................................

تشذااأ القؾاعااج العخؼيااة نتيجااة اتباااع هيأااة اااؽ الذيأااات الحاكسااة فااي دولااة اعيشااة لعااادة فااي اؾضااؾع 
اااؽ اؾضااؾعات القااانؾن الجسااتؾريا دون اعارضااة غيخهااا اااؽ الذيأاااتم بتااى يدااتقخ فااي اذهااان 

ػلة اللدام.افخاد الجساعة ابتخام هحا القاعجةم اسا يزلي عميذا ص

م ولكااؽ ام الشغااام الجسااتؾري تعااج هااحا القؾاعااج العخؼيااة هااي السرااجر الساااس الااحي يتزااسؽ ابكااػقااج
تشذاأ الااى  اؾار الؾثيقاة الجسااتؾرية السكتؾداة لتقاؾم هتلدايخ اااا غساض ااؽ نرؾصااذا او هاي غالبااا 

ػسج الشقص الحي تكذل عش  الحياة اليؾاية فتكسب هحلػ نرؾص الؾثيقة الجستؾرية.

ػاواًلػ:ػتطرغفػاضطرفػاضددتوريػ

 هؾ قاعجة اظخدة او عادة يقرج هذا تشغيؼ العضقات هيؽ الدمظات الحاكسة رعزذا هبعض او 
 ؼيسا هيشذا وديؽ الفخادم ويكؾن لذا صلة اللدام في الخاي القانؾني لمجساعة .

 س / ما الفخق ليؽ العخا الجستؾري والجستؾر العخفي ؟

ؾ اااج فاااي الاااجو  التاااي ل يقاااؾم نغااذاااا عماااى الؾثيقاااة الجساااتؾرية السكتؾداااةم ج/ الجساااتؾر العخفاااي ي
ودسعشااااى انااااخ الااااجو  التااااي ل تسمااااػ دسااااتؾر اكتااااؾبم ااااااا العااااخ  الجسااااتؾر فيشذااااأ الااااى  اناااا  
الشرااؾص الجسااتؾرية السكتؾدااةم فااالعخ  الجسااتؾري يتسثااب فااي اجسؾعااة القؾاعااج العخؼيااة التااي تقااؾم 

لديخ اا هذا اؽ غساؾض ولتاجنب عميذاا ااؽ الضاافات ااا يداسح الى  ؾار الؾثيقة الجستؾريةم لت
 هتحقي  التظاه  هيشذسا وديؽ اتظمبات الحياة الجستؾرية.

رالخغؼ اؽ و ؾد هحا النتض  ال ان لمعخ  رظشيؽ سؾا  ظان دستؾر عخفاي ام اعاخا  دساتؾرية 
 تشذأ الى  ان  الجساتيخ السكتؾدة م وهحا الرظان هي :

فيتسثااب هااحا الااخظؽ هتكااخار اللعااب السكااؾن لمعااخ  الجسااتؾري اي  التكييخار: 3الييخنؽ السييادي   .1
تكااخار عااادة اعيشااةم ااااا الجذااة التااي تقااؾم هذااحا التكااخار فذااي الداامظات العااااة لكااي يشذااأ 



عخ  دستؾريم ااا اذا ظان التكخار اؽ قباب الفاخاد ؼيداسى عاخ  ااجنيم واذا ظاان تكاخار 
عاخ  اداريم هشاا  شاخوط لتكاخار القاعاجة او العساب اللعب اؽ قبب الجذات الدارياة فذاؾ 

السكؾنااة لمعااخ م وهااي التكااخار السدااتسخ نااض  فتااخة اااؽ الااداؽ تكلااي لشذااؾ  الذااعؾر لااج  
 الدمظات العااة رإلدااية هحا القاعجة.

الااخظؽ السعشااؾي  الذااعؾر راااإللدام  : اي و ااؾد اعتقاااد لااج  الجساعااة رزااخورة ابتااخام هااحا  .2
 تذا.القاعجة وعجم اخالل

ػثاظغاػ:ػاظواعػاضطرفػاضددتوريػ

 وقج اتل  ر ا  اللق  الجستؾري عمى تقديؼ العخ  الجستؾري إلى ثضثة أنؾاع ر يدية وهي:

ولكاي  مجورا السلداخ لغساؾض الاشص الجساتؾري يقاؾم العاخ  ها ا الشاؾعفاي هاح العخا السفديخ3 -١
وااؽ ثاؼ وضاؾح الاشص الجساتؾري  ميلتخض هجاياة و اؾد ناص دساتؾري غاااضيشذض هذحا الجور 

 يعتسج عمى العخ  ليلدخا. 

ظاااأن يعساااؼ نظااااق تظبيقذاااا أو م يبااايؽ طخيقاااة تظبيااا  الشراااؾص وشاااخوطذاالعاااخ  السلداااخ فذشاااا 
م العااخ  السلدااخ دانااب السعشااى انساسااي لمااشص الجسااتؾري ول دااتخجي يجاا  انولكااؽ  ميخرراا 

 يجؾز الخخوج عمي .

 1875 اللخندااي السمغااي لعااام جسااتؾرال  العسااب فااي عااب واااؽ أاثمااة العااخ  السلدااخ اااا  ااخ  عمياا
اؽ نمؾ الجستؾر اؽ ناص  لخ يذ الجولة ردمظة وضع المؾا ح التكسيمية عمى الخغؼ العتخا اؽ 

بيااث أناا  ظااان تلداايخاا لااشص الجسااتؾر الااحي أعظااى لااخ يذ الجسذؾريااة ساامظة تشليااح  مصااخيح هااحلػ
 لمؾا ح.القؾانيؽم وهؾ اا ل يكؾن إل رإصجار اثب هحا ا

ل يثيااااخ اذااااكمة فااااي اللقاااا  إذ اإل ساااااع ادااااتقخ عمااااى قبؾلاااا   العااااخ  الجسااااتؾري هااااحا الشااااؾع اااااؽ و 
 ااؾدا اااؽ و ااؾد الااشص إذ أناا  فااي بؿيقتاا  يمااتسذ و  مالجسااتؾرية والعتااخا  راا  ظسرااجر لمقاعااجة

 م ول يخالل الشص الجستؾري السكتؾب.الجستؾري ذات 



إذا ظان العخ  السلدخ يقترخ دورا عمى تلديخ غساؾض الاشص الجساتؾري  3س  العخا السك -٢
دوراا اااؤثخاا رجااؾار هااحا الااشص السكتااؾب يتسثااب فااي إنذااا   يااؤديفااإن العااخ  السكسااب يتعااج  ذلااػ ل

 بكؼ  جيج. 

ؾري وظساااا يتزاااح ااااؽ تداااسيت  فاااالعخ  السكساااب يشذاااأ لكاااي يعاااال  اذاااكمة قراااؾر الاااشص الجسااات
فذشاا ياأتي العاخ  السكساب رالقاعاجة  مالجستؾر أغلب تشغيؼ اداألة اعيشاة أن فذؾ يلتخض مالسكتؾب

 القانؾنية التي تكسب هحا الشقص.

فالعخ  السكسب عمى نض  العخ  السلدخ يتسيد رأن  ل يدتشج إلى نص دستؾري اؾ ؾد ظسا 
 أن  يشذئ قاعجة دستؾرية  جيجة.

في ارخ عمى ااشح الدامظة  1923 خ  العخ  في عب دستؾر فقج  واؽ أاثمة العخ  السكسب:
التشليحية صضبية إصجار لؾا ح الزبط. ظسا أ از أن يخأس السماػ الحكؾااة. وهاؾ أااخ لاؼ ياشص 

 عمي  الجستؾر صخابة.

أن العااخ  السكساب يعاج اراجرا لمقؾاعاج الجساتؾرية ول شاػ أن هااحا فاالاخأي الاخا ح فاي اللقا  وفا  و 
جسااتيخ الساؾ دة التاي تقتراخ فاي تشغيسذاا لمسداا ب الشؾع ااؽ العاخ  إنساا يتعااعؼ دورا فاي عاب ال

الجساااتيخ السؤقتااة أو تمااػ التااي ترااجر رعااج ك معااااة والسبااادس انساساايةالجسااتؾرية عمااى السدااا ب ال
 ثؾرات أو تغييخات سياسية  حرية في السجتسع.

ساب عماى تعاجيب يع م فذاؾعخ  السعاج  اخاللاة لشراؾص الجساتؾريتزسؽ ال 3 العخا السعجل -٣
أو إكسااا  اااا يعتخياا   مخ عمااى تلداايخ غسؾضاا  ظااالعخ  السلدااخيقتراا دون ان مالجسااتؾري  الااشص

وإضاافة  متعاجيب الاشص الجساتؾري وإلغاا  بكسا وإنساا يذاج  إلاى  ماؽ نقص اثاب العاخ  السكساب
 بكؼ  جيج أو بح  بكؼ الشص القا ؼ.

 

 

 



ػضحذف.غطغزػاضغػهػبغنػظورغنػطنػاضطرفػاضططدل:ػاضتطدغلػباإلضاسظػواضتطدغلػبا

يذاااج  إلاااى إضاااافة أبكاااام  جيااجة قاااج تتزاااسؽ إضاااافة سااامظات  فيييالعخا السعيييجل با ميييافة3 -ل 
ويجا  أن تكاؾن  ميجة إلى هيأة اؽ الذيأات الحاكسة لؼ تقخها نرؾص الجساتؾروانتراصات  ج

 العخ  السلدخ.ك كؾن يسعج   جيجة تسااا بتى ل النتراصات التي أضافذا العخ  ال

ويلاااخق رعاااض اللقااا  هااايؽ العاااخ  السعاااج  راإلضاااافة والعاااخ  السكساااب فلاااي بااايؽ أن ظاااضا اشذساااا 
إل أن العاااخ  السكساااب م إضاااافة بكاااؼ  جياااج إلاااى نراااؾص الجساااتؾريتزاااسؽ فاااي بؿيقاااة انااااخ 

أااااا العاااخ  السعاااج   معاااؽ تشغااايؼ السداااألة التاااي تاااجنب فيذاااايلتاااخض ساااكؾت السذاااخع الجساااتؾري 
  جيجة إلى  ؾار انبكام التي بجدها الشص الجستؾري. راإلضافة ؼيلتخض إضافة أبكام

عمى أن الخأي الغال  في اللق  يمح  هحا الشؾع اؽ العخ  السعج  رالعخ  السكسب واؽ ثؼ يأنح 
 بكس .

انترااص ااؽ انتراصاات  كاالعخ  الاحي ياؤدي الاى الغاا  لما العخا السعيجل بالحيحا3 -ب 
لعساااب هاااشص ااااؽ نراااؾص الجساااتؾر نتيجاااة لعاااجم ا لغاااا اعيشاااة ناااص عميذاااا الجساااتؾرم أو اهيأاااة 

 استعسال .

فااااي  ساااامظت ل دااااتعسب ر اااايذ الجسذؾريااااة لااااؼ يفااااي فخندااااام  1875فااااي عااااب دسااااتؾر اثااااا  ذلااااػ : 
 اسا أد  إلى القؾ  ردقؾط هحا الح  وعجم استعسال . مالعتخاض عمى إصجار القؾانيؽ

الشرؾص الجساتؾرية ل فم حح   السعج  رالالخأي الخا ح في اللق  إلى عجم التدميؼ رالعخ  يحه 
العاخ  يراع   الشاؾع ااؽ ذاحاا  فتاخة ااؽ الاداؽ وإن طالات. فعجم الستعس مغى نتيجةيسكؽ أن ت

التدااميؼ هؾ ااؾدا فااي دسااتؾر اكتااؾب  ااااج يااشص عمااى إ ااخا ات اعيشااة لتعجيماا . واااؽ ثااؼ ل يجااؾز 
تعجيماا  أو إلغااا  أبكاااا  إل عااؽ طخياا  هااحا اإل ااخا ات. وعااجم تظبياا  الااشص ل يعااج دلاايض عمااى 

 .فميذ اؽ السبادس القانؾنية أو اؽ السشظ  القانؾني اا يقزي هحلػ إلغا  بكس ل 

...................................................................... 

 



ػ(ػ:ػطبغطظػاضػواردػاضددتورغظػػػػػػػػػػػػػػ00رشمػ)ػاضطحاضرة
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ػاضدداتغرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ػ:ػأظواع01اضطحاضرةػرشمػ)
ػ

م فااأنؾاع الجساااتيخ اااؽ بيااث التااجويؽ هااحا النااؾاع تبعاااا لشااؾع التقداايؼ تختماالأظااواعػاضدداااتغرػ:ػػ
ػم فذي :نؾاع الجساتيخ اؽ بيث التعجيبتختمل عؽ أ

ػأظواعػاضدداتغرػطنػحغثػاضتدوغنػ:

 اضددتورػاضطرسيػ. .0

 اضددتورػاضطدونػاوػاضطصتوب. .1

ػطرغػظػاضتطدغلػ،ػتػدمػاضىػ:ػأظواعػاضدداتغرػطنػحغث

 اضدداتغرػاضطرظظ. .0

 اضدداتغرػاضجاطدةػ. .1

ػ...................................................................................................................................

ػ.نةو السلجغيخ جساتيخ نة الالجساتيخ السلجو  اواًلػ:ػأظواعػاضدداتغرػطنػحغثػاضتدوغنػ:

 اضددتورػاضطرسي: .0

تذاااخيعاتذام ونرؾصاااذا ااااؽ  : الجسااااتيخ التاااي تداااتسجاو الجسااااتيخ غياااخ السجوناااة م تعاااخ  رانذاااا 
 .مظة العااةدالتقاليج امداة لمالتقاليجم وانعخا  الدا جة في السجتسعم رحيث أصبحت هحا 



عااااؽ تذااااخيع  قااااةل تكااااؾن اشبث ة؛ فأبكااذااااام وقؾاعااااجهانااااهااااحلػ تختماااال عااااؽ الجساااااتيخ السجو  وهااااي
 .دستؾري صادر اؽ  ذة رسسية

نة  السكتؾدة  في نذاياة القاخن اؽ الجساتيخ هؾ اا ظان سا جاا قبب عذؾر الجساتيخ السجو  هحا الشؾع
م راساتثشا  هخيظانياا التاي أرقات دسااتيخ اكتؾداة ررإصاجااعغاؼ الاجو   رعاج ان قاااتالثااؽ عذخم 

 ؽ طخي  الدؾاه  التاريخّيةم وانعخا .الحي نذأ ع فيخ عمى دستؾرها الع

ػزتغنػرئغدغتغن،ػعطا:غتتطغزػاضدداتغرػزغرػاضطدوظظػبط

فالجساااتيخ  مب ااضاايذؼ رحاضااخهؼوصااالتعبيااخ عااؽ الساضااي الااحي ظااان يعيذاا  الذااع م و  .1
   .ون الحا ة إلى الكتارةالعخؼية نذأت هتعاق  ان يا م د

وال تساعياة  ةواستيعاب التغيخات القترادياؾاكبة لتظؾيخ الدخيع و قاهب اي  ن اخ خ  الع .2
 و .جوالدياسية في ال

فلاي  ال يمنع الذستور العرفي من وجود قواعذ دستورية مذونة الى جانب االعراف الذستورية،
هخيظانيااا التااي يعتبااخ دسااتؾرها عخفااي غيااخ اجونااة هشااا  قؾاعااج دسااتؾرية اجونااة فااي وثااا   م اثااب 

م 1911م ووثيقة البخلساان لداشة 1688ووثيقة الحقؾق لدشة  م1215العذج العغؼ الرادر سشة 
 .1937ووثيقة الؾصاية عمى العخش لدشة 

............................................................................... 

ػاضددتورػاضطصتوبػػ: .2

اجسؾعاااة وثاااا   يقاااةم أو ناااة فاااي وثو ؾن أبكااذاااام وقؾاعاااجها اكتؾداااةم واجهاااي الجسااااتيخ التاااي تكااا
وتدسى الذيأة التي تخاتص هؾضاع القؾاعاج الجساتؾرية م السخترة هيأة تذخيع صادرة عؽرسسّيةم 

 رالدمظة التأسيدية او الصمية.

أعماى رالتأكياج  ضاع الجساتؾر الاحي يعاجفاي و  الدامظة السختراة هاي ممظة التأسيدية انصاميةدالف
البخلسااان الااحي يعااج ساامظة اذااتقة اااؽ الجسااتؾر وليداات اصااميةا اااؽ القااؾانيؽ التااي ترااجر  وأسااسى



باعذااا عشااج تنتراصااات م واإل ااخا ات الااضزم اد احي يحااجالجسااتؾر هااؾ أساااس البخلسااانم وهااؾ الااف
 ة.إصجار القؾانيؽ العادي

مم بيااااث وضااااعت 1787بااااب عااااام نااااةم أو السكتؾدااااة اؾ ااااؾدة قو ؽ الجساااااتيخ السجكااااتاريخياااااام لااااؼ ت
فذاؾ او  دساتؾر  ناةمنساؾذج لمجسااتيخ السجو واعتباخ او  ة اناخيكّية دساتؾر رضدهاا ِحجالؾليات السلت  

ياشص عماى التحاااد السخظادي اللاجرالي ليجسااع ظاب الؾلياات الاخيكيااة  1787اكتاؾب يراجر عااام 
 في دولة وابجة قؾية تأنح شكب التحاد ظسا ذظخنا سارقاا.

غياااخ هاااحا ةم لثاااؾرة اللخندااايعاااضن اصاااج دساااتؾر ااااجون أناااخ فاااي فخنداااا رعاااج ا  م1791وفاااي عاااام 
رعااج ذلااػ انتذااار هااحا الشااؾع اااؽ  واسااتسخالجسااتؾر نغااام الحكااؼ اااؽ نغااام امكااي الااى  سذااؾري م 

 .و  العالؼدهمجانم و الجساتيخ في 

انعاخا  قاة ااؽ التقالياجم و ثعمساا رأنا  فاي رعاض انبياانم ظانات تاتؼ إضاافة أعاخا  دساتؾرية اشب 
 لتؾضيحم وتلديخ رعض نرؾص . جون سالدا جةم إلى الجستؾر ال

ػزات،ػأعطؼا:غظظػبطدةػططوتتطغزػاضدداتغرػاضطدػ

ة؛ بيااااث ل يااااتّؼ إصااااجارها إّل رعااااج أن يااااتّؼ تااااجؾيقذام وف ْحرااااذا اااااؽ ِقب ااااب قااااالؾضااااؾحم والج .1
يؽ.   الخت رِّ

 يات انفخادم وبقؾقذؼم ووا باتذؼ.التحجيج الؾاضحم والرخيح لحخ  .2
م ؾضاااع شاااخوط احاااجدة تسشاااع تعاااجيب الجساااتؾر رداااذؾلةل إتاباااة اللخصاااة لمسذاااخِّع الجساااتؾري  .3

 ودالتالي السحافغة عمى ثبات الجستؾر واستقخار انغسة الحكؼ في الجولة.
 . خال دتؾر ل يسشع و ؾد عخ  دستؾري يكسب نراا في الجستؾرم أو يلتجويؽ الجس .4

...................................................................................... 

 

 



 :ػ:ػأظواعػاضدداتغرػطنػحغثػاضتطدغلػاواًل

 :اضدداتغرػاضَطِرظظػ .1

هاحات الظخيقاة يسكاؽ التعاجيب عميا م أو إلغااؤام   : الجساتؾر الاحيأنارخن سايسكؽ تعخيا  الجساتؾر ال
التاااي تعاااج  هذاااا القاااؾانيؽ العادياااةم اي تكاااؾن الجذاااة السشااااط هذاااا سااامظة التعاااجيب او اللغاااا  هاااي 

 التذخيعية وفقاا نبكام الجستؾر.الدمظة 

هاااحا الشاااؾع ااااؽ الجسااااتيخ ل يحاااجد السذاااخع الجساااتؾري فاااي وثيقاااة الجساااتؾر ا اااخا ات ناصاااة ي لاااف
لتعجيب الجستؾر وانسا يسكؽ تعجيمذا راتباع ا خا ات تعجيب القؾانيؽ م ودالتالي تلتقاج هاحا الجسااتيخ 

ناااالل القاااانؾن الجساااتؾر يعتباااخ هاااحا  الاااى الداااسؾ م اذ يسكاااؽ تعاااجيمذا عاااؽ طخيااا  القاااانؾن م واذا
 القانؾن اعج  لمجستؾر السخن.

خ دساتؾراا عخؼيااا  غياخ ااجون م وفاي الؾقات نلدا  دساتؾراا باذلػ الجستؾر اإلنجميادي الاحي يعت اثا 
م ظساا أّن هشاا  رعاض الجسااتيخ نلداذا   راإ خا ات تعاجيب القاانؾن العااديبياث يسكاؽ تعجيما ماخناا 
 .1848لدشة  م واثا  ذلػ: الجستؾر اإليظاليع رسخونة التعجيب عميذاتتستنة  السكتؾدة  و السج

ػاضددتورػاضطرنػبطدةػططغزات،ػأعطؼا:ػغطتاز

اع الغاخو  ويتظؾر ردخعة وهؾ هحلػ يتض م  ميكؾن الجستؾر الس ِخن عخؼياام أو اكتؾداا قج  .1
 ر فيذا السجتسع.التي يتظؾ 

التقمياب ااؽ هيبتا  عشاج قاج تاؤدي الاى م و السخونة فاي الجساتؾر إلاى إضاعا  قجسايت  يتؤد  .2
 مظات الحاكسة.دالسؾاطشيؽم وال

ة إلاااى ة التذاااخيعيمظالدااا الاااى ؾياااام وساااذؾلة التعاااجيب عميااا  السخوناااة فاااي الجساااتؾر ؤديقاااج تااا .3
 إ خا  تعجيضت ليدت لذا ضخورة.

..................................................... 

 



ػ:ػاضدداتغرػاضجاطدة .2

أناا : الجسااتؾر الااحي ل يسكااؽ تعااجيب نرؾصاا  إل راِتباااع إ ااخا ات أشااج رعااخ  الجسااتؾر الجااااج ي
 .ةا في تعجيب أبكام القانؾن العادي الرادر عؽ الدمظة التذخيعيباعذاتصخااة اؽ التي يتؼ 

حاجدةم أو زاشياة اتعجيب نرؾص  فاي فتاخة  او بغخ او اشع ب اغاهخ  سؾد الجستؾر هتحخيؼسثتت
اي ل يجااؾز قااةم عمياا م أو  سااؾد رعااض نرؾصاا  رراالة اظم لمتعااجيب إ ااخا ات احااجدةاشااتخاط 
 .ودحلػ قج تكؾن الجساتيخ  ااجة اظمقاام أو ندبياا تعجيمذا م 

  م الجساؾد ل يتعماوقات قاهاب لمتعاجيب فاي أيغياخ   لمجساتيخ: أن الجساتؾر ميقرج رالجسؾد السظ
 .اؤاجيب ذات م هب رالظخيقة التي يتؼ فيذا إ خ رالتع

ونرااؾص الجسااتؾر فااي أّي  :  ااؾاز تعااجيب اختماال أبكااامراا  يعشااي أاااا الجسااؾد الشداابي لمجساااتيخ
 وقتم ِوف  اإل خا ات التي يشصُّ عميذا الجستؾر.

اااؽ م و 2005عخاقااي لعااام الجسااتؾر ال:   نااة  السكتؾدااةناثمااة عمااى الجساااتيخ الجااااجة السجو واااؽ ا 
ب باالقاؾانيؽ انساساية لمسسمكاة اللخنداية ق : ة  العخؼياة عمى الجسااتيخ الجاااجة غياخ السجوناالاثمة 
 .1789ثؾرة 

ػزات،ػطنػأعطؼا:غوططاػدبقػغتبغنػأنػاضدداتغرػاضجاطدةػضؼاػردةػطط

م فالجساتؾر هاؾ السؾضؾعية ةم واع اكانتذا اؽ الشابيةالتلاق اع طبيعة القؾاعج الجستؾري .1
القاااؾانيؽ العادياااة التاااي يجااا  ال القاااانؾن العماااى فاااي الااابضد وتكاااؾن ابكااااا ل اساااسى ااااؽ 

 تخالل أبكام الجستؾر.
 رعيااجة عااؽ اعتااجا  ا يجعمذااااساا مقخارم والثبااات عمااى أبكااام الجسااتؾرجر اااؽ السااتإضاالا  قاا .2

 .ة عمى الجستؾرلذ الشياهياالسج وتجاوز

............................................................. 

 



 : 3 سسؾ الجستؾر  13السحامخة رقؼ  
  

 اوال: / الدسؾ السؾمؾكي

 ثاظيا / الدسؾ الذكمي 

............................................... 

 3 معشى الدسؾ الجستؾري 

 س/ ماذا يعشي مبجل سسؾ الجستؾر وكمؾيتهخ ؟

يعشااي هااحا السبااجأ عمااؾ القؾاعااج الجسااتؾرية عمااى رؿيااة القؾاعااج القانؾنيااة فااي التشغاايؼ القااانؾني اسااا    
يدااتمدم عااجم اخاللتذااا وإعسااا  ابكااذااام فااض يجااؾز لمقااانؾن العااادي الااحي يرااجر اااؽ السذااخع ان 

 يخالل القؾاعج الجستؾرية م ويتخت  عمى ذلػ :

 ل تتعاااج  او تمغاااى رداااذؾلة القانؾنياااة الناااخ . ان قؾاعاااج الجساااتؾر اكثاااخ ثباتاااا ااااؽ القؾاعاااج -1
 وانسا راتباع ا خا ات يشص عميذا الجستؾر 

 ل يسكؽ الغا  القؾاعج الجستؾرية ال رقؾاعج دستؾرية تعادلذا اؽ بيث الؿيسة. -2

ل يجااااؾز اخاللااااة القؾاعااااج الجسااااتؾرية سااااؾا  الذااااكمية ام السؾضااااؾعية. اؽ قبااااب اي قاعااااجة  -3
 قانؾنية انخ  

........................................................................... 

 3 اظؾاع الدسؾ الجستؾري 

 هشاك ظؾكييؽ هسا 3 الدسؾ السؾمؾكي والدسؾ الذكمي 3

 الدسؾ السؾمؾكي 3  اوال 3

 س/ ماذا يقرج بالدسؾ السؾمؾكي لمجستؾر ؟

ج/ يقرااج رالدااسؾ السؾضااؾعي اي سااسؾ وعمااؾ احتااؾ  وازااسؾن القؾاعااج الجسااتؾريةم رسعشااى ان 
الشرااؾص الجسااتؾرية تتستااع رعمؾيااة عمااى غيخهااا اااؽ الشرااؾص م والشرااؾص الجسااتؾرية هشااا فقااط 



م  يقرج هذاا الشراؾص التاي تاشغؼ شاكب الجولاة ونغاام الحكاؼ  ذات الظبيعة الجستؾريةالشرؾص 
 ذا  تذخيعية وتشليحية وقزا ية  فقط .والسؤسدات الحاكسة في

س/ ه  يتحقي  الديسؾ السؾميؾكي فيي الجسياتيخ الجاميجة فقي   التيي تعيجل بيصجخا ات  اصية 
 تختمف كؽ اجخا ات تعجي  القؾاظيؽ العادية:؟

 ج/ يتحق  في ظض نؾعي الجستؾرم سؾا  في الجستؾر السخن ام الجستؾر الجااج.

  اثار الدسؾ السؾضؾعي لمجستؾر 

 اا هي اثار الدسؾ السؾضؾعي لمجستؾر   س/

. تؾساايع ابااجأ السذااخوعية اااؽ نااض  اضااافة طبقااة اذااخوعية  جيااجة تزااا  الااى القااؾانيؽ 1ج/ 
 النخ .

 . ان الذيأات العااة تسارس وعا ل دستؾرية ل بقؾق وااتيازات شخرية.2

 . اشع التلؾيض في النتراصات الجستؾرية.3

............................................................... 

 الدسؾ الذكمي 3 ثاظيا 3

 س/ ااذا يقرج رالدسؾ الذكمي لمجستؾر   

ج/ يقرج رالدسؾ الذكمي اي ان وضاع الجساتؾر او تعجيما  يتظما  ا اخا ات ناصاة اكثاخ تعقياجا 
اااؽ ا ااخا ات تعااجيب او سااؽ القااؾانيؽ العاديااةا وهااحا ل يذااسب السااؾاد ذات الظبيعااة الجسااتؾرية فقااط 

 .يذسب ظب السؾاد السحظؾرة في اتؽ الؾثيقة الجستؾرية وانسا 

   التي ل تتظم  ا خا ات تعاجيب ناصاة هذاا وانساا يداتظيع  س/ هب يتحق  في الجساتيخ السخن 
 السذخع ان يعج  عميذا رظخق تعجيب القؾانيؽ  

ج/ يتحق  الدسؾ الذكمي في الجستؾر الجااج فقط ا ول يتستع الجستؾر الساخن رداسؾ شاكمي وذلاػ 
 لن طبيعة تشغيس  تلقجال هحا الدسؾ .

................................... 



 . اثار الدسؾ الذكمي 

 س/ ما اثار تستع الجساتيخ بدسؾ شكمي كؽ القؾاظيؽ العادية ؟ يتختب كمى الدسؾ الذكمي 3

 ابتض  القؾاعج الجستؾرية قسة الذخم القانؾني لمجولة اؽ ثؼ يتعيؽ عجم اخاللتذا. - أ

 تشغيؼ رقارة عمى دستؾرية القؾانيؽ. - ب

.............................................. 

 االستثشا  كمى مبجل الدسؾ الجستؾري   ظغخية الزخورة: 3  ثالثا 3

ان الجسااتؾر اااؽ نااض  تشغيساا  لسسارسااة الداامظة فاناا  يحااجد الحمااؾ  فااي عااب  اسيياس الشغخييية 3
الغااخو  العاديااةم لكااؽ الغااخو  العاديااة ليداات دا سااة التحقاا م اذ قااج تسااخ رالجولااة عخوفااا طار ااة 

م اااؽ -فااي عااب الغااخو  العاديااة–سشرااؾص عميذااا فااي الجسااتؾر تقتزااي السغااايخة فااي الحمااؾ  ال
 -الظار اة –نض  إبض  اعالجات اكثخ فاعمية في اؾا ذة الغخ  الظارسم ان هحا السعالجات 

تدااتمدم التحااخر اااؽ رعااض قيااؾد الجسااتؾر ولااؾ اؤقتاااا ويتختاا  عمااى العسااب غيااخ السذااخوع الرااادر 
اااؽ الداامظات اناا  يجااؾز التعااؾيض عااؽ هااحا العسااب الستخااح فااي عااب الغااخو  الظار ااة. او يظماا  

 العلا  اؽ التعؾيض رسؾ   قانؾن يدسى قانؾن التظسيشات.

................................................ 

ػ(ػ:ػاضرشابظػرضىػددتورغظػاضػواظغنػػػػػ03اضطحاضرةػرشمػ)

ػ................................................................

ػاوالػ/ػططظىػاضرشابظػرضىػاضددتورغظ:

انزاااع القااانؾن الااى رقارااة ـيااأة للحااص اااج   تطظاايػاضرشابااظػرضااىػددااتورغظػاضػااواظغنػػػػػ
 تظارق  اع الجستؾر.

في الجولة القانؾنية يخزع الحكام والسحكؾايؽ الى القانؾن م ولكاؽ هاحا القاانؾن لايذ عماى در اة 
وابجة م فض تعج ظب القؾاعج القانؾنية في الجولة هشلذ القؾة والاؾزنم إذ تعماؾ رعزاذا عماى رعاضم 



ظة التي اصجرت هحا القؾاعج القانؾنية م وهحا يدسى رالذخم القانؾني في وذلػ يعؾد الى عمؾ الدم
الجولةم يتخدع عمى قسة هحا الذخم القؾاعج الجستؾرية م فالقؾاعج التي يتزسشذا الجساتؾرم تعاج اعماى 
قؾاعاااج قانؾنياااة رالجولاااة م وهاااي تراااجر ااااؽ الدااامظة التأسيداااية فاااي الجولاااة والتاااي اذستذاااا وضاااع 

ا القؾاعاااج القانؾنياااة التاااي تراااجر ااااؽ البخلساااان رذاااكب قاااؾانيؽم وتميذاااا الماااؾا ح الجساااتؾر فقاااطم تميذااا
والقخارات التي ترجر اؽ الدمظة التشليحيةم وفي ادنى الذخم يؾ ج القخار اللخدي الحي يرجر ااؽ 

 الجذات الدارية.

وال تعاج  ودشا ا عمى هاحا الذاخم القاانؾني يجا  ان ل تخاالل القاعاجة الدناى لمقاعاجة العماى اشذاا
راطمة في بالة اخاللتذا شكضا وازسؾناام فالقانؾن الحي يرجر اؽ البخلساان يجا  ان ل يخاالل 
الجستؾر سؾا  اؽ نابياة ا اخا ات اصاجار القاؾانيؽ السشراؾص عميذاا فاي الجساتؾر او ااؽ نابياة 
اؾضاااؾع هاااحا القؾاعاااج يجااا  ان ل تخاااالل نراااؾص الجساااتؾر واؾضاااؾع ل م وال عاااج راطاااب هاااحا 

 انؾن لسخاللت ل لمجستؾر.الق

كيي  ييتؼ حسايية القؾاكيج الجسيتؾرية ميؽ تجياوز الديمظة التذيخيعية 3 الدؤال الحي يظخ  هشيا 
 كميها؟

ج/ ياااتؼ بساياااة القؾاعاااج الجساااتؾرية عاااؽ طخيااا  تحجياااج  ذاااة اختراااة فاااي الخقاراااة عماااى دساااتؾرية 
 نابية السزسؾن.القؾانيؽم اذستذا فحص اج  دستؾرية هحا القؾانيؽ اؽ نابية الذكب واؽ 

ػ/ػطنػغطارسػعذهػاضرشابظػ؟2س

تختمل الجو  في انتيار الجذة التي تسارس الخقاراة عماى دساتؾرية القاؾانيؽ م ياحه  الابعض الاى 
اعظا  هحا السذسة الاى  ذاات سياساية تساارس الخقاراة ساؾا  اكاان البخلساان نلدا ل يخاقا  دساتؾرية 

قبب هيأة نار ة عؽ البخلسان رذاكب لجشاة دساتؾرية اذخوع القانؾن قبب ان يقؾم هتذخيع لم او اؽ 
تتكاااؾن ااااؽ اعزاااا  ااااؽ ناااارج البخلساااان ظاااالسجمذ الجساااتؾري اللخنداااي م السذساااة الساساااية لذاااحا 

 السجمذ اخاؾبة دستؾرية القؾانيؽ.



وتعظاااي رعااااض الااااجو  اذسااااة الخقاراااة عمااااى دسااااتؾرية القااااؾانيؽ الاااى القزااااا  اتسثااااب فااااي القزااااا  
   ذة احايجة وادتقمة لحلػ هي تشغخ في دستؾرية القاؾانيؽ رحيااد دون الجستؾري راعتبار القزا

 ان تتأثخ رالتجاهات الدياسية السديظخة عمى الجولة .

 ودشا ا عمي  هشا  نؾعيؽ اؽ الخقارة عمى دستؾرية القؾانيؽ :

 الخقارة الدياسية. .1
 الخقارة القزا ية. .2

.......................................................... 

ػػثاظغاػ/ػطضطونػاضرشابظػرضىػاضددتورغظ:

ػاضتغرشظػبغنػاضددتورػواضتذرغع.ػ-0

ػردمػطخاضغظػاضتذرغعػضضددتور.ػ-1

الػتثارػاالػسيػحاضظػاضدطوػاضذصضيػالنػطخاضغظػاضددتورػاضطرنػتطدػتطدغالػالػخرشاػػ-2
ػضه.

خالساػألصوضهػاضتأصدػطنػردمػطخاضغظػطوضوعػاضددتورػذصالػ)ػصدورػشاظونػػ-3
ػ.ردمػايػزغرػطوجودػ–اضطخاضغظػػ–اضظابطظػطنػاضددتور(ػحغثػغصونػرظدعاػ

ػ.....................................................................................................

ػس/ػطاػاالثرػاضطترتبػرضىػطخاضغظػاضػاظونػضضددتورػ؟

ؾن لشص دساتؾري عاؽ ثباؾت هاحا السخاللاة هاؾ تقخياخ رظاضن القاانؾن يتخت  عمى اخاللة القانج/ػ
رااأثخ ر عاايم والغااا  الثااار الستختبااة عمياا  اااؽ تاااريخ صااجور اذ ااكااؽ هااحا اللغااا  م وذلاااػ لن 
القاااانؾن ناااالل اباااجأ السذاااخوعية م التاااي تقزاااي رخزاااؾع الدااامظات  سيعذاااا لمقاااانؾن ودساااا فيذاااا 

مجساااتؾر م وهاااي فاااي هاااحا الحالاااة قاااج اصاااجرت تذاااخيع الدااامظة التذاااخيعية التاااي يجااا  ان تخزاااع ل
 رسخالل لمشرؾص الجستؾرية .



سااااارقاا عذااااخ اتجاااااا فقذااااي اعااااارض لمخقارااااة عمااااى دسااااتؾرية القااااؾانيؽ ادااااتشجاا الااااى اجسؾعااااة اااااؽ 
السبخرات التي يخ  انذا تعارض الخقارة عمى القؾانيؽ الرادرة اؽ البخلساان م ولكاؽ باجيثاا اصابح 

خقارة عمى دستؾرية القؾانيؽ ويخد عمى الحج  التاي وضاعذا الاخأي السعاارض الخأي الغال  يؤيج ال
 لمخقارة م وهحا التؾ ذات هي :

ػتخ ضػضضرشابظػرضىػددتورغظػاضػواظغنػ:ػػاضرأيػاالولػ:ػاضططار

ػتخ دػضضرشابظػرضىػددتورغظػاضػواظغنػ:ػػػاضرأيػاضثاظيػ:ػاضطؤغ

................................................... 

ػ(ػ:ػاضرشابظػاضدغادغظػرضىػددتورغظػاضػواظغنػػػػػ04اضطحاضرةػرشمػ)

ػ

ػ:ػددتورغظػاضػواظغناداضغبػاضرشابظػرضىػ

 وهي نؾعييؽ الخقارة الدياسية والخقارة القزا ية .

ػاوالػ/ػاضرشابظػاضدغادغظػ:

 سااي الااى الداامظات التقميجيااة الااثضثالجسااتؾر وهااي فااي الغالاا  ل تشت تتؾلهااا ـيااأة سياسااية بااجدها
 التذااااخيعية او التشليحيااااة او القزااااا ية  وانسااااا يتدااااؼ تذااااكيمذا رالظااااارع الدياسااااي م اذ يااااتؼ انتيااااار 

 اعزا ها في الغال  رالتعييؽ اؽ قبب ر يذ الجسذؾرية والبخلسان .

ا  لقااانؾنم اي تسااارس عمااى القااانؾن وهااؾ اااا يااد رقارااة سااارقة عمااى اتستاااز الخقارااة الدياسااية رانذااا 
م تسشاااع اذاااخوع القاااانؾن السخاااالل لمجساااتؾر ااااؽ ان يرااابح رقاراااة وقا ياااة فتؾصااال رانذاااااذاااخوعم 
 قانؾن.

ػاضؼغئظػاضدغادغظػاضتيػتطارسػاضرشابظػرضىػددتورغظػاضػواظغنػ:ػتذصغل

 هشا  اكثخ اؽ طخيقة في تذكيب هحا الذيأة وهي :



 الدمظة التشليحية اشلخدة او اؽ قبب الدمظة التذخيعية اشلخدة.التعييؽ اؽ قبب  - أ

 التعييؽ السذتخ  اؽ قبب الدمظتيؽ التشليحية والتذخيعية. - ب

 اؽ قبب الذع . نتخابال - ت

 اؽ قبب اعزا  الذيأة الدياسية انلدذؼ. الحاتي نتيارال - ث

لجشااة ناصااة ظسااا فااي فخندااا  قااج تسااارس الخقارااة الدياسااية اااؽ قباابصااورػاضرشابااظػاضدغادااغظػ:ػػ
والجدا خ ولبشان تدسى ها  السجمذ الجستؾري  وهؾ الذكب الغال  لمخقارة الدياسيةم او قاج تساارس 

ػػاؽ قبب ابج  الدمظات العااة ظخ يذ الجولة او البخلسان.

ػ)اضطجضسػاضددتوري(ػػػػػػػػػػسرظداػ:ػاضرشابظػاضدغادغظػسي

ذيأااة التااي تسااارس الخقارااة عمااى دسااتؾرية القااؾانيؽ م رااالشغخ يعتبااخ السجمااذ الجسااتؾري فااي فخندااا ال
الاااى التشغااايؼ الغااااهخي لمسجماااذ يتؾضاااح لذاااا الظاااارع الدياساااي لذاااحا السجماااذ ولكاااؽ رعاااج التعاااجيب 

اصاابح واقعياااا اقااخب الااى الخقارااة القزااا ية اااؽ  2008  اااؽ دسااتؾر فخندااا فااي عااام 56السااادة  
ػػارة الدارقة عمى دستؾرية القؾانيؽ والخقارة الضبقة.الخقارة الدياسيةم اذ ان  اصبح يسارس الخق

 :ػاضغرظديػػاضطجضسػاضددتوريػػتصوغن

 :وهؼ طا لتيؽ اؽ العزا  السجمذ الجستؾري يتزسؽ 

الدارقؾن ل  الح  في ان يرابحؾا اعزاا  فاي  رؤسا  الجولة: وهؼ  اعزا  رحكؼ القانؾن  .1
السجمذ رسؾ ا  القاانؾن ولساج  الحيااةم الداب  ااؽ ذلاػ لضساتلادة ااؽ نباختذؼ الدياساية 
وفاااي السقاهاااب يحرااامؾن عماااى اكافأاااة لقاااا  ناااجاتذؼ فاااي السجماااذ الجساااتؾريم ولكاااؽ يسشاااع 

 .عميذؼ الجسع هيؽ عزؾية السجمذ والسشر  الؾزاري او في عزؾية البخلسان
اجة عزؾيتذؼ تدعة سشؾات غيخ قاهمة لتججياجم ياتؼ  تدعة اعزا اعزا  اعيشؾن عجدهؼ  .2

اعااادة انتخاااب ثماااث عااجدهؼ ظاااب ثااضث ساااشؾات م يااتؼ تعاايؽ ثضثاااة اعزااا  ااااشذؼ اااؽ قباااب 
اجمااااذ   اااايذيعيااااشذؼ ر  م وثضثااااة اعزااااا الجسذؾريااااة اااااؽ ضااااسشذؼ ر اااايذ السجمااااذر اااايذ 



م رعااج اناااح راي المجشااة الجا سااة فاااي اجماااذ الذاايؾخ  اايذيعيااشذؼ ر  وثضثااة اعزاااا  الشااؾابم
البخلسااان اي ان هااحا الخ اسااات ل يحاا  لذااؼ انتيااار العزااا  رحخيااة تااااة وانسااا تذااتخ  

 اعذؼ في النتيار المجشة الجا سة السخترة هحلػ في اجمدي البخلسان.

ػ:ػاتػاضطجضسػاضددتورياختصاص

 الخقارة عمى دستؾرية القؾانيؽ والسعاهجات. •

 .اللخندي اؽ الجستؾر 16المجؾ  الى تظبي  السادة في تقجيؼ السذؾرة لمخ يذ عشج رغبت   •

 اعضن نمؾ اشر  ر يذ الجسذؾرية. •

اذااااخوعية النتخارااااات والسااااتلتا ات. رسااااا فيذااااا بدااااؼ السشازعااااات الخاصااااة رالنتخارااااات  •
 البخلسانية وانتخارات ر يذ الجولة.

ػ:اضػواظغنػػرضىػددتورغظػاضددتوريػرشابظػاضطجضس

العزؾية م القؾانيؽ : في بالة القؾانيؽ الساسية  عمى دستؾرية القؾانيؽ و ؾدية رقارة  •
 م تكؾن رقارة السجمذ عميذا و ؾدية.ولؾا ح اجمدي البخلسان

  اايذر او هشااا  عمااى طماا  إاااا ر اايذ الجسذؾريااةم  :  عمااى دسااتؾرية القااؾانيؽ  ؾازيااةرقارااة  •
فااي  نا باااا   60وظااحلػ يحاا     ر اايذ اجمااذ الذاايؾخم او م الجسعيااة الؾطشيااة  اايذر  او الااؾزرا م

 : نا باا في اجمذ الذيؾخ ان يقجم طم  هبحث دستؾرية ظب اؽ  60 او  الجسعية الؾطشية

 اذا ناللت الجستؾر ل ترجق ال رعج تعجيب الجستؾر.  السعاهجات 3 -1

 القؾاظيؽ ف ظه يثبت احجى الفخميات التالية3كشج بحث دستؾرية القؾاظيؽ العادية 3  -2

 اذا طاه  الجستؾر يدتسخ في ا خا ات تذخيع . -

 اذا تبيؽ ان  يخالل الجستؾر في  سيع ا دا ا يشتذي السذخوع عشج هحا الحج. -

 اذا تبيؽ اخاللة الجستؾر هبعض ا دا ا ؼيج  التسييد هيؽ وضعيؽ : -



: يتاااخ  الخياااار لاااخ يذ  عاااؽ اذاااخوع القاااانؾن  اهماااة لملرااابالو  / اذا ظانااات ال ااادا  السخاللاااة ق
 الجسذؾرية ااا اصجار السذخوع اؽ دون ال دا  السخاللة او اعادت  الى البخلسان.

: يشتذاي عاؽ رؿياة نراؾص اذاخوع القاانؾن الثاني / اذا ظانت ال دا  السخاللة غيخ قاهمة لملرب 
 ركب ا دا ا.السذخوع ويكؾن بكس  بكؼ السذخوع السخالل لمجستؾر 

 اضبغة : ل يسكؽ لمسجمذ الجستؾري ان يبحث في دستؾرية القؾانيؽ اؽ تمقا  نلد ل .

 

ػتركػػػػػػػػػػػػػػػشرارػاضطجضسػاضددتوريػ:اضطترتبػرضىػاالثرػاضػاظوظيػ

ػ

ػتركػػػػػػػػػػػاظتػاداتػاضرشابظػاضدغادغظػضضطجضسػاضددتوريػ:

ػ....................................................................................................................................

ػ(ػ:ػاضرشابظػاضػضائغظػرضىػددتورغظػاضػواظغنػ05اضطحاضرةػرشمػ)ػ
ػػ

م فتشاااط اذساااة القااؾانيؽفحااص دسااتؾرية القزااا  يتااؾلى  اناضرشابااظػاضػضاااائغظ:ػػػىػططظااػػ-0
الخقارااة الااى هيأااة قزااا ية م ولكااؽ انتملاات الجساااتيخ فااي تحجيااج هااحا الذيأااة م ال ان الثااخ الااحي 

 يتخت  عمى اخاللة الجستؾر ل يتعج  ابج البتساليؽ م وهسا :

 .االطتظاعػرنػتطبغقػاضػاظونػاضطخاضفػإلحصامػاضددتورػ 

 .اضعاءػاضػاظونػزغرػاضددتوريػ 

ػ................................................................................................

ػ

ػ



ػاواًلػ:ػاضرشابظػرنػطرغقػاالطتظاعػرنػتطبغقػاضػاظونػاضطخاضفػضضددتورػ:

اؽ الجو  التي انحت هذحا الشؾع ااؽ الخقاراة هاي الؾلياات الستحاجة الاخيكياة ويعاؾد تااريخ عذاؾر 
م اذ لؼ يشص الجستؾر الاخيكي عمى الخقارة عماى دساتؾرية القاؾانيؽ  1803الخقارة فيذا الى عام 

 ضاسؽ انتراصاات السحكسااة التحادياة العميااام ولكاؽ هااحا القزاا  اقااخ الخقاراة فااي عذاج القاضااي
 اارشا  عشجاا عخضت عمي  قزية  ااردؾري ضج ااديدؾن  .

اي انذاا  مقا ناصا هذا تسارس  رسحض ارادتذااسحاكؼ لذحا الح  ليذ بهحا ويضبظ أن اباشخة ال
ال انذاااا تتراااج  لاااحلػ عشاااجاا يكاااؾن أاااذاااا ناااداع ويظمااا  أباااج الخراااؾم ليدااات رقاراااة تمقا ياااة م 

 تظبي  قانؾن اام ؼيظعؽ النخ رعجم دستؾريت م وتدسى هحا الظخيقة رظخيقة الجفع اللخعي.

اناخيكيااة عشااج اعضنذااا عااجم دسااتؾرية قااانؾن اااا فإنذااا ل تقااؾ  عمااى اااع اإلشااارة إلااى أن السحاااكؼ 
لمسحااكؼ انناخ م بياث  الغا   ولكؽ تستشع عؽ تظبيق م وان بكسذا في هحا السؾضؾع ليذ امدااا 

درة اااؽ يرااح لذااا تظبياا  القااانؾن عمااى اعتبااار اناا  دسااتؾري اااالؼ يكااؽ الحكااؼ رعااجم الجسااتؾرية صااا
 ي هحا الحالة يكؾن امدم لجسيع السحاكؼ النخ .م فالسحكسة التحادية العميا

ػ:ػاضوالغاتػاضطتحدةػاالطرغصغظاضرشابظػرضىػاضددتورغظػسيػصورػ

و ااؾد اشازعااةم يااجفع ابااج هشااا لتااخض ياضرشابااظػبطرغاافػاضاادسعػبطاادمػاضددااتورغظػ:ػػػػ-1
 ااجت ن و م فاااعمياا  ظجااد  اااؽ الااجفؾع التااي يقااجاذا الخرااؾم رعااجم دسااتؾرية القااانؾن السااخاد تظبيقاا ل 

 عؽ تظبي  القانؾن وفرمت في الجعؾ . السحكسة صحة الجفع ااتشعت

ااؽ اذا ساة القاانؾن غياخ  هاحا الظخيقاة تسكاؽاضرشابظػبطرغقػاضطظعػ)ػاالطر(ػاضػضاائيػ:ػػػ-2
الجستؾري قبب تظبيق م بيث يجؾز لملخد تؾقي الزخر الحي قج يرايب   اخا  تظبيا  القاانؾن هاجل 

اااااخ رإيقاااا  تشلياااح  اللاااخد الاااى القزاااا  يظمااا  اشااا  اصاااجار ااااؽ انتغاااار براااؾ  الزاااخرم فيمجاااأ
اذا ظااان تشلياحا يمحاا  الزاخر راا م فااذا تباايؽ لمسحكساة صااحة الظما  ااااخت  لسظعااؾن ؼيا القاانؾن ا

 .ي  القانؾن رإيقا  تظب هتظبيق ل  السؾعل السختص



يمجاأ اللاخد الاى السحكساة في هحا الرؾرة ااؽ رقاراة اضرشابظػبطرغقػاضحصمػاضتػرغريػ:ػػ-3
 قااجم تظبيقاا  غيااخ دسااتؾري ام لم فااانيظماا  اشذااا اصااجار بكااؼ يقااخر اااا اذا ظااان القااانؾن السااخاد 

اثااب هااحا الظماا  و اا  عمااى السؾعاال السخااتص التخيااث فااي تظبياا  القااانؾن بتااى صااجور بكااؼ 
 السحكسة.

 : ظدتظتجػططاػدبقػػ

القاانؾنم وتتسثاب هؾ اؾد ناداع اعاخوض الاتخمص ااؽ تظبيا   ان الخقارة هذحا الشؾع يخاد هذاا .1
ااام احكسة اعيشة ويخاد تظبيا  قاانؾن اعايؽ لحداؼ هاحا الشاداعم فيباادر اباج الخراؾم الاى 

 الجفع رعجم دستؾرية القانؾن السخاد تظبيق  عمى السشازعة.
الجعؾ  الصامية  انتراص فخعيم اي اتلخع عؽهؾ  :ػسيػاضرشابظػاختصاصػاضطحصطظ .2

 الجفع رعجم دستؾرية القانؾن غيخ اقيج رسجة.م وان السعخوضة ااااذا
رد الاجفع اذا تبايؽ اظارقاة بذأنػاضػاظونػاضطططونػبدداتورغته ػ:ػأطااػػػشرارػاضطحصطظػ .3

م قاااانؾن اذا تبااايؽ و ااا  عاااجم دساااتؾريت عاااجم تظبيااا  ال اوػؾرملمجسااات سظعاااؾن ؼيااا القاااانؾن ال
 قخار السحكسة في الحالتيؽ يحؾز بجية ندبية.و 

............................................................... 

ػ(ػ:ػرشابظػاالضعاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ06اضطحاضرةػرشمػ)ػػػػػػػػػػ
ػػػ

تقااؾم هااحا الخقارااة عمااى اساااس باا  القزااا  فااي الحكااؼ هاابظضن  :ػاضرشابااظػراانػطرغااقػاالضعاااءػػ
القانؾن غيخ الجستؾري رالشدبة لمكافةم بيث يعج القانؾن ظاأن لاؼ يكاؽ ول يجاؾز الساتشاد اليا  فاي 

 السدتقبب.

انؾن السظعاااؾن هجساااتؾريت م ونتيجااة لرثاااخ الكبيااخ الاااحي يتختاا  عماااى قاااخار القزااا  رخراااؾص القاا
اذستذا بساياة  سحكسة ناصة تذكب لذحا الغخضلاناطة هحا السذسة  الجستؾري يلزب اللق  لحلػ 

 .الجستؾر اؽ تجاوز الدمظة التذخيعية عمي 



يضباااظ أن الجسااااتيخ تبايشااات فاااي تحجياااج السحكساااة التاااي تخاااتص رالخقاراااةم فسشذاااا ااااؽ  عمذاااا ااااؽ  
احكسااة انتراااص السحاااكؼ العاديااةم فااي باايؽ هشااا  دساااتيخ أنااخ   عماات ذلااػ اااؽ انتراااص 

 الشافح . 2005لعام العخاق  تؾرودس م1949 لعام ناصة ظجستؾر السانيا

ػػ:ػوضضرشابظػرنػطرغقػاالضعاءػصورتانػعطاػػػػػ

 رشابظػاالضعاءػاضدابػظ: .1

قباب اصاجارها ااؽ ر ايذ الجولاةم بياث يجاؾز لا  انسامؾب تلحاص اذاخوعات القاؾانيؽ  ووفقا لذحا
 لمجستؾر.  رقت السخترة لبيان اج  اظاقبب إصجار القانؾن ابالت  إلى السحكسة 

 م بيث أ از لخ يذ الجولة رعج استذارة اجمذ الجولة1937لدشة وهحا اا أنح ر  دستؾر ايخلشجا 

يحيااب أي اذااخوع قااانؾن إلااى السحكسااة العميااا نااض  اااجة ساابعة أيااام اااؽ التاااريخ وصااؾل  الياا م  ان
 تتجاوز ستيؽ يؾاا اؽ تاريخ البالة.  وعمى السحكسة أن تبت في دستؾريت  نض  اجة ل

يتؾقااال ارااايخ القاااانؾن عماااى قاااخار السحكساااة العمياااام فاااإن قزااات هجساااتؾريت  تاااؼ فاااي هاااحا الحالاااة و 
 اصجارا والعكذ صحيح.

م وذلػ في بالة اعتخاض ردع أعزاا  اجماذ الشاؾاب عماى 1950وانح هحلػ دستؾر سؾريا لدشة 
ذ الجسذؾريااة إلاااى السحكساااة العميااا رحجاااة اخاللاااة دسااتؾرية قاااانؾن قباااب اصااجارا أو إذا ارسااام  ر اااي

الجساااتؾرم فيؾقااال نذاااخا إلاااى أن تراااجر السحكساااة العمياااا قخارهاااا ؼيااا  ناااض  عذاااخة أياااامم واذا ظاااان 
 ايام. لمقانؾن صلة الستعجا  و   عمى السحكسة العميا ان تبت ؼي  نض  ثضثة

لااااى اجمااااذ الشااااؾاب لترااااحيح واذا قااااخرت السحكسااااة العميااااا أن القااااانؾن اخااااالل لمجسااااتؾرم اعيااااج إ
 السخاللة الجستؾرية. 

يذ واذا لاااؼ تراااجر السحكساااة العمياااا قخارهاااا ناااض  الساااجة السحاااجدة فاااي هاااحا الساااادة و ااا  عماااى ر ااا
 .الجسذؾرية إصجار القانؾن 



دساااتؾر البحاااخيؽ وذلاااػ رإعظا ااا  لمسماااػ صاااضبية ابالاااة ااااا ياااخاا ااااؽ هذاااحا الؾسااايمة ايزااااا واناااح 
الجسااتؾرية قبااب اصااجارها لتقخيااخ اااج  اظارقتذااا لمجسااتؾرم ويعااج كؼ اذااخوعات القااؾانيؽ إلااى السحااا

 .لجسيع سمظات الجولة  القخار امدااا 

 رشابظػاالضعاءػاضالحػظ:ػػ .2

م اي الضبقاااة لاااحلػ ساااسيت رالخقاراااة الضبقاااة م لخقاراااة عماااى القاااؾانيؽ رعاااج صاااجورها تباشاااخ هاااحا ا
انفااخاد أو اااؽ قبااب  اااؽ قبااب بيااث يجااؾز الظعااؽ فااي القااانؾن غيااخ الجسااتؾري لرااجور القااانؾن م 
 .هيأات بكؾاية

اصاامية أاااام السحكسااة السخترااة التااي نؾلذااا الجسااتؾر صااضبية  ی وذلااػ عااؽ طخياا  إقااااة دعااؾ 
 الشغخ في هحا الجعؾ . 

وهكااحا يضبااظ أن هااحا الخقارااة هجؾايااة بيااث ل يشتغااخ الذااخص تظبياا  القااانؾن عمياا  لكااي يااجفع 
 اؽ نض  رفع دعؾ  عجم الجستؾرية. هجستؾرية القانؾن الظعؽ جم دستؾريت  وانسا يجؾز ل  رع

ضألسارادػػػداطاحػاألداضوبػتباغظاتػسايػطداأضظػاضػػػػػأنػاضدداتغرػاضتيػاخذتػبؼذاػاغضًاػوغالحظ
ػسيػاضططنػبددتورغظػشاظونػطا.ػ

الاااحي  1920فذشاااا  دسااااتيخ براااخت بااا  الظعاااؽ هذيأاااات عاااااة ظجساااتؾر تذيداااكمؾفاكيا لداااشة 
رالسجاااالذ التذاااخيعية والسحكساااة القزاااا ية العمياااا والسحكساااة اإلدارياااة العمياااا  بااا  الظعاااؽ براااخ
 السخترة رالنتخارات.  سةوالسحك

ا ااازت نصااحاب السراامحة اااؽ انفااخاد وغيااخهؼ الظعااؽ رعااجم دسااتؾرية  خيفااي باايؽ هشااا  دسااات
 .2005جستؾر العخاق لدشة الظالقؾانيؽ 

......................................................... 

 

 



ػػػػػػػػػػرشابظػاضددتورغظػسيػاضطراق(ػ:ػ19اضطحاضرةػرشمػ)ػػػػػػػ

 

ػػ.2004ضطرحضظػاالظتػاضغظػضطامػاضرشابظػاضػضائغظػسيػشاظونػإدارةػاضدوضظػضثاضثًاػ:ػػػػػػػ

اااؽ قااانؾن إدارة الجولااة عمااى تذااكيب احكسااة اتحاديااة عميااا فااي العااخاق تتااؾلى   44 نراات السااادة 
 الخقارة عمى دستؾرية القؾانيؽ والنغسة والتعميسات. 

 يعيااشذؼ اجمااذ الخ اسااة ر اايذ وثسانيااة أعزااا اااؽ تتااألل هااحا السحكسااة  تذااصغلػاضطحصطااظػ:ػ
ان انتياار اجماذ الخ اساة  الا ويدسي ظحلػ أباجهؼ ر يداا لمسحكساةا   ر يذ الجسذؾرية ونا بي  

 جمااذ القزااا  انعمااى ودالتذاااور اااع السجااالذ القزااا ية لرقاااليؼلرعزااا  ل يااتؼ ال رعااج ؾيااام ا
لغاخض امائ الذاؾاغخ فاي السحكساةم  هتخشيح اا ال يقب عؽ ثسانية عذخ إلى سبعة وعذخيؽ فخداا 

يحرب ردب  الؾفااة أو  ويقؾم رالظخيقة نلدذا في اا رعج هتخشيح ثضثة أعزا  لكب شاغخ لب 
 الستقالة أو العد .

الذااخوط التااي يجاا  أن  2005۰لدااشة  30ولااؼ يحااجد قااانؾن إدارة الجولااة ول قااانؾن السحكسااة رقااؼ 
وهااحا نقااص واضااح فااي الجسااتؾر وظااان انفزااب أن تحااجد  اتتااؾافخ فااي السخشااح لعزااؾية السحكسااة

 .السحكسة ادتؿبضا  شخوط العزؾية في الجستؾر نغخا نهسية الجور الحي تقؾم ر 

وظااحلػ لااؼ تحااجد ااااجة العزااؾيةم بيااث يداااتسخ أعزااا  السحكسااة رالخجااااة دون تحجيااج بااج اعماااى 
 .م ال إذا رغ  العزؾ هتخ  الخجاةلمعسخ

آلياة عاخض الاجعاو  الجساتؾرية أااام السحكساة وذلاػ  2004دساتؾر باجد  آضغظػرطالػاضطحصطاظ:ػػ
القاااؾانيؽ والنغساااة دساااتؾرية  رالخقاراااة عماااىااااؽ ناااض  تكميلذاااا رالنترااااص الحراااخي والصااايب 

والتعميساااااات الراااااادرة ااااااؽ الحكؾااااااة التحادياااااة أو الحكؾااااااات القميسياااااة أو ادارات السحافغاااااات 
 والبمجيات والدارات السحمية والتي ل تتل  اع أبكاا  ووف  اآللية اآلتية: 

 .اؾيست دعؾ  اؽ اجعي ذي ارمحة إذا -1
 أاااذا. هحلػ هشا ا عمى دعؾ  اعخوضة إذا أبالت احكسة أنخ  طمباا  -2



عماااى طمااا  إباااج  الجذاااات الخساااسية  واضاااا  قاااانؾن السحكساااة بالاااة أناااخ  وهاااي هشاااا ا -3
 .زعة قا سة هيشذا وديؽ  ذة أنخ  رسشاسبة اشا

الخقارااة اااع اإلشااارة أن السذااخع الجسااتؾري تؾسااع فااي تحجيااج انتراصااات السحكسااة وذلااػ رإدنالاا  
ودااحلػ اصاابح هشااا   ذتاايؽ تشغااخ فااي الجسااتؾرية  القزااا ية رااةالتعميسااات تحاات اغمااة الخقاعمااى 

اذخوعية القخارات التشليحية وهي ظب اؽ اجمذ الجولة والسحكسة التحادية العمياا وهؾ نظاا وقاع 
 . ؼي  السذخع الجستؾري 

ناص عماى سحكسةم ال ان قاانؾن السحكساة أغلب الجستؾر تحجيج الشراب القانؾني إلنعقاد ال ايزا  
وتراااااجر قاااااخارات السحكساااااة  ااعزاااااا ذارحزاااااؾر  سياااااع  يكاااااؾن انعقااااااد السحكساااااة صاااااحيحاا أن ل 

 .رانغمبية البديظة

اخاللاة لمجساتؾر ا أو نغاااا أو تعميساات  في بالة تقخيخ السحكسة أن قانؾنااا  :اثرػشرارػاضطحصطظػ
 فان  يعتبخ راطب دون تحجيج تاريخ الغا  القانؾن غيخ الجستؾري.

هااحا التاااريخم هااب يتحااجد ررااجور قااخار السحكسااة  أم يشدااح  إلااى تاااريخ وقااج يثااار تداااؤ  بااؾ  
صااجور القااانؾن ؼيعااج القااانؾن امػيااا اعتبااارا اااؽ تاااريخ صااجورا وتكااؾن انعسااا  وال ااخا ات التااي 

 تست استشادا نبكاا  ل ؾيسة لذا. 

...................................................... 

 0002 لعام العراقي الدستور ظل في القوانين دستورية على الرقابة(:00لمحاضرة رقم )ا

 هذه اناط عندما الموانٌن دستورٌة على المضائٌة بالرلابة 5002لعام  العرالً الدستور اخذ

 دستورٌة على الرلابةخصائص  بعض نبٌن ان لنا وٌمكن العلٌا االتحادٌة بالمحكمة المسألة

 على رلابتها ممارسة لٌاتوآ العلٌا االتحادٌة المحكمة تشكٌل كٌفٌة عن نتحدث ان لبل الموانٌن

 . الموانٌن دستورٌة

 :2002اوال: خصائص الرقابة الدستورية في دستور العراق لعام 



 فحص فً النظر اختصاص حصر عندما الرلابة بمركزٌة الدستوري المشرع اخذ -1

 هو المركزٌة هذه على ترتبت التً االمور ومن ،العلٌا االتحادٌة بالمحكمة الموانٌن دستورٌة

 لألخٌرة ال ٌجوز بحٌث المحاكم جمٌع على ممتنعا امرا اصبحت الدستورٌة الرلابة مسألة ان

 االتحادٌة المحكمة اختصاص على اعتداء   ٌشكل التصدي ذلن الن ؛الموضوع لهذا تتصدى ان

 اثٌرت ما واذا ،الموضوع بهذا غٌرها وند الدستور خصها التً الدستورٌة بالرلابة العلٌا

 لها لٌس نهفإ نفسها لماءأو من ت الخصوم احد من سواء محكمة ٌةأ مامأ الدستورٌة عدم مسألة

 حالةإ – الحما سٌتضح كما - المانون مانظمه وبحدود لها وانما الدستورٌة الرلابة تباشر ان

 نها صاحبة االختصاص الحصري بالرلابة.كو فٌه للبت العلٌا االتحادٌة المحكمة الى الموضوع

 على الرلابة بشأن المضائٌة الحلول توحٌد هً المركزٌة الرلابة تمررها التً المزاٌا ومن

 شأنه من الدستورٌة بعدم الصادر العلٌا االتحادٌة المحكمة لرار ان بحٌث الموانٌن دستورٌة

 المحكمة لضٌت الذي المانون تطبٌك المحاكم جمٌع على ٌمتنع ثم ومن الموضوع انهاء

 .دستورٌته بعدم العلٌا االتحادٌة

 هذه موافمة مدى لترى واالنظمة الموانٌن لتشمل تتسع العلٌا االتحادٌة المحكمة رلابة ان -5

 الموانٌن دستورٌة على بالرلابة المحكمة اختصاص وحكمة .للدستور االنظمة وتلن الموانٌن

 عالمشر التزام مدى من للتأكد الموانٌن على االساس فً تنصب الرلابة هذه الن واضحة تبدو

 نفإ االنظمة دستورٌة على المحكمة لرلابة بالنسبة اما ،الدستور تضمنها التً بالمٌود العادي

 التنفٌذٌة السلطة عن صادرة ادارٌة لرارات كانت وان االنظمة الن اٌضا ما ٌبرره األمر لهذا

 ثم ومن االشخاص من محدد غٌر عدد على تنطبك ومجردة عامة لانونٌة لواعد تضع انها الإ

 كان لذلن ،للدستور المانون مخالفة خطر عن ال ٌمل للدستور االنظمة تلن مخالفة خطر نفإ

 .العلٌا االتحادٌة المحكمة لرلابة االنظمة اخضع عندما موفما الدستوري عالمشر

 تمتد وال فمط الدستورٌة الناحٌة على تمتصر انما االنظمة على الرلابة هذه ان بالذكر وٌجدر

 الى موكول االمر هذا الن والموانٌن االنظمة بٌن التعارض بحث الى االحوال من حال بأي

العلٌا تمتصر   االتحادٌة المحكمة رلابة نفإ خرآ جانب ومن ،جانب من هذا االداري المضاء

المرارات االدارٌة الفردٌة  ال تشملعلى االنظمة فمط اي على المرارات التنظٌمٌة ومن ثم فهً 

 التً تتعلك بأشخاص معٌنٌن بذواتهم.



ان رلابة المحكمة االتحادٌة العلٌا هً رلابة الحمة لصدور المانون .وٌتضح ذلن بجالء  -3

التً جاء فٌها )الرلابة على دستورٌة  2005من دستور  اوال(/33عند استعراض نص المادة )

كمال مراحل سنها بعد است الإ ال تنفذومن المعلوم ان الموانٌن  الموانٌن واالنظمة النافذة(

رلابة المحكمة رلابة  ما ٌجعلوهذا  .ونشرها فً الجرٌدة الرسمٌة الى اصدارها ضافةإلبا

الحمة لصدور الموانٌن ومن ثم لٌس لها ان تعمل رلابتها على مشروعات الموانٌن او على 

تلن  حتى وان كانت تحتويمادام انها لم تنفذ بعد الموانٌن لبل اصدارها بل وحتى لبل نشرها 

  .مخالفات صرٌحة للدستور الموانٌن على

وضمانة لحموق ٌوفر حماٌة ة الالحمة على دستورٌة الموانٌن خذ بنظام الرلاباالوفً الحمٌمة ان 

من اعتداء  ما ٌحتوٌهمن خالل  عدم دستورٌة المانون تضحال تاالفراد وحرٌاتهم فمن ناحٌة لد 

الحمة بمشاركة تسمح الرلابة ال تطبٌمه والعمل به، كما أثناء االومساس بالحموق والحرٌات 

االفراد فً الدفاع عن حمولهم وحرٌاتهم من ناحٌة اخرى، حٌث تتسع دائرة االشخاص 

والجهات التً ٌكون لها عرض المانون غٌر الدستوري على المحكمة االتحادٌة العلٌا ما بٌن 

ٌمتصر عرض مشروع  ، فً حٌنوالمحاكم المضائٌة على اختالف درجاتهااالفراد العادٌٌن 

 على بعض السلطات السٌاسٌة فمط. )الرلابة السٌاسٌة( ن فً حالة الرلابة السابمةالمانو

 تشكيل المحكمة االتحادية العليا ثانيا:

ٌمكن المول ان تأسٌس المحكمة االتحادٌة العلٌا ٌرجع الى لانون ادارة الدولة العرالٌة للمرحلة 

جاء لٌؤكد وجود هذه  2005وعندما صدر دستور ( 2004)دستور  االنتمالٌة الملغى

عن تشكٌلٌن لهذه المحكمة االول عن نه ٌمكن الحدٌث بخصوص تشكٌلها فإ ماا المحكمة.

 (30)رلم  ولانون المحكمة 2004 العرالٌةلانون ادارة الدولة  طرٌك الممارنة بٌن تشكٌلها فً

 .2005فً دستور  بٌن تشكٌلهاو . 2005لسنة 

 نها.نواالدولة العراقية وققانون ادارة تشكيل المحكمة في  .1

بتأسٌس  3/4/2003فً العراق بعد  السٌاسٌةالتنظٌم الدستوري الجدٌد عمب التحوالت  بدأ

للمرحلة االنتمالٌة فً المادة  المحكمة االتحادٌة العلٌا حٌث نص لانون ادارة الدولة العرالٌة

ولد  (على ان )ٌجرى تشكٌل محكمة فً العراق بمانون تسمى المحكمة االتحادٌة العلٌا أ(/44)

االتحادٌة العلٌا من تسعة تشكٌل المحكمة بمولها )تتكون المحكمة  (ـه/44اوضحت المادة )



 بترشٌح ما لٌماللالتشاور مع المجالس المضائٌة الاولٌا ب األعلىوٌموم مجلس المضاء أعضاء 

 المذكورةالشواغر فً المحكمة  ملءمانٌة عشر الى سبعة وعشرٌن فردا لغرض ٌمل عن ث ال

وفاة او وٌموم بالطرٌمة نفسها فٌما بعد بترشٌح ثالث اعضاء لكل شاغر الحك ٌحصل بسب ال

حكمة وتسمٌة احدهم رئٌسا وٌموم مجلس الرئاسة بتعٌٌن اعضاء هذه الم االستمالة او العزل

 ..(.لها.

 2002االتحادية العليا في دستور تشكيل المحكمة  .2

 مثلها ببعض المسائل المهمة محكمة االتحادٌة العلٌا واختصاصوجود ال أهمٌةانطاللا من 

على انشاء المحكمة االتحادٌه العلٌا حٌث  2005نص دستور  ،الرلابة على دستورٌة الموانٌن

 (لضائٌة مستملة مالٌا وادارٌا تحادٌة العلٌا هٌئةعلى ان )المحكمة اال اوال(/32فً المادة ) جاء

على ان )تتكون المحكمة االتحادٌة العلٌا من عدد من المضاة  ثانٌا(/32ونص اٌضا فً الماده )

وخبراء من الفمه االسالمً وفمهاء المانون ٌحدد عددهم وتنظٌم طرٌمة اختٌارهم وعمل 

 .ثلثً اعضاء مجلس النواب(المحكمة بمانون ٌسن بأغلبٌة 

الدولة اعضاء المحكمة بخالف لانون ادارة انه لم ٌحدد عدد  2005لى دستور وٌالحظ ع

نمص  وفً الحمٌمة ان عدم تحدٌد اعضاء المحكمة هو أعضاء العرالٌة الذي حددهم بتسعة

مهمة  موكول الٌها اختصاصاتدستوري، كون المحكمة االتحادٌة العٌا هً مؤسسة دستورٌة 

ترن تحدٌد عدد اعضائها لمانون ان ٌح ٌص لموانٌن ومن ثم المن بٌنها الرلابة على دستورٌة ا

ثٌر فً تشرٌعٌة بالتدخل فً المحكمة والتأعادي ألن ذلن سوف ٌفسح المجال للسلطة ال

السٌما وان الدستور اعطى للسلطة  انماصهاعضائها او  عدد استماللها من خالل زٌادة

 اعضاء المحكمة.التشرٌعٌه اصدار المانون الذي ٌنظم طرٌمة اختٌار 

وٌجدر بالذكر ان المحكمة االتحادٌة العلٌا الزالت مستندة فً تشكٌلها وممارسة عملها الى 

مع العلم ان االخٌر ٌختلف  2005الذي صدر لبل نفاذ دستور  2005لسنة  (30)مانون رلم ال

ل التشكٌ من حٌث العلٌا عن لانون ادارة الدولة العرالٌة ولانون المحكمة االتحادٌة

 :من ثالث فئات هً 2005وفك دستور  حٌث تتكون المحكمة االتحادٌة العلٌاواالختصاص 

ن غٌر ممثلتٌن اآل فئتٌن االخٌرتٌنحٌن ان ال فًوفمهاء المانون  وخبراء الفمه االسالمًالمضاة 

الذي لم  2005لسنة  30ن التشكٌل الحالً للمحكمة ٌستند الى لانون رلم فً المحكمة أل

 عضوٌة خبراء الفمه االسالمً وفمهاء المانون فً المحكمة .ٌشترط 



مة لم تكن لد اعطى اختصاصات معٌنة للمحك 2005 عامدستور الى ذلن فإن  وباإلضافة

لها وفك لانون ادارة الدولة ولانون المحكمة من بٌنها تفسٌر نصوص الدستور  موكولة

 لعضوٌة مجلس النواب.ائج النهائٌة لالنتخابات العامة على النت والمصادلة

............................................................ 

 حجية قرارات المحكمة االتحادية العليا

وملزمة  لعلٌا باتةبأن )لرارات المحكمة االتحادٌة ا 2005من دستور  (34نصت المادة )

لمحكمة ان لرارات المرارات المحكمة مبدأٌن هما: هذه المادة ان  منوٌتبٌن  ( للسلطات كافة

  .وان لرارتها ملزمة للسلطات كافةنهائٌة وغٌر لابلة للطعن، 

: وهذا ٌعنً ان التماضً امام المحكمة لابلة للطعنان لرارات المحكمة نهائٌة وغٌر  .1

عن امام اٌة االتحادٌة العلٌا ٌتم على درجة واحدة وان المرارات الصادرة عنها غٌر لابلة للط

 جهة اخرى وبأي وجه من وجوه الطعن.

وبٌن الطعن بنص  -االمر غٌر المسموح به  -هنا بٌن الطعن بمرارات المحكمة  ٌجب التفرلةو

تم الطعن به سابما امام المحكمة ولضت االخٌرة بدستورٌة فأنه امر مسموح به اذا كان ٌستند 

 ن السابك.الى اسباب غٌر االسباب التً استند علٌها الطع

اما بالنسبة إللزامٌة لرارات المحكمة االتحادٌة العلٌا للسلطات كافة فإنها تفرض على  .2

السلطات كافة االلتزام بمرارات المحكمة بحٌث ٌنبغً على السلطة التشرٌعٌة ان تموم بإلغاء 

 ن السلطةالمانون الذي لُضً بعدم دستورٌته او تعدٌله على ضوء لرار المحكمة وكذلن فإ

التنفٌذٌة ملزمة بعدم تطبٌك ذلن المانون وكذلن ملزمة بإلغاء النظام الذي لضً بعدم الدستورٌة 

توصلت الٌه المحكمة، باالضافة الى ذلن فإن جمٌع المحاكم ملزمة باالمتناع عن  بحسب ما

 تطبٌك الموانٌن واالنظمة التً لضت المحكمة االتحادٌة العلٌا بعدم دستورٌتها.

................................................. 

 

 

 



 تعطيل وتعديل والغاء الدستور (00رقم ) المحاضرة

  

 الفرع االول / تعطيل الدستور

 َيقصد تً ايقاف ذطثيق الدسرُز كليا اَ جصئيا. َيكُن على صُزذيه :  

تمُجة االجرساااخ الدسررُزيح المىصرُ   الرعطيل السسمي : يرم ايقاف العمل تالدسرُز -1

َقد يكرُن الرعطيرل كليرا لكرل الُشيقرح الدسررُزيح اَ جصئيرا  عليٍا لمُاجٍح خطس اسرصىائي،

 لثعط وصُ  الدسرُز .

: َقررا العمررل تالدسرررُز معليررا ررره خرراق  زاسررح الُاقرر  ال ياسرري  يررس  الرعطيررل اللعلرري -2

د  اخرل الدَلرح ودرد عردا الررصاا ذرعح الٍُج  اَ االخراف تيه الُاق  َالدسررُز  ا  َاقعيرا

 تىصُ  الدسرُز .

 الفرع الثاني / تعذيل الذستور :

 السلطة المختصة بالتعذيل :  -1

 ض/ ره ٌي ال لطح المخرصح ترعديل الدسرُز ؟ 

الري َظعد الُشيقح الدسرُزيح  ٌي ارا ال لطح الرأسي يح ذاذٍاال لطح المخرصح ترعديل الدسرُز 

د، ٌَررري قررد ذكررُن ال ررلطح  –الملعررلح  -، اَ ال ررلطح المىةررأج  الرىليريررح اَ الرةررسيعيح الررري سياسرريا

ُز القائم المسا  ذعديلرً   اَ الةرعة ٌرُ المخرر  اورخثٍا الةعة َاوةاخ تمُجة وصُ  الدسر

 تالرعديل تاعرثازي رصدز ال لطح .

 قيود التعذيل :  -2

 ض/ ٌل يمكه ان يقيد الدسرُز عمليح الرعديل َيدعلٍا عمليح صعثح ذلرسض اجساااخ رعيىح؟

ض/ ٌىرران وررُعييه ررره القيررُ  قررد ودرردٌا مرري الدسرراذيس   قيررُ  ذمىرر  ذعررديل تعررط المررُا   ال  ررس 

المُظررُعي,   َقيررُ  ذررى م عمليررح الرعررديل ول ررٍا َذلررسض عليٍررا اجررساااخ ر ررد ج   َقررد يمىرر  

د مرسج ره الصره   ٌَري القيُ  ٌي :  الدسرُز ذعديلً كليا اَ جصئيا

ال  س المُظُعي :   س ذعديل تعرط وصرُ  الدسررُز يعرقرد المةرسو تعرسَزج  - أ

  مايرٍا عه غسيق   س ذعديلٍا تصُزج  ائمح اَ رؤقرح.

ال  س الصرىري :   رس ذعرديل تعرط اَ كرل وصرُ  الدسررُز خراق مررسج شرىيرح اَ  - ب

 رى  ذعديلً خاق ظسف اسرصىائي، مٍُ ارا   س شرىي كلي اَ   س شرىي جصئي.

 اجراءات التعذيل: -3

ض/ كيا ذرم عمليح الرعديل مي الدساذيس ؟ ض/ يرم الرعديل على َمق اجساااخ ر د ج تمُجرة 

َال يمكرره ذعررديل الدسرررُز تمُجررة اجررساااخ رىصررُ  عليٍررا مرري  الررى  الدسرررُز  ذاذررً  



القرُاويه اال مرري  الرح الدسرررُز المرسن الررر  ال يقيررد عمليرح الرعررديل ترئجساااخ ر ررد ج   ٌَررري 

 المسا ل ذةثً عمليح ذةسي  القُاويه   ٌَي :

 : ذمىح سلطح االقرساح الى  اقرساح الرعديل : قد - أ

  1592االز ن ال لطح الرىليريح رصل  سرُز. 

  1171ال لطح الرةسيعيح  رصل  سرُز ارسيكا. 

  1719رصل مسو ا  الرةسيعيح َالرىليريحرةرسن تيه ال لطريه. 

 .رةرسن تيه الةعة َالثسلمان 

اذن على اخراف الدساذيس قد ذدعلً تعط الدسراذيس رره اخرصرا  ال رلطح الرةرسيعيح اَ ذدعرل 

 ساح الرعديل .ال لطح الرىليريح ٌي الدٍح المخرصح تاقر

ا  عمليح الرصُيد على رقرسح الرعرديل ٌَرُ رره اخرصرا   :المُامقح على الرعديل  - ب

د .  : َالمُامقح إرا ره الثسلمان غالثا

   2009َ  1529كما مي  سرُز العساق لعاا الثسلمان. 

 1711 لعاا سُي سا الثسلمان َالةعة مي  سرُز . 

   اقساز الرعديل : َيكُن ارا ره : - خ

    1711رصل سُي سا الةعة. 

  1529الثسلمان َمق شسَغ خاصح   رصل العساق. 

 الفرع الثالث / الغاء الذستور :

 هناك طريقتين إللغاء الذساتير وهي :

 االسلُب العا     السسمي , : َيدة ان وميص تيه الدسرُز المسن َالدارد : -1

 العا يح.المسن َيلغى تاذثاو ذاخ االجساااخ المرثعح مي الغاا الرةسيعاخ  - أ

الدارررد َيرررم االلغرراا عرره غسيررق ال ررلطح الررري عيىٍررا الدسرررُز رصررل الدسرررُز اللسو رري  - ب

1719. 

َيررم الغراا الدسررُز تعرد ودراح الصرُزج  االسلُب غيس العرا   : َيكرُن ترالصُزج َاالوقراب، -2

الصرُزج مري الدسررُز مصمرح  َاالوقاب مي ذغيرس ال كرم   ٌَىرا ظٍرس خراف مقٍري  رُق اشرس 

 الصد  : ازاا تٍرا

 يلغى الدسرُز ذلقائيا لمدس  وداح الصُزج. - أ

 .ذثقى وامري  يلغى الدسرُز عدا القُاعد المرعلقح تال قُق - ب

 كى رراا ال كررم َشرركل الدَلررح َذى رريم  يدررة الرمييررص ترريه ارررسيه : القُاعررد المُظررُعيح - خ

ى مأوٍرا ذثقر  الرري ذرى م ال قرُق َال سيراخ,   ارا القُاعد الةكليح ٌَري ذلغى ال لطاخ,

 . َقيمرٍا قيمح الرةسي  العا  



اول رٍم مري  السا  االخيس ي ىد عمليح الغاا الدسررُز اَ االتقراا عليرً زٌره ازا ج الصرُاز - ز

 .الغااي الدسرُز اَ االتقاا عليً اَ االخر تثعط الىصُ  

....................................................... 

ػ(ػ:ػظؼاغظػاضدداتغرػ24اضطحاضرةػرشمػ)
 

تجج فاي القؾاعج الجستؾرية قؾاعج قانؾنية وضعية لحلػ يج  ان تؾاكا  وتداايخ التظاؾرات التاي تدا
في السجتسع الحي تحكس م وهاحا يعشاي أن القؾاعاج الجساتؾرية ل تتستاع  قاتالحياة رػية تشغيؼ العض

ؾيماة ردسة انهجيةم وانساا هاي قاانؾن شاخع لتشغايؼ العضقاات هايؽ سامظات الجولاةم قاج يعساخ لساجة ط
 .أو يشتذي رعج اجة و يدة

ا النخ انو  هؾ انسمؾب العادي اا ظسا ذظخنا سارقاا  هشا  اسمؾدان إللغا  القؾاعج الجستؾريةم
 فذؾ اسمؾب الثؾرة أو النقضب. 

ػ:األدضوبػاضطاديػضظؼاغظػاضدداتغرػ.1

ال انذااا اغلماات الااشص عمااى الظخيقااة التااي تتبااع عشااج  اعمااى ظيؽيااة تعااجيمذ تااشص اغماا  الجساااتيخ
تظماا  ا ااخا ات ناصااة لمتعااجيب تختماال عااؽ ا ااخا ات  لمجساااتيخ الجااااجة التااي ؼبالشداابةالغا ذااام 

ااااا رالشداابة لمجساااتيخ السخنااة فاااإن  مل تجيااد باا  التعااجيب الذااااب اصااجار وتعااجيب القااانؾن فأنذااا
الغي دساتؾر فقج الجد ي تكؾن هي نلدذا التي لذا ب  الغا  الجستؾر  لتعجيبالدمظة التي تسمػ ا

 دة الثؾرة وهؾ الجذة التي لذا ب  التعجيب.السؤقت اؽ قبب اجمذ ؾيا 1968العخاق لعام 

لحلػ نقؾ  أن الرعؾدة تغذخ رالشدبة لمجساتيخ الجااجةم ونخ  في هحا الحا  الخ اؾع إلاى قاعاجة 
تاااؾازي انشاااكا  إذ يجااا  أن يمغاااى الجساااتؾر ااااؽ قباااب الجذاااة التاااي وضاااعت  ظاااأن تكاااؾن  سعياااة 

 .وفقا الظخيقة الستلتا  الذعبيتأسيدية اشتخبة أو 

 

 



ػ:األدضوبػزغرػاضطاديػضظؼاغظػاضدداتغرػ)اضثورةػأوػاالظػالب(ػ.2

أن انسمؾب غيخ العادي لشذاية الجساتيخ يختمل عؽ انسمؾب العادي الحي يعتساج الؾساا ب التاي 
يعتساج  لاى انااة صااببة الدايادة فاي بايؽ انسامؾب غياخ العاادينص عميذا الجستؾر أو العاؾدة إ
جستؾرم وهحا اا يخخج عؽ اطار الذاخعية الجساتؾرية القا ساةم لن طخي  القؾة والعشل في انذا  ال

 الجساتيخ ل تشص عمى اعتساد القؾة ظاسمؾب اؽ أسالي  تعجيب الجستؾر أو الغا  .

هاايؽ الثااؾرة والنقااضب وذلااػ اااؽ بيااث الجذااة التااي تتااؾلى عسميااة التغييااخ  وقااج ذظخنااا سااارقاا اللااخق 
ي تقاؾم راالنقضب تتسثاب رعاجد احاجود ااؽ أفاخاد الدامظة وظحلػ اؽ بيث الذج . إذ أن الجذة الت

 الحاكسااة ذاتذااا ااااا الثااؾرة فتتسثااب أداتذااا رالذااع . أاااا اااؽ بيااث الذااج م فااالنقضب يذااج  إلااى
تغيياااخ شاااااب لكاااب اساااذ اساااتبجا  اشاااخاص رأشاااخاص اناااخيؽم فاااي بااايؽ أن الثاااؾرة تذاااج  إلاااى 

ظانااات سياساااية ام اقتراااادية أم ا تساعياااة وفاااي بالاااة نجااااح الثاااؾرة أو النقاااضب  السجتساااع ساااؾا 
تتخت  نتا   ذات أهسية في السجا  الدياساي وال تسااعي وظاحلػ يغذاخ تاأثيخ ذلاػ التغيياخ عماى 

 الجستؾر الشافح. 

ػاوال:ػاثرػاضثورةػأوػاالظػالبػرضىػاضددتور

انترااار الثااؾرة التااي قاااات ضااج نغااام الحكااؼ. يااخ  رعااض اللقاا  ان الجسااتؾر يدااقط فااؾرا فااي بالااة 
إلااى القااؾ  أن سااقؾط الجسااتؾر لاايذ نتيجااة بتسيااة لشجاااح الثااؾرة أو  الااخأي الااخا حتجاا  فااي باايؽ ي

نتاا     ياالنقضبم وانسا يتؾقل أاخ الجستؾر عمى اؾقل الحكام الجاجد اشا . بياث ل يراح تخت
بم وانسااا يجاا  فااي اثااب هااحا السدااألة قانؾنيااة رراالة اظمقااة عمااى اجااخد نجاااح الثااؾرة أو النقااض

. فزض عؽ ذلػ قج ياخ  الحكاام الجاجد كام الججد عؽ قخارهؼ رذكب واضحالخظيخة ان يلرح الح
 بتى يتدشى لذؼ وضع دستؾر  جيج. اؽ السشاس  الرقا  عمى الجستؾر لسجة احجدة

التااي بااجثت فااي العااخاق بيااث لااؼ تقااؼ أي اشذااا رإلغااا   لضنقضراااتاااا يضبااظ رجااض  رالشداابة  وهااحا
 .الجستؾر فؾر نجابذا وانسا يتؼ ذلػ رعج اعضن دستؾر  جيج لمجولة

 



ػػثاظغا:ػاضظتائجػاضتيػتترتبػرضىػظجاحػاضثورةػأوػاالظػالب

ان اعاااضن الحكاااام الجاااجد عاااؽ ساااقؾط الجساااتؾر ل يعشاااي أن أبكاااام الجساااتؾر تمغاااي رذاااكب اظمااا . 
لغاااا  يخاااتص رالقؾاعاااج الجساااتؾرية التاااي تتشااااو  نغاااام الحكاااؼم وذلاااػ لن عسمياااة التغيياااخ وانساااا ال

 اؾ ذة إلى التشغيؼ الدياسي في الجولة. ويتخت  عمى اا تقجم الشتا   اآلتية:

السباااادس اساااتقخت فااااي  ابتاااخام السباااادس السقاااخرة لحقاااؾق انفاااخاد والحخياااات العاااااةم نن هاااحا -١
 الجستؾرية. الشرؾص اؽ یت اسسالزسيخ اإلنداني رحيث أصبح

بياااااث  ااااااؽ عاااااجم الغاااااا  الشراااااؾص الجساااااتؾرية ااااااؽ بياااااث الذاااااكبم ننذاااااا ل تعاااااج دساااااتؾرية -۲
السؾضااؾعم ال انذااا دوناات فااي الؾثيقااة الجسااتؾرية إلعظا ذااا اكانااة ل قااة ودػيااة ثباتذااام وتبقااى هااحا 

 .عادية ؽيالشرؾص قا سة راعتبارها قؾان

العادياة التاي تتباع  لمظاخق  ظالقانؾن السجني والجشا ي قا سة االؼ تمغ وفقاا تبقى القؾانيؽ العادية  -٣
 .إللغا  القؾانيؽ العادية

................................................ 
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دستؾر هؾضع اؽ قباب اجماذ اشتخا  ااؽ اهاب العاخاق فاي صاجر اظالا   رإقااةهخزت السظالبة 
   .رعج الحخب العالية انولىاا ظة الؾطشية في الذذخ انو  لعذج الحخ 

والتاي   يدايةن الخ جساعباخت  سااهيخ ال ۹۱۹۱السمكاي العاام فاي  الحااكؼخاا  ا حيالستلتا  ال فلي
 اشتخاا سجمااذ ر ذااا فاي السااتقض  واقااااة بكااؼ اقيااجكانات تعتبااخ اخاكااد لمحخظااة الؾطشيااة عااؽ طمب

 .ردؽ دستؾر لمبضد قؾمي الذع اؽ 

 اقامة الدستور

 السخابب الخ يدية التي اخ هذا اذخوع الجستؾر :



  3 ۱۲۹۱مذخوع كام  -اوال

   :۹۱۲۲ لعام اذخوع رغجاد انو ثانياا 

 :1922دتعسخات البخيظانية انو  وزارة الس تشؿيح : ثالثا

واهسذااا تمااػ لذااا فااي انقدااام غيااخ السخضااية  تعااجيضت رااأ خا زارة السدااتعسخات فااي لشااجن و قاااات 
 .سيظخت  عمى التذخيع جا سمػ في االتي تحج اؽ صضبية ال

 : ۹۱۲۱ ياذخوع رغجاد الثان :رارعا

 : 1923نيدان  19ية في نيخ لؾزارة لمسدتعسخات البخيظانالتشؿيح ال :ناادا

 :رذكم  الشذا ياذخوع الجستؾر  :سادساا 

مااذ اااؽ اشاقذااات  جانتذااا  الس اؾضااع اشاقذااة أاااام اجمااذ الااؾزرا  ودعااج نيداااناذااخوع  اصاابح
 .عمى السجمذ التأسيدي إلقخارال  لعخض ل  اصبح اذخوع الجستؾر  اهداا 

 .1924شباط  20انتخاب اعزا  السجمذ التأسيدي العخاقي في   خ  قج و 

لجراسة اذخوع الجستؾر وتقجيؼ تقخياخ عشا  لمسجماذ    لجشة اؽ اعزا هتألي جمذ سواهتجا  قام ال
اااؽ الؾيااة   احافغااة سااارقاا تدااسى لااؾا  المجشااة ضااسذا عزااؾا عااؽ ظااب لؾا  تااألي وقااج روعااي فااي 

 العخاق. 

ت اقياجة هشراؾص السعاهاجة الجستؾر تماػ السشاقذاات التاي ظانا لسذخوع  سجمذ اشاقذاتهجأ الوقج 
 البخيظانية التي اشعت تزسيؽ الجستؾر أي نص يتقاطع والسعاهجة.العخاؾية/

بذؼ  افاان وايظاانييؽ الاحيؽ أشاخظؾا فاي وضاع اذاخوع الجساتؾرم ولهج ااؽ الشاارة الاى ان البخ  هحا
د اخظاااخ ياااتعد والتاااي تتسثاااب فاااي الجساااتؾر فاااي رغباااات الحكؾااااة البخيظانياااة  هتزاااسيؽكاااان يقزاااي 

اسكااؽ اااؽ الرااضبيات واشذااا عااجد هخيظانيااا فااي العااخاق. ولتحقياا  ذلااػ اتجذااؾا إلااى وضااع اكثااخ 
السشجوب الدااي ررالت  الستذاارية وارعااد اللاخص  يجيج السمػ ودرؾرة غيخ اباشخة ههالتذخيعية 

 عؽ السجالذ الشياهية السشتخبة قجر الاكان في عخقمة اداعي الحكؾاة.



سؾافقاة السجماذ التأسيداي عماى الجساتؾر ال رعذخة  مداة انتذات  ثسانياستغخقت السشاقذات  وقج
الجساتؾر الاحي هاجأ يعاخ  ان اشاقذات السجمذ هحا لؼ تخد الى ادنا  أي تعجيضت  ؾهخية عمى 

 دستؾر غيخ عخدية. ظمسةانساسي العخاقي راعتبار ان  راسؼ القانؾن 

 آذار 21 ىنلاااذا بتاا ليبااجأتااتؼ ارااادقة السمااػ عمااى الجسااتؾر ولااؼ يشذااخ فااي الجخيااجة الخسااسية  لااؼ
 اي رعج أكثخ اؽ ثسانية شذؾر اؽ تاريخ انتذا  السجمذ التأسيدي اؽ اقخارا وذلػ للداح 1925
لمحرااؾ  عمااى ااتياااز الااشلط لرااالح الذااخظات البخيظانيااة اااؽ قبااب اجمااذ الااؾزرا  دون  ا السجاا

عااخض الاتياااز السااحظؾر عمااى اجمااذ الاااة لستحرااا  اؾافقتاا  ظسااا يقتزااي الاااخ هتمااػ وهااؾ 
أاخ تتجشب  الحكؾاة البخيظانية وشخظات الشلط فرجور الجستؾر قبب اشح الاتياز يتظم  تظبيا  

 االعيااانو قتزااي اصااجار قااانؾن الاتياااز اذااخع اااؽ قبااب اجمااذ اناااة الشااؾاب ت تاايال 94لمسااادة 
ااااا الحرااؾ  عمااى الاتياااز قبااب نذااخ الجسااتؾر فااان الاااخ فااي هااحا الحالااة رخزااع لااشص السااادة 

 الاتياز اؽ قبب اجمذ الؾزرا . حزلي الذخعية عمى اشالتي ت  114 

لقااااؾانيؽ التااااي اصااااجرها القا ااااج العااااام لمقااااؾات فالسااااادة السااااحظؾرة تقااااخر ان البيانااااات والشغااااااات وا م
البخيظانيااة فااي العااخاق والحاااكؼ السمكااي والسشااجوب الدااااي والتااي اصااجرتذا بكؾاااة  ضلااة السماااػ 

وتشلياااح هاااحا  1914ؼيراااب فاااي الساااجة التاااي ازااات هااايؽ الياااؾم الخاااااذ ااااؽ تذاااخيؽ الثااااني ساااشة 
 .هاحتشليصحيحة اؽ تاريخ  تبختع الساسيالقانؾن 

.......................................................... 


