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 إىــــــــداء

ىذا العمؿ المتكاضع إلى أغمى إنساف في حياتي إلى أبي  أيىدم

حفظو اهلل، الذم ما كىؿى يكمان في الكقكؼ إلى جانبي في مسيرتي 
نفاسو التي استشعرىا في كؿ حرؼ مف تمؾ الحركؼ أالتعميمية، إلى 

 التي تخطيا يدام.

إلى مف كسعتني رحمتيا صغيران، كأسعدتني بصحبتيا كبيران،  أيىديو

رضعتني كعممتني أكلى خطكات الحياة حفظيا اهلل، أتي حممتني ك إلى ال
 إليؾ يا أمي ...

إليؾ يا مف تحممت معي مشقة العمـ حتى كصمت إلى طريؽ النجاح، 
 إليؾ يا رفيقة دربي ...

ىذا العمؿ إلي أحبتي مف : كلد كبنت، كأخ كأخت، كقريب  أيىدم

 كجار، كصاحب، ...

هلل بيا عني غاشية العذاب، أك يجزيني متمنيان دعكة صالحة قد يحجب ا
 بيا حسف الثكاب ...

 عممي ىذا ...ىدم إليكـ جميعان أي 
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 شكر وتقدير
بسػـ اهلل كالحمػػد كالشػػكر هلل رب العػػالميف كأصػػمي كأسػػمـ عمػػى رسػػكؿ اهلل أفضػػؿ 

الرسػػكؿ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ    يشػػكر امتثػػا ن لقػػكؿ الصػػ ة كأتػػـ التسػػميـ. أمػػا بعػػد ك 
اهلل مػػػف   يشػػػكر النػػػاس  فينػػػو يشػػػرفني كقػػػد كفقنػػػي اهلل إلنجػػػاز ىػػػذا العمػػػؿ أف أتقػػػدـ 

ــور حمــدان بػػكافر الشػػكر كعظػػيـ ا متنػػاف كالتقػػدير إلػػى أسػػتاذم كمعممػػي الػػدكتكر  أن
معػػة الجابأسػػتاذ القػػانكف العػػاـ المسػػاعد كركػػيس قسػػـ كميػػة الشػػريعة كالقػػانكف  الشــاعر

ني اإلس مية بغزة لقبكلو اإلشراؼ عمى ىػذه الرسػالة بػرغـ مشػاغمو الكثيػرة كالػذم أسػر 
كسػػػعة صػػػدره كتعيػػػدني بتقػػػديـ النصػػػيحة كالمشػػػكرة،  بدايػػػةن بسػػػعة عممػػػو كرقػػػة تعاممػػػو
 كمساندتي في مسيرتي التعميمية.

كمػػػػا يشػػػػرفني أف أتقػػػػدـ بخػػػػالص شػػػػكرم كعرفػػػػاني كتقػػػػديرم  سػػػػتاذم كمعممػػػػي 
أسػتاذ القػانكف العػاـ المسػاعد لقبكلػو اإلشػراؼ عمػى  ني عبد الـرحمن غـانمىاالػدكتكر 

ىػػػذه الرسػػػالة بػػػػرغـ مشػػػاغمو الكثيػػػػرة كالػػػذم أسػػػرني بدايػػػػةن بسػػػعة عممػػػػو كرقػػػة تعاممػػػػو 
كتعيدني بتقديـ النصيحة كالمشكرة، كأني إذ أذكر حميد خصالو كجميػؿ سػجاياه فػيني 

ظمػػت مسػػؤكلياتو كممػػا ازداد كقتػػو لػػي أقػػٌدر بشػػكر كامتنػػاف أنػػو كممػػا زادت مشػػاغمو كع
كاتسػػػع صػػػدره  سػػػكمتي كاستفسػػػاراتي ككانػػػت آلراكػػػو القيمػػػة كتكجيياتػػػو المتميػػػزة أكبػػػر 

جزاه اهلل تعالى عني خيػر الجػزاء كمتعػو بمكفػكر الصػحة  ،ا ثر في إنجاز ىذا العمؿ
 كالعافية.

كمػػػػا يشػػػػرفني أف أتقػػػػدـ بخػػػػالص شػػػػكرم كعرفػػػػاني كتقػػػػديرم  سػػػػتاذم كمعممػػػػي 
لتحممػػو عنػػاء قػػراءة ىػػذه  أسػػتاذ القػػانكف العػػاـ المسػػاعد باســم صــبحي بشــناقالػػدكتكر 
في لجنة الحكـ عمييػا رغػـ مشػاغمو الكثيػرة .. فمسػيادتو كػؿ الشػكر  شتراؾكا الرسالة 

 كا متناف كجزاه اهلل تعالى خير الجزاء كمتعو بمكفكر الصحة كالعافية.
عمــر حمــزة كمػػا يشػػرفني أف أتقػػدـ بخػػالص شػػكرم كعرفػػاني كتقػػديرم لمػػدكتكر 

لتحممػػػو عنػػػاء قػػػراءة ىػػػذه الرسػػػالة كا شػػػتراؾ فػػػي لجنػػػة الحكػػػـ عمييػػػا رغػػػـ  التركمـــاني
مشاغمو الكثيرة .. فمسيادتو كؿ الشػكر كا متنػاف كجػزاه اهلل تعػالى خيػر الجػزاء كمتعػو 

 بمكفكر الصحة كالعافية.
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 ممخص البحث

 ىذه فيف القانكنية ا نظمة كافة في عمييا منصكص ا فراد كحرياتيـ حقكؽ كانت لما 
بتمؾ  يتعمؽ فيما القانكف لحكـ كخضعت اإلدارة التزمت إذا إ  تتكافر   يمكف أف الحقكؽ
 حكـ عمى اإلدارة كفي حاؿ خرجت المشركعية، لمبدأ اإلدارة بخضكعما يعبر عنو  كىك ،الحقكؽ
 إليو مف م ذ يمكذكف لألفراد، كاف  بد بتمؾ الحقكؽ ضرران  يسبب بما خطأن  أك عمدان  القانكف

مف ثـ كاف  بد مف كجكد رقابة عمى أعماؿ كتصرفات السمطة التنفيذية، ك  سيما ك ، لينصفيـ
 التشريعية منيا.ا عماؿ 

كتتمثؿ التشريعات التي تصدرىا السمطة التنفيذية في الظركؼ العادية في مرحمتي 
ا قتراح كالتصديؽ إلى جانب المكاكح أك ا نظمة، في حيف منحت في الظركؼ ا ستثناكية 

دمج السمطات أك في حاؿ التفكيض مف البرلماف  تإصدار قرارات ليا قكة القانكف سكاء في حا 
 إلى جانب القرارات بقكانيف التي تصدرىا في حالة الضركرة.

السمطة التنفيذية، كذلؾ  ىي لحقكؽ ا فراد كحرياتيـانتياكان السمطات  شدكلما كانت أ
كبما  ك  سيما التشريعية منيا سكاء في الظركؼ العادية أك ا ستثناكية، بحكـ طبيعة كظيفتيا

. كاف  بد مف كجكد ضمانة يـقكحقك  ا فراد تمس حريات أفيمكف  ص حيات كاسعةلدييا مف 
غنى عنيا تتمثؿ في  ىذه الضمانة التي  تيـ، ك حقيقية كفعالة لحماية حقكؽ ا فراد كحريا

 .بدكنيا   محؿ لمحديث عف المشركعية أك سيادة القانكفكالتي  الرقابة القضاكية

 مف كقضاءن  قانكنان  المكحد بالنظاـ تأخذ التي الدكؿ في يختمؼ الرقابة ىذه كىدؼ نطاؽك 
 كالمحاكـ القانكف لنفس الدكلة تخضع ا كؿ النظاـ ظؿ ففي ،المزدكج لمنظاـ تخضع التي تمؾ
صص يقكـ عمى أساس كجكد قضاء إدارم متخ المزدكج النظاـ أما. ا فراد ليا يخضع التي

 ىذه تككف أف الحالتيف في كينبغيإلى جانب القضاء العادم،  ،بالنظر في المنازعات اإلدارية
نما الطرفيف بأحد ىضحيي    بحيثفييا  يجتيد عادلة حكيمة الرقابة  لحماية دقيقان  مقياسان  تككف كا 
 .كحرياتيـ ا فراد حقكؽ احتراـ الكقت نفس كفي مياميا أداء مف كتمكينيا اإلدارة

بيصدار  إ  أف ا مر تطكر نسبيان كلقد اعتنؽ المشرع الفمسطيني نظاـ القضاء المكحد، 
كأصبح القضاء اإلدارم ينظر عمى درجتيف خ فان لما كاف في  ،قانكف المنازعات اإلدارية

كمحكمة العدؿ العميا لمنظر في في المنازعات اإلدارية،  تختصالمحكمة اإلدارية ف ،السابؽ
أف صح  كبذلؾ يككف ا ستكنافات المرفكعة إلييا في ا حكاـ الصادرة عف المحكمة اإلدارية،

 زدكج.الم نظاـ القضاءع حجر ا ساس لتبني المشرع الفمسطيني قد كض التعبير أف
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Abstract 
While the rights and freedoms of individuals are ensured by the law systems, they 
cannot be taken place unless the administrative party is abided by the judgement of 
the law, and that is called: administration subordination to legitimacy principal. In 
case of, deliberately or mistakenly, it goes behind the law judgement causing 
damage of individual rights and freedoms, the need of controlling the actions of 
executive authority is necessary as a safe harbor for these individuals, especially 
when it comes to the legislative actions.    

The executive authority in normal circumstances of voting and confirmation phases 
issues legislations, as well as regulations. However, in extraordinary circumstances, 
it issues law-powered decisions in cases of either merging authorities or delegating 
them from parliament. Besides that, it issues legal decisions when necessary. 

With its given role, the executive authority is the most to jeopardize the rights of 
individuals, especially the legislative ones, whether in normal or extraordinary 
circumstances. With its power, it can affect others' rights and freedoms; and so an 
effective assurance protecting these rights is indispensable, and that is the judicial 
control, without witch, the legitimacy and the rule of law cannot be spoken. 

The scope and the purpose of this control differs in countries that take the united 
system in its both legal and judicial condition from those which take dual system. In 
the first system the country, as well as individuals, are subjected to the same law 
and courts of law, however in the second system, there is an administrative 
judiciary specialized in examining the administrative disputes along with the judicial 
control. In both cases, this control must be just and wise and not to harm any party 
but to be a precise measurement of protecting administration and empower it to 
perform its duty and respect others' rights and freedoms.   

In Palestine, the legislative party adopted the united judiciary system, relatively 
developed by issuing Administrative Disputes Act, and the administrative judiciary 
starts to look into both sides unlike before. Thus, the administrative court of law is 
specialized in administrative disputes, while the court of justice is to look into the 
appeals raised by administrative court, and that, if the expression served, is 
considered as the bedrock of the Palestinian legislative party to adopt the dual 
judiciary system. 



 خ
 

 فيرس المحتويات:
ب.......................................................................................................إقــــــــــــــرار

ت...........................................................................................................إهــــــــداء

ث..........................................................................................................وتقديرشكر

ج.......................................................................................................البحثملخص

Abstract...........................................................................................................ح

خ...................................................................................................:المحتوياتفهرس

 8 ................................................................................................................ مقدمة

2.......................................................................................................:البحثأهمية

3........................................................................................................:البحثأسئلة

4...................................................................................................:البحثفرضيات

4......................................................................................................:البحثأهداف

4........................................................................................................:البحثمنهج

 7 ........................................... المشروعية مبدأ إعمال في ودورها القضائية الرقابة:  األول الفصل

8................................................................وضماناتهاالقضائيةالرقابةماهية:األولالمبحث

9............................................وأساليبهااإلدارةأعمالعلىالقضائيةالرقابةماهية:األولالمطلب

9........................................................اإلدارةأعمالعلىالقضائيةالرقابةمفهوم:األولالفرع

22.....................................................اإلدارةأعمالعلىالقضائيةالرقابةأساليب:الثانيالفرع

22.......................................................................القضائيةالرقابةضمانات:الثانيالمطلب

22.........................................................القضائيةللرقابةالموضوعيةالضمانات:األولالفرع

27............................................................القضائيةللرقابةاإلجرائيةالضمانات:الثانيالفرع

32..............................................المشروعيةمبدأإعمالفيالقضائيةالرقابةدور:الثانيالمبحث

32..........................................................................المشروعيةمبدأمفهوم:األولالمطلب

32...........................................................................المشروعيةمبدأتعريف:األولالفرع

34....................................................................المشروعيةمبدأتحقيقشروط:الثانيالفرع

36........................................................................المشروعيةمبدأمصادر:الثانيالمطلب

37..................................................المشروعيةلمبدأالمكتوبةأوالمدونةالمصادر:األولالفرع

45.......................................المشروعيةلمبدأالمدونةغيرأوالمكتوبةغيرالمصادر:الثانيالفرع

55..........................................................................المشروعيةمبدأنطاق:الثالثالمطلب

56...........................................................................لإلدارةالتقديريةالسلطة:األولالفرع

63...........................................................التقديريةالسلطةعلىالقضائيةالرقابة:الثانيالفرع

 21 ............ العادية الظروف في التنفيذية للسلطة التشريعية األعمال على القضائية الرقابة:  الثاني الفصل

69.......................العاديةالتشريعاتسنفيالتنفيذيةالسلطةدورعلىالقضائيةالرقابة:األولالمبحث

69.............................................................العاديةالقوانينسنوآلياتمراحل:األولالمطلب



 د
 

69.............................................................................القوانيناقتراحمرحلة:األولالفرع

76...................................................القوانينمشاريععلىاالعتراضأوالتصديق:الثانيالفرع

82............................................والتصديقاالقتراحمرحلتيعلىالقضائيةالرقابة:الثانيالمطلب

82..............................................................................السيادةأعمالنظرية:األولالفرع

88........................السيادةأعمالنظريةمنالفلسطينيوالمشرعالمقارنةاألنظمةموقف:الثانيالفرع

94..................العاديةالظروففيتصدرالتيالفرعيةالتشريعاتعلىالقضائيةالرقابة:الثانيالمبحث

94........................................................العاديةالظروففيتصدرالتياللوائح:األولالمطلب

94..........................................................................األنظمةأواللوائحماهية:األولالفرع

99......................................العاديةالظروففيتصدرالتياألنظمةأواللوائحأنواع:الثانيالفرع

223..............................العاديةالظروففيتصدرالتياللوائحعلىالقضائيةالرقابة:الثانيالمطلب

223...................................األنظمةأواللوائحعلىبالرقابةالقضائياالختصاصجهة:األولالفرع

226...............................فلسطينفياألنظمةأواللوائحعلىبالرقابةالمختصةالمحكمة:الثانيالفرع

 882 ...... االستثنائية الظروف في التنفيذية للسلطة التشريعية األعمال على القضائية الرقابة:  الثالث الفصل

227.........................التفويضيةاللوائحوحالةالسلطاتدمجحاالتفيالقضائيةالرقابة:األولالمبحث

228.......................................................السلطاتدمجحالةفيالقضائيةالرقابة:األولالمطلب

228.....................................................................السلطاتدمجحاالتمدلول:األولالفرع

222...............................................السلطاتدمجحاالتفيتصدرالتيالتشريعات:الثانيالفرع

225.........................السلطاتدمجحالفيتصدرالتيالتشريعاتعلىالقضائيةالرقابة:الثالثالفرع

232..................................................التفويضيةاللوائححالةفيالقضائيةالرقابة:الثانيالمطلب

232.................................................................التفويضيةاللوائحوتنظيممفهوم:األولالفرع

233...............................................................التشريعيالتفويضصحةشروط:الثانيالفرع

236..............................................عليهاوالرقابةالتفويضيةللوائحالقانونيةالطبيعة:الثالثالفرع

242....................الضرورةحالةفيتصدرالتيبقوانينالقراراتعلىالقضائيةالرقابة:الثانيالمبحث

242............................................................وشروطهاالضرورةنظريةماهية:األولالمطلب

242.............................................................ومبرراتهاالضرورةنظريةمفهوم:األولالفرع

248.................................................................الضرورةنظريةتطبيقشروط:الثانيالفرع

252............................................................................الطوارئحالةإعالن:الثالثالفرع

256...........................الضرورةحالةبموجبتصدرالتيالقراراتعلىالقضاءرقابة:الثانيالمطلب

257...........................................................الضرورةلتشريعاتالقانونيةالطبيعة:األولالفرع

262.......................الضرورةحالةبموجبالصادرةبقوانينالقراراتعلىالقضاءرقابة:الثانيالفرع

 827 ............................................................................................................. النتائج

 821 ......................................................................................................... التوصيات

876 ............................................................................................... والمراجع المصادر



 

 

 

 

 

 

 مقدمة
  



2 
 

 مقدمة
مف أف ما تـ التخطيط لو ىك ما تـ  يتـ مف خ ليا التأكدىي عممية الرقابة بشكؿ عاـ 

 ىي أك .لمكصكؿ إلى ا ىداؼ المحددة مسبقان  إف كجدت تنفيذه ككشؼ ا نحرافات كتصحيحيا
العممية التي تحاكؿ التأكيد عمى أف النشاطات الفعمية تت ءـ مع النشاطات المرغكب فييا تمؾ 

 .أك ا ىداؼ التي سبؽ تحديدىا

عمى كافة تصرفات السمطة التنفيذية يمثؿ ضمانة ميمة مف قضاكية كجكد رقابة  إف
لما في ذلؾ مف تبني لشرعية دكلة القانكف،  ف السمطة  ضمانات حقكؽ ا فراد كحرياتيـ

التنفيذية في قياميا بأداء كظيفتيا تمتمؾ أف تنقص مف بعض حقكؽ ا فراد كحرياتيـ، كحقان ىذا 
   يمكف تركو دكف ضابط يرسـ الحدكد التي   تتجاكزىا مما يعرض تصرفاتيا لمبط ف.

رج لمقكانيف يطمؽ عميو التدرج التشريعي حيث كمف المعركؼ أف في دكلة القانكف ىناؾ تد
تأتي القكاعد الدستكرية في المقدمة بسبب مبدأ سمك الدستكر، ثـ تأتي بعدىا القكانيف العادية 

كالتي  بد أف تككف منسجمة مع القكاعد الكاردة في  ،الصادرة مف السمطة التشريعية المختصة
كالتي يتكجب  ،فيذيةالسمطة التن التي تصدرىااكح الدستكر، كتمييا التشريعات الفرعية أك المك 

 أك عدـ دستكريتيا. مشركعيتياعمييا عدـ مخالفتيا لمدستكر كالقانكف كا   تـ الطعف بيا بعدـ 

كجكد كساكؿ كأجيزة تراقب ا عماؿ التي تقكـ بيا السمطة كيفرض مبدأ المشركعية 
الدكلة كالنظـ القانكنية المتبعة  سي فيالنظاـ السيا التنفيذية، حيث تختمؼ ا جيزة باخت ؼ

طرؽ يضمف مف خ ليا ا فراد مشركعية  عدة فييا، إ  أف المستقر في أغمب الدكؿ كجكد
 أعماؿ السمطة التنفيذية في مكاجيتيـ كىي الرقابة السياسية كاإلدارية كأخيران الرقابة القضاكية.

 أفضؿكتعد الرقابة القضاكية عمى أعماؿ السمطة التنفيذية ك  سيما أعماليا التشريعية 
مف استق ؿ  تمؾ الرقابةلما تتميز بو  .صكر الرقابة كأكثرىا ضمانان لحقكؽ ا فراد كحرياتيـ

 يمتـز الجميع بتنفيذىا كاحتراميا بما في ،حجيةالقكة ك بالأحكاـ القضاء  إلى جانب تمتعكحياد، 
 فيذية كا   تعرض المخالؼ لممسككلية الجزاكية أك اإلدارية أك المدنية.ذلؾ السمطة التن

كيقصد بالرقابة القضاكية ىي تمؾ الرقابة التي تمارسيا الييكات القضاكية عمى اخت ؼ 
عادية، كذلؾ عف طريؽ الدعكل القضاكية التي يحركيا ـ نكاعيا كدرجاتيا سكاء كانت إدارية أأ

  .ذك الشأف
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دكف  اإلداريةرقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة ليست منحصرة بالرقابة عمى القرارات ك 
العقكد التي تككف طرفان فييا كؿ أعماؿ اإلدارة سكاء كانت قرارات أك  غيرىا، فيي تمتد لتشمؿ

 سكاء العقكد التي تككف فييا بمنزلة ا فراد أك العقكد اإلدارية.

كتختص السمطة التنفيذية ، ة تختص بسف القكانيف العاديةكلما كانت السمطة التشريعي
سكاء تمؾ التي تتضمف أحكاـ تفصيمية أك تكميمية  زمة لكضع  بيصدار التشريعات الفرعية،

، أك تمؾ المكاكح التي   تستند إلى قانكف كالتي تسمى المكاكح التنفيذية القانكف مكضع التنفيذ
السمطة التنفيذية ىي ا قدر عمى ممارسة ىذا الدكر بحكـ طبيعة معيف كالمكاكح المستقمة، ككف 

، باإلضافة إلى مشاركتيا في مراحؿ سف القكانيف العادية ك  سيما مرحمتي ا قتراح عمميا
 كالتصديؽ.

ىاجس لدل ا فراد  تشكؿ ا عماؿ التشريعية التي تقـك بيا السمطة التنفيذية كلما كانت
ف أعماليا ليست مف طبيعة كاحدة، فمنيا أعماؿ تشريعية يمكف  عمى حقكقيـ كحرياتيـ، 

كبالتالي تككف  بع قة السمطة التنفيذية بالبرلماف كالتي تتمثؿ ،إدراجيا ضمف أعماؿ السيادة
ر التساؤؿ عف مدل اكبالتالي يث، مثؿ اقتراح القكانيف كالمصادقة عمييا. بمنأل عف رقابة القضاء

 ؟  ذه النظريةتبني المشرع الفمسطيني لي

سكاء في  حسب المعيار الزمني في إصدار المكاكح حقياكتباشر السمطة التنفيذية كما 
، ا ستثناكية، فيي في الظركؼ العادية تصدر المكاكح التنفيذية كالمستقمة ـالظركؼ العادية أ

تممؾ حيث ، كالمكاكح التفكيضية كتشريعات الضركرةلظركؼ ا ستثناكية كأخرل تصدرىا في ا
في حا ت  التي تصدرىا قكانيفال ناىيؾ عف ،السمطة التنفيذية إصدار قرارات ليا قكة القانكف

في يد السمطة التنفيذية، بؿ قد يصؿ ا مر إلى منحيا  -التنفيذية كالتشريعية-دمج السمطات 
 حؽ إصدار إع نات دستكرية.

لتشريعية التي تقكـ بيا ا عماؿ ا تسميط الضكء عمىأف البحث في ىذا المجاؿ يقتضي 
تحديد مدل رقابة القضاء عمى ىذه ا عماؿ، كتحديد كطبيعتيا كمف ثـ السمطة التنفيذية 

المحكمة المختصة بنظر المنازعات التي قد تنشأ عنيا، ككف أف ىذه المسألة فييا خ ؼ قانكني 
 كقضاكي مما ترتب عمى ذلؾ خ فان فقييان.

 : البحثأىمية 
كمف ثـ تسميط الضكء  كأساليبيا القضاكيةفي التعرؼ عمى الرقابة  البحثتظير أىمية 

مدل رقابة القضاء عمى ا عماؿ كبالتالي تحديد  .المشركعيةدكرىا في إعماؿ مبدأ عمى 
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المحكمة المختصة بنظر المنازعات ككذلؾ تحديد عية الصادرة عف السمطة التنفيذية، التشري
في الظركؼ  ىالصادرة عف السمطة التنفيذية سكاء تمؾ التي تصدر المتعمقة با عماؿ التشريعية ا

السمطة  تعجز التشريعات التي تصدرىا حيف العادية أك تمؾ التي تصدرىا في ظركؼ أخرل
في الظركؼ العادية عمى مجابية تمؾ الظركؼ، مما يستكجب عمى السمطة التنفيذية  التشريعية

صدار تشريعات تت ءـ معيا كتسمى ىذه الظركؼ بالظركؼ ا ستثناكية.  التدخؿ كا 

 :  البحثمشكمة 

مدل رقابة القضاء عمى ا عماؿ التشريعية  في محاكلة استيضاح بحثف مشكمة التكم
لمنازعات الناشكة عف تمؾ الصادرة عف السمطة التنفيذية، كتحديد المحكمة المختصة في نظر ا

 ا عماؿ.

 :  البحثأسئمة 
  بد مف اإلجابة عمى ىذه ا سكمة كىي : اتساقان مع مشكمة البحث

 ؟القضاكية في إعماؿ مبدأ المشركعية ما ىك دكر الرقابة -
 ؟في الظركؼ العادية ما ىي ا عماؿ التشريعية التي تباشرىا السمطة التنفيذية -
 ما ىي طبيعية مرحمتي ا قتراح كالتصديؽ؟ -
 ؟تسند عميو السمطة التنفيذية في إصدارىا لمكاكح أك ا نظمةما ىك السند القانكني الذم  -
 كما ىك مكقؼ المشرع الفمسطيني منيا؟ ما ىك مفيـك أعماؿ السيادة، -
 ما ىي ا عماؿ التشريعية التي تقـك بيا السمطة التنفيذية في الظركؼ ا ستثناكية؟ -
 ما ىي طبيعة تمؾ ا عماؿ التشريعية التي تصدرىا السمطة التنفيذية تمؾ الظركؼ؟ -
اء في ما مدل إعماؿ رقابة القضاء عمى ا عماؿ التشريعية لمسمطة التنفيذية سك  -

 الظركؼ العادية أك ا ستثناكية؟
 ؟رع الفمسطيني بالمكاكح التفكيضيةىؿ أخذ المش -
ما ىي المحكمة المختصة بالنظر في المنازعات الناشكة عف ا عماؿ التشريعية لمسمطة  -

 التنفيذية؟
 أـ لممحكمة الدستكرية بنظر تمؾ ا عماؿ؟ لممحاكـ اإلداريةىؿ ينعقد ا ختصاص  -
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 :  لبحثفرضيات ا
سكاء في  المشركعية لمبدأ كأعماليا تصرفاتيا كافة مباشرة في التنفيذية السمطة تخضع -1

 الظركؼ العادية أـ في الظركؼ ا ستثناكية.
في  تشترؾ السمطة التنفيذية مع السمطة التشريعية في عممية سف التشريعات العادية -2

 مرحمتي ا قتراح كالتصديؽ.
السمطة التنفيذية في فمسطيف أربعة أنكاع مف المكاكح، كىي المكاكح التنفيذية،  تصدر -3

 كلكاكح الضبط اإلدارم، كلكاكح تنظيـ عمؿ المرافؽ العامة، كلكاكح الضركرة.
تخضع المكاكح التي تصدر عف السمطة التنفيذية لرقابة المحكمة الدستكرية العميا في  -4

 ساسي..ؿ مخالفتيا لمدستكر )القانكف ا حا
تخضع المكاكح التي تصدر عف السمطة التنفيذية لرقابة القضاء اإلدارم كالمتمثؿ في  -5

محكمة العدؿ العميا في الضفة الغربية كلرقابة المحكمة اإلدارية في قطاع غزة، إذا 
 خالفت تمؾ المكاكح التشريع العادم أك  كحة أعمى منيا.

 :  البحثأىداف 
مف قضاة  في مجاؿ القانكفشرع الفمسطيني كالمختصيف إلى مساعدة المث حييدؼ الب

كمف ثـ تحديد  ،التي تقـك بيا السمطة التنفيذية إلى تحديد طبيعة ا عماؿ التشريعية كمحاميف
 جية ا ختصاص القضاكي بنظر المنازعات التي قد تثار بصدد ىذه ا عماؿ.

 :  البحث منيج
 :  اآلتية المناىج عمى المكضكع ليذا دراستنا في اتبعنا لقد

 في كردت التي الدستكرية النصكص بعض تحميؿ في التحميمي الكصفي المنيج اعتمدنا -
 تتعمؽ التي العميا العدؿ محكمة احكاـ بعض كتحميؿ الفمسطيني ا ساسي القانكف

 .بالمكضكع
لنسمط الضكء عمى النصكص الدستكرية كالقانكنية  المقارف المنيج اعتمدنا ككذلؾ -

، ليتـ مقارنة كؿ ذلؾ كاجتيادات المحاكـ في النظـ المقارنة فيما يتعمؽ بمكضكع البحث
 في فمسطيف. بما أخذ بو المشرع الفمسطيني كما تبنتو أحكاـ المحاكـ
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 وسوف نقسم ىذا البحث إلى ثالثة فصول عمى النحو اآلتي :

 .المشروعيةالرقابة القضائية ودورىا في إعمال مبدأ :  ولالفصل األ 

 مفيـك الرقابة القضاكية كضماناتيا.المبحث ا كؿ :  -

 .دكر الرقابة القضاكية في إعماؿ مبدأ المشركعيةالمبحث الثاني :  -
الرقابة القضائية عمى األعمال التشريعية لمسمطة التنفيذية في الظروف :  ثانيالفصل ال
 .العادية

 .السمطة التنفيذية في سف التشريعات العاديةالرقابة القضاكية عمى دكر المبحث ا كؿ :  -

 .الرقابة القضاكية عمى التشريعات الفرعيةالمبحث الثاني :  -
الرقابة القضائية عمى األعمال التشريعية لمسمطة التنفيذية في الظروف :  لثالفصل الثا
 الستثنائية.

 المكاكح التفكيضية.الرقابة القضاكية في حا ت دمج السمطات كحالة المبحث ا كؿ :  -

 .الرقابة القضاكية عمى القرارات بقكانيف التي تصدر في حالة الضركرةالمبحث الثاني :  -
 .، النتائج والتوصياتالخاتمة -
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  ولالفصل األ 
الرقابة القضائية ودورىا في إعمال 

 مبدأ المشروعية
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 الرقابة القضائية ودورىا في إعمال مبدأ المشروعية : ألولالفصل ا

عبر عف   يمكف أف نتصكر اليكـ كجكد دكلة حديثة   تتبنى مبدأ المشركعية، حيث يي 
، أك بتعبير آخر إخضاع الدكلة في كافة أعماليا كتصرفاتيا .1)ىذا المبدأ بسيادة حكـ القانكف

ة التي تقكـ بيا سمطات الدكلة كمنيا السمطة لمقانكف، كىذا يعني أف ا عماؿ كالتصرفات كاف
يكفؿ الرقابة عمى عية القانكنية، كما كيجب كضع نظاـ قضاكي ك شر لمالتنفيذية يجب أف تحتـر ا
مف خ ؿ ىذا النظاـ يمكف منع السمطة التنفيذية مف الخركج عمى ك ىذه ا عماؿ كالتصرفات، 

 ..2)الحدكد المرسكمة ليا في القكاعد القانكنية

مف تعسؼ سمطات  حقكؽ ا فراد كحرياتيـلذلؾ كاف  بد مف كجكد ضمانات تحمي 
الدكلة عند ممارسة تمؾ السمطات كظاكفيا المختمفة، فكانت الضمانة ا ساسية ىي خضكع 
سمطات الدكلة لمقكاعد القانكنية المعدة سمفان كالتي تمثؿ البناء القانكني في الدكلة، كيسمى ىذا 

الذم أصبح اليكـ طابعان مميزان لمدكلة الحديثة الخاضعة لمقانكف  .)المشركعيةاصط حان بمبدأ 
 حكامان كمحككميف.

ذا كانت اإلدارة  أف  -إعما ن ليذا المبدأ -ممزمة كىي ا داة الفعمية لمسمطة التنفيذية كا 
تككف أعماليا كتصرفاتيا منسجمة مع أحكاـ القانكف، فيف ذلؾ   يعني أف السمطات ا خرل 
معفاة مف ىذا ا لتزاـ، بؿ يتعيف عمى السمطات ا خرل كفقان ليذا المبدأ أف تحتـر القكاعد 

 ..3)طاقوالقانكنية المقررة في الدكلة، كأف تمارس كافة أعماليا في ن

 كبناءن عمى ما سبؽ سكؼ نقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف، كذلؾ عمى النحك التالي : 

 الرقابة القضاكية كضماناتيا. ماىية المبحث ا كؿ : -
 المبحث الثاني : دكر الرقابة القضاكية في إعماؿ مبدأ المشركعية. -

 

                                                           

 ..6/2005ا ساسي الفمسطيني المعدؿ ). الباب ا كؿ، القانكف (1
 ..14، الرقابة القضاكية عمى أعماؿ اإلدارة )صوطمب .(2
  يجمع كثير مف فقياء القانكف العاـ عمى اعتبار أف لممشركعية ألفاظان مترادفة لمعنى كاحد كىك سيادة حكـ

أف الشرعية مشتقة مف الشرع القانكف، كلكف بعض الفقياء يفرقكف بيف المشركعية كالشرعية، فيرل بعضيـ 
بصيغة  الفعمية  كمعناىا مكافقة الشرع، كالمشركعية مشتقة مف الشرع بصيغة  المفعكلية  كتفيد محاكلة مكافقة 

 ..4البشير، مبدأ المشركعية كالمنازعة اإلدارية، حاشية )ص :انظر الشرع، كالمحاكلة قد تصيب كقد تخيب.
..51)ص ف النظرية كالتطبيؽالقضاء اإلدارم بي أبك العثـ، .(3
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 الرقابة القضائية وضماناتيا  ماىية ث األول :بحالم
مف أىـ صكر الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة، حيث يعد القضاء أكثر  الرقابة القضاكية تعتبر

، إذا ما تكافرت ا فراد كحرياتيـا جيزة القادرة عمى حماية مبدأ المشركعية كالدفاع عف حقكؽ 
 ممارسة كظيفتو مف تمكفي ىفي أداء كظيفتو حت .)لو الضمانات التي تكفؿ لمقضاء ا ستق ؿ

 ذلؾ يعتبر القضاء أكثر دراية، إلى جانب .1)يقكـ بالرقابة عمى أكمؿ كجوالمطمقة ك  الحيدةب
لذلؾ اعتبرت الرقابة القضاكية أكثر فاعمية كأكثر ضمانان ك  القانكنية كمساكؿ المنازعات، فؤك بالش

التي تقكـ بيا اإلدارة بطريقة  .)في حماية المشركعية كحقكؽ ا فراد مف مجرد الرقابة اإلدارية
التي تتحقؽ مف خ ؿ مراقبة أعماؿ اإلدارة مف قبؿ السمطة  .)أك تمؾ الرقابة السياسية ،ذاتية

 ..2)التشريعية
 مرا  حجيةكيتكلى القضاء ميمة تحقيؽ العدالة مف خ ؿ ما يصدره مف أحكاـ تحكز 

 ..3)محقيقةل ان المقضي فيو باعتبارىا عنكان
 اء عمى ما سبؽ سكؼ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف عمى النحك التالي : نكب

 كأساليبيا عمى أعماؿ اإلدارة الرقابة القضاكية ماىية المطمب ا كؿ : -
 ةالثاني : ضمانات الرقابة القضاكيالمطمب  -

                                                           
 ( عمى أنو )القضاة مستقمكف،    2005المعدؿ لسنة  . مف القانكف ا ساسي الفمسطيني98حيث نصت المادة

 سمطاف عمييـ في قضاكيـ لغير القانكف، ك  يجكز  ية سمطة التدخؿ في القضاء أك في شؤكف العدالة..
 ..1/303. جماؿ الديف، القضاء اإلدارم )ج(1
  ىذه الرقابة تباشرىا اإلدارة، أم تراقب اإلدارة نفسيا بنفسيا، حيث تقـك الجيات اإلدارية بمراجعة تصرفاتيا

لمتأكد مف مدل مطابقتيا  حكاـ القانكف مف ناحية، كالتأكد مف م ءمة الظركؼ المحيطة بيا مف ناحية أخرل. 
.، كانظر: عبد الكىاب، القضاء 130دارة ... )صانظر: السنارم، مبدأ المشركعية كالرقابة عمى أعماؿ اإل

 ..43.، كانظر: عثماف، دكرس في قانكف القضاء اإلدارم )ص1/78اإلدارم )ج
  ىذه الرقابة يباشرىا البرلماف، كيختمؼ مداىا باخت ؼ النظاـ الدستكرم الذم تتخذه الدكلة، فيي في النظاـ

باشر البرلماف ىذه الرقابة مف خ ؿ تكجيو ا سكمة كا ستجكاب، منيا في النظاـ الركاسي، كي لالبرلماني أقك 
كطرح الثقة عف الكزارة أك الكزير، كما يتـ إجراء تحقيؽ بكاسطة لجاف معينة. انظر : الخطيب، الكجيز في 

. لكؿ عضك مف أعضاء المجمس 56.. كىذا ما أكده القانكف ا ساسي في المادة )190النظـ السياسية )ص
تكجيو ا سكمة كا ستجكابات إلى الحككمة أك إلى أحد الكزراء، كمف في حكميـ، ....،  -3) ... الحؽ في 

. منو عمى أنو )لممجمس أف يككف لجنة خاصة، أك يكمؼ إحدل لجانو، مف أجؿ 58كأيضان جاء في المادة )
 تقصي الحقاكؽ في أم أمر عاـ، أك في إحدل اإلدارات العامة..

 ..1/85)ج ضاء اإلدارم. عبد الكىاب، الق(2
 ..68. عبد اهلل، القضاء اإلدارم )ص(3
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 وأساليبيا عمى أعمال اإلدارةالرقابة القضائية  ماىية المطمب األول :
 ىذه فاف .)القانكنية ا نظمة كافة في عمييا منصكص ا فراد كحرياتيـحقكؽ  كانت لما
 ما كىك ،الحقكؽ بيذه يتعمؽ فيما القانكف لحكـ كخضعت اإلدارة التزمت إذا إ  تتكافر   الحقكؽ
 حكـ عمى بالخركج اإلدارة تقـك كعندما ،المشركعية  أك  الشرعية لمبدأ اإلدارة بخضكع يسمي
 .)لينصفيـ القضاء ىإل يمجؤكف فينيـ ا فراد بحقكؽ ضرران  يسبب بما خطان  أك عمدان  القانكف
 . اإلدارة أعماؿ ىعم القضاء رقابة ثـ مف كتبدأ

 مفيكـا كؿ  ، نتناكؿ في الفرعفرعيف سكؼ نقسـ ىذا المطمب إلىكبناء عمى ما سبؽ 
عمى  فيو أساليب الرقابة القضاكية نبيفكمف ثـ في الفرع الثاني الرقابة القضاكية كخصاكصيا، 

 عمى النحك التالي : أعماؿ اإلدارة

 عمى أعمال اإلدارةمفيوم الرقابة القضائية الفرع األول : 

تتمثؿ الكظيفة حيث تقكـ السمطة التنفيذية بكظيفتيف : كظيفة حككمية، كأخرل إدارية، 
سـ السياسات العامة لمدكلة، كر سمطة حكـ الحككمية في ا عماؿ التي تصدر عنيا باعتبارىا 

كالمحافظة عمى كياف الجماعة كدستكرىا، كتنظيـ الع قة بيف السمطات، إلى جانب ا مكر التي 
كما سنرل  -تتعمؽ بس مة الدكلة مف الداخؿ كالخارج، كع قتيا بالدكؿ ا جنبية. كىذه ا عماؿ

 لسيادة.  تخضع لرقابة القضاء  نيا تعد مف قبيؿ أعماؿ ا - حقان 

كالتي ، فيي التي تمارسيا بكصفيا سمطة إدارية أما الكظيفة اإلدارية لمسمطة التنفيذية
دارة المرافؽ العامة المختمفة، كنظران  تشمؿ بصفة عامة التطبيؽ اليكمي لمقكانيف، كتشغيؿ كا 
لتدخؿ الدكلة الحديثة في جميع ا نشطة ا قتصادية كا جتماعية كالثقافية، فيف السمطة التنفيذية 

                                                           
 بقكلو )كؿ اعتداء عمى أم مف 32عمى حقكؽ كحريات ا فراد في المادة ) الفمسطيني أكد القانكف ا ساسي .

الحريات الشخصية أك حرمة الحياة الخاصة لإلنساف كغيرىا مف الحقكؽ كالحريات العامة التي يكفميا القانكف 
السمطة الكطنية   ا ساسي أك القانكف، جريمة   تسقط الدعكل الجناكية ك  المدنية الناشكة عنيا بالتقادـ، كتضمف

 تعكيضان عاد ن لمف كقع عميو الضرر..
 : أف مف كاف مظمكمان ككاف خصمو قكيان  في ىذا المعنى يقكؿ ا ستاذ الدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم 

كاإلدارة، ف بد مف م ذ يمكذ بو كيتقدـ إليو بشككاه، ك  شيء أكـر لإلدارة كأحفظ لمكانتيا مف أف تنزؿ مع 
إلى ساحة القضاء تنصفو أك تنتصؼ منو، كذلؾ أدنى إلى الحؽ كالعدؿ كأبقى لمييبة كا حتراـ ، انظر: خصميا 

 ..3ليمك، القضاء اإلدارم )ص
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رية مما يستكجب خضكع ا عماؿ اإلدا. ا فراد كحرياتيـتعد كبحؽ أخطر السمطات عمى حقكؽ 
 ..1)التي تقـك بيا لرقابة القضاء

 عمى أعمال اإلدارة : تعريف الرقابة القضائيةأولا 

بأنيا منح السمطات كا ختصاصات لمقضاء سكاء كاف  ؼ الرقابة القضاكية يتعر يمكف 
قضاءن عاديان أك متخصصان لمبت في المنازعات ذات الطبيعة اإلدارية، التي تككف اإلدارة بطبيعة 

 ..2)كأف تعطي ليذه ا حكاـ الحكـ القضاكي الممـز ، بكصفيا سمطة عامة طرفان فيياالحاؿ 

التي تباشرىا السمطة القضاكية في الدكلة مف كبناء عمى ذلؾ فيف الرقابة القضاكية ىي 
خ ؿ المحاكـ باخت ؼ أنكاعيا كدراجاتيا، كعمى ساكر أعماؿ اإلدارة العامة سكاء كانت تمؾ 

ىذه الرقابة تعد رقابة مشركعية بمعنى أنيا تيدؼ إلى ضماف احتراـ ك ة أك مادية. ا عماؿ قانكني
ا عمى عسؼ اإلدارة كافتكاتيتحماية لحقكؽ ا فراد كحرياتيـ مف اليتحقؽ بذلؾ لاإلدارة لمقانكف، 

 ..3)تمؾ الحقكؽ كالحريات

أف يككف ليا  يجبكلكي يككف لتمؾ الييكة التي تضطمع بعممية الرقابة صفة القضاء 
نصكص القانكف في ىذا الشأف، كأف تككف مشكمة تشكي ن خاصان ليذا الغرض ب محدداختصاص 

إلى عمؿ  .)بحيث تتمتع بضمانات تكفؿ ليا ا ستق ؿ، كأىميا عدـ القابمية لمعزؿ أك النقؿ
جراءات يعينيا  ذلؾغير قضاكي، إلى جانب  تمتـز ىذه الييكة عند ممارستيا لكظيفتيا بأشكاؿ كا 

 ..4)القانكف

كالرقابة السياسية كالرقابة اإلدارية، تمتع بعدة خصاكص تميزىا عف غيرىا كالرقابة القضاكية ت
 لذلؾ سكؼ نستعرض أىـ الخصاكص التي تتمتع بيا ىذه الرقابة.

                                                           

 البشير، مبدأ المشركعية كالمنازعات اإلدارية )ص ، كانظر:.12- 11. محمد، القضاء اإلدارم )ص ص(1
  ..6-5ص
 عبد الكىاب، القضاء اإلدارم، كانظر: .82ل رقابة القضاء عمييا )ص. حمد، السمطة التقديرية لإلدارة كمد(2
جماؿ الديف، الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة ، كانظر: .205رس ف، كسيط القضاء اإلدارم )ص، كانظر: .1/81)ج

  ..230)ص
 ..86. البنا، الكسيط في القضاء اإلدارم )ص(3
 ( تعييف القضاة كنقميـ كانتدابيـ كترقيتيـ   -1الفمسطيني عمى أنو ) ا ساسي. مف القانكف 99نصت المادة

القضاة غير قابميف لمعزؿ إ  في ا حكاؿ  -2كمساءلتيـ يككف بالكيفية التي يقررىا قانكف السمطة القضاكية، 
 التي يجيزىا قانكف السمطة القضاكية..

 ..87)ص المرجع السابؽ. البنا، (4
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 عمال اإلدارةعمى أ : خصائص الرقابة القضائية ثانياا 

 تتميز الرقابة القضاكية عمى أعماؿ اإلدارة بعدة خصاكص مف أىميا :

الرقابة القضاكية محاكـ تابعة لمسمطة القضاكية التي ىي بطبيعتيا منفصمة  تتكلى -1
كمستقمة عف السمطة التنفيذية، لذلؾ تعتبر الرقابة القضاكية عمى اإلدارة مف قبيؿ الرقابة 

 الخارجية بخ ؼ الرقابة اإلدارية التي تتكليا اإلدارة بنفسيا بطريقة ذاتية.
ر عمى رقابة مشركعية ا عماؿ اإلدارية، أم البحث في الرقابة القضاكية عمكمان تقتص -2

مدل مكافقة أك مخالفة تمؾ ا عماؿ لمقكاعد القانكنية الممزمة لإلدارة، كبناء عمى ذلؾ   
رقابة م ءمة س مة إصدار العمؿ  -كقاعدة عامة -يدخؿ في نطاؽ الرقابة القضاكية

 ..1)اإلدارم
  يمكف أف تتـ بصكرة تمقاكية عف طريؽ تصدم  الرقابة القضاكية عمى أعماؿ اإلدارة -3

نما  بد مف رفع دعكل أماـ القضاءمباشر مف القاضي،  ذكم الشأف، لكي يستند  مف كا 
إلييا القاضي في ممارستو لمرقابة عمى أعماؿ اإلدارة التي تثار الشككؾ حكؿ 

 ..2)مشركعيتيا نتيجة ىذه الدعكل
باعتبارىا تتـ في شكؿ طعف مقدـ لجية  -اإلداريةبخ ؼ الرقابة  -الرقابة القضاكية -4

ب عدـ تجاكزىا، باإلضافة إلى جي .)قضاكية، فيي تستمـز احتراـ مكاعيد معينة لمطعف
 مراعاة اإلجراءات كالشكميات المحددة عمى الطاعف إتباعيا.

ما بمشركعية العمؿ اإلدارم أك بعدـ إالرقابة القضاكية تنتيي إلى حكـ قضاكي  -5
مشركعيتو مع ما يستتبع ذلؾ مف إلغاء العمؿ أك التعكيض عنو، كمف أىـ خصاكص 

، ف  يمكف بعد أف يصير .3)الحكـ القضاكي أنو يحكز عمى حجية ا مر المقضي فيو
 ..)نياكيان أف يككف مح ن لمنازعة ما، بؿ يجكز تنفيذه بالقكة عند ا قتضاء

                                                           

 ..83)ص . حافظ، القضاء اإلدارم(1
.، كانظر: 240-236.، كانظر: شيحا، القضاء اإلدارم )ص ص1/304. جماؿ الديف، القضاء اإلدارم )ج(2

 ..83.، كانظر : حافظ، القضاء اإلدارم )ص95المدني، القضاء اإلدارم )ص
 ( بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية عمى أنو ) 2016. لسنة 3. مف قانكف رقـ )5جاء في نص المادة ...

يقدـ ا ستدعاء لدل المحكمة اإلدارية خ ؿ ستيف يكمان مف اليـك التالي لتاريخ تبميغ القرار اإلدارم الفردم 
 المستدعي، كمف اليـك التالي لتاريخ نشر القرار التنظيمي في الجريدة الرسمية أك بأم كسيمة أخرل .....

 ..206ر :  رس ف، كسيط القضاء اإلدارم )صكما بعدىا.، انظ 1/81. عبد الكىاب، القضاء اإلدارم )(3
 ( مف القانكف ا ساسي الفمسطيني عمى أنو )ا حكاـ القضاكية كاجبة التنفيذ 106حيث نصت المادة .

 كا متناع عف تنفيذىا أك تعطيؿ تنفيذىا عمى أم نحك جريمة يعاقب عمييا بالحبس.....
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صكر الرقابة كأكثرىا فاعمية، ككنيا بعيدة عف التعقيد  فضؿمف أ تعتبر الرقابة القضاكيةكبالتالي 
كا ىكاء الحزبية كما ىك الشأف في الرقابة السياسية، إضافة إلى أنيا تحقؽ الفصؿ بيف أطراؼ 
العممية الرقابية، عكس الرقابة اإلدارية التي تككف فييا اإلدارة ىي الخصـ كالحكـ في نفس 

 ..1)الكقت
 الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة يبالفرع الثاني : أسال

اإلدارة يختمؼ مف دكلة  خرل، حيث يمكف القكؿ نظيـ الرقابة القضاكية عمى أعماؿ تإف 
 ..2)لمرقابة عمى أعماؿ اإلدارة فبكجو عاـ أنو يكجد بيف الدكؿ نظاماف أساسيا

نظاـ لى إفراد كا دارة في مراقبة تصرفاتيـ كيخضعيـ بيف ا ا كؿ   يميز ظاـ الن
  ..))النظاـ ا نجمكسكسكني. ، كيسمى نظاـ القضاء المكحدكقانكف كاحد قضاكي كاحد

بيف منازعات  التمييز وكيتـ في، .))النظاـ ال تيني. الثاني فيسمى نظاـ القضاء المزدكج أما
تخضع لقضاء التي  اإلداريةكالمنازعات  ،القضاء العادم التي تككف مف اختصاصفراد ا 

 .اإلدارممتخصص ىك القضاء 
                                                           

 ..25)ص . فكدة، مصادر المشركعية اإلدارية كمنحنياتيا(1
 ..1/85. عبد الكىاب، المرجع السابؽ )ج(2
 تسمية ىذا النظاـ با نجمكسكسكني نسبة إلى القباكؿ الجرمانية التي احتمت إنجمترا، حيث كاف مف أشير ىذه القباكؿ

ا نجمكسكسكني )ا نجؿ. ك)السكسكف.، ككاف ليذه القباكؿ قانكف مستمد مف ا عراؼ القبمية البداكية، كقد تطكر النظاـ 
تطكران ذاتيان كلـ يتأثر بالنظـ القانكنية ا خرل إ  بمقدار ضكيؿ، فالنظاـ ا نجمكسكسكني ىك النظاـ الذم أخذت بو إنكمترا 
كالك يات المتحدة ا مريكية كحذت حذكىـ بعض الدكؿ العربية، كبمقتضى ىذا النظاـ تخضع كافة المنازعات اإلدارية 

 ـ قضاكي كاحد كىك القضاء العادم.كغير اإلدارية لنظا
نحدر مف يكتسير فمسطيف عمى النيج ا نجمكسكسكني تأثران با نتداب البريطاني عمى فمسطيف، فالقانكف ا نجميزم 

العادات كالقكاعد القانكنية التي كانت تتبعيا القباكؿ الجرمانية في بداية عيدىا، تمؾ القباكؿ التي ىاجر عدد كبير منيا في 
. كسكسكف Angleصؼ القرف الرابع عبر البحر إلى انجمترا، حيث كاف عمى رأس ىذه القباكؿ المياجرة قبيمتا أنجؿ )منت
(Saxon كقد كاف ليذه القباكؿ فضؿ كاسع في كضع أسس الفقو الجرماني في ا راضي البريطانية، كمف ىذه الجذكر ..

انظر: غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف، . Anglicanنما جدع الشجرة الضخمة لمقانكف المسمى بػ 
 ..206حاشية )ص

 يسكد ىذا النظاـ القانكني في الدكؿ التي تسير عمى نمط النظاـ القانكني الساكد في فرنسا أساسان، ك سيما مف حيث
ؿ تقنيف ظير في العصر الحديث، ـ، كالذم يعٌد أك 1804تأثرىا بالتقنيف المدني الذم صدر في عيد نابميكف بكنابرت سنة 

 .كالتأثر بالقانكف الركماني كا زدكاج القضاكي التقنيف : كيتميز ىذا النظاـ القانكني بخصاكص معينة ىي
يمتد ىذا النظاـ مف حيث المكاف ليشمؿ كؿ شعكب شبو الجزيرة اإليطالية، ثـ غالبية شعكب البحر المتكسط،  حيث

كانتقمت ىذه المبادئ إلى الثقافات ا كركبية الحديثة، مثؿ فرنسا كألمانيا، كالقانكف المصرم. انظر: غانـ، المرجع السابؽ 
 ..206)ص

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=15788&vid=33
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=15788&vid=33
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أخذ ير مزايا كعيكب كؿ منيما، كمف ثـ نناقش ما يذاف النظاميف كنظلكعميو سكؼ نستعرض 
بو المشرع الفمسطيني لنتعرؼ عمى النظاـ المعمكؿ بو في فمسطيف، كتحديد ما إذا كاف المشرع 

 نظاـ القضاء المزدكج. أـ نظاـ القضاء المكحد ؽاعتنالفمسطيني 
 : نظام القضاء الموحد أولا 

الك يات كتعتبر  نجمترا ميد ىذا النظاـ،إكتعتبر يسكد ىذا النظاـ الدكؿ ا نجمكسكسكنية، 
، كبمقتضى ىذا .1)خير نمكذجيف لنظاـ القضاء المكحد نجمتراإإلى جانب  المتحدة ا مريكية

أك الييكات  ،جميع المنازعات التي تنشأ بيف ا فراد أنفسيـ أك بينيـ كبيف اإلدارة تخضع النظاـ
  ..2)إلى جية قضاكية كاحدة كقانكف كاحد اإلدارية نفسيا

اختصاص شامؿ لممنازعات كافة  كيقصد بنظاـ القضاء المكحد ىك كجكد قضاء كاحد ذك 
سكاء أكانت المنازعات تتعمؽ با فراد أـ بتمؾ الناجمة عف فاعميات اإلدارة المختمفة، أم تتكلى 

بيف ا فراد أك بينيـ كبيف اإلدارة، كمف الدكؿ التي  تنشأالفصؿ في كافة أنكاع المنازعات التي 
 ليميف كاإلمارات العربية المتحدة كفمسطيف،مثؿ العراؽ كا بيذا النظاـ بعض الدكؿ العربيةتأخذ 

 .  .3) إلى جانب انجمترا كالك يات المتحدة ا مريكية

 كتعتمد الدكؿ التي تتبنى نظاـ القضاء المكحد في تبريرىا ليذا النظاـ عمى أساسيف :
أف كمقتضى ىذه النظرة يتمثؿ في نظرتيا الخاصة لمبدأ الفصؿ بيف السمطات  : األول األساس

تستقؿ كؿ سمطة مف السمطات الث ث التشريعية كالتنفيذية كالقضاكية بمزاكلة الكظيفة التي 
 الدستكر.  إلييا كفؽ أحكاـ سندتأي 

ا نجميزم يعتمد عمى مبدأ سيادة  القضاكي حيث يستند إلى أف النظاـ : األساس اآلخر عممي
القانكف، كما يستتبع ىذا المبدأ مف إخضاع اإلدارة كا فراد عمى السكاء لمقانكف كالقضاء 

 ..4)العادم

نما تخضع  بامتيازات خاصة في ع قاتيا با فراد -عامة كقاعدة –فاإلدارة   تتمتع  كا 
ممحاكـ العادية، كىذا ما فيمو ا نجميز مف مبدأ المساكاة كمبدأ الخضكع لكتخضع  لذات القكاعد

                                                           

 ..68عبد اهلل، القضاء اإلدارم )ص: .، كانظر14اإلدارية )ص . بسيكني، دكر القضاء في المنازعات(1
.، كأنظر : إماـ، القضاء 50. ليمك، القضاء اإلدارم، دراسة  سس كمبادئ القضاء اإلدارم في العراؽ )ص(2

 ..68اإلدارم ... )ص
 ..59)صطمبو، الرقابة القضاكية عمى أعماؿ اإلدارة ، انظر: .57. الحمك، القضاء اإلدارم )ص(3
 ..60-59. طمبو، القضاء اإلدارم )ص ص(4
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لمقانكف، كنتج عف ذلؾ أف ساد لدل المكاطف ا نجميزم إيماف عميؽ بالحرية إلى جانب الثقة 
 ..1)بالمحاكـ العادية التي تعتبر ىي الضمانة ا كيدة لحقكقو كحرياتو

تابعة لمسمطة  كما زالت لفرنسي في بداية نشأتياكلما كانت المحاكـ اإلدارية في النظاـ ا
فيف ذلؾ يعتبر تدخ ن مف قبؿ السمطة التنفيذية في مباشرة كظيفة ىي أص ن مف  ،التنفيذية

 ذااختصاص السمطة القضاكية طبقان لمدستكر، لذلؾ رفض النظاـ ا نجمكسكسكني ا خذ بي
 ..2)النظاـ

تزايد المنازعات اإلدارية الناتج عف اتساع كظاكؼ الدكلة في انجمترا الحديثة قد  كبسبب
المجكء إلى تككيف لجاف إدارية خصيا المشرع  في النصؼ الثاني مف القرف العشريف إلىدفع 

 ..3)بالفصؿ في بعض المنازعات اإلدارية

داكرة قضاكية في نظاـ القضاء المكحد تختص في النظر في المنازعات  تخصيصأف  إ 
، كفي ىذا المعنى يقكؿ الفقيو فدريو دم .4)كحدنظاـ القضاء الممف اإلدارم   يخرج ىذا النظاـ 

لكبادير  إف كجكد أجيزة قضاكية متخصصة في النزاع اإلدارم   يشكؿ كحده معياران كافيان 
نظامان  يجب أف تشكؿ ىذه المحاكـ المتخصصة في النزاع اإلدارم  زدكاجية القضاء، لكف

عمى مستقمة عف المحكمة العميا المدنية    كمجمس الدكلة الفرنسي متسمس ن تتكجو محكمة عميا 
أف يككف ىناؾ محكمة تنازع لمفصؿ في المنازعات عمى ا ختصاص التي يمكف أف تقع بيف 

لى جانب ذلؾ  بد مف  تكافر الكفاءة الفنية لدل قضاة القضاء جيتي القضاء المدني كاإلدارم، كا 
 ..5)اإلدارم

ـ المكحد بعدة مزايا يركجيا أنصاره ترجح كفتو عمى كفة النظا كيتمتع نظاـ القضاء
بييجاز كتركيز في  لممزايا كالعيكب سيتـ التعرضإ  انو لـ يسمـ مف ا نتقادات، لذلؾ ، المزدكج

 نظاـ القضاء المكحد.لنطاؽ عممية تقدير 
                                                           

.، انظر: عكابدم، النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظاـ 94. البنا، الكسيط في القضاء اإلدارم )ص(1
 ..1/23القضاكي الجزاكرم )ج

 ..166المتحدة )ص. السنارم، مبدأ المشركعية كالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في دكلة اإلمارات العربية (2
.، كانظر: 1/90.، انظر: عبد الكىاب، القضاء اإلدارم )ج59-58. الحمك، القضاء اإلدارم )ص ص(3

 ..92.، كأنظر حافظ، القضاء اإلدارم، )ص254- 250شيحا، القضاء اإلدارم )ص ص
 ..192غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص .(4

: غانـ، الكسيط ، كحكؿ نفس المعنى راجع.88لدينا في ا ردف ازدكاجية القضاء )ص. مدانات، ىؿ تحققت (5
..192في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص



25 
 

 نظام القضاء الموحد مزايا -1

 :  يتمتع نظاـ القضاء بعدة مزايا يبرزىا أنصار ىذا النظاـ في نكاحي متعددة منيا

القانكف عمى أكمؿ كجو كأبعد مدل كذلؾ بخضكع اإلدارة كا فراد يتحقؽ مبدأ سيادة - أ
ـ لقكاعد قانكنية كاحدة، تطبؽ مف قبؿ جية قضاكية كاحدة، دكف تفرقة بيف حكا

اإلدارة كا فراد مف ناحية، كيكحد المبادئ كا حكاـ  كمحككميف، ا مر الذم يسكم بيف
 ..1)مف ناحية أخرل

لبعد عف التعقيد، حيث يخمك مف التعقيدات التي تنشأ يتميز ىذا النظاـ بالبساطة كا- ب
كما ىك الحاؿ في تعدد  نتيجة إثارة إشكا ت تكزيع ا ختصاص كتعارض ا حكاـ،

 ..2)جيات القضاء
يعتبر ىذا النظاـ خير كسيمة يمكف أف تحمي حقكؽ ا فراد كحرياتيـ مف تعسؼ اإلدارة - ت

امتيازات خاصة كعدـ إخضاعيا لمحاكـ خاصة كاعتداءاتيا، كذلؾ يتحقؽ بعدـ منحيا 
 ..3)بيا

 عيوب نظام القضاء الموحد -2

أف ىذا النظاـ كبما يتمتع بو مف مزايا   يخمك مف العيكب التي أخذت عميو، فقد كجيت 
 لو ا نتقادات التالية : 

النظاـ طبيعة المنازعات اإلدارية كما تتميز بو مف سمات    يأخذ بعيف ا عتبار ىذا- أ
كخصاكص خاصة. حيث تتكلد ىذه المنازعات عف ع قات قانكنية تككف اإلدارة طرفان 
فييا بصفتيا صاحبة السمطة كالسمطاف مستيدفة بذلؾ تحقيؽ مصمحة ا فراد جميعان، 

 ..4)أم تحقيؽ المصمحة العامة

                                                           

غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف ، كانظر: .225. رس ف، كسيط القضاء اإلدارم )ص(1
 ..1/58دارية )ج.، كانظر: شييكب، المبادئ العامة لممنازعات اإل194)ص
.، كانظر: 1/22.، كانظر: الطماكم، القضاء اإلدارم )69-68)ص ص .... طمبو، الرقابة القضاكية (2

 ..110، كانظر: حافظ، القضاء اإلدارم )ص.46بعمي، الكسيط في المنازعات اإلدارية )ص
 .. 259. شيحا، القضاء اإلدارم )ص(3
، كانظر: .60.، كانظر : الحمك، القضاء اإلدارم )ص1/59جاإلدارية ). شييكب، المبادئ العامة لممنازعات (4

 ..1/44)ج النظرية العامة لممنازعات اإلدارية في النظاـ القضاكي الجزاكرمعكابدم، 
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، حيث يفمت مف الرقابة ا فراد كحرياتيـة الكافية لحقكؽ لـ يحقؽ ىذا النظاـ الحماي- ب
القضاكية قدر كبير مف أعماؿ اإلدارة، خصكصان تمؾ ا عماؿ التي تتمثؿ في صكرة 

 ..1)قرارات تصدر تنفيذان لمقانكف باعتبارىا جزءان منو   يجكز الطعف فييا
اـ أنو يسمح لمقضاء بتكجيو أكامر كمف أىـ ا نتقادات التي يمكف أف تكجو ليذا النظ- ت

، ا مر الذم يمثؿ خركجان عمى كظيفة القاضي، .)كنكاىي لإلدارة بؿ كتعديؿ قراراتيا
فالقاضي يحكـ ك  يدير، كبالتالي   يحتـر ىذا النظاـ بعض المياديف الدستكرية 

سمطة كالسياسية كالقانكنية العامة، مثؿ مبدأ الفصؿ بيف السمطات، كمبدأ كحدة ال
 ..2)الركاسية، إلى جانب كحدة التدرج اإلدارم

كبناء عمى ما سبؽ يتضح عجز نظاـ القضاء المكحد في تأميف ىدفو ا ساسي الذم يتمثؿ في 
حماية حقكؽ ا فراد كحرياتيـ، كىذا ما دعا الفقو كالقضاء إلى المطالبة بضركرة إنشاء قضاء 

مكف لإلدارة القياـ بعمميا الذم يستيدؼ يي  إدارم إلى جانب القضاء العادم عمى أساس أنو
 ..3)عمى نحك أفضؿ حقكقيـ كحرياتيـتحقيؽ المصمحة العامة كيضمف لألفراد 

 نظام القضاء المزدوج ثانياا : 

عمى مبدأيف ركيسيف، أكليما استق ؿ يقـك النظاـ المزدكج خ فان لنظاـ القضاء المكحد 
عف المحاكـ العادية عضكيان كمكضكعيان، أم كجكد قضاء الييكات القضاكية كالمحاكـ اإلدارية 

إدارم مستقؿ كمنفصؿ عف القضاء العادم، كثانييما لجكء الييكات القضاكية اإلدارية لدل 
، ىي تصدييا لممنازعات اإلدارية إلى تطبيؽ قكاعد متميزة كمختمفة عف قكاعد القانكف الخاص

 ..4)قكاعد القانكف اإلدارم

                                                           

: .، كانظر260ا، القضاء اإلدارم )ص: شيح .، أنظر أيضان 1/160اء اإلدارم )ج. شطناكم، مكسكعة القض(1
 ..109في ا نظمة المقارنة )ص العبادم، القضاء اإلدارم

 غانـ، انظر .إ  أف جانب مف الفقو الفمسطيني يرل أف ىذا العيب يعتبر مف أىـ مميزات النظاـ المكحد :
 ..195الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص

.، 46كانظر: بعمي، الكسيط في المنازعات اإلدارية )ص .،226ص، كسيط القضاء اإلدارم )رس ف .(2
 ..113كانظر: حافظ، القضاء اإلدارم )ص

 ..70صالرقابة القضاكية عمى أعماؿ اإلدارة )طمبو،  .(3
شيحا، ، كانظر: .223ليمة، القضاء اإلدارم )ص، كانظر: .47. بعمي، الكسيط في المنازعات اإلدارية )ص(4

 ..252القضاء اإلدارم )ص



27 
 

أساسيف، أحدىما دستكرم كثانييما تاريخي، أما ا ساس  ىالنظاـ عمكيقكـ ىذا  
الفيـ الخاطئ لمبدأ الفصؿ بيف السمطات في الدكلة، كالذم يقصد بو عدـ  ىالدستكرم فيقكـ عم

: التشريعية  تركيز السمطة في الدكلة في يد كاحدة فتستقؿ كؿ سمطة مف سمطات  الدكلة الث ث
فاعتقد رجاؿ الثكرة الفرنسية أف ىذا المبدأ  .1)ف تدخؿ مف جية أخرلكالتنفيذية كالقضاكية بدك 

ممحاكـ ليعني أف تستقؿ كؿ سمطة عف ا خرل استق  ن تامان، كبمقتضى ىذا   تخضع اإلدارة 
 . .2)العادية

كالكاقع أف ىذا التفسير لمبدأ الفصؿ بيف السمطات غير سميـ، فميس المقصكد الفصؿ 
 مىبؿ يقصد بو أف تستقؿ كؿ سمطة بكظيفتيا ك  تتعدل أم منيا ع التاـ بيف السمطات،

 . .4) ا خرل، مع قياـ تعاكف كرقابة متبادلة بينيا، حتى   تستبد أم منيا بالسمطة

أما ا ساس التاريخي فيتمثؿ فيما عمؽ بأذىاف رجاؿ الثكرة الفرنسية عف مساكئ المحاكـ 
مكية المطمقة في فرنسا، حيث كانت ىذه المحاكـ تسرؼ عيد الم ىالقديمة، التي كانت قاكمة عم

 ..3)في التدخؿ في أعماؿ اإلدارة الممكية كتعرقؿ نشاطيا

ؿ محمو حفي فرنسا قد زاؿ ك   كالكاقع أف ىذا السبب التاريخي الذم أنشأ القضاء اإلدارم
مجمكعيا قكاعد سبب آخر فني ىك أف القضاء اإلدارم ابتدع نظريات كمبادئ قانكنية تككف في 

المحاكـ العادية في  ىالقانكف اإلدارم كتتميز عف قكاعد القانكف الخاص، كليس مف اليسير عم
 ..4)فرنسا أف تقـك بيذه الميمة لعدـ كفاءتيا كمقدرتيا في تطبيؽ القانكف اإلدارم

ف مف أىـ خصاكص القضاء المزدكج تكمف في استق ؿ القضاء اإلدارم عف اإلدارة،  كا 
نعد اـ أية ع قة ركاسية أك كصاكية بينيما، إلى جانب ذلؾ يتسـ ىذا النظاـ باستق ؿ ىيكات كا 

القضاء اإلدارم عف ىيكات القضاء العادم عمى جميع المستكيات، سكاء عمى محاكـ الدرجة 
ا كلى أك محاكـ الدرجة الثانية، بحيث   تتدخؿ إحداىما في ا خرل، ك  رقابة لمكاحدة عمى 

 ..5)ا خرل

                                                           

 ..122: حافظ، القضاء اإلدارم )ص.، كانظر160. صبرم، مبادئ القانكف الدستكرم )ص(1
 ..102حافظ، القضاء اإلدارم )ص :.، كانظر24. عثماف، مجمس الدكلة )ص(2
 ..1/96ج، كانظر: عبد الكىاب، القضاء اإلدارم ).25. عثماف، المرجع السابؽ )ص(3
 ..223ليمة، القضاء اإلدارم )ص .(4
 ..1/61شييكب، المبادئ العامة لممنازعات اإلدارية )ج. (5
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كيتمتع النظاـ القضاكي المزدكج بعدة مزايا تميزه عف نظاـ القضاء المكحد، إ  أنو مف 
كجية نظر أنصار النظاـ القضاكي المكحد يشكبو بعض العيكب، لذلؾ سكؼ نستعرض مزاياه 

 كعيكبو كمف ثـ نبيف ما ىك النظاـ الذم أخذ بو المشركع الفمسطيني.
 النظام القضائي المزدوج مزايا -1

 يقرر الفقو أف لنظاـ القضاء المزدكج عدة مزايا كىي : 
تحكـ الع قات التي تنشئ بيف ا فراد  .)يؤدم ىذا النظاـ إلى نشكء قكاعد قانكنية- أ

ىذه القكاعد يمكنيا التكفيؽ  كاإلدارة كالفصؿ في المنازعات التي تنشأ بينيما. كبالتالي
بيف مقتضيات الصالح العاـ الذم تسعى اإلدارة إلى تحقيقو، كالمصالح الشخصية التي 

 ..1)يسعى ا فراد لتحقيقيا
يتسـ النظاـ المزدكج بالسرعة في الفصؿ في المنازعات اإلدارية مما يضمف استمرارية - ب

طراد ىذا مف ناحية، كمف ناحية النشاط اإلدارم كحسف سير المرفؽ العاـ بانتظاـ كا
فالقضاء اإلدارم  ضمف حقكؽ ا فراد كحرياتيـ مف ضياعيا بمركر الزمف.يأخرل 

يتميز عف نظيره العادم بسرعة الفصؿ في المنازعات نتيجة لإلجراءات المبسطة 
المتبعة فيو، خ فان لتمؾ اإلجراءات المتبعة أماـ المحاكـ العادية التي تتصؼ غالبان 

 ..2)كيمة كالمعقدةبالط
 عيوب نظام القضاء المزدوج -2

كبالرغـ مف تمؾ المزايا التي يتمتع بيا نظاـ القضاء المزدكج إ  انو لـ يسمـ مف تعرضو 
 ل نتقاد حيث تمثمت فيما يمي :

يمكف القكؿ بأف العيب الركيسي الذم لحؽ بنظاـ القضاء المزدكج ىك تعقيد إجراءات - أ
ثارة مشكمة تنازع ا ختصاص بيف جيتي القضاء في الدكلة  العادم  التقاضي كا 

                                                           

 إف إنشاء قكاعد قانكنية تحكـ الع قات بيف ا فراد كاإلدارة يتطمب كجكد قضاء مستقؿ متخصص في المساكؿ
رس ف، : مع طبيعة الركابط اإلدارية. انظراإلدارية حتى يستطيع أف يظير كيطبؽ ىذه القكاعد التي تتناسب 

 ..235اء اإلدارم )صكسيط القض
 .1/163. شطناكم، مكسكعة القضاء اإلدارم )ج(1
 ..1/328ج)جماؿ الديف، القضاء اإلدارم  .(2
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مما يستكجب كجكد محكمة تختص بالفصؿ في تنازع ا ختصاص كبالتالي   كاإلدارم
 ..1)كمرىؽ لمخصـك مف ناحية أخرل فيف إنشاء مثؿ ىذه المحكمة مكمؼ مف ناحية

في ىذا النظاـ ازدكاجية لمقانكف يترتب عمييا ازدكاجية لمقضاء، ككجكد قانكف لإلدارة - ب
يختمؼ عف قانكف ا فراد، فيف في ذلؾ اعتداء عمى مبدأ المساكاة أماـ القانكف مما يتنج 

 ..2)عنو تغميب كمحاباة اإلدارة عمى حساب ا فراد

حيث تتكلى جية قضاكية كاحد الفصؿ في  المشرع الفمسطيني نظاـ القضاء المكحد،تبنى كلقد 
. حيث كانت تعتبر جميع المنازعات التي تنشئ بيف ا فراد أنفسيـ أك بينيـ كبيف جية اإلدارة

 ..)محكمة العدؿ العميا محكمة القضاء اإلدارم في فمسطيف

كبعد استعراض النظامييف المتبعيف في دكؿ العالـ، كالكقكؼ عمى مزايا كعيكب كؿ  
في ىذا المقاـ أنو مف ا فضؿ لمحالة  يرل الباحث كما أخذ بو المشرع الفمسطيني  منيما،

 نظاـأسكة بالنظـ القانكنية التي تبنت ىذا ال .)نظاـ القضاء المزدكج يتـ تبنيالفمسطينية أف 
مزايا ىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل أف ىذا النظاـ يتمتع بعدة  . ككفصركفرنسا كم

خصكصية المنازعات اإلدارية تطمب أف يككف ىناؾ قاض متخصص  ف ميمة القاضي 
نما يقكـ بينشاء كابتداع الحمكؿ المناسبة لممنازعات  اإلدارم   تقؼ إلى حد تطبيؽ القانكف، كا 
تسعفو النصكص القانكنية، كبا خصً أف كثير مف قكاعد القانكف المعركضة أمامو في حاؿ لـ 

 اإلدارم غير مقننة.

 

 

                                                           

 ..63-62. الحمك، القضاء اإلدارم )ص ص(1
.، انظر: أبك سميدانة، مجمس الدكلة 204. غانـ، الكسيط في أصكؿ الفضاء اإلدارم في فمسطيف )ص(2

 ..16)ص
 ( نشاء 2016. لسنة 3بعد إصدار قانكف المنازعات اإلدارية رقـ  كمحكمة العدؿ العميا المحكمة اإلدارية كا 

، كبقيت في الضفة الغربية محكمة العدؿ العميا ىي محكمة القضاء في غزة القضاء اإلدارم اكـمح تعتبراف
 اإلدارم.

 في ىذا الصدد الدكتكر ىاني  د، حيث يقكؿكخ ؼ ذلؾ يرل بعض الفقو الفمسطيني تفكؽ النظاـ المكح
: كأماـ كؿ مميزات النظاـ المكحد كعدـ إغفاؿ عيكبو كالنظر بعيف ثاقبة عمى محاسف كمثالب النظاـ غانـ

المزدكج، فنحف نؤيد بقاء فمسطيف عمى ذات النظاـ المكحد مع بعض الص حيات في نظاميا القضاكي. راجع 
 ..205أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )صفي سبيؿ ذلؾ، غانـ، الكسيط في 
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 المطمب الثاني : ضمانات الرقابة القضائية
فاعمة كقادرة عمى تحقيؽ يتطمب تكافر عدة ضمانات لتجعؿ مف الرقابة القضاكية أداة 

رسالتيا، كيمكف تقسيـ ىذه الضمانات إلى ضمانات أساسية تتسـ بالمكضكعية كالعمكـ، 
كضمانات إجراكية تتسـ بالطابع اإلجراكي. كىذا التقسيـ   يعني الفصؿ بيف الضمانات مف 

داخؿ لغايات تقديـ ضمانة عمى أخرل،  ف ىذه الضمانات تت حيث ا ىمية في المضمكف أك
نما اتبعنا ىذا التقسيـ بيدؼ التكضيح.  فيما بينيا تداخ ن   انفصاـ فيو، كا 

كبناء عمى كؿ ما سبؽ سكؼ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف، نتناكؿ في الفرع ا كؿ 
لمرقابة القضاكية، كمف ثـ في المطمب الثاني نتناكؿ الضمانات اإلجراكية المكضكعية الضمانات 

  لمرقابة القضاكية عمى النحك التالي : 

 لمرقابة القضائية لموضوعيةالفرع األول : الضمانات ا

جكىرية قكاميا  ضماناتإف كجكد رقابة قضاكية حقيقية كفعالة يجب أف تستند إلى ث ث 
، لذلؾ سكؼ نتناكؿ لسمطة القضاكية، كالمساكاة أماـ القانكف كالقضاءحؽ التقاضي، كاستق ؿ ا

 ىذه الضمانات عمى النحك اآلتي :
 حق التقاضي أولا : 

يعرؼ حؽ التقاضي بأنو  حؽ الشخص بالمجكء إلى القضاء طالبان الحماية لحؽ لو أك 
 ..1)منومصمحة أك مركز قانكني كطالبان رد ا عتداء عنو، أك استرداده إذا سمب 

يعتبر حؽ التقاضي مف أىـ الضمانات ا ساسية لقياـ الرقابة القضاكية، ف  مجاؿ لمحديث عف ك 
الرقابة القضاكية بدكف كفالة حؽ التقاضي، حيث يقتضي ىذا الحؽ أف تككف أبكاب المحاكـ 

أف يتمكف كؿ مكاطف كقع عميو ظمـ أك جكر أف يمجأ إلى قاضيو الجميع، بمعنى  ـمشرعة أما
 ..2)الطبيعي

أكد عمى  2014كقد نصت أغمب الدساتير عمى ىذا الحؽ، فنجد المشرع المصرم في دستكر 
 كافة. كتمتـز الدكلة بتقريب جياتالتقاضي حؽ مصكف كمكفكؿ لم حؽ التقاضي بقكلو 

التقاضي، كتعمؿ عمى سرعة الفصؿ في القضايا، كيحظر تحصيف أم عمؿ أك قرار إدارم مف 
 . ك  يحاكـ شخص إ  أماـ قاضيو الطبيعي، كالمحاكـ ا ستثناكية محظكرةرقابة القضاء، 

                                                           

 ..25. عبد اهلل، مبدأ المساكاة أماـ القضاء ككفالة حؽ التقاضي )ص(1
 . الج د، دكر السمطة القضاكية في الكصكؿ لمعدالة كالحكـ الرشيد، )كرقة عمؿ..(2
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 .30ساسي الفمسطيني في المادة )القانكف ا  جدكلقد أكد المشرع الفمسطيني عمى ىذا الحؽ، ف
التقاضي حؽ مصكف كمكفكؿ لمناس كافة،   عمى أنوا كلى  الفقرةحؽ التقاضي في نص عمى ي

ا لتجاء إلى قاضيو الطبيعي، كينظـ القانكف إجراءات التقاضي بما يضمف كلكؿ فمسطيني حؽ 
 . سرعة الفصؿ في القضايا

في ا نظمة القضاكية المقارنة عمى  .)المحاكـ كالمجالس الدستكرية اجتيادكقد استقر 
ذا الصدد رأت المحكمة عدـ جكاز إصدار أم تشريعات تحكؿ دكف حؽ التقاضي، ففي ى

خصكمة التحكيـ مكنة  فيكحرمانو الطرؼ اآلخر  ... في حكـ ليا بقكليا المصرية الدستكرية 
 مر بالتنفيذ عمى الضكابط المقابؿ تكافر طمب ا في لينفيالتظمـ مف ا مر الصادر بالتنفيذ 

بيف المكاطنيف المتكافكة مراكزىـ  -التقاضيمجاؿ ممارسة حؽ  في -؛ يككف قد مايزعينيا
يستند ىذا التمييز إلى أسس مكضكعية تقتضيو، بما يمثؿ إخ  ن بمبدأ مساكاة  القانكنية، دكف أف

 ..1) ... المكاطنيف أماـ القانكف

كما جرم ...  عمى حؽ التقاضي بقكليا المصرية كلقد أكدت المحكمة اإلدارية العميا 
، تثبت لمكافةالعامة المباحة التي أف حؽ التقاضي كالدفاع مف الحقكؽ  عمىقضاء ىذه المحكمة 

  إذا ثبت خركجو عف الحؽ إعف حؽ يدعيو  ك زكدان أ ؿ مف يمج أبكاب القضاء تمسكان أف  يس
بحكـ  المباح إلى المدد في الخصكمة كالعنت مع استيضاح الحؽ ابتغاء ا ضرار بالخصـ عم ن 

 ..2) ... مف قانكف المرافعات 188المادة 

الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل عمى حؽ التقاضي أكدت محكمة العدؿ العميا ككذلؾ 
مضمكف كمكفكؿ لمناس كافة كلكؿ فمسطيني حؽ ا لتجاء  حؽ التقاضي لما كاف...   بقكليا

ماـ أالتقاضي نصت عمييا القكانيف المطبقة  إلجراءاتإلى قاضيو الطبيعي ضمف نظاـ قانكني 
 ..3) ... المحاكـ النظامية

 

                                                           
 ..حيث يسمى في فرنسا )المجمس الدستكرم.، كفي مصر تسمى )المحكمة الدستكرية 

قضاكية المحكمة الدستكرية العميا  دستكرية   21لسنة  92حكـ المحكمة الدستكرية العميا في القضية رقـ  .(1
 )مكقع إلكتركني.. 6/1/2001بجمسة 

)مكقع  27/3/2005قضاكية عميا بجمسة  44لسنة  8296حكـ المحكمة اإلدارية العميا في الطعف رقـ  .(2
 إلكتركني..

 )مكقع إلكتركني.. 2008/8/19فصؿ بتاريخ  2008لسنة  203. حكـ رقـ (3
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 استقالل السمطة القضائية  ثانياا :

إذا كاف حؽ التقاضي مف الضمانات ا ساسية العامة كما تبيف لنا سابقان، فيف حؽ  
التقاضي سيفقد قيمتو كمضمكنو إذا ما كاف القضاء غير مستقؿ كخاضع لمتأثيرات كالضغكط، 

 ..1)  لمقانكفإذ يصبح حؽ التقاضي عديـ الجدكل، إذا لـ يحكـ القضاء بالعدؿ كينحاز  ىكاكو 

 .)ساسيف، مفيـك شخصيأيرل الفقو الدستكرم أف مبدأ استق ؿ السمطة القضاكية لو مفيكميف ك 
إ  إذا تحقؽ عمى صعيديف، تحققو بالنسبة  ، فا ستق ؿ   يككف كام ن .)كمفيكـ مكضكعي

 ..2)لمقضاة كأفراد، كالثاني تحققو لمقضاء كسمطة مف سمطات الدكلة

باستق ؿ القضاء، عدـ جكاز التدخؿ كالتأثير مف  خ ؿ ىذه المفاىيـ المتعمقةكيتضح مف 
كالتدخؿ كالتأثير مرفكض سكاء  .ر عنو مف إجراءات كقرارات كأحكاـقبؿ الغير عمى ما يصد

   .مباشرة، كبأية كسيمة مف الكساكؿكسكاء تـ بكيفية مباشرة أك غير  أك معنكيان  كاف ماديان 

ا مف ، كغيرىممطة التنفيذية كالسمطة التشريعية، السفي نطاؽ الممنكع مف التدخؿ كيدخؿ
، كما يدخؿ في نطاقو الرؤساء اإلداريكف لمقضاة كأطراؼ أشخاص القانكف العاـ كالخاص

كيقتضي استق ؿ القضاء مف جية أخرل كجكب امتناع القضاة مف ا ستجابة أك  .الدعكل
لذلؾ فيف القضاة   يمكف أف يستجيبكا كيخضعكا  كتبعان ، أك تأثيرؿ أك الخضكع  م تدخؿ القبك 

 ..3)إ  لصكت القانكف كالضمير
كيستمد القضاء استق ليتو مف مبدأ الفصؿ بيف السمطات، الذم تأخذ بو الدكؿ 

ضركرة استق ؿ كؿ سمطة مف  يالديمقراطية التي تحتـر الحقكؽ كالحريات، ىذا المبدأ يقتض
الث ث في الدكلة باختصاصاتيا، كىذا الفصؿ   ينفي إمكانية التعاكف بيف السمطتيف السمطات 

                                                           

 . الج د، دكر السمطة القضاكية في الكصكؿ لمعدالة كالحكـ الرشيد. )كرقة عمؿ..(1
 بعادىـ عف أم رىبة أك سمطة حاكمة،  المفيـك الشخصي يعني  تكفير استق لية تامة لمقضاة كأشخاص كا 

المكسكم، مبدأ استق ؿ القضاء في التشريع العراقي )مكقع  . انظر: كجعميـ خاضعيف لسمطاف القانكف فقط
 إلكتركني..

  المفيـك المكضكعي يعني  كحدانية السمطة القضاكية كاعتبارىا المرجع الكحيد لفض المنازعات. كما يفترض
لتطبيؽ شمكليتيا، أم اعتبارىا المرجع العاـ لجميع المكاطنيف دكف تمييز أك تحيز كدكف كجكد ىيكات متعددة 

 ..126القانكف . انظر: عبد الحميد، مبدأ استق ؿ القضاء بيف النظرية كالتطبيؽ )ص
 المكسكم، مبدأ استق ؿ القضاء في التشريع العراقي )مكقع إلكتركني.. .(2
كانظر: المسيرم، قانكف المرافعات الميبي، التنظيـ القضاكي  ..مكقع الكتركني) . بف عمرك، استق ؿ القضاء(3

 ..18كالخصكمة القضاكية )ص
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التشريعية كالتنفيذية، أما القضاء فيجب أف يبقى مستق ن في جميع الحا ت حفاظان عمى مبدأ 
 ..1)العدالة

كلقد أصبح استق ؿ السمطة القضاكية مف المبادئ الراسخة لضماف فاعمية الرقابة 
ية في ا نظمة القضاكية المقارنة، حيث يتمثؿ جكىر الضمانات لحسف سير العممية القضاك

القضاكية كقدرتيا عمى تشكيؿ حماية جادة لمحقكؽ كالحريات، لما ليذا ا ستق ؿ مف أثر بالغ 
حكاـ القضاكية، ك  سيما تمؾ ا حكاـ المتعمقة لألفي نزاىة كحياد القاضي عند إصداره 

إذ   يمكف لنا أف نتصكر  التي تتخذ مف قبؿ السمطة العامة.اإلنساف كحرياتو بانتياكات حقكؽ 
أف تككف الرقابة القضاكية ناجعة كمحايدة في ظؿ خضكع السمطة القضاكية إلم ءات كضغكط 
السمطة التنفيذية كىيمنتيا عمى شؤكف العدالة، ا مر الذم فسره البعض بكجكب تكفير ا ستق ؿ 

 ..2)لممؤسسة القضاكية المالي كاإلدارم

ع المصرم قد كلقد نصت أغمب الدساتير المعاصرة عمى استق لية القضاء، فنجد المشر 
القضاة مستقمكف غير قابميف . عمى أنو  166في المادة ) 2014نص عمى ذلؾ في دستكر
الحقكؽ كالكاجبات، كيحدد  فيعمميـ لغير القانكف، كىـ متساككف  فيلمعزؿ،   سمطاف عمييـ 

عاراتيـ، كتقاعدىـ، كينظـ مساءلتيـ تأديبيان، ك  يجكز ندبيـ  جراءات تعيينيـ، كا  القانكف شركط كا 
يحددىا القانكف، كذلؾ كمو بما يحفظ استق ؿ  التيإ  لمجيات كفى ا عماؿ  أك جزكيان  كميان 

ف القانكف الحقكؽ كالكاجبات القضاء كالقضاة كحيدتيـ، كيحكؿ دكف تعارض المصالح. كيبي
 . ليـ المقررةكالضمانات 

نص صراحة  المعدؿ كلقد أكد المشرع الفمسطيني عمى استق ؿ القضاء فنجد القانكف ا ساسي
خت ؼ أنكاعيا كدرجاتيا، إالسمطة القضاكية مستقمة، كتتك ىا المحاكـ عمى  عمى ذلؾ بقكلو 

كاختصاصاتيا كتصدر أحكاميا كفقان لمقانكف، كتعمف ا حكاـ كتنفذ كيحدد القانكف طريقة تشكيميا 
 ..3) باسـ الشعب العربي الفمسطيني

التأكيؿ لتؤكد عمى  . مف القانكف ا ساسي بنص قاطع   يقبؿ100كجاءت المادة )
استق ؿ السمطة القضاكية عف السمطة التنفيذية مف خ ؿ إنشاء مجمس قضاء أعمى يتكلى 

ينشأ مجمس أعمى  حيث نصت عمى أنو  ى السمطة القضاكية كشؤكف العدالة،اإلشراؼ عم

                                                           

 ..8. جمعية عدالة، ا مف القضاكي كجكدة ا حكاـ )ص(1
 ..كرقة عمؿ). الج د، دكر السمطة القضاكية في الكصكؿ لمعدالة كالحكـ الرشيد. (2
 ..97/2005المعدؿ ) . السمطة القضاكية، القانكف ا ساسي الفمسطيني(3
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لمقضاء كيبيف القانكف طريقة تشكيمو كاختصاصاتو كقكاعد سير العمؿ فيو، كيؤخذ رأيو في 
 . مشركعات القكانيف التي تنظـ أم شأف مف شؤكف السمطة القضاكية بما في ذلؾ النيابة العامة

القضاة مستقمكف،   سمطاف عمييـ في قضاكيـ لغير  عمى أنو . 1).98كما كنصت المادة )
 . القانكف، ك  يجكز  ية سمطة التدخؿ في القضاء أك في شؤكف العدالة

كفرد  .)إلى جانب ىذه النصكص التي كفمت استق ؿ القضاء، إ  أف استق ؿ القاضي
ضماف استق ؿ القضاء  في إصدار أحكامو كتمتعو بالحصانة الذاتية يشكؿ حجر الزاكية في

حيث جاء  المعدؿ الفمسطيني . مف القانكف ا ساسي99برمتو، كيتضح ذلؾ مف نص المادة )
تعييف القضاة كنقميـ كانتدابيـ كترقيتيـ كمساءلتيـ يككف بالكيفية التي يقررىا قانكف  -1 فييا 

يزىا قانكف السمطة القضاة غير قابميف لمعزؿ إ  في ا حكاؿ التي يج -2 السمطة القضاكية.
 . القضاكية

حكاـ المحاكـ اإلدارية كالدستكرية لتقرر أكفي ىذا السياؽ كحفاظان عمى استق ؿ القضاء جاءت 
 .في العديد مف أحكاميا أك عدـ الدستكرية ىذا الحؽ كترتب عمى أم انتياؾ لو البط ف

قاـ بو المستدعى ضدىـ إف ما   حيث جاء في حكـ لمحكمة العدؿ العميا براـ اهلل بقكليا
ىك غصب لمسمطة كتدخؿ سافر في نزاع منظكر أماـ محكمة مدنية لمفصؿ فيو كليا كحدىا 
حؽ اتخاذ القرارات كاإلجراءات الكقتية أك المستعجمة المتعمقة بمكضكع النزاع المعركض أماميا 

 أف فيو مساسان التي كفميا الدستكر كالقانكف كما  كيشكؿ اعتداء عمى سمطة كاستق ؿ القضاء
 . .2) بييبة القضاء لذلؾ فيف القرارات المطعكف فييا ىي قرارات منعدمة كباطمة بط نان مطمقان 

جاء في حكـ لممحكمة الدستكرية العميا المصرية عمى أنو )... متى كاف النص المحاؿ 
كحؽ قد تجاكز الضكابط الدستكرية المقررة عمى ما سبؽ بيانو؛ كأخؿ بالحؽ في التقاضي، 

المكاطف في أف يحاكـ أماـ قاضيو الطبيعي، كالحؽ في مساكاة المكاطنيف أماـ القانكف، كمبدأ 
. مف الدستكر؛ فينو 165ك 68ك 65ك 40استق ؿ القضاء، كذلؾ بالخركج عمى أحكاـ المكاد )

ة كمت المحكمة بعدـ دستكرية نصى الفقرتيف ا كلى كالثاني... ح يتعيف القضاء بعدـ دستكريتو،

                                                           

 ...98/2005. السمطة القضاكية، القانكف ا ساسي الفمسطيني المعدؿ )(1
 ( القضاة مستقمكف   سمطاف عمى أنو ) 2005. لسنة 15. مف قانكف السمطة القضاكية رقـ )3نصت المادة

 عمييـ في قضاكيـ لغير القانكف..
 )مكقع إلكتركني.. 2005/7/12فصؿ بتاريخ  2004لسنة  83حكـ رقـ  .(2
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معد ن بالقانكف رقـ  1983لسنة  17. مف قانكف المحاماة الصادر بالقانكف رقـ 84مف المادة )
 . .1) . منو85، كسقكط نص الفقرة الثالثة مف المادة ذاتيا، كالمادة )2008لسنة  197

 في المساواة أمام القانون والقضاءثالثاا : الحق 

كاستق ؿ السمطة القضاكية في تشكيؿ تبيف لنا فيما سبؽ أىمية كفالة حؽ التقاضي 
ضمانة لفاعمية الرقابة القضاكية، فيف ثمة ضمانة ىامة تضاؼ إلييما ك  تنفصؿ عنيما، كىي 
ضمانة المساكاة أماـ القانكف كالقضاء، كالتي تعتبر مف أىـ الضمانات ا ساسية التي تعكس 

 ..2)القضاكي الفمسطيني آثارىا عمى كافة القكاعد المكضكعية كاإلجراكية في النظاـ

ىي حؽ لكؿ إنساف أماـ المحاكـ، كيعني ىذا المبدأ العاـ النابع مف سيادة  .)كالمساكاة
القانكف في آف كاحد أف لكؿ إنساف حقان متساكيان في المجكء إلى المحاكـ، كأف تعامؿ المحاكـ 

 ..3)جميع الناس معاممة متساكية

المثالية  ابصكرتي اعند تطبيقي اكالقضاء فيقصد بيالمساكة أماـ كؿ مف القانكف أما 
المجردة  عدـ التفرقة أك التمييز بيف الناس عمى أساس ا نتماء أك الجنس أك التمييز المغكم، 

 ..4)كالديني أك العقاكدم السياسي أك ا خت ؼ الطبقي ا جتماعي كالمالي

لركح مف الجسد، كبدكنيا ينتفي معنى كلذا تعد المساكاة بالنسبة لممبدأ الديمقراطي بمثابة ا
 . .5)الديمقراطية، كبالتالي ينيار كؿ معنى لمحرية

 2014الدستكر المصرم لسنة  جدأكدت أغمب الدساتير عمى المساكاة أماـ القانكف كالقضاء، فنك 
المكاطنكف لدل القانكف سكاء، كىـ متساككف في الحقكؽ كالحريات   . عمى أنو53في المادة )

كالكاجبات العامة،   تمييز بينيـ بسبب الديف، أك العقيدة، أك الجنس، أك ا صؿ، أك العرؽ، أك 
المكف، أك المغة، أك اإلعاقة، أك المستكل ا جتماعي، أك ا نتماء السياسي أك الجغرافي، أك  ل 

                                                           
قضاكية المحكمة الدستكرية العميا  31لسنة  5 حكـ لممحكمة الدستكرية العميا المصرية في القضية رقـ .(1

 . )مكقع إلكتركني..2/1/2011بجمسة 

 كرقة عمؿ.. الج د، دكر السمطة القضاكية في الكصكؿ لمعدالة كالحكـ الرشيد. (2
 تعرؼ المساكاة في صكرتيا المجردة بأنيا  عدـ التمييز بيف ا فراد بسبب ا صؿ أك المغة أك العقيدة أك

السيد، مبدأ انظر:  الجنس،  ف البشر كميـ متساككف في التكاليؼ كا عباء العامة كالحقكؽ كالحريات العامة 
 ..2)ص ع الخدمات الصحية في مصرالمساكاة أماـ المرافؽ العامة بالتطبيؽ عمى تكزي

 ..18. جمعية عدالة، ا مف القضاكي كجكدة ا حكاـ )ص(3
 ..229. الفرجاني، مبدأ المساكاة أماـ القانكف ... )ص(4
 ..229. الفرجاني، المرجع السابؽ )ص(5
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تمتـز الدكلة باتخاذ  .كالحض عمى الكراىية جريمة، يعاقب عمييا القانكف التمييز .سبب آخر
التدابير ال زمة لمقضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز، كينظـ القانكف إنشاء مفكضية مستقمة ليذا 

  الغرض

الفمسطينيكف أماـ  ساسي بقكلو ككذلؾ أكد المشرع الفمسطيني عمى ىذا المبدأ في القانكف ا 
القضاء سكاء   تمييز بينيـ بسبب العرؽ أك الجنس أك المكف أك الديف أك الرأم القانكف ك 

 ..1) السياسي أك اإلعاقة

، حيث قضت ا خيرة ىذا المبدأ الدستكريةـ كلقد تضمنت أحكاـ المحاكـ سكاء اإلدارية أ
، كصدَّره ةكحيث إف الدستكر أفرد بابو الثالث لمحريات كالحقكؽ كالكاجبات العام...  بقكليا 
المساكاة  فيف الحؽ ، ككاى أف المكاطنيف لدل القانكف سكاءالمادة ا ربعيف منو عم فيبالنص 

، ىك ما رددتو الدساتير المصرية المتعاقبة جميعيا باعتباره أساس العدؿ كالحرية أماـ القانكف
حقكؽ صكف  فييتكخاىا تتمثؿ أص ن  التي، كعمى تقدير أف الغاية ا جتماعيكالس ـ 

. كغدا ىذا مكاجية صكر مف التمييز تناؿ منيا، أك تقيد ممارستيا فيالمكاطنيف كتأميف حرياتيـ 
بيف المراكز   تمييز فييا  التيجكىره كسيمة لتقرير الحماية القانكنية المتكافكة  فيالمبدأ 

 فييا   يقتصر تطبيقيا عمى الحقكؽ كالحريات المنصكص عمي كالتي، القانكنية المتماثمة
 ..2) ...الدستكر

فالمساكاة  رية العميا المصرية عمى حؽ المساكاة أماـ القانكف بقكليا داكأكدت المحكمة اإل
الحقكؽ كالكاجبات العامة  فيالمساكاة بيف المكاطنيف دكف تميز  ىيكما يعرفيا الدستكر كالقانكف 

لمبدأ سيادة القانكف حاكميف كمحككميف   حكاـ الدستكر كالقانكف كخضكعان  المساكاة طبقان  أم
 ..3) ....ىدار أحكاـ القانكفا  مخالفة ك  فيكليست المساكاة 

 محكمة العدؿ العميا براـ اهلل عمى مبدأ المساكاة حيث جاء في حكـ ليا  ... ككذلؾ أكدت

 مر الذم حـر المستدعياف مف ممارسة ممثميا في الدفاع عف أنفسيما مما أدل إلى إىدار ا
بقاكيما تحت رحمة المستدعى ضدىما كما أ كجد أقدميتيما كتجميدىما  جؿ غير مسمى كا 

ف لممستدعياف بخصكص اقدميتيما بالمقارنة مع زم كيـ الذيف ا  كضعان كمركزان قانكنيان داكمان ك 
                                                           

 ..9/2005. الحقكؽ كالحريات العامة، القانكف ا ساسي الفمسطيني المعدؿ، )(1
قضاكية المحكمة الدستكرية العميا  دستكرية   26لسنة  146. حكـ المحكمة الدستكرية العميا في القضية رقـ (2

 )مكقع إلكتركني.. 11/3/2007بجمسة 
)مكقع  31/5/1992قضاكية عميا بجمسة  36  لسنة 222 العميا في الطعف رقـ اإلدارية. حكـ المحكمة (3

 إلكتركني..



27 
 

كألحؽ بالمستدعييف الضرر  المساكاة بمبدأ جرل تنسيبيـ كترفيعيـ ا مر الذم يعتبر إخ  ن 
 ..1)... كالمعنكم كما كرد في  كحة الدعكل المادم

القانكف كالقضاء يفترض أف يككف لكؿ  ـكبناء عمى ما سبؽ يتضح أف مبدأ المساكاة أما
مكاطف ذات الحقكؽ التي يتمتع بيا غيره أماـ الييكات القضاكية عند تطبيقيا لمقكاعد القانكنية 
المجردة كالعامة، كما كيفترض ىذا المبدأ خضكع الحكاـ كالمحككميف لمقانكف كالقضاء، إذف إف 

كؿ في الحقيقة ضمانة أساسية لعدـ إخراج القضاء يشك خضكع الكافة حاكمان كمحككمان لمقانكف 
 ..2)إم مسكغ فكة معنية أك تصرفات بذاتيا مف نطاؽ الرقابة القضاكية تحت

 الفرع الثاني : الضمانات اإلجرائية لمرقابة القضائية
جممة مف القكاعد  المعدؿ أغمب الدساتير كمنيا القانكف ا ساسي الفمسطيني تضمنت 

عند نظر المنازعات كية القضا السمطة اإلجراكية الممزمة لكافة سمطات الدكلة ك  سيما
، ىذه القكاعد تمثؿ في حقيقتيا في المحاكـ باخت ؼ أنكاعيا كدرجاتيا االمعركضة أمامي
ضمانة نية الجمسات، كضمانة المحاكمات العادلة، كأخيران عم ضمانة مبدأ يكى ضمانات ركيسية

 تدرج القضاء، كىذا ما سنتناكلو في ىذا الفرع مف خ ؿ المحاكر التالية :
 نية الجمساتمبدأ عمأولا : 

نية الجمسات  أف يتـ سماع الدعاكل كالمرافعة مف قبؿ الخصكـ فييا، بمبدأ عميقصد 
كنظرىا في جمسات عمى مرأل كمسمع لمف يشاء مف الجميكر، فيككف لكؿ شخص الحؽ في 

 ..3)حضكرىا

 ء جإنية الجمسات بحؽ التقاضي،  ف كظيفة القضاء كفؽ ىذه الضمانة مبدأ عمكيرتبط 
نو يسير كفقان لمقانكف،  كظيفتيـ بصكرة عمنية ليتمكف الرأم العاـ مف متابعة أعماؿ القضاء، كا 
ذا كاف ىذا ىك ا صؿ، إ  أف القاضي قد يخرج عنو كيأمر بجعؿ جمسات المحكمة بصكرة  كا 

إذا اقتنع بأف ا مر مف مصمحة سير العدالة كأطراؼ الدعكل، ك  يشكؿ ذلؾ انتياكان  سرية
 ..4)لحقكقيـ

                                                           

 )مكقع إلكتركني.. 2010/2/21فصؿ بتاريخ  2008لسنة  8. حكـ رقـ (1
 ..كرقة عمؿ) ،. الج د، دكر السمطة القضاكية في الكصكؿ لمعدالة كالحكـ الرشيد(2
 ..220. الفكزاف، التنظيـ القضاكي الجديد في المممكة العربية السعكدية )ص(3
 ..20)ص. الصغير، الضمانات الدستكرية لممكاطنيف بيف الشريعة كالقانكف (4
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متقاضي، كذلؾ  نيا تبعث في نفكس الجمسات مف الضمانات ا ساسية ل كتعتبر عمنية
 ..1)المتقاضيف كغيرىـ مف أفراد الشعب الطمأنينة إلى عدالة القضاة

كلقد تضمنت التشريعات المقارنة ىذا المبدأ كنصت عميو في دساتيرىا، فنجد المشرع 
نية الجمسات بقكلو . منو عمى مبدأ عم187قد نص في المادة ) 2014المصرم في دستكر 

جمسات المحاكـ عمنية، إ  إذا قررت المحكمة سريتيا مراعاة لمنظاـ العاـ، أك اآلداب، كفى  
 . النطؽ بالحكـ في جمسة عمنيةجميع ا حكاؿ يككف 

أسكة بالتشريعات  نية الجمسات كنص عميو صراحةأخذ المشرع الفمسطيني بمبدأ عمكلقد 
جمسات المحاكـ عمنية، إ  إذا  و . قكل105لقانكف ا ساسي في المادة )في ا جدنالمقارنة ف

ا حكاؿ يتـ النطؽ قررت المحكمة أف تككف سرية مراعاة لمنظاـ العاـ أك اآلداب كفي جميع 
 . بالحكـ في جمسة عمنية

. 5عمى مبدأ العمنية في المادة ) 2005. لسنة 15كما أكد قانكف السمطة القضاكية رقـ )
تككف جمسات المحاكـ عمنية إ  إذا قررت المحكمة مف تمقاء نفسيا أك بناءن عمى  -1 بقكلو 

عمى النظاـ العاـ، كيككف النطؽ  طمب أحد الخصكـ جعميا سرية مراعاة لآلداب أك لممحافظة
 . نظاـ الجمسة كضبطيا منكطاف بركيس المحكمة -2بالحكـ في جميع ا حكاؿ في جمسو عمنية.

كلقد استقر ا جتياد القضاكي عمى تأكيد مبدأ العمنية، كمف ذلؾ ما قررتو المحكمة 
الجمسات مف المبادئ  كمف حيث إنو مف المقرر أف ع نية ... اإلدارية العميا في مصر بقكليا 

 ىمف الدستكر عم 169ا ساسية التي يقكـ عمييا النظاـ القضاكي في مصر حيث نصت المادة 
أنو جمسات المحاكـ عمنية إ  إذا قررت المحكمة جعميا سرية مراعاة لمنظاـ العاـ أك اآلداب 

  ..2) ةكفي جميع ا حكاؿ يككف النطؽ بالحكـ في جمسة عمني

 بصفتيا محكمة النقض المنعقدة في راـ اهلل قد الفمسطينية محكمة العمياالفي حيف أف 
كحيث أنيا بذلؾ  ... رتبت البط ف في حاؿ مخالفة مبدأ العمنية، حيث جاء في حكـ ليا بأنو 

تككف قد خالفت أحكاـ القانكف كلـ تطبؽ أحكامو تطبيقان سميمان إذ كاف عمييا التقيد باإلجراءات 
المحاكمة  لدل نظرىا ا ستكناؼ مف حيث تطبيؽ أحكاـ المكاد المتعمقة بع نية الكاجب إتباعيا

جراءاتيا كصيغة الحكـ النياكي كبذلؾ فيف اإلجراءات التي قامت بيا محكمة البداية بصفتيا  كا 
                                                           

 ..33. المسيرم، قانكف المرافعات الميبي، التنظيـ القضاكي كالخصكمة القضاكية )ص(1
)مكقع  5/5/2007قضاكية عميا بجمسة  51  لسنة 14772العميا في الطعف رقـ  اإلدارية. حكـ المحكمة (2

 إلكتركني..
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حكـ مما يقتضي قبكؿ ا ستكنافية تككف قد كقعت باطمة كىذا البط ف في اإلجراءات يؤثر في ال
 ..1) ان النقض مكضكع

كأكدت عمى مبدأ العمنية محكمة العدؿ العميا فيما يتعمؽ بنطؽ الحكـ في جمسة عمنية، 
عمنان باسـ الشعب  قراران صدر كتمي...   أحكاـ محكمة العدؿ العميا بعبارة أغمبذيؿ حيث تي 

 ..2)بتاريخ ...  فيـأالفمسطيني ك 

قاعدة قانكنية فيي سند شعبي كبناء عمى ذلؾ فيف مبدأ عمنية الجمسات خ فان لككنو 
كسياسي، كمرد ذلؾ الحرص عمى إشراؾ الشعب في المساكؿ التي تيـ الرأم العاـ في المجتمع 
لمتأكد مف مدل فاعمية الرقابة القضاكية في حماية الحقكؽ كالحريات العامة، باعتبار أف مف حؽ 

أف كيعني ذلؾ   دالة،الجميكر في حضكر جمسات المحاكمة ىك تعبير عف إشباع شعكره بالع
كيكفؿ ىذا المبدأ إنياء المحاكمات   المحاكمة ليست أمران خاصان يدكر بيف المتيـ كالمحكمة

 ..3)اىر ا ستبداد السياسي ظالسرية التي كانت فيما مضى أحد م
 ثانياا : ضمانات المحاكمة العادلة 

 ىيثير ا ىتماـ كا نتباه كمما ألقي عمى مسامعنا، فمعن إف مفيكـ المحاكمات العادلة
المحاكمة العادلة مف المعاني السامية التي تنجذب نحكىا النفس البشرية كالتي بطبيعتيا مجبكلة 

 ..4)عمى العدؿ كالمساكاة، كىي تنفر مف الظمـ كالمحاباة

ضمانات المحاكمة العادلة بجممة مف القكاعد التي كضعيا المشرع الدستكرم  كتتمثؿ
حقو صيقة باإلنساف، كتتقاطع معيا، كلكالعادم مكضع التنفيذ في المحاكمات، كىذه الضمانات 

كحقو كحقو بشفكية المرافعة، كحقو با ستعانة بمحاـ، كحقو في الصمت،  ،.)بمجانية التقاضي
 ..5)في الدفاع عف نفسو

                                                           

 )مكقع إلكتركني.. 2003/10/13فصؿ بتاريخ  2003لسنة  22. حكـ رقـ (1
 )مكقع إلكتركني.. 2011/7/6فصؿ بتاريخ  2011لسنة  202حكـ رقـ  .(2
 ..كرقة عمؿ) ،. الج د، دكر السمطة القضاكية في الكصكؿ لمعدالة كالحكـ الرشيد(3
 ..15. الطاىر، ضمانات المحاكمة العادلة ... )ص(4
 بمجانية التقاضي  أف المتقاضيف   يدفعكف إلى القضاة مبالغ مالية مقابؿ العمؿ القضاكي الذم يقكمكف  يقصد

.  بو،  ف القاضي مكظؼ عاـ يقاضى راتبو مف الدكلة، كالمبالغ التي يدفعيا ىي رمزية عمى شكؿ رسـك
 ة عمؿ... الج د، دكر السمطة القضاكية في الكصكؿ لمعدالة كالحكـ الرشيد، )كرق(5
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كنصت في دساتيرىا كقكانينيا العادية  ىذه الضمانات أغمب الدساتير المقارنةكلقد تبنت 
التي  عمى جممة مف الضمانات .1)2014دستكر فنجد المشرع المصرم في ، ياعمى جممة من

  يتحقؽ معيا المحاكمة العادلة.
العديد مف  كالقكانيف العادية تضمف المشرع الفمسطيني في القانكف ا ساسي ككذلؾ
كيجب  ... . عمى أنو 12المحاكمة العادلة حيث نص في المادة ) تكفؿ تحقيؽالتي ك الضمانات 

ف يقدـ أمكف مف ا تصاؿ بمحاـ، ك ف يي أإع مو سريعان بمغة يفيميا با تياـ المكجو إليو، ك 
 . لممحاكمة دكف تأخير

التي تعد مف أىـ ضمانات المحاكمة العادلة بقكلو  .14في المادة ) كما كأكد عمى قرينة البراءة 
إدانتو في محاكمة قانكنية تكفؿ لو فييا ضمانات الدفاع عف نفسو، ككؿ  المتيـ برئ حتى تثبت  

 . متيـ في جناية يجب أف يككف لو محاـ يدافع عنو
حؽ الدفاع كشفكية المرافعات مف أىـ مقكمات المحاكمة العادلة، حيث تضفي  كيعتبر

كما كيفترض حرية اختيار المحامي، يمة مضافة عمى عمنية الجمسات كتجعميا أكثر شفافية، ق
كتيسير ا تصاؿ بو، مما يزرع في نفكس المتقاضيف الثقة في القضاء كمنظكمة العدالة بشكؿ 

 . .2)عاـ
عدـ رجعية القكانيف  مبدأ كما كيعتبر مف قبيؿ الضمانات التي تحقؽ المحاكمة العادلة

  تسرم أحكاـ  . مف القانكف ا ساسي عمى ذلؾ بقكليا 117رت المادة )اأش، حيث .)العقابية
القكانيف إ  عمى ما يقع مف تاريخ العمؿ بيا، كيجكز عند ا قتضاء في غير المكاد الجزاكية 

 . النص عمى خ ؼ ذلؾ
اإلجراءات السابقة عمى كجو السرعة،  ف سرعة كترتيبان عمى ما سبؽ  بد أف تتـ كافة 

الفصؿ في الدعكل تعد مف أىـ مقكمات المحاكمة العادلة، فالبطء في إجراءات المحاكمة 
كالنطؽ بالحكـ قد يشكؿ مساسان بحقكؽ المتيـ كنكعان مف الظمـ الذم يطالو في حاؿ ثبكت 

 ..3)براءتو

                                                           

 .. 100،99،98،97،96/2014)، الدستكر المصرم، . سيادة القانكف(1
 ..22. جمعية عدالة، ا مف القضاكي كجكدة ا حكاـ )ص(2
 ماداـ القانكف ينتج أثره انكنيةيعتبر مبدأ عدـ رجعية القكانيف مف المبادئ ا ساسية التي تقـك عمييا القاعدة الق ،

ا فعاؿ التي يقـك بيا ا شخاص مف تاريخ صدكره كنفاده، ك  يمكف تطبيقو عمى الكقاكع التي فكران كمباشران عمى 
 ، إ  إذا كانت أصمح لممتيـ.تمت قبؿ إصداره كنفاده بأثر رجعي

 ..23. جمعية عدالة، المرجع السابؽ )ص(3
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 ثالثاا : مبدأ تدرج القضاء 

يعتبر مبدأ تدرج القضاء مف أىـ الضمانات التي تعزز فاعمية الرقابة القضاكية لمكصكؿ 
فيف كجكد محكمة أعمى درجة تراقب أحكاـ المحكمة ا دنى منيا، ىك حؽ إجراكي لمعدالة، 

لمخصكـ، حيث يضمف مراجعة لمحكـ القضاكي قبؿ صيركرتو نياكيان، كىك بذلؾ يكرس الرقابة 
ثر مف درجة، كيتفؽ الفقو عمكمان عمى أف  مبدأ تدرج القضاء ىدؼ عاـ يتمثؿ القضاكية عمى أك

 ..1)في تدعيـ كتأكيد حسف سير العدالة 

كييدؼ مبدأ تدرج القضاء تحقيؽ الجكدة في ا حكاـ القضاكية مف خ ؿ تصحيحيا 
في مدل كمراجعتيا مف قبؿ الجيات القضاكية العميا، كييدؼ الحؽ في الطعف أيضان في البحث 

 ..2)س مة كنزاىة ا حكاـ كالقرارات القضاكية

عمى نص قانكف مجمس الدكلة المصرم  ثالحؽ، حي ىذاالتشريعات المقارنة  نظمتكلقد 
يجكز الطعف أماـ المحكمة اإلدارية العميا في ا حكاـ الصادرة مف محكمة القضاء اإلدارم أنو  

 ..3) أك مف المحاكـ التأديبية

 كانت تنظردارم اإلقضاء الإ  أف محكمة العدؿ العميا في فمسطيف، كىي بمثابة محكمة 
قانكف  ، كىذا ما دفع المشرع الفمسطيني إلى أف يقكـ بالنص في.)المنازعات عمى درجة كاحدة

تنظر  بشأف المنازعات اإلدارية عمى حؽ التقاضي عمى درجتيف بقكلو  2016. لسنة 3رقـ )
محكمة العدؿ  -2المحكمة اإلدارية.  -1اإلدارية في فمسطيف عمى درجتيف: المنازعات 

 ..4) العميا

كبعد استعراض ىذه الضمانات يرل الباحث أف ىذه الضمانات   تقبؿ لممساكاة فييا ك  كختامان 
، الدستكرية منيا كالعادية التشريعات المقارنة في لمنقاش ك  لمتراجع عنيا، ك  سيما بعد تكريسيا

ىذه الضمانات أك  انتقاص، كفي حاؿ ساسية لدكلة القانكفحيث تعتبر ىذه الضمانات الركيزة ا 
 ك  عف دكلة القانكف. المساكاة عمييا   يككف مجاؿ لمحديث عف العدالة

                                                           

 عمؿ... الج د، دكر السمطة القضاكية في الكصكؿ لمعدالة كالحكـ الرشيد، )كرقة (1
 ..28. جمعية عدالة، ا مف القضاكي كجكدة ا حكاـ )ص(2
 ..1972لسنة  47 /23. اختصاص المحكمة اإلدارية العميا، قانكف مجمس الدكلة المصرم )(3
   مازالت تعتبر محكمة العدؿ العميا ىي محكمة القضاء اإلدارم في الضفة الغربية ك  تزاؿ تنظر المنازعات

 يجة ا نقساـ الفمسطيني.عمى درجة كاحدة نت
..2016لسنة  1/3. قانكف الفصؿ في المنازعات اإلدارية، )(4
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 المبحث الثاني : دور الرقابة القضائية في إعمال مبدأ المشروعية

عمالو إكالكقكؼ عنده كا قتصار عميو   يكفؿ بذاتو تحقيؽ  مشركعيةمبدأ التقرير إف 
نفاذه بصكرة إيجابية فاعمة مؤثرة، ما لـ يكف ىناؾ مف الكساكؿ ما يكبح جماح السمطات  كا 

العامة إذا ما انحرفت أك حاكلت ا لتفاؼ عمى ىذا المبدأ، كلذلؾ فيف ا مر يحتـ كجكد رقابة 
با خص السمطة التنفيذية ككنيا تعتبر السمطة ا خطر عمى  -ى أعماؿ السمطات العامة عم

 ..1)إليجاد ضمانة حقيقة كفيمة بحماية مبدأ المشركعية -ا فراد كحرياتيـحقكؽ 

 كبناء عمى ما سبؽ سكؼ نقسـ ىذا المبحث إلى مطالب عمى النحك التالي :

 المطمب ا كؿ : مفيـك مبدأ المشركعية.

 المطمب الثاني : مصادر مبدأ المشركعية.

 المطمب الثالث : نطاؽ مبدأ المشركعية.

 المطمب األول : مفيوم مبدأ المشروعية.
عمى مبدأ المشركعية، الذم يعني في مدلكلو العاـ سيادة  الحديثة تقكـ الدكلة القانكنية

لمقكاعد القانكنية النافذة، أيا كاف  كسمطات الدكلة كافةحكـ القانكف، أم خضكع ا شخاص 
شكميا أك مصدرىا، كذلؾ في شتي أكجو نشاطيـ، إذ أف القكاعد القانكنية إنما تقررت ليتـ 

 احتراميا كالنزكؿ عمى مقتضاىا، كا   غدت لغكا   طاكؿ مف كراكو.

أ كبناء عمى ذلؾ سكؼ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف، نتناكؿ في الفرع ا كؿ تعريؼ مبد
المشركعية، كمف ثـ في المطمب الثاني نتناكؿ شركط تحقيؽ مبدأ المشركعية كذلؾ عمى النحك 

 التالي :

 تعريف مبدأ المشروعيةالفرع األول : 

مف جانب ا فراد كاف ىذا الخضكع يقصد بمبدأ المشركعية الخضكع التاـ لمقانكف سكاء 
كسيادة ىذا  ،كالمحككميف لمقانكف أك مف جانب الدكلة. كىك ما يعبر عنو بخضكع الحاكميف

 ..2)إرادة الحاكـ أك المحككـ أكانت أحكامو كقكاعده فكؽ كؿ إرادة سكاء ا خير كعمك

                                                           

 ..5ص.. ) الكجيز في القضاء اإلدارم، محمد .(1
: الشكبكي، القضاء .، انظر19افظ، القضاء اإلدارم )ص: ح.، كانظر15مك، القضاء اإلدارم )ص. الح(2

 ..1/17جاإلدارم  دراسة مقارنة  )
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أف يخضع ا فراد كحدىـ لمقانكف في ع قاتيـ الخاصة،  لتحقيؽ سيادة القانكف   يكفيك 
تككف تصرفات ىذه الييكات الحاكمة في الدكلة عمى نحك  بؿ مف الضركرم أف تخضع لو أيضان 

بمعناه الكاسع الذم يشمؿ جميع  الييكات كأعماليا كع قاتيا المختمفة متفقة مع أحكاـ القانكف
 ..1)القكاعد القانكنية سكاء المكتكبة منيا أك غير مكتكبة كأيا كاف مصدرىا، كأيان كانت طبيعتيا

تتجمي ىذه ا ىمية حيث أحد أىـ مبادئ القانكف عمى اإلط ؽ،  يعد مبدأ المشركعيةك 
الخاصة، ككمما  ـفي أثره عمى صعيد عمـ القانكف بمختمؼ فركعو كأقسامو سكاء العامة منيا أ

ظير مبدأ المشركعية كبدأت تظير آثاره كمعالمو كنتاكجو كمما اضمحمت مظاىر القكة كالغمبة 
ضابط العاـ لمدكلة في مبدأ المشركعية يمثؿ الكبالتالي فيف ، كاختفت الدكلة السمطكية كالبكليسية

. ف  يجكز ليا المختمفة سكاء في ع قاتيا مع ا فراد أك ع قة السمطات فيما بينيا ع قاتيا
بادرت إلى  كفي حاؿ لمقانكف بيصدار قرار غير مشركع. مخالفان  ليذا المبدأ أف تأتي سمككان  طبقان 

كالتعكيض عف ا ضرار  ا القرارفعمو تعيف عمى القضاء بعد رفع ا مر إليو التصريح بيلغاء ىذ
 ..2)محافظة عمى دكلة القانكفلم الناجمة عنو إذا كاف لمتعكيض مقتضى، كذلؾ

ف ا  شاءت خضعت ك  إففحسب،  بيرادتيايككف رىينان  خضكع الدكلة لمقانكف   أفغير 
 أعماؿبيذا الخضكع، كمف ىنا نشأت فكرة الرقابة عمى  إلزاميايتعيف  إنما، أحجمتشاءت 

 ..3)الدكلة عمى القانكف ىيكات لخركج ان الدكلة المختمفة، كذلؾ تفادي

 -السمطات الث ث في الدكلةعمى رقابة الكلقد نظمت التشريعات المقارنة كساكؿ 
في ممارسة كظيفتيا المناطة ليا كفؽ أحكاـ الدستكر، كرسمت  -التشريعية كالتنفيذية كالقضاكية

الشكؿ الذم يضمف خضكع ىذه السمطات لمقانكف، فأخضعت السمطة التشريعية  حكاـ الدستكر 
مطة التنفيذية لمقكانيف في سنيا لمقكانيف، كأخضعت الس عندالذم ىك القانكف ا عمى في الدكلة 

ممارسة مياميا الحككمية أك اإلدارية، كأخضعت أيضان السمطة القضاكية لمقانكف بحيث تمتـز بو 
في تطبيؽ أحكامو عمى كافة المنازعات التي تعرض عمييا، سكاء كانت تمؾ المنازعات ناشكة 

 ..4)عف ع قة ا فراد فيما بينيـ، أك كانت اإلدارة طرفان فييا
                                                           

، القضاء اإلدارم )ص .(1 غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف ، كانظر: .19العتـك
 ..11)ص
: شطناكم، مكسكعة القضاء اإلدارم .، كانظر21-20ص  في قضاء اإللغاء )ص. بكضياؼ، الكسيط (2
 ..1/23ج)

 ..5. البشير، مبدأ المشركعية كالمنازعات اإلدارية )ص(3
 ..4اإلدارم )ص. كنعاف، القضاء (4
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عنو بمبدأ سيادة القانكف، حيث أكرد  كعبرلقد أعتنؽ المشرع الفمسطيني مبدأ المشركعية ك 
نصان خاصان في الباب ا كؿ مف القانكف ا ساسي الفمسطيني يؤكد أف مبدأ سيادة القانكف أساس 
الحكـ في فمسطيف، كبمكجب ىذا المبدأ تمتـز السمطات كا جيزة كالمؤسسات كا فراد في كافة 

تككف في إطار القانكف منسجمة كؿ التصرفات التي تصدر مف أم طاكفة مف ىذه الطكاكؼ أف 
 . .)ا نسجاـ مع أحكامو

 تحقيق مبدأ المشروعية الفرع الثاني : شروط

مف إعمالو لكي يتحقؽ  الدساتير فحسب، بؿ  بد بوف مبدأ المشركعية ليس مبدأن تتزيف إ
عمالو عمى أرض الكاقع، كىذهىذا المبدأ،   لذلؾ كاف  بد مف تكافر شركط تضمف تحقيقو كا 

الشركط  بد أف تككف مجتمعو بمعنى إذا تخمؼ أحدىا   يمكف القكؿ بكجكد سيادة لمقانكف في 
ا خذ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات، كالتحديد الدقيؽ كالكاضح  الدكلة، حيث تتمثؿ ىذه الشركط في

لسمطات كاختصاصات اإلدارة، كأخيران كجكد رقابة قضاكية فعالة. كسكؼ نستعرض ىذه الشركط 
 عمى النحك اآلتي :  شيء مف التفصيؿب

 أولا : الخذ بمبدأ الفصل بين السمطات 

عتبر ىذا المبدأ بمثابة أي ، حيث .)ره المفكر الفرنسي مكنتيسكيكىذا المبدأ أعمنو كبمك 
حجر الزاكية في كؿ نظاـ ديمقراطي، كيعتبر أيضان شرطان أساسيان لكجكد مبدأ المشركعية. حيث 
يقصد بمبدأ الفصؿ بيف السمطات تكزيع السمطات ا ساسية في الدكلة عمى ىيكات مختمفة 

فراد كحرياتيـ، بحيث   تتركز ىذه السمطات في ىيكة كاحدة حتى   تستبد كتنتيؾ حقكؽ ا 
كبالتالي تضيع معالـ الديمقراطية التي حاربت الشعكب مف أجؿ تطبيقيا، لذلؾ كاف  بد مف 

أف السمطة تكقؼ  مكنتيسكيكتعدد السمطات فكانت تشريعية كتنفيذية كقضاكية، كما قرر 
ستكر السمطة، بمعني أف ىذا التعدد ككجكد رقابة متبادلة بينيا مف شأنو أف يضمف احتراـ الد

 ..1)ا فراد كحرياتيـكالقانكف، كبالتالي يضمف حماية لحقكؽ 
                                                           

  مبدأ سيادة عمى أنو )حيث نصت المادة السادسة مف القانكف ا ساسي الفمسطيني فيما يتعمؽ بأساس الحكـ
 القانكف أساس الحكـ في فمسطيف، كتخضع لمقانكف جميع السمطات كا جيزة كالييكات كالمؤسسات كا شخاص..

 المعركؼ باسـ مكنتيسكيك؛ فيمسكؼ فرنسي صاحب نظرية فصؿ السمطات الذم  شارؿ لكم دم سيككندا
كتكفي  1689تعتمده غالبية ا نظمة حاليان. كلد مكنتسكيك في جنكب غرب فرنسا بالقرب مف مدينة بكردك عاـ 

 .1755في  عاـ 
جراءات المدنية .، انظر: بكضياؼ، دعكل اإللغاء في قانكف اإل1/17. عبد الكىاب، القضاء اإلدارم )ج(1

 ..14كاإلدارية )ص
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كالسمطة ب  مراقبة كب  نقد يمكف أف تؤدم إلى الكقكع في أخطاء جسيمة، كلقد عبر عف 
أحد كبار الساسة كالمفكريف البريطانييف قاك ن :  إف السمطة مفسدة كالسمطة  أكنكفذلؾ لكرد 

  . .1 )المطمقة مفسدة مطمقة

كفيؿ بيحداث الكبناء عمى ذلؾ فيف التعدد كتكزيع ا ختصاصات عمى عدة سمطات يعتبر 
، كذلؾ ب  شؾ يؤدم كرقيب نكع مف الرقابة عمى كؿ سمطة حتى   تنفرد بالقرار دكنما حسيب

 ..2)في النياية إلى احتراـ مبدأ المشركعية

حيث نص عميو صراحة  ىذا كقد أكد المشرع الفمسطيني عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات
عند الحديث عف مصدر  في المادة الثانية في القانكف ا ساسي الفمسطيني في الباب ا كؿ

الشعب مصدر السمطات يمارسيا عف طريؽ السمطات التشريعية كالتنفيذية بقكلو   السمطات
. ساسيا كالقضاكية عمى أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات عمى الكجو المبيف في ىذا القانكف 

 ثانياا : التحديد الواضح لسمطات واختصاصات اإلدارة

لـ تكف ص حيات السمطة اإلدارية    يمكف لمبدأ المشركعية أف يتحقؽ في دينا الكاقع ما
السمطة  كاختصاصاتيا تحظى بالدقة كالكضكح، كيعكد سر تحديد ص حيات السمطة اإلدارية 

السمطة التشريعية كاضحة يتكفؿ الدستكر عادة تبياف دكف سكاىا إلى أف ص حيات   التنفيذية
القكاعد العامة لممارسة العمؿ التشريعي كيتكلى القانكف تفصيؿ ىذه القكاعد. كما كأف ص حيات 
السمطة القضاكية كاضحة أيضان كمحددة حيث تتكلى الفصؿ في المنازعات كالخصكمات التي 

 ..3)ءات المعمكؿ بياتعرض عمييا بما يقره القانكف كطبقان لإلجرا

عمى حريات  ان السمطات خطر كيبقى اإلشكاؿ بالنسبة لمسمطة التنفيذية أك اإلدارية  نيا أشد 
تمس  أفيمكف  سمطات كاسعة، كذلؾ بحكـ طبيعة كظيفتيا كبما لدييا مف ا فرادكحقكؽ 

 .يـقحرياتيـ كحقك 

تنفيذية بكافة جكانبيا لتكفير كمف ىنا فينو كاف  زمان تحديد اختصاصات كص حيات السمطة ال
المناخ المناسب كا رضية الم كمة إلعماؿ كتجسيد مبدأ المشركعية، كبالتالي يجب عمى 

ف أالسمطة التنفيذية أف تمارس مياميا السياسية كاإلدارية بشكؿ يتفؽ كمبدأ المشركعية، أم 
أحكاميا، كا   تعرضت القكانيف التشريعية كتتقيد بالدستكر ك تككف كافة أعماليا في نطاؽ 
                                                           

 ..110. الشرقاكم، النظـ السياسية في العالـ المعاصر )ص(1
 ..36. البحرم، الرقابة المتبادلة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ... )ص(2
 ..28. بكضياؼ، الكسيط في قضاء اإللغاء)ص(3
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عدـ المشركعية كبالتالي إلى اإللغاء أك التعكيض عما تحدثو مف لعدـ الدستكرية أك تصرفاتيا 
..1)أضرار لألفراد

 ثالثاا : وجود رقابة قضائية فعالة

يمثؿ ىذا الشرط الضمانة الحقيقية  حتراـ مبدأ المشركعية كسيادة القانكف، كعميو تعتبر 
الفعالة ىي المعيار في تطبيؽ مبدأ المشركعية مف عدمو، لذلؾ ف  جدكل مف  الرقابة القضاكية

كضع قيكد كضكابط دستكرية كقانكنية عمى نشاط اإلدارة إف لـ تخضع السمطات في الدكلة ك  
 ..2)سيما التنفيذية منيا لجية قضاكية تراقب احتراميا ليذه القيكد كالضكابط

كجكد رقابة قضاكية يمثؿ الضمانة الحقيقية  حتراـ مبدأ المشركعية أك سيادة القانكف،  إف
 ف عدـ كجكد رقابة قضاكية عمى نشاط كسمطات الييكات اإلدارية يجعؿ مف الضكابط كالقيكد 
الدستكرية كالقانكنية فارغة مف مضمكنيا. لذلؾ كاف  بد مف رقابة قضاكية تصحح المسار في 

رفت اإلدارة عف ىذا المبدأ، كأف تككف ىذه الرقابة عمى قدر مف الفاعمية، كتمؾ الفاعمية حاؿ انح
تتحقؽ في ظؿ نظاـ قضاكي متميز يسمح لألفراد المجكء لمقضاء لمطعف ضد أعماؿ اإلدارة 

 ..3)كقراراتيا. حيث يتكلى القضاء حينيا بيلغاء تمؾ القرارات إذا ما تحقؽ لديو عدـ مشركعيتيا

مف تعسؼ اإلدارة،  ا فراد كحرياتيـحؽ لنا كصؼ القضاء بأنو الحامي لحقكؽ  كعميو
الدرع الكاقي لمبدأ المشركعية كىك مف يحفظ مكانتو كىيبتو كيبسط سمطانو كالقضاء بذلؾ يعتبر 

 ..4)كيفرض الخضكع لو، كىذه كميا تمثؿ معالـ كمظاىر الدكلة القانكنية

 وعية المطمب الثاني : مصادر مبدأ المشر 
 حكاـ القانكف بمعناه الكاسع، الذم يشمؿ كافة  مب إلعماؿ مبدأ المشركعية الخضكعيتط

القكاعد القانكنية التي يتككف منيا النظاـ القانكني، بغض النظر عف مصدر ىذه القكاعد أك 
شكميا، أم سكاء كانت مكتكبة أك غير مكتكبة، كسكاء كانت مفركضة عمى اإلدارة مف ىيكات 

يعية أك السمطة القضاكية، أك كانت اإلدارة ىي أجنبية عنيا كالسمطة التأسيسية أك السمطة التشر 
 نفسيا منبع أك مصدر ىذه القكاعد.

                                                           

 ..29)صالكسيط في قضاء اإللغاء . بكضياؼ، (1
 ..37سميدانة، مبدأ المشركعية كالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة )ص. أبك (2
 ..19-1/18ج. عبد الكىاب، القضاء اإلدارم )(3
 ..30)ص المرجع السابؽ . بكضياؼ،(4



37 
 

كمصادر المشركعية سكاء المكتكبة أك غير المكتكبة ليست في مرتبة كاحدة، بؿ أف قكتيا 
اإللزامية تختمؼ باخت ؼ السمطة أك الييكة التي قامت بكضعيا. حيث تمجأ النظـ القانكنية 

فرقة بيف القكة اإللزامية لمقكاعد القانكنية تبعان لمسمطة التي قامت بكضعيا ىذا مف المختمفة إلى الت
ناحية، كمف ناحية أخرل إلى اإلجراءات المتبعة إلصدارىا، حيث تعمك بعض القكاعد فكؽ 
بعضيا، كىك ما يعبر عنو  بتدرج القكاعد القانكنية  فتخضع القاعدة ا دنى لمقاعدة ا عمى منيا 

 ..1)غير مشركعة أك .)غير دستكرية ف  تستطيع مخالفتيا كا   اعتبرتمرتبة، 

كبناءن عمى ما سبؽ سكؼ نقسـ ىذا المطمب إلى فرعيف، نتناكؿ في الفرع ا كؿ المصادر 
 ير المكتكبة  عمى النحك التالي :المدكنة  المكتكبة  كفي الفرع الثاني المصادر غير المدكنة  غ

 المصادر المدونة أو المكتوبة لمبدأ المشروعية الفرع األول :

تعتبر المصادر المكتكبة في العصر الحديث المصدر ا كؿ لممشركعية في كافة الدكؿ 
كذلؾ انط قان مف أف القاعدة القانكنية المكتكبة تتضمف تعبيران صريحان عف اإلرادة، كذلؾ خ فان 

 ..2)تعبيران ضمنيان عف ىذه اإلرادةلمقاعدة غير المكتكبة حيث تتضمف ىذه ا خيرة 

د الدستكرية، كالقكانيف حيث تتمثؿ المصادر المدكنة أك المكتكبة في معظـ الدكؿ في القكاع
ع نات الحقكؽ  العادية، التشريعات الفرعية إ  أف ىناؾ بعض الدكؿ تعتبر مقدمات الدساتير كا 

ؾ سكؼ نعرج عمى مقدمات الدساتير مف المصادر المكتكبة لممشركعية كليا قكة إلزامية. لذل
ع نات الحقكؽ  ع نات الحقكؽ عند الحديث عف القكاعد الدستكرية، ككف مقدمات الدساتير كا  كا 
مف ناحية تضع اإلطار العاـ في كؿ ما يتعمؽ بأمكر المجتمع. كمف ناحية أخرل أف بعض 

 تمؾ الدكؿ. الدكؿ اصبغت عمييا قكة إلزامية كبالتالي أصبحت مصدر لممشركعية في

لذلؾ سكؼ يقكـ الباحث باستعراض المصادر المدكنة أك المكتكبة كتحديد مرتبة كؿ منيا 
 في التدرج اليرمي القانكني.

 

 
                                                           

  حاؿ خالفت التشريعات العادية أك المكاكح الفرعية أحكاـ الدستكر تعتبر تمؾ التشريعات غير دستكرية، أما  في
 في حاؿ خالفت المكاكح القكانيف العادية تعتبر في ىذه الحاؿ غير مشركعة.

: شطناكم، مكسكعة القضاء اإلدارم انظر.، 17-16ص . محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم .. )ص(1
 .1/34)ج
..88. رس ف، كسيط القضاء اإلدارم )ص(2
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 أولا : الدستور 

مجمكعة القكاعد القانكنية الركيسية التي تحدد شكؿ الدكلة كنظاـ  يعرؼ الدستكر بأنو 
كاختصاصات كؿ مف ىذه السمطات إلى جانب تحديد الحكـ فييا، كتشكيؿ السمطات العامة 

 ..1) الع قات فيما بينيا، كع قات السمطات العامة با فراد كبياف حقكؽ ا فراد ككاجباتيـ

أعمى تشريعات الدكلة كقمة نظاميا  .)كلقد استقر الفقو كالقضاء عمى أف الدستكر
اختصاصات ىيكات الدكلة، كتستمد ىذه القانكني، حيث يتضمف الدستكر مبادئ كأحكاـ تحدد 

الذم يتمتع بو  .)الييكات سمطاتيـ بؿ ككجكدىـ في الحكـ مف الدستكر. كبالتالي العمك كالسمك
الدستكر في الدكلة كتربعو عمى قمة النظاـ القانكني يمـز السمطات في الدكلة التقيد بأحكامو كا   

 ..2)يةدت أعماليا غير مشركعة أك با دؽ غير دستكر غ

فالدستكر يعتبر مصدران ىامان لممشركعية بصفة عامة كالمشركعية اإلدارية بصفة خاصة، 
إذ تمتـز بو السمطة التنفيذية إلى جانب جميع السمطات ا خرل في الدكلة، كما يتضمنو مف 

القكاعد أحكاـ تعتبر نافذة في مكاجية الكافة سكاء حكامان أك محككميف. كتمييا مف حيث ا لتزاـ 
يكجب تقيد القاعدة القانكنية الدنيا بالقاعدة القانكنية العميا سكاء في  بالتاليالقانكنية العادية، ك 
 ..3)شكميا أك مضمكنيا

ينسجـ البناء القانكني في الدكلة،  بد أف يتقيد التشريع ا دنى بالتشريع ا عمى،  كلكي
لدستكرية، كما   يجكز أف يتعارض التشريع كمف ثـ ف  يجكز أف يتعارض القانكف مع القكاعد ا

                                                           

.، كانظر: البحرم، القانكف الدستكرم  النظرية 105-104. أبك السعكد، كزىراف، المدخؿ إلى القانكف )ص(1
 ..1/20.، كانظر: عبد الكىاب، القضاء اإلدارم )ج15.، كانظر: طمبو، القضاء اإلدارم )ص102العامة )ص

  الدستكر سكاء كاف عرفيان أك مدكنان فيك عمى أية حاؿ القانكف ا سمى في الدكلة، كىذا السمك يستكجب بطبيعة
الحاؿ أف تتقيد بأحكامو السمطات العامة في الدكلة كأف تككف جميع القكاعد القانكنية غير متعارضة مع القكانيف 

 ..224العامة  )ص الدستكرية. انظر: البحرم، القانكف الدستكرم  النظرية
 يستمد الدستكر عمك مرتبتو مف مصدريف أساسييف : أحدىما مكضكعي كاآلخر شكمي، حيث يتمثؿ المصدر

المكضكعي في أف الدستكر يتكفؿ بضبط كتحديد أىـ كأخطر ع قة أ  كىي ع قة الحكاـ بالمحككميف. كترتيبان 
يعية كالتنفيذية  القضاكية. كما يتضمف إلى جانب ذلؾ عمى ذلؾ لو ص حية تنظيـ عمؿ السمطات الث ث التشر 

 اإلع ف عف مجمكع الحقكؽ كالحريات التي يتمتع بيا ا فراد داخؿ الدكلة.

.، كانظر: رس ف، كسيط 56: أبك راس، القانكف اإلدارم )صنظرا.، ك 23مك، القضاء اإلدارم )ص. الح(2
.، كانظر: خميؿ، النظـ السياسية كالقانكف 2لدستكرم )ص.، كانظر: دكيكات، القانكف ا95القضاء اإلدارم )ص

 ..452الدستكرم )ص
 ..7. كنعاف، القضاء اإلدارم )ص(3
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الفرعي مع التشريع العادم، كليذا فيف ما تصدره السمطة التشريعية التي تتكلى بصفة أصمية 
مع ا حكاـ الدستكرية دكف مخالفة ليا كبغير الخركج  ةمتفق تككفميمة سف القكانيف، يجب أف 

سمطة التنفيذية في مجاؿ التشريع فيك دكر بعدـ الدستكرية، أما عف دكر ال تعمييا، كا   اتصف
 تبعي كثانكم، تمتـز مف خ لو بكؿ ما تصدره مف لكاكح أك قرارات تنظيمية استنادان إلى الدستكر

 ..1)ينبغي أف تككف متفقة مع أحكاـ الدستكر كفي حدكد اإلطار الذم يرسمو القانكفكما ك 

ذا كانت النصكص الدستكرية كأكؿ كأىـ مصدر لممشركعية ليست محؿ جدؿ، إ   نو إكا 
ع نات الحقكؽ التي تتضمف المبادئ  قد اختمؼ الفقو حكؿ القيمة القانكنية لمقدمات الدساتير كا 
كالمثؿ العميا التي تسير نصكص الدستكر عمى ىدييا كفي ضككيا، لذلؾ سكؼ نستعرض آلراء 

 قيمة القانكنية ليا.الفقياء حكؿ ال
عالنات الحقوق  والمعاىدات الدولية القيمة القانونية لمقدمات الدساتير وا 

ع نات الحقكؽ تصدر في بعض الدكؿ نتيجة ظركؼ سياسية  إف مقدمات الدساتير كا 
معينة، حيث تتضمف تحديد بعض ا سس أك المبادئ العامة التي تنظـ المجتمع بصؼ عامة، 

ا فراد ككاجباتيـ، كبالتالي فينيا تضع اإلطار العاـ في كؿ ما يتعمؽ بأمكر كتحدد حقكؽ 
 ..2)المجتمع

ع نات الحقكؽ مقدمة أك ديباجة الدستكر أم بدايتو، حيث  كتحتؿ مقدمات الدساتير كا 
ع نات الحقكؽ تمثؿ  تأتي قبؿ استعراض مكاد الدستكر بصكرة تفصيمية، كىذه المقدمات كا 

الفمسفات التي يتبناىا الدستكر ىذا مف جانب، أما مف جانب أخر فينيا تحتكم ا يديكلكجيات ك 
عقب قياـ نظاـ جديد بحيث  عمى الغايات كالطمكحات التي ييستيدؼ تحقيقيا، كخصكصان 

 -ىذا النظاـ الجديد في مبادكو كفمسفاتو عف النظاـ السابؽ، كيككف اليدؼ منيا يختمؼ 
ع ف الحقكؽ تعريؼ المكاطنيف عف م مح النظاـ الجديد كمبادكو، إلى  -مقدمات الدساتير كا 

 ..3)جانب تعريفيـ بحقكقيـ التي يتمتعكف بيا في ظمو، كبياف كاجباتيـ التي يمتزمكف بيا

                                                           

 ..20-19صص . محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم )(1
 ..89. رس ف، كسيط القضاء اإلدارم )ص(2
 ..21ص.. ) محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم .(3
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ع نات الحقكؽ مف ناحية القيمة القانكنية كقكتيا اإللزامية محؿ  إ  أف مقدمات الدساتير كا 
قو حكؿ القيمة القانكنية ليا في فريقيف، فريؽ أنكر كؿ خ ؼ فقيي، حيث احتدـ الخ ؼ في الف

 ختمؼ حكؿ تحديد قكتيا اإللزامية.ار ليا بالقيمة القانكنية لكنو أق، كفريؽ أخر .1)قيمة ليا

ع نات الحقكؽ، لـ يتفؽ عمى تحديد ىذه كالفريؽ الذم  أعطى قيمة قانكنية لمقدمات الدساتير كا 
 : .2)إلى آراء نفصميا عمى الكجو التاليالقيمة، حيث انقسـ ىذا الفريؽ 

ع نات الحقكؽ قيمة قانكنية ك : يرل أصحاب ىذا الرأم بأف لمقدمات الدساتير  الرأي األول ا 
مف أنيا تعد تعبير عف اإلرادة العميا لألمة كعف القيـ  أعمى كأسمى مف الدستكر نفسو، انط قان 

كالمثؿ المستقرة في الضمير اإلنساني، كبالتالي يجب احتراميا كا لتزاـ بأحكاميا كالتقيد بما جاء 
 ..3)فييا، فيي ممزمة لممشرع الدستكرم كالعادم كال كحي عمى حد سكاء

ع نات الحقكؽ قيمة قانكنية : يرل أصحاب ىذا الرأم بأف لمقدماالرأي الثاني  ت الدساتير كا 
مساكية أك مكازية لمدستكر، انط قان مف أنو تعبير عف إرادة السمطة التأسيسية شأنيا في ذلؾ 
شأف النصكص الدستكرية كيجرم عمييا ما يجرم عميو مف أحكاـ، كبالتالي ليا مف الحجية 

 ..4)زمة لكؿ مف المشرع العادم كال كحيكاإللزاـ ما لمقاعدة الدستكرية. كمف ثـ فينيا تعد مم
ع نات الحقكؽ قيمة قانكنية  أصحاب ىذا الرأم : يركفالرأي الثالث  أف لمقدمات الدساتير كا 

تعادؿ كتساكم القيمة القانكنية لمقكانيف العادية، كحجتيـ في ذلؾ أف كاضعي الدستكر لك أنيـ 
ىا في صمب الدستكر، كبالتالي فينو يجكز أرادكا ليا العصمة مف تعديؿ البرلماف ليا  كردك 

لمسمطة التشريعية تعديميا، كيقتصر ا لتزاـ بيا مف قبؿ السمطة التنفيذية فيما تصدره مف لكاكح 
 ..5)أك أنظمة كالتزاميا بالقكانيف العادية

: يذىب أصحاب ىذا الرأم إلى ضركرة التمييز بيف ما إذا كاف ما كرد في مقدمات الرأي الرابع 
ع نات الحقكؽ يتضمف قكاعد قانكنية محددة قابمة لمتطبيؽ مف عدمو، فيذا ما كرد  الدساتير كا 

                                                           

محمد، .، كانظر: 35-1/34ج) جماؿ الديف، القضاء اإلدارم: . كانظر73الدستكرم )صم، القانكف البحر  .(1
 ..26: العبادم، القضاء اإلدارم في ا نظمة المقارنة )ص.، كانظر21في القضاء اإلدارم )ص الكجيز

.. كانظر: خميؿ، النظـ 373الشرقاكم، النظـ السياسية في العالـ المعاصر  تحديات كتحك ت  )ص .(2
 ..15ص)عبد اهلل، القضاء اإلدارم .. كانظر: 326لسياسية كالدستكر المبناني )صا

..27: حافظ، القضاء اإلدارم )ص.، كانظر90ص)رس ف، كسيط القضاء اإلدارم . (3

: .، كانظر28-27القضاء اإلدارم )ص :نظر، حافظ.، كا32. بكضياؼ، الكسيط في قضاء اإللغاء )ص(4
 ..25)صالحمك، القضاء اإلدارم 

 ..23. محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم .. )ص(5
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، أما إذا كاف ما كرد .1)بيا يتضمف قاعدة قانكنية محددة يمكف تطبيقيا تككف ممزمة لممشرع
ع نات الحقكؽ   يعدك سكل تكجييات عامة كتفتقر إلى الصياغة بمقدمات الدسا تير كا 

نما تتمتع  القانكنية، ك  تأخذ شكؿ القاعدة القانكنية المحددة ف  يككف ليا أم قيمة قانكنية كا 
 ..2)بقيمة أدبية يراعييا المشرع عند إصداره لمتشريعات في المستقبؿ

صدران لمبدأ المشركعية، كىذا بعد أف يتـ أما فيما يتعمؽ بالمعاىدات فيي تعتبر م
التصديؽ عمييا مف جانب السمطة المختصة داخؿ الدكلة. كفكر التصديؽ عمييا تصبح المعاىدة 

بيف قيمة المعاىدات  كالدستكر الفرنسيجزءان مف التشريع الداخمي، بؿ إف بعض الدساتير 
عمى أنو . مف دستكر فرنسا 55) كمرتبتيا في النظاـ القانكني الفرنسي حيث جاء في المادة

المعاىدات كا تفاقيات المصدقة أك المكافؽ عمييا كفقان لمقانكف يككف ليا قكة أسمى مف قكة  
، كبالتالي كبناء عمى  القانكف مع التحفظ بالنسبة لكؿ معاىدة أك اتفاؽ بأف يطبقو الطرؼ ا خر

عادم كأقؿ مف الدستكر، أم تككف في ىذا النص تعتبر المعاىدة في فرنسا أعمى مف القانكف ال
التدرج القانكني بيف الدستكر كالقانكف، كعميو يجب عمى المشرع العادم ا لتزاـ بأحكاميا كا   
غدا تصرفو غير مشركع، كمف ثـ يككف مف باب أكلى عمى اإلدارة ا لتزاـ بيا كا   حكـ بعدـ 

 ..3)مشركعية تصرفاتيا كأعماليا

. 150يعترؼ ليا بطابع السمك عمى القانكف حيث نصت المادة ) كفي الدستكر الجزاكرم
المعاىدات اٌلتي يصادؽ عمييا ركيس الجميكرٌية، حسب الٌشركط   مف الدستكر عمى أنو 

"المنصكص عمييا في الٌدستكر، تسمك عمى القانكف
(4..                                   

احتمت المعاىدة درجة عميا ضمف ىـر النصكص الرسمية سكاء كانت أسمى مف  كطالما
 ..5)زمة لمسمطات المعنية داخؿ الدكلةالقانكف أك تعادلو كتماثمو في القكة، فيف بنكدىا كمكادىا مم

 مف حيث  قد خ  مف النص عمى المعاىدات، القانكف ا ساسي المعدؿ نجد أما في فمسطيف
المخكؿ بالتصديؽ عمييا، ككذلؾ لـ يحدد قيمتيا القانكنية، إ  أف مجمس طريقة إبراميا أك 

                                                           

 ..47. أبك عمارة، القضاء اإلدارم في فمسطيف كقطاع غزة )ص(1
 . كانظر:31المتحدة )صالسنارم، مبدأ المشركعية كالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة في دكلة اإلمارات العربية  .(2

 ..92-91صص رس ف كسيط القضاء اإلدارم )

 ..77-76صص ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف ). غانـ(3
 ..150/2016، الدستكر الجزاكرم، ). السػمطػة التػشػريػعػيػة(4
.. كانظر: عبد المطيؼ، الرقابة القضاكية عمى مشركعية 33. بكضياؼ، الكسيط في قضاء اإللغاء )ص(5

  ..15القرارات اإلدارية في التشريع الجزاكرم )ص
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بشأف تكقيع ا تفاقيات الثناكية حيث جاء في  2004. لسنة 51الكزراء أصدر قراران تنظيميان رقـ )
يمنع تكقيع أم اتفاقية دكلية ثناكية مف قبؿ أم جية رسمية فمسطينية  المادة ا كلى منو عمى أنو 

 .  المصادقة عمييا مف مجمس الكزراءإ  بعد 

كبناء عمى ذلؾ فيف ىذا النص مقصكران عمى ا تفاقيات الثناكية، أما ا تفاقيات الشارعة فمـ 
 ..1)تطاليا يد المشرع، لذلؾ فيف في شأنيا فراغ قانكني

ىذا السياؽ يتمنى الباحث عمى المشرع الفمسطيني تحديد طريقة إبراـ المعاىدات كالجية  كفي
 المخكلة بالتصديؽ عمييا، ككذلؾ تحديد القيمة القانكنية ليا كمرتبتيا في النظاـ القانكني.

 ثانياا : التشريعات العادية 

فيعرفو الفقياء مف  التشريع يختمؼ تعريفو باخت ؼ الزاكية التي ينطمؽ منيا التعريؼ،
الزاكية المكضكعية بأنو  مجمكعة القكاعد العامة المجردة كالقكاعد التي يسيطر عمييا الطابع 

عكس القرار اإلدارم ذم الطابع الفردم ، أك قد يعرؼ بناءن عمى الناحية  العمكمي، كذلؾ عمى
 ةسمط ففيو صدكره ع الشكمية كالذم يعتمد عمى العضك مصدر القاعدة، فالعمؿ تشريع إذا تكفر

الدستكر حؽ إصداره، كصدكره طبقان لمقكاعد كاإلجراءات كا شكاؿ التي بينيا الدستكر خكليا 
 ..2)كالقضاء

في المرتبة ككنيا تأتي تعتبر التشريعات العادية أك القكانيف مف أىـ مصادر المشركعية ك 
الثانية بعد الدستكر في تدرج القكاعد القانكنية، كبالتالي يجب أف تككف تمؾ التشريعات أك 
القكانيف تدكر في فمؾ الدستكر نصان كركحان كأ  تخالفو كا   كانت غير دستكرية. كبما أف ىذه 

تمتـز  ب أفيجالتشريعات تأتي في المرتبة الثانية بعد الدستكر مف حيث التدرج القانكني، 
ا جيزة اإلدارية في الدكلة باحتراـ أحكاميا في كافة أعماليا كتصرفاتيا التي تقـ بيا تحت 
طاكمة البط ف، كعمة ذلؾ أف المشرع يعبر عف إرادة ا مة التي تعتبر صاحبة السيادة الحقيقية 

الذم يتمثؿ في ، كبذلؾ فيف عممو يتمتع بقيمة أعمى مف قيمة عمؿ المنفذ .)كالسمطات جميعان 
 . .3)السمطة التنفيذية كفركعيا اإلدارية

                                                           

 ..79)ص الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف. غانـ، (1
 ..114. شيحا، القانكف اإلدارم )ص(2
  حيث جاء في نص المادة الثانية مف القانكف ا ساسي الفمسطيني بأف )الشعب مصدر السمطات كيمارسيا عف

 طريؽ السمطات التشريعية كالتنفيذية كالقضاكية ......
، القضاء (3  ..22اإلدارم )ص. العتـك
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بمثابة ىمزة  كفي الدكلة، كى ىك القانكف الذم تقرره السمطة التشريعيةكالتشريع العادم 
الكصؿ بيف الدستكر كاإلدارة، فقمما يخاطب الدستكر بأكامر مباشرة اإلدارة العامة، ففي الغالب 

 ..1)ريعي المحدد لكيفية تطبيؽ النص الدستكرما عـ يخاطبيا مف خ ؿ العمؿ التش

أحكاـ القكانيف، كا   كانت  ىا لتزاـ بمقتض لذلؾ يتعيف عمى اإلدارة عند مباشرة أعماليا
تصرفاتيا المخالفة لمتشريعات قابمة لإللغاء أماـ القضاء اإلدارم، فالقاضي اإلدارم ىك قاضي 

  ..2)المشركعية

ا ساس القانكني لخضكع اإلدارة لمقكانيف باعتبارىا السمطة  يعتبر مبدأ المشركعيةك 
ك تعطيؿ المختصة بتنفيذىا، كالتي ألزميا الدستكر بكضع القكانيف مكضع التنفيذ بغير تعديؿ أ

كىذا الخضكع   يعني خضكع السمطة التنفيذية خضكعان عضكيان ليا أك إعفاء مف تنفيذىا، 
ع عمى الجانب الكظيفي فحسب، بمعني خضكع كظيفة لمسمطة التشريعية، بؿ يقتصر الخضك 

 ..3)التنفيذ لكظيفة التشريع

 كيرجع خضكع اإلدارة أك السمطة التنفيذية بصفة عامة  حكاـ التشريع العادم إلى اعتباريف :

أف الكظيفة التشريعية بطبيعتيا تتمثؿ في كضع قكاعد عامة تتكلى السمطة  : العتبار األول
التنفيذية بحكـ كظيفتيا تنفيذىا عف طريؽ ما تصدره مف قرارات تنظيمية أك فردية، كبالتالي   
يكجد أدني شؾ في أف مف يقكـ بالتنفيذ ليس لو منطقيان أف يخالؼ ما يقكـ بتنفيذه، كليس في 

السمطة التنفيذية أك انتقاص مف مبدأ الفصؿ بيف السمطات، إذ أف ا مر   ذلؾ اعتداء عمى 
 يتعمؽ إ  بطبيعة اختصاص كؿ مف السمطتيف التنفيذية كالتشريعية.

: يتمثؿ في أف القانكف يصدر عف الشعب مف خ ؿ ممثميو، كبالتالي فيف إرادة  العتبار الثاني
السمطة  كالتزاـشعب، كمف ىنا كاف عمك القانكف كد في حكـ ىذا السف تأالشعب ىي التي يجب 

 حتى كلك لـ تأت ىذه ا عماؿ تنفيذان التنفيذية باحترامو كعدـ مخالفتو فيما يقع منيا مف أعماؿ، 
لمقانكف، لذلؾ فيف المكاكح غير التنفيذية أك المكاكح المستقمة ليس ليا كغيرىا أف تخالؼ القانكف 

 ..4)كا   جاءت غير مشركعة

                                                           

 ..9. كنعاف، القضاء اإلدارم )ص(1
.، كانظر: شيحا، القضاء اإلدارم )ص 65. أبك سميدانة، مبدأ المشركعية كالرقابة عمى أعماؿ اإلدارة )ص(2
 ..48-47ص

 ..52-51. جماؿ الديف، القضاء اإلدارم )ص(3
 ..29. الحمك، القضاء اإلدارم )ص(4
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 ثالثاا : التشريعات الفرعية )الموائح أو األنظمة(

، لمد لة .)التشريع الفرعي .)يطمؽ عمى القكاعد القانكنية التي تصدرىا السمطة التنفيذية
أك  المكاكحعمى طبيعة القكاعد التي تتضمنيا مف حيث عمكميتيا كتجردىا، كتسمى في فمسطيف 

 ..)ا نظمة

عمؿ إدارم صادر عف السمطة التنفيذية كيتضمف قكاعد عامة ـ بأنو  كيعرؼ النظا
كمجردة تطبؽ ا فراد بالقكة عند ا قتضاء . كبذلؾ يمتـز ا فراد بأحكاـ النظاـ دكف أف يككف ليـ 

 ..1)أخذ مكافقتيـ مسبقان تدكر في كضعو أك أف 

ا تتضمف ككني .)كمف ثـ فيف المكاكح ىي بمثابة تشريعات مف الناحية المكضكعية
فراد بصفاتيـ   بذكاتيـ، إ  أنيا تعد ا قكاعد عامة كمجردة تخاطب ا فراد جميعان أك تخاطب 

 ..2)مف الناحية الشكمية قرارات إدارية لصدكرىا مف السمطة التنفيذية

ب عمى السمطة اإلدارية أف تتقيد كىي بصدد إصدارىا المكاكح بما تكجبو أحكاـ جلذلؾ ي
كنصكص الدستكر باعتباره المصدر ا سمى كا عمى لمصادر المشركعية، فيذه ا حكاـ 

                                                           
 في إصدار ا نظمة في فمسطيف مف القانكف ا ساسي الفمسطيني، حيث حاء في  تستمد السمطة التنفيذية الحؽ

متابعة تنفيذ القكانيف كضماف ا لتزاـ بأحكاميا،  -5. عمى أنو )يختص مجمس الكزراء بما يمي : ... 69المادة )
يمارس لسابقة منيا ). في الفقرة ا68ة )كاتخاذ اإلجراءات ال زمة لذلؾ.. كما يؤكد ذلؾ أيضان ما كرد في الماد

صدارىا.. -7ركيس الكزراء ما يمي ...  تكقيع المكاكح أك ا نظمة التي يصادؽ عمييا مجمس الكزراء كا 
  انط قان مف خصاكص القانكف اإلدارم ك  سيما أنو مرف سريع التطكر غير مقنف، تعد المكاكح اإلدارية مجا ن

خصبان لقكاعد القانكف اإلدارم، فالنصكص الدستكرية كالتشريعية   تمثؿ إ  مجا ن محدكدان مف التشريعات 
 ..46صاإلدارية. انظر: غانـ، الكسيط في مبادئ القانكف اإلدارم )

 ( مف القانكف ا ساسي الفمسطيني المعدؿ عمى أنو )لمجمس الكزراء الحؽ في التقدـ إلى 70نصت المادة .
صدار المكاكح كاتخاذ اإلجراءات ال زمة لتنفيذ القكانيف..  المجمس التشريعي بمشركعات القكانيف كا 

 ..56. العبادم، القضاء اإلدارم في ا نظمة المقارنة )(1
  في ىذا الصدد يقكؿ الدكتكر ىاني عبد الرحمف غانـ أف التشريع الفرعي كيطمؽ عميو أيضان التشريع ك

الثانكم أك المكاكح اإلدارية أك القرارات التنظيمية أك النظـ أك ا نظمة، كيقصد بو مجمكعة القكاعد القانكنية 
كضكعية يعد تشريعان، حيث يتضمف قكاعد الصادرة عف السمطة اإلدارية في الدكلة، كرغـ أنو مف الناحية الم

عامة كمجردة تسرم عمى جميع المخاطبيف بو إذا تكافرت شركط انطباقو عمييـ، فيك يخاطب ا فراد بصفاتيـ 
غانـ، الكسيط في مبادئ القانكف اإلدارم كليس بذكاتيـ، إ  أنو مف الناحية الشكمية يعد قرارات إدارية. انظر: 

 ..44)ص
 ..62.، كانظر: ابك راس، القانكف اإلدارم )ص34ضاء اإلدارم )ص. حافظ، الق(2
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كالنصكص تتمتع بالسمك في اتجاه جميع القكاعد القانكنية ا خرل، فيي تعمك ك  يعمى عمييا، 
ككنيا تندرج في دارة بالتشريع العادم عند إصدارىا لمكاكح اإلدارية، ككذلؾ  بد أف تتقيد اإل

 ..1)تصرفيا غير مشركع كحرم باإللغاء اكا   غدالمرتبة الثالثة بعد الدستكر كالقانكف، 

كبالرغـ مف أف المكاكح ىي مف عمؿ اإلدارة كتستطيع بالتالي إلغاءىا أك تعديميا في أم 
، فيي بذلؾ ممزمة بالتقيد لـ تمغى بعدطالما كقت شاءت إ  إنيا ممزمة بالخضكع  حكاميا 

ذا مخالفة ليا بأحكاـ المكاكح الصادرة عنيا، كبالتالي   يجكز ليا إصدار قرارات فردية ، كا 
كبالتالي فيف القرارات  ..2)ثؿ تمؾ القرارات كانت غير مشركعة لمخالفتيا لمقانكفصدرت م

التنظيمية   يمكف تعديميا أك إلغاكيا مف قبؿ اإلدارة إ  بأداة مف مستكاىا أك أعمى منيا 
 ..3)أك الدستكر كالقانكف

 أو غير المدونة لمبدأ المشروعية الفرع الثاني : المصادر غير المكتوبة

عية   يعتمد فقط عمى القكاعد القانكنية المكتكبة، بؿ يستند أيضان إلى ك شر ممبدأ ال
 تتمثؿ المصادر غير المكتكبة في العرؼ كالمبادئ العامة لمقانكفك ، مصادر غير مكتكبة

 لذلؾ سكؼ نستعرض ىذه المصادر عمى النحك التالي :لسكابؽ القضاكية، كا

   أولا : العرف

تمؾ المكانة  إ  أنو لـ يعد يحتؿ عامة، بصفة كأكؿ مصادر المشركعية يعتبر العرؼ أقدـ
كبالرغـ مف  المكتكبة، القانكنية القكاعد ظاىرة حاليان  انتشرت حيث ،التي كاف في الماضي يحتميا

الخصكص، ىذا الدكر يتمثؿ في مكانتو بجانب  ىذا في كأساسيان  ميمان  دكران  يؤدم زاؿ   ذلؾ
 ..4)كمصدر تكميمي لمقانكف يفسر ما غمض مف نصكصو كيكمؿ ما نقص فيوالقانكف المكتكب 

                                                           

 ..82. غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص(1
 ..34. حافظ، القضاء اإلدارم )ص(2
 .، كانظر: عبد الكىاب، القضاء21طمبو، القانكف اإلدارم، الرقابة القضاكية عمى أعماؿ اإلدارة .. )ص .(3

 ..29اإلدارم )ص
.، كانظر: 59.. كانظر: الحمك، القضاء اإلدارم )ص100. البحرم، القانكف الدستكرم  النظرية العامة )ص(4

 ..18بطيخ، مبدأ المشركعية كعناصر مكازنتو )ص
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مدكنة، التي تنشئ عف المجمكعة القكاعد القانكنية غير  يقصد بالعرؼ بشكؿ عاـ ك 
، أك بعبارة أخرل ىك تكرار إتباع ا فراد لقاعدة  اضطراد السمكؾ في مسألة معينة عمى نحك ممـز

 ..1) بأنيا ممزمة ليـ، كبالتالي   يجكز مخالفتيامعينة في نشاط معيف حتى يشعركا 

، .)، كما كيعترؼ أغمبيتيـ بالعرؼ المكمؿ.)كيتفؽ الفقياء عمى كجكد العرؼ المفسر
كجكد ىذا النكع مف  البعضينكر أما العرؼ المعدؿ لمنص التشريعي ف  يقكؿ بو كثيركف، ك 

العرؼ، كيستند في ذلؾ إلى أف التشريع يظؿ ساريان منذ صدكره إلى أف يعدؿ أك يمغى بالطريقة 
كاإلجراءات المنصكص عمييا في القانكف، كيرل القكؿ بخ ؼ ذلؾ فيو إىدار لقيمة القكاعد 

 ..2)ة ليذه القكاعدسكؼ يتمثؿ في المخالفات المتكرر  .)التشريعية،  ف تككيف العرؼ المعدؿ

كدكف الخكض في تفاصيؿ تمؾ ا نكاع، إ  أف ىناؾ خ ؼ بيف الفقياء حكؿ القكة 
اإللزامية فمنيـ مف يرل أف أساس القكة اإللزامية تكمف في الرضاء الضمني لمحاكـ ذلؾ أف 

ساس القكة اإللزامية أالقانكف يتركز في إرادة الحاكـ كيتسمد قكتو مف إرادتو، كمنيـ مف يرل أف 
لمعرؼ ىك قضاء المحاكـ مف خ ؿ استقرار المحاكـ عمى القضاء في مساكؿ معينة، إ  أف 

مف العادات التي يسير عمييا ا فراد في  تنبعجانب أخر يرل أف لمعرؼ قكة إلزامية ذاتية 
فراد، سمككيـ كمف الضركرة التي تفرضو كتحتـ كجكده حيف   يكجد تشريع ينظـ سمكؾ ا 

الممزمة مف الضمير الجماعي، أم  و يذىب إلى أف العرؼ يستمد قكتوكالرأم الراجح في الفق
 ..3)رضاء المجتمع مف خ ؿ أفراده باعتباره كليد إرادتيـ

                                                           

 ..38. محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم )ص(1
  ج ء غمكضو ىك العرؼ الذم ينشأ نتيجة اعتياد اإلدارة كأتباعيا بصكرة منتظمة عمى تفسير نص مكتكب كا 

 كتكضيح معناه مع ا عتقاد بيلزامية ىذا التفسير.
  كىك الذم يعمؿ عمى سد النقص في النصكص المكتكبة فيتكلى تنظيـ مسألة لـ يسبؽ تنظيميا مف قبؿ

 ستند إلى نص مكتكب كالعرؼ المفسر.المشرع، كعميو فينو   ي
  بينما يرل الدكتكر ىاني عبد الرحمف غانـ، بأف العرؼ المعدؿ ىك العرؼ الذم يعدؿ نص مكتكب، فيذا

عدؿ بالحذؼ أصبح مخالؼ لمنص المكتكب، كمف ثـ غير ممـز ك  كجكد لو، أما في حاؿ عدؿ باإلضافة فينو 
كاجب ا حتراـ. انظر: غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في يأخذ حكـ العرؼ المكمؿ كيصبح ممـز ك 

 ..102-101ص ص فمسطيف )
 ..60. الحمك، القانكف اإلدارم )ص(2
السنارم، مبدأ المشركعية كالرقابة ، كانظر: .122كمكب، المدخؿ لدراسة العمـك القانكنية )صأبك . الشاعر، ك (3

، كانظر: عمرك، القضاء اإلدارم الفمسطيني  مبدأ .44-43صص ) ...عمى أعماؿ اإلدارة في دكلة اإلمارات
 ..37المشركعية  )ص
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 عرؼ دستكرم كعرؼ إدارم نكعافاإلدارية لممشركعية غير مكتكب  باعتباره مصدران  معرؼلك 
 كما يمي :

 العرف الدستوري -1
عبارة عف عادة تتعمؽ بنظاـ الحكـ في الدكلة،  حيث يمكف تعريؼ العرؼ الدستكرم بأنو 

ىذه العادة درجت الييكات الدستكرية الحاكمة في الدكلة عمى استعماليا بحيث تصبح قاعدة 
 ..1) عامة ممزمة لمييكات الحاكمة التي انشأتيا

كيتككف العرؼ الدستكرم مف عنصريف ا كؿ معنكم مقتضاه أف يقكـ في ذىف الجماعة 
كضميرىا بما في ذلؾ الييكات الدستكرية الحاكمة ا عتقاد بأف ىذه القاعدة ممزمة قانكنان، 

بصكرة كعنصر مادم يتمثؿ في ا عتياد عمى تكرار القاعدة بحيث يجب أف تصدر ا عماؿ 
 ..2) كمة في الدكلةلدستكرية الحامف الييكات ا متكررة

 العرف اإلداري -2
سمكؾ اإلدارة المطرد في مسألة معينة عمى نحك معيف فترة  بأنو  يقصد بالعرؼ اإلدارم

مف الزمف بحيث تصبح اإلدارة كالعاممكف معيا ممزمكف باحتراـ القاعدة المتكلدة عف ذلؾ 
 ..3) السمكؾ

، يجب أف اإلدارية إداريان كمصدران مف مصادر مبدأ المشركعيةكلكي يصبح سمكؾ اإلدارة عرفان  
يتكافر فيو ركناف، يتمثؿ الركف ا كؿ في الركف المادم، في حيف يتمثؿ الركف الثاني في الركف 

 .ان المعنكم، كفي حاؿ افتقد العرؼ أحد ىذيف الركنيف خرج عف ككنو عرف
عمى منيج كاحد بشكؿ متكرر كمنتظـ متى كيتمثؿ الركف المادم في تكرار التصرؼ أك السمكؾ 

 ..4)تكافرت شركطو مف قدـ كعمكمية كاستقرار، إلى جانب عدـ مخالفتو أية قاعدة تشريعية
أما العنصر المعنكم أك النفسي فيتمثؿ في اعتقاد الجيات اإلدارية أك أطراؼ الع قة في أف  

ىذا التصرؼ أك السمكؾ ممـز كيجب ا خذ بو، بحيث يككف الخركج عنيا شذكذ يستكجب 
 ..5)الجزاء

                                                           

 ..78. خميؿ، القضاء اإلدارم المبناني  دراسة مقارنة  )ص(1
 . .38ص). ع كنة، مبدأ المشركعية في القانكف اإلدارم كضمانات تحقيقو (2
 ..38. محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم ..)ص(3
: .، كانظر28ء اإلدارم المبناني )ص: بسكني، القضا، كانظر.1/69الكىاب، القضاء اإلدارم )عبد  .(4

 ..81الشكبكي، القانكف اإلدارم )
 ..79الطيراكم، القانكف اإلدارم )ص :.، كانظر37 مبدأ المشركعية )ص . عمرك، القضاء اإلدارم(5



48 
 

 ولكي يعتبر العرف ممزماا لإلدارة لبد أن يتوافر شرطان :

: أف يككف العرؼ عامان كأف تطبقو اإلدارة بصفة داكمة كبصكرة منتظمة، ففي  أوليما -
حاؿ أغفؿ ىذا الشرط حينيا   يرقى العمؿ الذم جرت عمى مقتضاه اإلدارة إلى مستكل 

 العرؼ كبالتالي يفقد إلزاميتو.
: أ  يككف العرؼ قد نشأ مخالفان لنص قاكـ، بؿ يجب أػف يدكر في فمؾ  ثانييما -

ص القاكمة، كعمى ذلؾ فيف العرؼ الناشئ عف خطأ في فيـ القانكف   يمكف النصك 
 ..1)التعكيؿ عميو

أف التزاـ اإلدارة باحتراـ العرؼ الذم جرت اإلدارة عمى اتباعو   يعني بالمطمؽ إجبارىا عمى  إ 
بما يتكافؽ مع تغيرات  .)تطبيقو بصكرة داكمة، أم ليا الحؽ في تعديؿ أك تغيير العرؼ

 ..2)الظركؼ تحقيقان لمصالح العاـ

كلقد اعتبر المشرع الفمسطيني في القانكف المدني العرؼ المصدر الثالث لمقكاعد القانكنية، بعد 
 ..)اإلس مية الشريعة مبادئالتشريع ك 

 ثانياا : المبادئ العامة لمقانون

ميمان مف مصادر مبدأ المشركعية، ىذه ا ىمية مصدران  .)تعتبر المبادئ العامة لمقانكف
مما دفع القضاء اإلدارم إلى المجكء إلى  .)جاءت بسبب عدـ تقنيف قكاعد القانكف اإلدارم

                                                           

.، كانظر: محمد، الكجيز في 18كفرنسا كمصر )ص. عثماف، دركس في قانكف القضاء اإلدارم، في لبناف (1
 ..41القضاء اإلدارم )ص

  يمكف تعديؿ القاعدة العرفية بيتباع نفس ا سمكب الذم نشأت فيو، كىذا التعديؿ   ينقص مف القاعدة العرفية
ر تغيير الظركؼ أك يقمؿ مف قيمتيا القانكنية، إذ أف القاعدة القانكنية بطبيعتيا تقبؿ التعديؿ كالتغيير لتساي

كتحقؽ اليدؼ منيا، كما يمغى العرؼ إذا صدر نص تشريعي مكتكب، سكاء ىذا النص دستكرم أك عادم أك 
  كحي،  ف العرؼ في مرتبة أدنى مف التشريعات المكتكبة. 

 ..1/99. جماؿ الديف، القضاء اإلدارم )(2
 تسرم 1عمى أنو ) 2012. لسنة 4رقـ ) جاء في نص المادة ا كلي مف القانكف المدني في الفمسطيني .

. إذا لـ يجد القاضي نصان 2نصكص ىذا القانكف عمى جميع المساكؿ التي تتناكليا في لفظيا أك في فحكاىا.
تشريعيان يمكف تطبيقو حكـ بمقتضى مبادئ الشريعة اإلس مية فيذا لـ تكجد فبمقتضى العرؼ، فيذا لـ يكجد 

 عي كقكاعد العدالة..فبمقتضى مبادئ القانكف الطبي
 مساكاة  -مف المبادئ القانكنية العامة التي كشؼ عنيا مجمس الدكلة الفرنسي : مبدأ المساكاة أماـ القانكف

المساكاة أما الضراكب كأماـ ا عياف، كمبدأ حرية العقيدة، كمبدأ عدـ رجعية  -المنتفعيف بخدمات المرافؽ العامة
 ة المبادئ التي قررىا القضاء اإلدارم العربي : مبدأ عدـ جكاز اإلثراء عمى حسابالقرارات اإلدارية، أما مجمكع
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المبادئ العامة لمقانكف لمفصؿ في العديد مف المنازعات اإلدارية مما ترتب عمى ذلؾ إلغاء 
 ..1)لمقانكفالقرارات اإلدارية لمخالفتيا المبادئ العامة 

التي يقررىا أك ، غير المكتكبةىي مجمكعة القكاعد  كيقصد بالمبادئ العامة لمقانكف 
فتكتسب قكة إلزامية، كتصبح بذلؾ مصدران  يكتشفيا أك يستنبطيا القضاء، كيعمنيا في أحكامو،

 ..2) مف مصادر المشركعية

 قكاعد غير مدكنة مستقرة كقد عرفت المحكمة اإلدارية العميا بمصر ىذه المبادئ بأنيا 
في ذىف كضمير الجماعة يعمؿ القاضي عمى كشفيا بتفسير الضمير الجماعي العاـ، كىذه 

 ..3)القكاعد المستقرة في الضمير تممييا العدالة المثمى ك  تحتاج إلى نص يقررىا 

فالمبادئ العامة لمقانكف   يشترط كركدىا في نص مكتكب، فقد تككف خارجة عنو 
يستخمصيا القاضي مف طبيعة النظاـ القانكني في الدكلة، كبذلؾ تختمؼ المبادئ العامة لمقانكف 
عف المبادئ القانكنية الكاردة في التشريعات المختمفة،  ف ىذه المبادئ تستمد قكتيا اإللزامية مف 

 ..4)رعالمش

ذا كاف الفقو كالقضاء قد اعتبرا المبادئ العامة لمقانكف التي يستخمصيا القضاء مف  كا 
الضمير العاـ لمجماعة أك مف المشرع كما أسمفنا، مصدران مف مصادر المشركعية التي تمتـز بيا 
ه جية اإلدارة فيما يصدر عنيا مف أعماؿ، إ  أف الخ ؼ قد ثار حكؿ القيمة القانكنية ليذ

، كتحديد مرتبتيا بالنسبة لمقكاعد القانكنية ا خرل، لذلؾ سكؼ نتناكؿ أراء الفقياء كصك ن المبادئ
 القيمة القانكنية لممبادئ العامة لمقانكف. تحديد لما استقر بيـ الحاؿ في

                                                                                                                                                                     

ا خريف ب  سبب، كمبدأ عدـ رجعية القرارات اإلدارية، كضركرة تكافر الضمانات التي تكفؿ لممتيـ حؽ الدفاع 
بدأ كفالة حقكؽ في المحاكمات التأديبية، كذلؾ دكف حاجة إلى نص صريح عمييا في القانكف كالمكاكح، كم

 ..26الدفاع، كمبدأ حجية ا حكاـ،.... إلخ. عبد الكىاب، القضاء اإلدارم )حاشية ص
  التقنيف ىك أسمكب مف أساليب التشريع يتـ بمقتضاه جمع النصكص التي تضـ المبادئ العامة كالقكاعد

في كثيقة رسمية كاحدة يطمؽ عمييا ا ساسية التي تنظـ الركابط كالع قات القانكنية لفرع مف فركع القانكف 
. مثاؿ التقنيف المدني كالتقنيف الجناكي كالتقنيف التجارم. راجع: غانـ، الكسيط في Code -اصط ح )التقنيف

 ..39مبادئ القانكف اإلدارم )ص
 ..52-1/51. شطناكم، مكسكعة القضاء اإلدارم )ج(1
.، كانظر: محمد، الكجيز 1/37، القضاء اإلدارم )ج.، كانظر: عبد الكىاب40. حافظ، القضاء اإلدارم )ص(2

 ..42-41في القضاء اإلدارم )ص ص
 ..42. محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم )ص(3
 ..34.، انظر: ا غا، القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص32. بسكني، القضاء اإلدارم المبناني )ص(4
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فقد ذىب إلى إعطاء المبادئ العامة لمقانكف مرتبة الرأم الراجح في الفقو الفرنسي 
أنو ليس مف الضركرم جعؿ المبادئ العامة لمقانكف في نفس مرتبة الدستكر لكي  التشريع، كيرل

ما يفيد أف المكاكح المستقمة  1958تخضع ليا المكاكح المستقمة كتتقيد بيا،  نو ليس في دستكر 
 ..1)، بؿ يظؿ التشريع البرلماني أعمى مف ال كحة.)في مستكل التشريع البرلماني

المبادئ العامة لمقانكف التي يستخمصيا القضاء اإلدارم  يرل مصر أما الرأم الراجح في
تعد أقؿ درجة مف التشريع المكتكب، شأنيا في ذلؾ شأف العرؼ، فالقاعدة التشريعية أك المكتكبة 
تسطيع تعديؿ القاعدة القضاكية أك العرفية، أم القاعدة غير المكتكبة، إ  أف العكس غير 

ؿ قاعدة مكتكبة، كيرل البعض أف ذلؾ راجع إلى دف تعألمكتكبة صحيح، فميس لمقاعدة غير ا
أف التشريع يعبر عف إرادة المشرع الصريحة أما القضاء فينو يعبر عف إرادة المشرع الضمنية، 

 ..2)كمع كجكد اإلرادة الصريحة   مجاؿ لإلرادة الضمنية

أنو إذا كانت لممبادئ العامة لمقانكف قكة إلزامية لإلدارة كما  كبحؽ جانب مف الفقوكيرل 
ىك الحاؿ بالنسبة لمقكاعد المكتكبة، إ  أنيا أدني مرتبة مف نصكص القكانيف العادية،  ف 
المبادئ العامة لمقانكف مف اكتشاؼ القضاء، كلما كاف القاضي ممـز بتطبيؽ النصكص 

يا بما يضعو أك يقرره أك يستنبطو مف مبادئ قانكنية التشريعية فيك   يستطيع الخركج عمي
عامة، بؿ يجب أف تككف ىذه المبادئ صدل لمقكاعد القانكنية المكتكبة، كمتفقة مع نصكصيا 
كركحيا، كبناء عمى ذلؾ   تستطيع مخالفتيا، في حيف تمتمؾ القكانيف العادية الصادرة عف 

ك اإللغاء، فالنتيجة الحتمية أف القكة اإللزامية ليذه البرلماف الخركج عمى ىذه المبادئ بالتعديؿ أ
ف مرتبتيا في التدرج القانكني أالمبادئ أدني مف قكة القكانيف العادية كليس مساكية ليا، أم 

 ..3)تتكسط بيف ال كحة كالقانكف

أف المبادئ العامة لمقانكف ذات قيمة أعمى مف المراسيـ  ىناؾ مف يقكؿ :كفي ىذا السياؽ 
)القرارات بقكانيف.، كلكنيا أدني مف التشريع، مما يستكجب عمى اإلدارة أف تتقيد باحتراميا في 

 ..4)حاؿ غياب أم نص تشريعي معاكس
                                                           

 أف المبادئ العامة لمقانكف في مرتبة متساكية مع القانكف العادم، يستطيع المشرع العادم أف يعدؿ تمؾ  طالما
 المبادئ أك يمغييا كما يفعؿ بالنسبة  م قانكف مف القكانيف المكتكبة.

 ..46. محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم )ص(1
 ..68. الحمك، القانكف اإلدارم )ص(2
 ..42اإلدارم )ص. حافظ، القضاء (3
 ..109. غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص(4
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، كلما كانت المبادئ العامة لمقانكف تستمد قكتيا مف تقرير القضاء اإلدارم ليا في أحكامو
، ككاف ىذا المبدأ أك القاعدة .)أنو إذا قرر القضاء اإلدارم قاعدة أك مبدأ قانكنيفيف ذلؾ يعني 

تضمنتو النصكص القانكنية ا خرل في القانكف المدني أك قانكف البينات أك أم قانكف أخر ىذا 
في تمؾ   يعني بالمطمؽ أنو استمد ىذا المبدأ أك القاعدة قكتو اإللزامية مف النص عميو 

نما يستمد قكتو اإللزامية مف تقرير القضاء اإلدارم ليذا المبدأ كاعتناقو  ..1)القكانيف، كا 

تنعقد المحكمة العميا بحضكر أغمبية كيؿ المحاكـ النظامية ما يمي :  كجاء في قانكف تش
. 1:ثمثي عدد أعضاكيا عمى ا قؿ بناء عمى طمب ركيسيا أك إحدل دكاكرىا في الحا ت التالية 
. إذا 2العدكؿ عف مبدأ قانكني سبؽ اف قررتو المحكمة، أك لرفع تناقض بيف مبادئ سابقة. 

كانت القضية المعركضة عمييا تدكر حكؿ نقطة قانكنية مستحدثة، أك عمى جانب مف التعقيد، 
 ..2)أك تنطكم عمى أىمية خاصة 

. استخ ص 1كفي نص مادة أخرل مف نفس القانكف عمى أنو  يختص المكتب الفني بما يمي :
المبادئ القانكنية التي تقررىا المحكمة العميا فيما تصدره مف أحكاـ كتبكيبيا كمراقبة نشرىا بعد 

. أية مساكؿ أخرل يكمفو بيا ركيس 3. إعداد البحكث ال زمة، 2عرضيا عمى ركيس المحكمة، 
 ..3)حكمة العميا الم

 ثالثاا : السوابق القضائية

القرارات التي تصدر عف المحاكـ في القضايا التي  فالسكابؽ القضاكية ىي عبارة ع
تطرح أماميا، فكؿ قرار أك حكـ صادر عف محكمة عميا يصبح سابقة قضاكية لمقضايا ال حقة 

مزمة ليا كلغيرىا، كتتمثؿ محاكـ مالمتشابية، ففي انجمترا تعتبر أحكاـ محاكـ القضاء العالي 
 ..4)القضاء العالي في  مجمس المكردات، كمحكمة ا ستكناؼ، كالمحكمة العميا، كمحكمة التاج 

كيقكـ القاضي بدكر ىاـ   يمكف إغفالو في مجاؿ القانكف بصفة عامة، كالقانكف اإلدارم بصفة 
اصة، فيك الذم يكشؼ غمكض النص كيكافؽ بيف النصكص المتعارضة، كيقيس عند عدـ خ

                                                           
 نما يقتصر دكره عمى كشفيا كالتحقؽ مف  ىالقضاء اإلدارم بيذا المعن   يخمؽ المبادئ العامة لمقانكف، كا 

ييد بيا باعتبارىا كجكدىا في الضمير القانكني لألمة، كلذلؾ فمف الكاجب عمى اإلدارة كالقضاء احتراميا كالتق
 ..35قكاعد ممزمة شأنيا في ذلؾ شأف القكاعد المكتكبة. انظر: ا غا، القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص

 ..44.، كانظر: حافظ، القضاء اإلدارم )ص92)ص القضاء اإلدارم بيف النظرية كالتطبيؽ. أبك العثـ، (1
 ..2001لسنة  25/5) قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية ،المحكمة العميا. (2
 .2001لسنة  27/5) قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية ،المحكمة العميا. (3
 ..69. الجرؼ، مبدأ المشركعية كضكابط خضكع اإلدارة العامة لمقانكف )ص(4
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كبالتالي فيف ذلؾ ا مر لو خطره نظران لكثرة النصكص اإلدارية كتشعبيا كتعدد كجكد نص، 
 ..1)مكضكعاتيا كتبايف أدكاتيا

فكظيفة القضاء حسب ا صؿ تطبيؽ القكانيف، كالفصؿ في المنازعات المعركضة أمامو، 
، .2)الفصؿ في المنازعة الكاقعة في اختصاصو كا   اعتبر منكران لمعدالة ىي الميمة المناطة إليوف

سمكب الذم يسمكو لمفصؿ في المنازعات المعرضة أمامو، لذلؾ حدد المشرع لمقاضي العادم ا 
ي يككف دكره مقصكر عمى تطبيؽ النصكص التشريعية كتفسيرىا كج ء الغمكض عنيا، فالقاض

 ..3)ك  يتعدل ىذا ا مر إلى حد خمؽ قكاعد قانكنية خارج نصكص التشريع

بسبب الطبيعة الخاصة ليذه إ  أف ىذا ا مر مختمؼ في قكاعد القانكف اإلدارم، 
دارم كظركؼ نشأتو إلى جانب تعدد مجا ت القكاعد، مف حيث عدـ تقنيف قكاعد القانكف اإل

نشاطو، كبالتالي أدت ىذه الطبيعة الخاصة لقكاعد القانكف اإلدارم إلى أف يتجاكز القاضي 
اإلدارم دكر القاضي العادم ليتماشى مع متطمبات المنازعات اإلدارية، فيعمد إلى خمؽ مبادئ 

ر رسمي لمقانكف اإلدارم، بؿ يعتبر أىـ أحكاـ القانكف اإلدارم، كبالتالي يعتبر القضاء مصدك 
 ..4)يتعدل دكره إلى التشريع في كثير مف ا حيافحيث مصدر مف مصادره، 

، محؿ خ ؼ .)كفيما يتعمؽ باعتبار أحكاـ المحاكـ مصدران مف مصادر المشركعية
فقيي، فمنيـ مف يرل أف أحكاـ المحاكـ ليست مصدران مف مصادر المشركعية، مستنديف في 

عمى أف المشركعية تتركز عمى كجكد قكاعد عامة كمجردة تمتـز اإلدارة باحتراميا كعدـ ذلؾ 
 كأحكاـ القضاء   تعتبر كذلؾ إذ إنيا نسبيةالخركج عف أحكاميا في كؿ أعماليا كقرارتيا، 

تستند في حجيتيا إلى كحدة الخصكـ كالسبب كالمكضكع، كبما أنيا نسبية فينتفى عنيا صفة 
العمكـ كالتجريد، كمف ثـ   ترقى إلى أف تككف مصدران مف مصادر المشركعية، في حيف الرأم 

ف كاف لو ف القاضدر المشركعية،  في الفقو يعتبر أحكاـ المحاكـ مصدران مف مصا الراجح ي كا 

                                                           

 ..38. طمبو، مبادئ القانكف اإلدارم )ص(1
 ..35. ا غا، القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص(2
.، كانظر: الطاىر، 35 -32.، كانظر: الحمك، القضاء اإلدارم )ص ص62اإلدارم )ص. الحمك، القانكف (3

 ..55.، كانظر: الزغبي، القانكف اإلدارم )ص67القانكف اإلدارم )ص
 ..36. الدكاني، مبدأ المشركعية )ص(4
 ضي فيو، الذم يعتبر عنصران مف عناصر مبدأ المشركعية في ىذا المجاؿ ىك مبدأ احتراـ حجية الشيء المق

كعمى ذلؾ   تخرج ا حكاـ القضاكية عف ككنيا أحد تطبيقات المبادئ القانكنية العامة التي تعتبر بحؽ مف 
 مصادر المشركعية.



53 
 

مف قكاعد كمبادئ، إ  أنو مف الناحية العممية   يحاكؿ ذلؾ ك   في مخالفة ما كضعوالحؽ 
، باإلضافة إلى ما لألحكاـ القضاكية مف قكة لألفراد .)يمجأ إليو، كذلؾ تكفيران لألمف القانكني

 ..1)أدبية لدل ا فراد كاإلدارة

أما المصدر الركيس فيك كتعتبر السكابؽ القضاكية في النظاـ ال تيني مصدران تفسيريان، 
حيث يعتبر عمؿ القاضي في التشريعات ال تينية مقصكر عمى تحديد مدلكؿ ا لفاظ التشريع، 

 التي تتضمنيا التشريعات لتنزيؿ الكاقعة عمييا، كقد   يجد نصان مكتكبان في الكاقعة القضاكية أك
عرفان صحيحان، ففي ىذه الحاؿ يجتيد كينشئ ح ن لممنازعة المطركحة أمامو مستندان في ذلؾ إلى 

، كما يصدر عف القاضي مف أحكاـ كلك كانت مستندة اجتياده القاكـ عمى المبادئ العامة لمعدالة
، الفرنسيا ما أكد عميو المشرع إلى قاعدة أك مبدأ   يمـز القاضي في القضايا المتشابية، كىذ

حيث منع القضاة مف أف يضعكا لمفصؿ في إحدل القضايا مبدأ عامان يطبؽ في القضايا 
 ..2)المتماثمة

أما السكابؽ القضاكية في النظاـ القضاكي ا نجمكسكسكني يعتبر مف أىـ المصادر 
الرسمية خ فان لما ىك في النظاـ ال تيني، حيث   يعتبر التشريع عمى أىميتو سكل مصدر 
استثناكي، كلذلؾ يطمؽ عمى النظاـ في الب د التي تعتمد النظاـ ا نجمكسكسكني بالنظاـ غير 
المكتكب كنظاـ السكابؽ القضاكية، كيتمخص نظاـ السابقة القضاكية في أف القاعدة التي استند 
 إلييا الحكـ الصادر مف المحكمة ييمـز في حدكد معنية المحاكـ التي في مرتبة المحكمة التي

كالسكابؽ القضاكية   تمغى بمجرد مركر الزمف الطكيؿ ، .)أصدرتو كالمحاكـ التي أدني منيا

                                                           
  فكرة ا مف القانكني تعني التزاـ السمطة العامة بتحقيؽ قدر مف الثبات لمع قات القانكنية كحد أدنى مف

 تكفير ا مف كالطمأنينة لجميع أطراؼ العقد القانكني.ا ستقرار لممراكز القانكنية بيدؼ 
 ..38-36. الدكاني، مبدأ المشركعية )ص ص(1
.، كانظر : الشاعر، كأبك كمكب، المدخؿ لدراسة 200- 178. الدغيثر، حجية السكابؽ القضاكية )ص ص(2

 ..136العمـك القانكنية )ص
  مث ن ا حكاـ الصادرة مف مجمس المكردات في بريطانيا أك مف المحكمة العميا في الك يات المتحدة ا مريكية

تعتبر سكابؽ قضاكية ممزمة لجميع المحاكـ ا نجميزية عمى اخت ؼ دراجاتيا بما فييا مجمس المكردات، ك  
ىذا مف حيث  -قانكف يصدر عف البرلمافيمكف أف تعدؿ في قضية  حقة مشابية أك يحكـ بخ فيا إ  ب

اعطيت الص حية لمجمس المكردات بتغيير الحكـ كنسخو في القضية ال حقة،  1967إ  أنو في سنة  -المبدأ
كتصبح ىي السابقة المعتمدة. كا حكاـ التي تصدر مف محكمة ا ستكناؼ تعتبر ممزمة لمحكمة ا ستكناؼ في 

س المكردات  نو أعمى منيا، كيستثنى مف ذلؾ القضايا الجناكية حيث يجكز ليا القضايا ال حقة ك  تمـز مجم
 العدكؿ عف حكميا السابؽ لحساسية ىذه القضايا كتعمقيا با مف العاـ.



54 
 

عمييا، بؿ يتـ تجميع السكابؽ كنشرىا عمى شكؿ مسمس ت خاصة بكؿ محكمة، كتككف معينان 
 ..1)لدارسي القانكف كالمحاميف في الدكؿ التي تتبع النظاـ ا نجميزم

لخضكعيا إلى العديد مف ا نظمة القانكنية المتباينة، اتجيت في أما في فمسطيف فنتيجة 
بعضيا إلى النظاـ ال تيني كنحك النظاـ ا نجمكسكسكني في بعضيا ا خر مما خمؽ نظامان 
قانكنيان مختمطان، إ  أنو  بد مف الكصكؿ إلى نتيجة كاضحة تساعد في تحديد ا تجاه الذم 

تباينت قكة السابقة القضاكية في فمسطيف مف فترة إلى أخرل، ذىب إليو المشرع الفمسطيني إذ 
الذم اعتمد النظاـ ا نجمكسكسكني، حيث صدرت  فبرزت قكتيا فترة ا نتداب البريطاني

مجمكعة مف السكابؽ القضاكية التي شكمت إرثان قانكنيان ىامان لفمسطيف كخاصة في قطاع غزة 
ي إسباغ قكانينيا عميو. إذ كاف النظاـ القانكني مختمطان الذم لـ يكف لإلدارة المصرية دكر فعاؿ ف

ظيرت فيو السابقة القضاكية كلكف لـ يأخذ بيا كذلؾ بسبب أف أغمبية القكاعد القانكنية ىي 
بعض ا حياف إلى معارضة سابقة قضاكية معنية مكتكبة، كقد لجأت المحاكـ بغزة في قكاعد 

 ..2)ة مصدران يستأنس بو كاسترشاديان كىذا دليؿ أنيا اعتبرت السابقة القضاكي

كلما كانت فمسطيف تسير عمى النيج ا نجمكسكسكني قبؿ صدكر القانكف المدني، إ  أنيا 
 ..3)كالقانكف اإلدارم  زالت تسير عمى ىذا النيج في فركع القانكف ا خرل

نجد كبالحديث عف مدل إلزامية السكابؽ القضاكية في النظاـ القضاكي الفمسطيني، 
باستقراء قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية نص عمى أنو  إذا تبيف إلحدل دكاكر 
محكمة النقض أنيا ستخالؼ سابقة قضاكية مستقرة لمنقض تنعقد بكامؿ ىيكتيا إلصدار حكميا، 

 ..4) ؿاكيككف حكميا كاجب اإلتباع لدل المحاكـ ا خرل كفي جميع ا حك 

في النظاـ القضاكي  مف الناحية العممية عمى إلزامية السابقة القضاكية ؤكدي كالكاقع العممي
القضاء  ف،  .)2012. لسنة 4، في الفترة السابقة عمى صدكر القانكف المدني رقـ )الفمسطيني

                                                           

 ..183-180. الدغيثر، المرجع السابؽ )ص ص(1
 . معيد الحقكؽ، أصكؿ استنباط المبادئ القانكنية.(2
 ..135لدراسة العمـك القانكنية )ص . الشاعر، كأبك كمكب، المدخؿ(3
 ..2001لسنة  239/2قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية ) النقض،. (4
 أحكاـ القضاء اإلدارم بعدـ خضكعيا لمقانكف المدني، فالقاضي اإلدارم إذا لـ يجد في المبادئ  تتميز

القانكنية القاكمة نصان ينطبؽ عمى النزاع المعركض عميو، يتكلى بنفسو إنشاء القكاعد ال زمة لذلؾ دكف أف يككف 
 مقيدان بقكاعد القانكف المدني.
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، كىذا ما تتفؽ عميو .)يعتبر مصدر احتياطيان تفسيريان كليس مصدران رسميان مف حيث ا صؿ
فيف الباحث يرل بأنو في حالة انعداـ  ،كانط قان مف ىذه الحقيقةـ ال تيني، كممة الفقو في النظا

تتعيف التطبيؽ حسب تسمسميا اليرمي،  .)المصادر الرسمية لمتشريع فيف المصادر ا حتياطية
 ف نفسو مرغمان عمى ا خذ بيا كفؽ ىذا التسمسؿ، تحت طاكمة البط ف،  اإلدارم كيجد القاضي

صبح بمثابة المصدر الرسمي، كلـ تعد كأالمصدر الذم كاف مفترضان أف يككف احتياطيان تعيف 
 درجتو في ىذا الفرض كما كانت عميو.

أف السكابؽ القضاكية تحتؿ لدينا في النظاـ القانكني  يرل البعضكفي ىذا الصدد 
الفمسطيني ىك القانكف البريطاني، صؿ التاريخي لمقانكف الفمسطيني مكانة بارزة باعتبار أف ا 

 ..1)فيف كؿ ما يبتدعو القضاء اإلدارم لدينا يشكؿ سكابؽ  بد لممحاكـ ا خرل أف تحذك حذكىا

 نطاق مبدأ المشروعيةالمطمب الثالث : 
يقتضي مبدأ المشركعية التزاـ اإلدارة بالخضكع لحكـ القانكف كنزكليا عمى مقتضياتو في 
كؿ ما تقكـ بو مف أعماؿ سكاء أكانت أعما ن قانكنية أـ مادية، فقكاعد المشركعية بما تمثمو مف 

ا فراد حقكؽ حمايةن لقكاعد قانكنية عامة مجردة تمتـز اإلدارة باحتراميا كمراعاتيا في تصرفاتيا، 
 ..2)كحرياتيـ

فمبدأ المشركعية يعني خضكع الحاكـ كالمحككميف لحكـ القانكف، إ  أف ىذا المبدأ يرد 
عميو بعض القيكد، حيث تتمثؿ ىذه القيكد في ث ث نظريات استقرت في اجتياد القضاء 

كنظرية الظركؼ  ،أعماؿ السيادة أك أعماؿ الحككمة نظرية كىي كتناكليا الفقو بالدراسة
 عف الحديث ىذا الفصؿ كسكؼ يقتصر الباحث في، السمطة التقديرية نظريةك ا ستثناكية 

 النظريات ا خرل فيما بعد. السمطة التقديرية لإلدارة، محيميف الحديث

                                                           

 دة القانكنية مجمكعة القكاعد القانكنية التي تستخمص مف ا حكاـ التي يقصد بالقضاء كمصدر تفسيرم لمقاع
تصدر عف جية قضاكية معينة. ك زاؿ لمقضاء دكر ميـ في القكانيف التي تسير عمى النيج ا نجمكسكسكني 
 حيث تعتبر السكابؽ القضاكية مف المصادر الرسمية في ىذه القكانيف. راجع في ىذا المعنى : الشاعر، كأبك

 ..135كمكب، المدخؿ لدراسة العمـك القانكنية )ص
  كتسمى المصادر التفسيرية أك المصادر اإلسترشادية أك المصادر ا ستثناكية، كيقصد بيذه المصادر الفقو

كالقضاء، فالقو يفسر القانكف، كالفاضي يطبقو، فميمة ك ن مف الفقو كالقضاء ىك تفسير القانكف كتطبيقو. انظر: 
 ..133كأبك كمكب، المدخؿ لدراسة العمـك القانكنية )ص الشاعر،

 ..36. ا غا، القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص(1
 ..51. محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم .. )ص(2
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 الفرع األول : السمطة التقديرية لإلدارة 

أف يمنحيا اختصاصان أك يحدد المشرع عند تقرير اختصاصات اإلدارة بأسمكبيف، فيك إما 
حدد المشرع لإلدارة شركط  ى، فمت.)سمطة مقيدة، أك يمنحيا اختصاصان أك سمطة تقديرية

ممارسة ا ختصاص كرسـ ليا حدكده، كأجبرىا عمى التدخؿ في حالة تكفر ىذه الشركط كانت 
حاؿ ترؾ المشرع لإلدارة قدران مف الحرية سكاء  كفي سمطة اإلدارة في ىذه الحالة سمطة مقيدة.

مؾ تقدير م كمة تاتخاذه، أك بالنسبة  سباب اتخاذه، بحيث تمـ عدـ أبالنسبة  تخاذ اإلجراء 
 ..1)التصرؼ، كاختيار الكقت المناسب  تخاذه كانت سمطة اإلدارة تقديرية

 السمطة التقديرية  دلولأولا : م

 ةتمتع اإلدارة بقسط مف حرية التصرؼ عند ممارس السمطة التقديرية بمعناىا الكاسع تعني 
اختصاصاتيا القانكنية، بحيث يككف لإلدارة تقدير اتخاذ التصرؼ أك ا متناع عف اتخاذه، أك 
اتخاذه عمى نحك معيف، أك اختيار الكقت الذم تراه مناسبان لمتصرؼ، أك السبب الم كـ لو، أك 

 ..2) ديد محموتح

السمطة التي يقرر فييا الشارع اختصاصان معينان لمكظؼ أك ىيكة،   ىي أما السمطة المقيدة
 كيبيف مف الكىمة ا كلى الغرض الذم يجب عمى المكظؼ أك الييكة التي تباشر ىذا
ا ختصاص أف تسعى إليو، كما أف الشارع يبيف الشكؿ الذم يجب عمى المكظؼ أف يتبعو 

 ..3)إلى ىذا الغرض لمكصكؿ 

إذا كانت اإلدارة في مكاجية ظركؼ  -تتمتع بيا اإلدارة -.)كنككف إزاء سمطة تقديرية
معينة غير مقيدة بالتصرؼ عمى نحك معيف، فيترؾ ليا القانكف حرية مباشرة نشاطيا دكف أف 

                                                           
  يقكؿ ا ستاذ ميشك عف السمطة التقديرية منذ أكاكؿ القرف العشريف أنو )تكجد سمطة تقديرية كمما كانت اإلدارة

تتصرؼ بحرية دكف أف يككف التصرؼ الذم تتخذه مفركضان عمييا مقدمان بحكـ القانكف.، الحمك، القانكف اإلدارم 
 ..610)ص
 ..49-48. حافظ، القضاء اإلدارم )ص ص(1
 ..91د، السمطة التقديرية لإلدارة كمدل رقابة القضاء عمييا )ص. حم(2
 ..96-95. حمد، السمطة التقديرية لإلدارة كمدل رقابة القضاء عمييا )ص ص(3
  تتمتع اإلدارة بقدر مف الحرية فيما يخص قرارات الترقية با ختيار فمكقعيا يؤىميا مف معرفة المكظؼ المعني

تو كمدل التزامو كأداكو الكظيفي، كليا أف تقدر إذا كاف يستحؽ ىذه الترقية مف عدميا، بالترقية كقدراتو كمؤى 
إ  إنيا ليس ليا ذلؾ في حاؿ كانت الترقية با قدمية، كما تتمتع بسمطة تقديرية في تكقيع الجزاءات التأديبية 

 ف تكقعيا عمى المكظؼ المخالؼ.كتكييؼ ا خطاء الكظيفية، إ  إنيا مقيدة بأنكاع الجزاءات التي يمكف ليا أ
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إذا  .)إزاء سمطة مقيدة كنككف ..1)يفرض عمييا سمككان معينان تمتزمو في تصرفاتيا   تحيد عنو
 ..2)قيد القانكف إرادة اإلدارة كألزميا باتخاذ القرار بتكافر ظركؼ كاجتماع عناصر ككقاكع معينة

يفقد المكظؼ  -1 ما جاء في قانكف الخدمة المدنية عمى أنو السمطة التقديرية لإلدارة مثاؿ عمى 
عشرة يكمان متصمة ما لـ يقدـ عذران كظيفتو إذا تغيب عف عممو دكف إذف مدة تزيد عف خمسة 

 .متركؾ لإلدارة كبذلؾ تككف سمطتيا تقديرية في ىذا الشأففقبكؿ العذر مف عدمو  ..3) مقبك ن...

  يجكز إحالة  كمثاؿ عمى السمطة المقيدة لإلدارة ما كرد في قانكف الخدمة المدنية عمى أنو  
بسبب مخالفة تأديبية مضى عمى اكتشافيا أكثر المكظؼ إلى التحقيؽ كفقان  حكاـ ىذا القانكف 

بانقضاكيا   يجكز ليا بيجراء التحقيؽ في كىنا اإلدارة مقيدة بمدة معينة  ..4) مف ستة أشير
 المخالفة التأديبية  نقضاء الميعاد الذم حدده المشرع.

 معايير التفرقة بين السمطة المقيدة والسمطة التقديريةثانياا : 

ىناؾ العديد مف المعايير التي ساقيا الفقياء لمتفرقة بيف ا ختصاص المقيد كالص حية 
 التقديرية نذكر منيا : 

أم بحث  -معيار الرقابة القضاكية، حيث إذا مارس القضاء رقابتو عمى العمؿ اإلدارم -1
ذا -مشركعيتو ة انتفت ىذه الرقابة نككف بصدد ص حي كانت ص حية اإلدارة مقيدة، كا 

 ..)تقديرية
معيار مدل إلزامية القكاعد القانكنية، فيذا كانت القكاعد حاسمة أك قاطعة نككف أماـ  -2

ذا كانت القكاعد جكازية تترؾ لمف يخضع  حكاميا حرية ا ختيار كنا  سمطة مقيدة، كا 
 ..)بصدد سمطة تقديرية

                                                           

 ..135. شيحا، القضاء اإلدارم )ص(1
.تككف اإلدارة مقيدة في مجاؿ ا ختصاص، كفي ا شكاؿ كاإلجراءات كاآلجاؿ، كتحقيؽ المصمحة العامة 

 ..50. بكضياؼ، الكسيط في قضاء اإللغاء )ص(2
 ..1998لسنة  90/4. التغيب عف العمؿ، قانكف الخدمة المدنية )(3
 ..1998لسنة  73/4. تقادـ المخالفات التأديبية، قانكف الخدمة المدنية )(4
  ىذا المعيار كاف ينسجـ في مرحمة مف مراحؿ ا جتياد القضاكي الفرنسي الذم استبعد بعض أعماؿ اإلدارة مف ميداف

 إلدارية لرقابتو بدرجات متفاكتة.الرقابة القضاكية، لكنو عدؿ عف ذلؾ ا جتياد القضاكي كأخضع جميع القرارات ا
  إ  أف بعض الفقو يرل أف معيار التفرقة بيف القكاعد الكجكبية كالجكزية كاسعة كفضفاضة يصعب تحديدىا بصكرة

دقيقة، ليذا استعاف أنصار ىذا الرأم بركف الغاية في محاكلة ضبط ىذا المعيار، إ  أف معيار الغاية ثابت   يتغير في 
 اؿ اإلدارة القانكنية كيتمثؿ في تحقيؽ المصمحة العامة سكاء أكانت ص حية المكظؼ العاـ تقديرية أـ مقيدة.جميع أعم
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يد إذا اقتصر قرار مكمية كتجريد القاعدة القانكنية، يككف ا ختصاص مقمعيار مدل ع -3
رجؿ اإلدارة عمى التنفيذ الحرفي كاآللي لمقاعدة التي استمد منيا اختصاصو، دكف أف 
ذا كاف بمقدكر رجؿ اإلدارة أف يضيؼ في قراره  يضيؼ عمييا عناصر جديدة، كا 
عناصر جديدة استنادان إلى القاعدة التي استمد منيا اختصاصو نككف أماـ سمطة 

 ..)تقديرية
يعتمد ىذا المعيار عمى القاعدة القانكنية التي فاية تحديد النظاـ القانكني، كمعيار مدل  -4

يستمد منيا السمطة، فيذا كانت جازمة بالص حية المطمقة كالمقيدة كانت كذلؾ، أما إذا 
 ..1)تركت بدكف د لة جازمة تككف حينيا السمطة تقديرية

التي سيقت بيذا  مف ىذه المعاييرأفضؿ معيار  كتعميقان عمى ىذه المعايير يرل الباحث أف
القكاعد  التفرقة بيف الخصكص ىك معيار مدل إلزامية القكاعد القانكنية الذم ينبني عمى أساس

الحاسمة أك القاطعة كبيف القكاعد الجكازية،  ف المشرع عندما أراد أف تككف سمطة اإلدارة مقيدة 
ف يمنحيا أأف يترؾ ليا ىامش مف الحرية، كعندما أراد  خاطبيا بقكاعد آمرة كاجبة ا تباع دكف

 بقكاعد جكازية ليترؾ ليا ىامش مف الحرية في التصرؼ.قسطان مف الحرية خاطبيا 
 مبررات السمطة التقديرية ثالثاا : 

طار السمطة المقيدة التي تنزع عنيا إليس مف الممكف أف تظؿ اإلدارة داكمان حبيسة في 
إف ذلؾ ليس ممكنان فقط بؿ ىك ضار بالمصمحة حيثما كؿ قدر مف التقدير كمف حرية ا ختيار، 
اإلدارة قدران مف السمطة التقديرية بجانب السمطة  تمنحالعامة، كمف ثـ يبدك مف الضركرم أف 

نييار اإلدارة إيرل جانب مف الفقو أف غياب السمطة التقديرية لف يؤدم إلى لذلؾ  ..2)المقيدة
فحسب، بؿ أنو يعرض النظاـ السياسي برمتو لمخطر. لذلؾ كاف ىناؾ عدة مبررات تؤكد عمى 

 ضركرة السمطة التقديرية لإلدارة لعؿ مف أىميا ما يمي :

تعالج بشكؿ دقيؽ كمحدد يستحيؿ عمى المشرع أف يضع كافة القكاعد القانكنية التي  -1
سمفان المساكؿ اإلدارية المتغيرة، ا مر الذم يتطمب مف القانكف أف يترؾ ىامش مف 

                                                           
  كمما كانت القاعدة القانكنية أكثر عمكمية كتجريدان اتسع مدل سمطة رجؿ اإلدارة التقديرية كنطاقيا نظران لما

يتطمب تطبيؽ القاعدة القانكنية مف تخصيص، كبذلؾ تتجمي السمطة التقديرية أساسان في القدرة عمى تخصيص 
ة أقؿ عمكمية كأقؿ تجريدان. بحيث   يمكف أف القاعدة القانكنية، كيككف ا ختصاص مقيدان إذا كانت القاعد

 تستجيب عند تطبيقيا  م تخصيص بؿ   تحتمؿ إ  التنفيذ المادم دكف إدخاؿ أم عنصر جديد لتخصيصيا.
 ..72 -1/68. شطناكم، مكسكعة القضاء اإلدارم )ج(1
 ..1/204. عبد الكىاب، القضاء اإلدارم)ج(2
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تعالج مف خ ليا الكقاكع المتجددة كا حداث المتطكرة كالظركؼ المتباينة لالحرية لإلدارة 
 ..1)كالم بسات المتغيرة

إلدارم فيي ا قدر مف غيرىا عمى كما كأف اإلدارة تمتمؾ خبرة كافية في مجاؿ العمؿ ا -2
مكاجية كم ءمة تصرفاتيا كفؽ الظركؼ المحيطة بالكقاكع، إلى جانب ىذا تمتمؾ 

المادية كالبشرية ما يجعميا ا قدر مف غيرىا عمى التعامؿ مع  اإلدارة مف اإلمكانيات
 الظركؼ كالمتغيرات.

عيكب السمطة  لأف تتفاد إلى جانب ذلؾ يمكف لإلدارة مف خ ؿ السمطة التقديرية ليا -3
جامدة تدكر فقط حينما يشاء  آلةالمقيدة لإلدارة حيث   يعقؿ أف تعمؿ اإلدارة ككأنيا 

دارة في نفس الكقت تيدؼ إلى تحقيؽ الصالح العاـ كتسيير  نما ىي جياز كا  المشرع، كا 
السمطة المرافؽ العامة سيران حسنان كمستمران في جميع الظركؼ كا كضاع، فاإلدارة بدكف 

عرقمة  ذلؾبتكار كالتجديد مما يترتب عمى التقديرية تصبح ب  شؾ مغمكلة منعدمة اإل
لحاؽ الضرر بفكرة النفع العاـ ذاتيا  ..2)كشؿ سير المرافؽ العامة بؿ كا 

كفي النياية، إف كجكد السمطة التقديرية إذا كاف مفيدان لممصمحة العامة كما نرل، فيك أيضان   
بحقكؽ ا فراد،  ف القضاء اإلدارم استقر عمى أف السمطة التقديرية   تعني بحاؿ يمثؿ اضراران 

نما ىي تخضع أيضان لممشركعية كلمرقابة القضاكية في نكاحي ىامة كمتعددة،  السمطة المقيدة، كا 
 ..3)مقيدةككؿ ما ىنالؾ ىك أف درجة خضكعيا لرقابة المشركعية أقؿ مف خضكع السمطة ال

 السمطة التقديرية لإلدارة نطاق: رابعاا 
إفصاح اإلدارة عف إرادتيا الممزمة في  استقر أغمب الفقو عمى تعريؼ القرار اإلدارم بأنو 

الشكؿ الذم يحدده القانكف بما ليا مف سمطة بمقتضى القكانيف كالمكاكح، كذلؾ بقصد إحداث 
 ..4) عميو ابتغاء مصمحة عامة، ككاف الباعث مركز قانكني متى كاف ذلؾ ممكنان كجاكزان قانكنان 

أف القرار اإلدارم ىك إفصاح  كقد عرفت محكمة العدؿ العميا براـ اهلل القرار اإلدارم بقكليا  
كذلؾ بقصد أحداث أك  اإلدارة عف إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة بمقتضى القكانيف كا نظمة

 ..5)"قانكنان  تعديؿ مركز قانكني معيف، متى كاف ذلؾ ممكنان أك جاكزان 

                                                           

 ..52ضاء مجمس الدكلة الفرنسي )صبطيخ، ا تجاىات المتطكرة في ق .(1
 ..101-98. محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم .. )ص ص(2
 ..1/205ج. عبد الكىاب، القضاء اإلدارم )(3
 ..1/220ج.، كانظر، جماؿ الديف، القضاء اإلدارم )100. محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم ... )ص(4
 )مكقع إلكتركني.. 2003/6/11فصؿ بتاريخ  98لسنة  74. حكـ رقـ (5
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تتمثؿ في ا ختصاص  ةاإلداري اتالقرار  صحة كبناء عمى يتضح جميان أف عناصر
، كبالتالي فيف القضاء اإلدارم يراقب مشركعية اإلدارة، فيذا كالمحؿ كالغاية كالشكؿ كالسبب

 ..1)اعترل أحد ىذه العناصر عيب حكـ بعدـ مشركعية القرار اإلدارم

تعد مجا ن لمتقييد  الخمس العناصركبيذا أستقر الفقو كالقضاء اإلدارياف عمى أف جميع 
 عناصرآلخر مف  عنصركالتقدير بحسب مكقؼ المشرع منيا، كأف سمطة اإلدارة تختمؼ مف 

 ..2)اإلدارم القرار

ف عنصرم ا ختصاص كالشكؿ في القرار اإلدارم يجرم عمييا أكمف المسمـ بو أيضان 
السمطات المقيدة بحيث يعتبر مخالفان لمبدأ المشركعية عدـ التقيد با ختصاص أك عدـ مراعاة 
الشكؿ الذم نص عميو القانكف لظيكر القرار اإلدارم، ف بد بناء عمى ذلؾ لكؿ جية أك شخص 

كص عميو قانكنان، كك ىما   يشتمؿ عمى سمطة مراعاة قكاعد ا ختصاص كالشكؿ المنص
تقديرية، أما العناصر ا خرل لمقرار اإلدارم كىي السبب كالمحؿ كالغاية فقد تككف مف السمطات 

 ..3)المقيدة أك التقديرية

استعماؿ اإلدارة سمطتيا التقديرية في ىذا المجاؿ، فيننا نجد أنو تكجد  عندكبناء عمى ذلؾ 
، كما يتبيف حدكد معينة تحد مف ىذه السمطة في نطاؽ كؿ عنصر مف عناصر القرار اإلدارم

 لنا عمى النحك التالي : 

بالنسبة ل ختصاص نجد أف اإلدارة   تممؾ سمطة تقديرية في ىذا الميداف، إذ يكجب  -1
أف يصدر القرار مف الجية أك الييكة التي تممؾ ا ختصاص بيصداره، كبالتالي  القانكف

 إذا صدر القرار مف جية غير مختصة يككف حينيا القرار مشكبان بعدـ ا ختصاص

 ..4)كمعرضان لإللغاء عند الطعف فيو أماـ القضاء اإلدارم
اإلدارم التصدم لو  اضيكيتعمؽ عيب عدـ ا ختصاص بالنظاـ العاـ كبالتالي يممؾ الق

 ..5)كالبحث فيو مف تمقاء نفسو

                                                           

 ..154. غانـ، الكسيط في الفضاء اإلدارم في فمسطيف )ص(1
: شيحا، الكسيط في مبادئ كأحكاـ القانكف .، كانظر148عمى أعماؿ اإلدارة )ص. جماؿ الديف، الرقابة (2

 ..415اإلدارم )ص
 ..77. أبك عمارة، القضاء اإلدارم في فمسطيف كقطاع غزة )ص(3
 ..612الحمك، القانكف اإلدارم )ص. (4
 .40. كنعاف، القضاء اإلدارم )ص(5
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أما بالنسبة لمشكؿ فاإلدارة تككف ممزمة باحتراـ ا شكاؿ كاإلجراءات الجكىرية التي  -2
يحددىا القانكف حماية لمصالح ا فراد كحقكقيـ، فيذا خالؼ القرار اإلدارم الشكؿ أك 

 ..1)عيب الشكؿا جراء المحدد قانكنان يمحؽ القرار البط ف نتيجة ل
إ  أف اإلدارة تمتمؾ سمطة تقديرية في حاؿ كانت ا شكاؿ أك اإلجراءات غير جكىرية، 

لـ يحدد القانكف حينيا شكؿ معيف أك إجراء بعينو، كبالتالي يككف في مقدكرىا  في حيف
 ..2)تخاذ الشكؿ أك اإلجراء الذم تراه مناسبان عند إصدارىا القرارإ

بالسبب ف بد لكي يككف القرار اإلدارم صحيحان أف يككف مبنيان عمى أما فيما يتعمؽ  -3
سبب صحيح، فالسبب في مقاـ القرار اإلدارم يعبر عف الحالة الكاقعية أك القانكنية 
السابقة عمى القرار كالتي تدفع اإلدارة  تخاذه، أم الحالة القانكنية أك الظركؼ المادية 

 التي تبرر إصدار القرار اإلدارم.
حدد القانكف أسبابان معينة إلصدار القرار فيف اإلدارة حينيا تككف مقيدة بيتباع ىذه  ىفمت

ا سباب كاتخاذ القرار مستندان إلييا. أما إذا لـ يحدد القانكف أسباب معينة إلصدار 
القرار أك حدد أسباب دكف تعييف القرار الذم يصدر استنادان لتمؾ ا سباب، فيف اإلدارة 

تمؾ سمطة تقديرية، كعند استعماؿ اإلدارة لسمطتيا التقديرية فينو   يكفي أف حينيا تم
مكجكدان، بؿ يجب أف يككف صحيحان مف  ىايككف السبب الذم استندت إليو إلصدار قرار 

 الناحية القانكنية كمبرران  تخاذ القرار اإلدارم. 
رىا صحيحة مف ناحية، كما كيجب أف تككف الكقاكع التي تسببت في اتخاذ اإلدارة لقرا

كأف يككف التكييؼ القانكني ليذه الكقاكع صحيحان بمعنى أف يككف الكصؼ القانكني 
كأخيران أف يككف ىناؾ تناسب  الذم خمعتو اإلدارة عمى الكقاكع صحيحان مف ناحية أخرل.

ترتب عمى ك أك ت ءـ بيف شدة القرار اإلدارم المتخذ كالكقاكع المادية التي حدثت 
 ..3)اإلدارة قرارىا اإلدارم تخاذإحدكثيا 

اإلدارم أك مضمكف ا ثر  أما بالنسبة لممحؿ فيقصد بو ا ثر المترتب عمى القرار -4
، ففي حاؿ حدد القانكف ىذا ا ثر تككف حينيا سمطة اإلدارة مقيدة، كبالتالي .4)القانكني

                                                           

..56. بطيخ، ا تجاىات المتطكرة في قضاء مجمس الدكلة الفرنسي )ص(1

 ..40-39عبد اهلل، القضاء اإلدارم )ص ص .(2
 ..614-613. الحمك، القانكف اإلدارم )ص ص(3
 ..62بطيخ، ا تجاىات المتطكرة في قضاء مجمس الدكلة الفرنسي )ص .(4
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القانكف ا ثر المترتب عف القرار حينيا   تتمتع اإلدارة بأية خيار، أما في حاؿ لـ يحدد 
 ..1)تككف تتمتع اإلدارة بسمطة تقديرية شريطة أف يككف ىذا ا ثر ممكنان كجاكزان قانكنان 

 كىي مساكؿ، ث ث في تقديرم باختصاص المحؿ ركف يخص فيما تتمتع فاإلدارة كبيذا
 في حريتيا ـث ما، مكضكع في قرار إصدار في تتدخؿ   أك تتدخؿ أف في اإلدارة حرية

 مكضكع يككف أف بشرط القرار، فحكل اختيار في حريتيا كأخيران  التدخؿ، كقت اختيار
 القرار بنكع مقدمان  ألزميا قد القانكف يككف أ  جانب إلى قانكنان، كجاكزان  ممكنان  القرار
عمى ذلؾ فيذا كانت اإلدارة قد استندت في إصدارىا لقرارىا اإلدارم عمى  كبناء .كفحكاه

كقاكع مادية معينة، يستكجب ذلؾ أف تككف تمؾ الكقاكع مكجكدة فع ن مستكفية الشركط 
 ..2) تخاذ القرار، كا   أصبح قرارىا معيبان كمعرضان لإلبطاؿ ان تجعميا مبرر  تيالقانكنية ال

أما فيما يتعمؽ بالغاية فيجب ميما كانت سمطة اإلدارة متسعة ف بد أف تككف متقيدة  -5
بعنصر الغاية المتمثؿ في تحقيؽ المصمحة العامة في كؿ قرار إدارم تتخذه، كا   

ككف القانكف لما منح  ..3)أصبح قرارىا معيبان بعيب إساءة السمطة أك ا نحراؼ بالسمطة
. أما في حاؿ المصمحة العامةكساكؿ لتحقيؽ  ىي في حقيقتيا امتيازاتك اإلدارة سمطات 

حدد المشرع ىدفان خاصان لمقرار اإلدارم، فيتعيف عمى اإلدارة ا لتزاـ بيذا اليدؼ عند 
إصدارىا لقرارىا، كذلؾ  ف عدـ تكخييا اليدؼ المحدد يجعؿ القرار معيبان بعيب إساءة 

 ..4)تحقيؽ المصمحة العامةاستعماؿ السمطة، حتى كلك تذرعت باستيداؼ 

كبالتالي فيف البط ف يمحؽ القرارات اإلدارية التي تتكافر ليا أركاف انعقادىا كلكنيا صدرت 
ف لـ تؤثر  مخالفة لمشركط المكضكعية التي يقررىا المشرع، عمى صكرة تجعؿ ىذه المخالفة كا 

فيف عيكب الشكؿ كمخالفة كتمالو قانكنان، كمف ثـ يفي كجكد التصرؼ فينيا تككف ذات مساس ب
القانكف كالسبب كالتعسؼ في استعماؿ السمطة، إنما مراجع لمطعف بالبط ف في القرار اإلدارم، 
فيذا مضى كقت معقكؿ عمى إصداره كنفاذه، دكف أف يطعف فيو أصحاب المصمحة مطالبيف 

ثاره مف لحظة صدكره، آل بيلغاكو، كدكف أف تمجأ اإلدارة إلى سحبو، فيف القرار يعتبر سميمان مرتبان 
كبالتالي يتحصف مف اإللغاء أك  ،فيزكؿ ما لحؽ بو مف عيكب كيكتسب حصانة بمضي المدة

                                                           

 ..162. غانـ، الكسيط في الفضاء اإلدارم في فمسطيف )ص(1
 ..109 -106صص . محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم )(2
 ..1/208ج. عبد الكىاب، القضاء اإلدارم )(3
 ..42. عبد اهلل، القضاء اإلدارم )ص(4
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يجب أف نفرؽ بيف عيب عدـ  أما إذا لحؽ القرار عيب عدـ ا ختصاص ..1)السحب
فيو،  نو يعتبر مف القرارات   يتحصف بمركر المدة المقررة لمطعف  الذم الجسيـ ا ختصاص

يتحصف بمركر المدة المقررة لمطعف  الذمعيب عدـ ا ختصاص البسيط كبيف ، دمةلمنعا
 ..2)باإللغاء

 الرقابة القضائية عمى السمطة التقديريةالفرع الثاني : 

لقد استقر ا مر عمى أف السمطة التقديرية لإلدارة ليست امتيازان ليا بقدر ما ىي كاجب 
اإلدارة ممزمة داكمان في حاؿ ممارستيا السمطة التقديرية بغرض الصالح العاـ، كبالتالي فيف 

فيك يجعؿ اإلدارة في مكاجية التزاـ قانكني داخؿ إطار  ،بالبحث عف عنصر الم ءمة
بؿ  .)المشركعية، كبناء عمى ذلؾ   تعتبر السمطة التقديرية لإلدارة سمطة تحكمية أك تعسفية

 ..3)ىي في حقيقة ا مر سمطة قانكنية تخضع مثؿ ساكر السمطات لمرقابة عمى مشركعيتيا

كتقتضى المصمحة العامة الجمع في تحديد سمطات اإلدارة بيف السمطة التقديرية كالسمطة 
المقيدة، عمى أف يككف معمكمان أنو   تكجد سمطة تقديرية مطمقة، كما أف إمكانية التقدير   

ف اإلدارة تخضع لمبدأ المشركعية تككف م نعدمة في كؿ ا حكاؿ في حالة السمطة المقيدة، كا 
ف اتسع  كلرقابة القضاء اإلدارم سكاء صدرت أعماليا عف سمطة تقديرية أـ عف سمطة مقيدة، كا 

 ..4)خضكعيا في الحالة الثانية عنو في الحالة ا كلى

القضاء اإلدارم بمراقبة مشركعية القرار اإلدارم في مختمؼ عناصره، غير أف  يقكـك 
ان مف رقابتو في حالة السمطة نطاقرقابتو في حا ت اختصاص اإلدارة المقيد تككف أكسع 

 ..5)التقديرية، خاصة فيما يتعمؽ بعنصرم المحؿ كالسبب

                                                           

 ..353محمكد، القرار اإلدارم كالسمطة التقديرية لإلدارة )ص :. جماؿ الديف(1
 ..353-350صص غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم ) .(2
  في ىذا الصدد قضت المحكمة اإلدارية العميا بمصر عمى أنو )...أف السمطة التقديرية لجية اإلدارة في

نما يتعيف أف يككف قرارىا في ىذا المجاؿ لو ما ا عتراض أك عدـ ا عتراض ليست سمطة مطمقة أك تحكمي ة كا 
 7305ك 6740العميا في الطعكف أرقاـ  اإلداريةيبرره كقاكمان عمى أسباب مقبكلة كمنطقية. حكـ المحكمة 

 )مرجع إلكتركني.. 22/5/2010قضاكية عميا بجمسة  55لسنة  5951ك 5825ك 54لسنة  11648ك
 ..34)ص اإلدارمالكسيط في القضاء . المسمماني، (3
 ..32-31. عبد الباسط، القضاء اإلدارم )ص ص(4
 ..615. الحمك، القانكف اإلدارم )ص(5
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غاية ىذه ابة مشركعية، ك إلدارة المقيدة ىي رقعمى سمطة ا تمارسإذف فالرقابة التي 
كبالتالي فيف رقابة  ،الرقابة التأكد مف مدل التزاـ اإلدارة باحتراـ ما قرره المشرع مف قكاعد كأحكاـ

 ..1)المشركعية ترتبط ارتباطان مباشرة بسمطة اإلدارة المقيدة
أف رقابة القضاء اإلدارم عمى مشركعية القرارات الصادرة مف قبؿ اإلدارة  لمباحث كيتضح

استنادان لص حياتيا المقيدة تككف قكية كصارمة، فيتحقؽ القضاء بسيكلة مف مدل تكافر 
ا سباب التي حددىا القانكف بصكرة دقيقة، كالمسمؾ الذم يتعيف عمى اإلدارة إتباعو، كعميو يعد 

 لزاميا بيتباعو.كا ذا لـ تتبع المسمؾ الذم حدده القانكف صراحةن القرار غير مشركع إ
لى جانب ا ختصاص المقيد الممنكح لإلدارة فينيا تتمتع باختصاصات تقديرية، ك  ا 

  ..2)كبالتالي تمتمؾ كحدىا م ءمة ما تتخذه مف قرارات
ا صؿ أف القضاء اإلدارم   يراقب استخداـ اإلدارة لسمطتيا التقديرية ما داـ أف قرارىا ك 

في حدكد القانكف، كىذا ما أكدتو المحكمة اإلدارية العميا بقكليا  ليس لمقضاء اإلدارم سمطة 
 ماداـ قد خ  مف -السمطة التقديرية -التعقيب عمى القرار الذم تتخذه اإلدارة في ىذا الشأف
 ..3)إساءة استعماؿ السمطة كابتغى كجو المصمحة العامة 

مف الضركرم كالجكىرم أف تتمتع اإلدارة بسمطة تقديرية كشرط أساسي لفاعمية العمؿ  نو 
اإلدارم، حيث أف ىناؾ شبو إجماع مف الفقو عمى كجكب منح اإلدارة ىامشان مف الحرية تتمكف 

ا ختصاصات ذات الطابع الفني ككنيا ىي ا قدر عمى مف خ ؿ ىذا اليامش مف ممارسة 
 معرفة التعامؿ مع المتغيرات مف غيرىا.

.. كتكد المحكمة أف تنكه بادئ ذم  .كأكدت محكمة العدؿ العميا بغزة عمى ذلؾ بقكليا 
بدء أنو كلكف كاف مف المقرر أف القضاء اإلدارم   يجكز لو مراقبة م كمة القرار اإلدارم إ  

مف المسممات أف مف حقو البحث في صحة الكقاكع المادية التي أنبنى عمييا ىذا القرار بؿ  أنو
كتقدير ىذه الكقاكع باعتبارىا مف العناصر التي يقـك عمييا، ثـ ينزؿ عمييا الحكـ الصحيح في 

                                                           

..110. محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم .. )ص(1

 ..111)صالمرجع السابؽ . محمد، (2
: محمد، كانظر ،.57. إماـ، القضاء اإلدارم  مبدأ المشركعية كتنظيـ مجمس الدكلة دراسة مقارنة  )ص(3

 ..111الكجيز في القضاء اإلدارم )ص
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ية القانكف، ذلؾ  ف كجكد السمطة التقديرية   يحكؿ دكف الرقابة القضاكية بالنسبة لعناصر شرع
 ..1) القرار اإلدارم ...
اإلدارة   تككف بمنأل عف رقابة القضاء عند تمتعيا  ذلؾ يرل الباحث أفكبناء عمى 

اختصاصيا  ةبالسمطة التقديرية، بؿ ىناؾ ضكابط يفرضيا القضاء عمى جية اإلدارة عند ممارس
دت أعماليا غير غالتقديرم كبالتالي يجب عمى اإلدارة مراعاة كاحتراـ تمؾ الضكابط كا   

 مشركعة كىذه الضكابط كاآلتي : 
يجب أف تيدؼ اإلدارة عند ممارسة اختصاصيا التقديرم الصالح العاـ، كفي ىذا المقاـ - أ

  يراقب القضاء ا ختصاص التقديرم في حد ذاتو كلكف ييدؼ إلى التأكد مف 
 استخدامو في الغرض الذم شرع مف أجمو.

نفسيا في أفضؿ الظركؼ كا حكاؿ لقياميا بسمطتيا كما كيجب عمى اإلدارة أف تضع - ب
، كما يشرط .)التقديرية، كأف تمارس اختصاصيا التقديرم بعيدان عف البكاعث الشخصية

أف يككف لدييا العناصر ال زمة إلجراكو، كبالتالي فيف القضاء   يراقب التقدير في حد 
 ذاتو، كلكف يراقب كيفية ممارستو كالظركؼ المحيطة بو.

كيجب أف تمتـز اإلدارة في ممارستيا  ختصاصيا التقديرم بالحدكد التي رسميا - ت
 ..2)المشرع

ك بد أف يتناسب اإلجراء المتخذ مف قبؿ اإلدارة استنادان عمى سمطتيا التقديرية مع - ث
عمييا اإلجراء خصكصان في حالة استخداـ أساليب الضبط  يخطكرة الكقاكع التي بن
 حريات ا فراد.اإلدارم التي يتعرض ل

السمطة التقديرية التي منحيا القانكف لإلدارة    قضت محكمة العدؿ العميا بغزة عمى أنو كلقد 
تحكؿ دكف الرقابة القضاكية عمى شرعية كصحة القرار اإلدارم،  ف ىذه السمطة ليست امتيازان 

                                                           

، نصراهلل، كجرادة، العدؿ العميا في عشريف عامان 11/3/1996جمسة يـك  76/1995رقـ  . الطمب(1
 ..38)ص

 كالذم فصؿ بتاريخ  2008لسنة  253في حكميا رقـ  -راـ اهلل -حيث قضت محكمة العدؿ العميا
 1953كقانكف ا ستم ؾ لسنة  2003الى أحكاـ القانكف ا ساسي لسنة  عمى أنو )... كاستنادان  9/9/2009

كاف استم ؾ قطع ا راضي كاف لممنفعة العامة كذلؾ حسب ما ىك كاضح مف اإلع ف المنشكر في الكقاكع 
كأننا نجد اف سمطة ا ستم ؾ ىي سمطة تقديرية   معقب عمييا  2008حزيراف لسنة  15الفمسطينية بتاريخ 

كفقان لمقتضيات الصالح العاـ ر مشكبة بيساءة استعماؿ السمطة ك ما كانت متفقة مع مبدأ المشركعية، كغيطال
 كبعيدة عف البكاعث الشخصية أك بقصد ا نتقاـ.....

 ..112 -111. محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم .. )ص ص(2
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نما ىي ضركرة استمزميا حسف سير المرفؽ كتحقيؽ العدالة عند تطبي ؽ ا نظمة كالمكاكح، ليا كا 
كاإلدارة ليست حرة في أف تطمؽ العناف لنفسيا كلتصكراتيا حكؿ اليدؼ الركيس مف القرار الذم 
تصدره بؿ عمييا أف تتقيد بأحكاـ القانكف كتسبب قرارىا كيككف ىدؼ مصدر القرار ىك تحقيؽ 

 ..1) المصمحة العامة، أم أف يسعى مصدر القرار اإلدارم إلى تحقيؽ المصمحة
كبناء عمى ما سبؽ يتضح أف سمطة اإلدارة التقديرية ليست مطمقة مف كؿ قيد بؿ تخضع 

 ؟لرقابة القضاء، كلكف ىؿ يعني ذلؾ أف القاضي اإلدارم أصبح ىنا قاضي م ءمة
حيث يرل جانب مف الفقو في اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ إلى أف القاضي اإلدارم كىك يراقب 

ة   يتحكؿ إلى قاضي م ءمة، بؿ يبقى قاضي مشركعية، كالسبب في السمطة التقديرية لإلدار 
ذلؾ أف الم ءمة قد تككف في بعض ا حياف شرطان مف شركط مشركعية القرار اإلدارم. كيتمثؿ 
ذلؾ عند بحث القاضي اإلدارم في مدل م ءمة القرار اإلدارم فيجد مف الضركرم الذم   

 محؿ الطعف.غنى عنو الكشؼ عف مشركعية القرار 
داخمة في مجاؿ السمطة التقديرية، بؿ تكجد بعض  كبالتالي فيف الم كمة ليست داكمان 

ليست مترككة تمامان لتقدير اإلدارة، كمف ثـ يستطيع القاضي اإلدارم  التي حا ت الم ءمة
 لمحرية.مراقبة عمؿ اإلدارة في مثؿ ىذه الحا ت. كخير مثاؿ عمى ذلؾ القرارات اإلدارية المقيدة 

كالخ صة مف كؿ ما تقدـ أف السمطة التقديرية التي تتمتع بيا اإلدارة تخضع لرقابة القضاء، 
ه المشركعية المختمفة التي يجب عمى اإلدارة ك كحدكد تمؾ السمطة التقديرية يتمثؿ في كج

ة مراعاتيا كاحتراميا، كبالتالي عدـ تجاكزىا، كأنو   تعارض بيف مبدأ المشركعية كالسمط
التقديرية ككف ىذه ا خيرة ليست مطمقة مف كؿ قيد بؿ تظؿ تمؾ الحرية خاضعة لرقابة القضاء 
اإلدارم الذم يرد جية اإلدارة إلى جادة المشركعية كمما انحرفت أك حاكلت الخركج عمييا أك 

 ..2)ا لتفاؼ حكليا
ىي الجية الكفيمة رة اإلداكيرل الباحث أف السمطة التقديرية لإلدارة  بد منيا حيث تعتبر 

ات سمط-ما يمـز تمؾ ا ختصاصات كالمياـ مف  إلى جانب كا جدر في تقدير اختصاصاتيا
لكي تستطيع أف تسير عمى إشباع حاجات ا فراد في المجتمع  -تتمتع بيا اإلدارة كامتيازات

طراد، مع مراعاة القكاعد القانكنية  عمى اإلدارة أف  التي تفرضكتسيير المرافؽ العامة بانتظاـ كا 
 تككف أعماليا كتصرفاتيا تدكر في فمكيا ك  تخرج عمييا.

                                                           

العدؿ العميا في عشريف عامان  ، نصر اهلل، كجرادة،12/5/2015جمسة يـك  131/2014. الطمب رقـ (1
..524)ص

 ..113ص.. ) . محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم(2
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: الرقابة القضائية عمى األعمال التشريعية لمسمطة التنفيذية في ثاني الفصل ال
 الظروف العادية

تحرص الدساتير كا نظمة الداخمية إلى تكضيح اآلليات الدستكرية كالتشريعية التي تمر 
بيا عممية التشريع منذ أف كاف مجرد فكرة إلى أف يصبح قانكف كاجب التنفيذ، إذ يمر مشركع 
القانكف بالعديد مف القنكات الدستكرية كالتي لكؿ منيا متطمبات كآجاؿ زمنية معينة، كقد عالج 

رع الفمسطيني كا نظمة المقارنة مراحؿ العممية التشريعية، كما ييمنا بيذا الصدد، دكر المش
 السمطة التنفيذية في سف التشريعات العادية.

ذا كاف ىذا ا خير ك  التشريع بمعناه الكاسع يضـ التشريع الدستكرم كالعادم كالفرعي، كا 
صؿ مف اختصاص السمطة مف اختصاص السمطة التنفيذية، كالتشريع العادم بحسب ا 
  التشريعية، إ  أف السمطة التنفيذية ليا دكر في التشريع العادم.

فيف السمطة التنفيذية ليا دكر بجانب العممية التشريعية عممية معقدة نسبيان، كلككف 
يختمؼ مف دكلة إلى أخرل بحسب  الدكر، إ  أف حجـ ىذا السمطة التشريعية في ىذه العممية

الساكد في كؿ منيا، ففي الدكؿ النامية يتكلى المجمس التشريعي ميمة  قانكنيطبيعة النظاـ ال
اقتراح معظـ السياسيات التشريعية ككضعيا في قالب تشريعي باعتباره الجية صاحبة 

المتقدمة منيا  ا ختصاص ا صيؿ بالتشريع، في حيف يتكلى ىذا الدكر في دكؿ أخرل كخاصة
مجمس الكزراء )الحككمة. باعتبارىا الجية المختصة بكضع كتنفيذ السياسيات العامة في الدكلة 

حككمية، كبالتالي يقتصر دكر المجمس التشريعي في ىذه الدكؿ عمى الرقابة البرامج المف خ ؿ 
تـ عمى أساسو منح  العامة عمى ىذه السياسيات كالقكانيف استنادان إلى البرنامج الحككمي الذم

 ..1)الثقة لمحككمة

كبناءن عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ الرقابة القضاكية عمى ا عماؿ التشريعية لمسمطة 
في مراحؿ سف القكانيف العادية ىذا  لبياف دكر السمطة التنفيذيةالتنفيذية في الظركؼ العادية، 

، بمعنى عمى تشريعات الفرعيةمف جانب، كمف جانب أخر سكؼ نتناكؿ الرقابة القضاكية عمى ال
 المكاكح اإلدارية )التنفيذية كالمستقمة.. كسكؼ نقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف عمى النحك التالي : 

 المبحث ا كؿ : الرقابة القضاكية عمى دكر السمطة التنفيذية في سف التشريعات العادية. -
 المبحث الثاني : الرقابة القضاكية عمى التشريعات الفرعية. -

                                                           

..11ص). اإلطار القانكني كالتنظيمي إلدارة الحككمة لمعممية التشريعية : الكاقع الفمسطيني (1
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 المبحث األول : الرقابة القضائية عمى دور السمطة التنفيذية في سن التشريعات العادية.

بعدة مراحؿ سكؼ نتناكليا بالدراسة لمكقكؼ  -سف القكانيفعممية  –تمر العممية التشريعية 
فييا السمطة التنفيذية في ىذه العممية، كبعد ذلؾ نتناكؿ حدكد الرقابة  تشترؾتي عمى المراحؿ ال

لقضاكية عمى ىذا الدكر الذم تقـك بو السمطة التنفيذية، كىي في مجمميا مرحمة اقتراح القكانيف، ا
صدارىا.  كمرحمة المناقشة، كأخيران مرحمة المصادقة عمى مشركعات القكانيف كا 

 كبناء عمى ما سبؽ سكؼ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف عمى النحك التالي :

 سف القكانيف العاديةالمطمب ا كؿ : مراحؿ كآليات  -
 المطمب الثاني : الرقابة القضاكية عمى مرحمتي ا قتراح كالتصديؽ. -

 ليات سن القوانين العاديةآالمطمب األول : مراحل و 
مرحمة  كالثانيةتبدأ بمرحمة اقتراح القكانيف، تمر العممية التشريعية بث ث مراحؿ أساسية، 

عمى مشاريع القكانيف. أك ا عتراض مرحمة التصديؽ  كا خيرة تتمثؿ فيمناقشة ىذه القكانيف، 
كالمعركؼ أف السمطة التنفيذية تشترؾ مع السمطة التشريعية في عممية سف التشريعات العادية 

 :  فرعيف عمى النحك اآلتيلذلؾ سكؼ نقسـ ىذا المطمب إلى في مرحمتي ا قتراح كالتصديؽ 
 الفرع األول : مرحمة اقتراح القوانين

 ابتغاء بالتشريع المختصة السمطة عمى القانكف مشركع عرض  بأنو ا قتراح عرؼيك 
 ..1) بو تشريع لصدكر دستكريان  الكاجبة اإلجراءات استيفاء

تتفؽ أغمب الدساتير في ا نظمة السياسية الحديثة بأف اقتراح القكانيف مف ا عماؿ التي ك 
السكاء، إ  أنو في حقيقة ا مر تعتبر السمطة تشترؾ فييا السمطتيف التشريعية كالتنفيذية عمى 

التنفيذية صاحبة ا سبقية في اقتراح القكانيف بسبب ظركؼ كاقعية مفركضة، كتختمؼ التسمية 
فيما إذا صدر اقتراح القكانيف مف الحككمة أـ مف السمطة التشريعية صاحبة ا ختصاص 

ع القكانيف، أما اقتراح القكانيف مف عضك ا صيؿ، فاقتراح القكانيف مف قبؿ الحككمة يسمى مشاري
 ..)سمى اقتراحات قكانيفتأك أكثر مف أعضاء المجمس البرلماني ف

                                                           

..253. البكرم، المدخؿ لدراسة القانكف كالشريعة اإلس مية )ص(1

  بعض ا نظمة تميز بيف مشاريع القكانيف كمقترحاتيا، فمث ن في فرنسا نعتبر مشاريع القكانيف تمؾ التي تقدـ مف قبؿ
الحككمة، بينما المقترحات مف قبؿ المجمس التشريعي نفسو، كتككف المشاريع المقدمة مف قبؿ السمطة التنفيذية مقدمة مف 

: اإلطار القانكني كالتنظيمي إلدارة الحككمة انظر ة مف المجمس التشريعي. حيث مناقشتيا عمى تمؾ المقترحات المقدم
 .لمعممية التشريعية : الكاقع الفمسطيني
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كتعتبر مرحمة اقتراح مشركعات القكانيف المرحمة ا كلى مف مراحؿ العمؿ التشريعي، 
عبارة اعتبار أف القانكف ىك في ا صؿ بكالتي تمثؿ جكىر القانكف كتؤسس لبنتو ا كلى، كذلؾ 

دراجيا في النظاـ القانكني، كاقتراح ا خذ بيذه الفكرة تعد أكؿ مرحمة في عممية إعف فكرة يراد 
 ..1)سف التشريع

، بؿ   يككف لمشركع القانكف أم كجكد قانكنيكبالتالي فيف قبؿ عممية اقتراح القكانيف 
أما بعد ا قتراح يصبح  يتو ككضع حجر ا ساس في بناكو مف خ ؿ اقتراح القانكف.ايتبمكر بد

 ..2)معركضان أماـ البرلماف، كيجب عمى ا خير أف يفحصو ليقره كما ىك أك يعدلو أك يرفضو

كقد يتضمف مشركع القانكف المقترح الرغبة في إصدار قانكف جديد ينظـ مكضكعان  ىذا  
لـ يتناكلو بالتنظيـ قانكف بعد. كلربما يتضمف تعدي ن لقانكف قاكـ في الكاقع تعدي ن جزكيان، أك 

 ..3)تعدي ن كميان بيح ؿ القانكف المقترح محؿ القانكف القاكـ

 قتراح ىك أكؿ جزء في العممية التشريعية فيك العمؿ ف اأيذىب إلى  الراجح في الفقوك 
الذم يككف جكىر القانكف كيؤسس لبنتو ا كلى كبذلؾ يعد أحد ا عماؿ التي تساىـ في كجكد 

اقتراح القانكف ليس فقط ككف أف . عمى إعداد القانكف كتحضريو فحسبالقانكف، ك  يقتصر دكره 
ف العمؿ التشريعي   يبدأ مف فراغ كانما في كبالتالي، نان نما ىك القانكف جنيا  الباعث أك الدافع ك 

يطكرىا حتى يصؿ إلى درجة ا كتماؿ. ككفقان ليذا الرأم ك  ،يستند إلى فكرة تككف جكىره كماىيتو
يعتبر اقتراح القكانيف أحد اإلجراءات التشريعية ال زمة لكجكد القانكف فيك عمؿ تشريعي بالدرجة 

قرارىا كىك الذم يخمؽ  البرلماف قادر عمى فحص مشركعات القكانيفيك الذم يجعؿ فا كلى  كا 
 ..4)فالقانك 

فا قتراح ىك الحركة ا كلى التي تنبثؽ عنيا جميع الحركات التالية لمعممية التشريعية 
نشر، كبغيره   تستطيع الحككمة ال أكصدار اإلكلك ه لما كانت مكافقة البرلماف ك  التصديؽ ك  

 ..5)البرلماف أضافة جديد إلى النظاـ القانكني القاكـ ك  أعضاء

                                                           

 ..8البياتي، مراحؿ العممية التشريعية في الدساتير العراقية )ص .(1
 ..69)صمحسف، اقتراح القكانيف بيف المبادرة التشريعية البرلمانية كالمبادرة الحككمية... . (2
 ..184حسف، مبادئ القانكف الدستكرم في الككيت )ص. (3
 ..341)ص عثماف، كالطماكم، القانكف الدستكرم. (4
 ..242الحسف، القانكف الدستكرم كالدستكر في لبناف )ص .(5
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، كذلؾ  نو   يرل أف حؽ ا قتراح   يعتبر مف ضمف ا عماؿ التشريعيةالبعض إ  أف 
يؤثر في القكة القانكنية لمشركع القانكف، كتقكـ السمطة التنفيذية بتقديـ اقتراحات كمشاريع القانكف 

 ..1)منطمؽ مشاركتيا لمسمطة التشريعيةبمنطمؽ حاجياتيا لو، كليس مف 

كسمطة المبادرة بالتشريع تمثؿ أساس السمطة التشريعية كمنطمؽ الصناعة القانكنية، إذ 
تمثؿ حسب الفقيو ركبيو كك ر مفتاح الحكـ حيث يقكؿ :  مف يممؾ حؽ ا قتراح ىك الذم 

 تكفؿعممية سف التشريعات )القكانيف. مف ا مكر الركيسية في الدكلة، كلما كانت  يحكـ .
تنظيميا مف حيث مف لو حؽ اقتراحيا، كالسمطة التي ليا الحؽ في المكافقة بالدستكر عادة 

جراءات نشرىا قرارىا، ككذلؾ تحديد السمطة التي تتكلى إصدارىا كا   ..2)عمييا كا 

خطكات العممية التشريعية كالتي تنتيي بيصدار القانكف اقتراح القكانيف كخطكة مف كعميو ف
يتركيا مف دكف تنظيـ، فيي تمثؿ النكاة ا ساسية  لـ في أغمب ا حياف، جعؿ المشرع الدستكرم

في عممية سف القكانيف كالتي تحرص الدساتير عمى تنظيميا بدقة، كما كأنيا تتعمؽ بتحديد 
أف يتناكليا  -حتمان مقضيان  –اختصاص سمطات الدكلة، كمف ثـ كاف عمى المشرع الدستكرم 

 ..3)بالتنظيـ

تكافر عنصر مكضكعي كآخر شخصي، فمف يتشرط لممارسة حؽ اقتراح القكانيف ك 
الناحية المكضكعية يستمـز أف يستيدؼ ا قتراح كضع أسس التشريع ا كلى مما يترتب عمى 
ذلؾ أف يككف مكضكع ا قتراح مف المسالؾ التي يعالجيا الدستكر، ف  يكفي أف يكتب عمى 

دستكرية التي تبيف نطاؽ القانكف راس الفكرة عبارة  اقتراح  بؿ  بد أف يتقيد المقترح بالحدكد ال
الدستكر ىذه  ممف خكلوىذا مف ناحية، أما مف الناحية الشخصية يشترط أف يتقدـ ا قتراح 

التي يتقدـ بيا أحد المكاطنيف   تعتبر اقتراحان ما لـ يتبنى أحد أعضاء  صحيفةفالالميمة، 
ؽ ا قتراح يعتبر ىك الحؽ الذم البرلماف أفكارىا أك أف يتـ تبنييا مف قبؿ مجمس الكزراء، فح

س التشريع، كيعتبر العمؿ مشركع قانكف أك اقتراح ايمارسو أحد المختصيف بذلؾ بقصد كضع أس
 . .4)تكافرت عناصره السابقة ىبقانكف مت

                                                           

 ..125. أبك كميؿ، ص حيات ركيس السمطة الكطنية الفمسطينية في سف التشريعات العادية )ص(1
 ..1/47جالكسيط في سف كصياغة كتفسير التشريعات ) فتح الباب، .(2
..62-1/61ج)المرجع السابؽ . فتح الباب، (3

 ..12ص) المبادئ الدستكرية العامةحممي،  .(4
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نظمت حؽ ا قتراح في ث ثة  كتختمؼ النظـ المقارنة فيمف يممؾ حؽ ا قتراح حيث
كحرمت التنفيذية مف ىذا تجاىات مختمفة، حيث في بعض منيا خكلت السمطة التشريعية ا

الحؽ، كفي بعضيا ا خر خكلت ا خيرة كحرمت ا كلى، إ  أف ىذا الحؽ في الغالب مشترؾ 
 بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية.

لتشريعية في آف كاحد، السمطتيف التنفيذية كا فيمنح الدستكر حؽ اقتراح القكانيف لكؿ م حيث
، كسار ـ1946حيث أخذ بفكرة ا قتراح المشترؾ في فرنسا في دستكر الجميكرية الرابعة لسنة 

 ..1)ـ1958عمى نفس ا تجاه دستكر الجميكرية الخامسة 

قرتو الدساتير البرلمانية التي أخذت بمبدأ الفصؿ أكبناء عمى ذلؾ فيف ا قتراح المشترؾ 
التعاكف كالتعاضد بيف السمطات، حيث ساد ا قتراح  يعبر عفالمرف بيف السمطات الذم 

، كما كسارت .2)خكؿ حؽ ا قتراح لمحككمة كالبرلمافك المشترؾ في النظاـ الدستكرم ا نجميزم 
 الدساتيرك  ـ،1971 في دستكر المصرم المشرعأخذ بو ك الدساتير العربية عمى ىذا النيج 

 ..)المتعاقبة في اآلكنة ا خيرة

ا قتراح المشترؾ أمر   غنى عنو ككنو يبسط نكع مف الرقابة عمى العممية كحؽ 
 نفراداالتشريعية بيف السمطتيف ىذا مف ناحية، كيتفادل العيكب التي يمكف أف تترتب في حاؿ 

سمطة مف السمطتيف بيذا الحؽ، إلى جانب ذلؾ يعتبر اشتراؾ السمطة التنفيذية في حؽ ا قتراح 
يمثؿ أحد الكساكؿ التي تستخدميا لتحقيؽ السياسة العامة التي ترسميا كتنفذىا في فمؾ القانكف 

 ..3)مف ناحية أخرل

الحؽ لكؿ مف  كتطبيقان لذلؾ فقد سار المشرع المصرم عمى نفس ا تجاه حيث خكؿ ىذا
. مف الدستكر المصرم سنة 109ركيس الجميكرية كأعضاء مجمس الشعب، في نص المادة )

  .لركيس الجميكرية كلكؿ عضك مف أعضاء مجمس الشعب حؽ اقتراح القكانيف بقكلو   1971

                                                           

 ..70. محسف، اقتراح القكانيف بيف المبادرة التشريعية البرلمانية كالمبادرة الحككمية... )ص(1
 ..422)ص . عثماف، كالطماكم، القانكف الدستكرم(2
  ليؤكد المشرع الدستكرم 2014، ككذلؾ دستكر  2012حيث جاء في دستكر جميكرية مصر العربية لسنة ،

 مف خ ؿ نصكصيما عمى حؽ اشراؾ السمطتيف التنفيذية كالتشريعية في حؽ ا قتراح.
 ..132. غزكم، الكجيز في التنظيـ السياسي كالدستكرم ... )ص(3
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ككفقان لما جاء بو الدستكر يككف حؽ ا قتراح مكفك ن لكؿ مف ركيس الجميكرية كىك ركيس 
التنفيذية ك عضاء مجمس الشعب. كبذلؾ يككف حؽ ا قتراح حقان مشتركان بيف السمطة السمطة 

 ..1)التنفيذية ممثمة بركيس الدكلة كبيف أعضاء السمطة التشريعية

لـ  2012إ  أف المشرع الدستكرم المصرم في دستكر جميكرية مصر العربية لسنة 
 ،الجميكرية أك في أحد أعضاء مجمس الشعبيحصر سمطة اقتراح القكانيف في شخص ركيس 

حؽ اقتراح القكانيف كىي الحككمة حيث جاء في نص المادة  مكنيا مفبؿ أضاؼ جية أخرل 
، كلكؿ عضك ، كلمحككمةركيس الجميكريةعمى أنو  ل 2012. مف الدستكر المصرم لسنة 101)

 ..... اقتراح القكانيف ،مجمس النكاب في

متكافقان مع ما جاء بو دستكر مصر لسنة  2014م لسنة ككذلؾ جاء الدستكر المصر 
. عمى 122، حيث نصت المادة ) مجمس الكزراء  بػ  الحككمة ، الميـ أنو استبدؿ كممة 2012
 . مجمس النكاب اقتراح القكانيف فيلركيس الجميكرية، كلمجمس الكزراء، كلكؿ عضك أنو  

قد  2014أك دستكر  2012دستكر  في المصرم سكاء عر مشكبناء عمى ذلؾ يتضح أف ال
لى الحككمة  منح حؽ اقتراح القكانيف إلى ركيس الجميكرية بصفتو ركيس السمطة التنفيذية، كا 

 ممثمة في مجمس الكزراء، إلى جانب أعضاء المجمس النيابي )البرلماف..

نكف في الفترة السابقة عمى القا أما فيما يتعمؽ بالكضع في فمسطيف فيف حؽ ا قتراح كاف
التشريعية كالتنفيذية  مسمطتيفممنكح لا ساسي الفمسطيني كالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي 

كاف ديكاف الفتكل كالتشريع التابع لكزارة ك تتقاسماف حؽ المبادأة كاقتراح القكانيف، حيث كانتا 
. لسنة 4ىك الذم يتكلى ميمة إعداد التشريعات مف الناحية الفنية بمكجب القانكف رقـ ) دؿالع

، حيث كانت الكزارة المعنية تقكـ باقتراح القكانيف، كمف ثـ تعرض ا مر عمى مجمس 1995
 حيث كاف الكزراء الذم يقكـ مف ناحيتو بتأليؼ لجنة قانكنية لدراسة ا قتراح كالمكافقة عميو.

قانكف إلى ديكاف الفتكل كالتشريع، الذم يقكـ بدراستو الاح يتـ غالبان عبر تقديـ مشركع ا قتر 
دخاؿ عميو التعدي ت ال زمة كمف ثـ إرسالو إلى مجمس الكزراء إلحالتو إلى المجمس  كا 

 . .2)التشريعي إلقراره عبر التصكيت عميو بالقراءة ا كلى كالثانية

التشريعي كدخكليما حيز التنفيذ  لنظاـ الداخمي لممجمسبعد إقرار القانكف ا ساسي كاك 
أصبح لعضك أك أكثر مف أعضاء المجمس أك حتى لجنة مف لجانو إمكانية اقتراح القكانيف عمى 

                                                           

..89يعي لركيس الدكلة في النظاـ البرلماني )صبدر، ا ختصاص التشر  .(1

 ..120-119صص . معيد الحقكؽ، الحالة التشريعية في فمسطيف ... )(2
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قراراىا، ككذلؾ أي  تقديـ في عطي الحؽ لمجمس الكزراء المجمس، ليتـ دراستيا مف قبؿ المجمس كا 
 . .1)مشاريع القكانيف إلى المجمس التشريعي

الرجكع إلى نصكص القانكف ا ساسي كالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي في ىذا كبعد 
أف بالرغـ مف الشأف نجد أنو لـ يتضمف نصان يخكؿ ركيس السمطة الكطنية حؽ اقتراح القكانيف، 
مف خ ؿ أحد ركيس السمطة الكطنية يستطيع أف يشارؾ في اقتراح القكانيف بصكرة غير مباشرة 

 أك مف قبؿ مجمس الكزراء. .)المجمس التشريعي أعضاء
في حيف نجد أف القانكف ا ساسي كالنظاـ الداخمي لممجمس التشريعي قد كف  ىذا الحؽ 
صراحةن لكؿ مف أعضاء المجمس التشريعي كمجمس الكزراء، حيث يستمد أعضاء المجمس 

في فقرتيا  2005لسنة . مف القانكف ا ساسي المعدؿ 56التشريعي ىذا الحؽ مف المادة )
اقتراح القكانيف،  -2.....  لكؿ عضك مف أعضاء المجمس الحؽ في :  الثانية القاضية بأف 

 . ككؿ اقتراح تـ رفضو   يجكز إعادة تقديمو في نفس دكر ا نعقاد السنكم
. منو كالتي جاء 67كما كأكد النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ىذا الحؽ في المادة )

يجكز لعضك أك أكثر مف ا عضاء أك أية لجنة مف لجاف المجمس اقتراح مشركع  فييا عمى أنو 
حد القكانيف المعمكؿ بيا أك إلغاكو، كيحاؿ كؿ اقتراح مرفقان با سباب المكجبة أقانكف أك تعديؿ 

بادئ ا ساسية عمى المجنة المختصة في المجمس إلبداء الرأم، فيذا رأل المجمس بعد كالم
ا ستماع لرأم المجنة قبكؿ ا قتراح أحالو إلى المجنة القانكنية لكضعو في مشركع قانكف متكامؿ 

 . لتقديمو لممجمس في الدكرة نفسيا أك التي تمييا
لى جانب ذلؾ منح الداخمي لممجمس التشريعي السمطة القانكف ا ساسي كالنظاـ  كا 

مف القانكف ا ساسي المعدؿ  .70التنفيذية الحؽ في اقتراح القكانيف، حيث نص في المادة )
صدار عمى أنو   لمجمس الكزراء الحؽ في التقدـ إلى المجمس التشريعي بمشركعات القكانيف كا 

 . المكاكح كاتخاذ اإلجراءات ال زمة لتنفيذ القكانيف
حؽ مجمس الكزراء بتقديـ مشاريع  عمى النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي ليؤكدكجاء 

 مجمس يحيؿ  : أنو عمى لممجمس الداخمي النظاـ مف .65) المادة تنص حيث القكانيف لممجمس،
 أف الركيس كعمى اإليضاحية بمذكراتيا الركيس مرفقة إلى ا قتراحات أك القكانيف مشاريع الكزراء

                                                           

 ..8. العممية التشريعية في ا راضي الفمسطينية كازدكاجية اإلشكاليات كالحمكؿ الممكنة )ص(1
 اإلشارة إلى أف ركيس السمطة الكطنية الفمسطينية يترأس حركة فتح التي ليا تمثيؿ في المجمس  تجدر

مقعد مف مقاعد المجمس  132مقعد مف أصؿ  45التشريعي، حيث حظيت كتمة فتح البرلمانية عمى ما نسبتو 
 التشريعي.
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 خ ؿ تقريرىا المجنة تقدـ أف عمى الرأم، إلبداء المختصة المجنة إلى ا قتراح أك المشركع يحيؿ
 .... .إلييا إحالتو تاريخ مف أسبكعيف تتجاكز   مدة

كيتضح مف خ ؿ النصكص السابقة أنو في حاؿ التقدـ بمشركع القانكف يتكلى ركيس 
إلبداء الرأم، عمى أف تقـك ىذه المجنة . )المجمس التشريعي ميمة إحالتو إلى المجنة المختصة

بيعداد تقرير يتضمف تكصياتيا حكؿ المشركع خ ؿ أسبكعيف مف تاريخ إحالة المشركع إلييا. 
خ فان لذلؾ لـ يحدد النظاـ الداخمي مدة معينة في حاؿ كاف ا قتراح مقدـ مف عضك أك أكثر 

 ..1)يحدد مدة قصكل لعمؿ المجافمف أعضاء المجمس التشريعي فالنظاـ الداخمي لممجمس لـ 
مشركع القانكف المقترح مف قبؿ مجمس  ميزأف المشرع الفمسطيني  يرل الباحثكبناء عمى ذلؾ 

الكزراء عمى ا قتراح المقدـ مف عضك أك أكثر مف أعضاء المجمس التشريعي، حيث اتضحت 
ىذه الغمبة كالتمييز عندما حدد النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي مدة محددة بأسبكعيف إلبداء 

في حيف ترؾ باب المدة مفتكحان  مشركع القانكف المقدـ مف قبؿ مجمس الكزراء، فيم المجاف أر 
 ثر مف أعضاء المجمس.كدكف تقييد في حاؿ كاف المقترح مقدـ مف عضك أك أ

ف كاف لو أسبابو كمسكغاتو مف الناحية العممية، إ   نظر الباحثأف ىذا التمييز في كجية  أف كا 
التشريعي، ىذه المفاضمة مجحفة نسبيان بحؽ ا قتراحات المقدمة مف عضك أك أعضاء المجمس 

 ف الميمة ا ساسية لعضك المجمس التشريعي ىي سف التشريعات، فيك صاحب ا ختصاص 
أنو يجب النص عمى مدة محددة لعمؿ المجاف في  يرل الباحثا صيؿ في ىذا العمؿ، لذلؾ 

                                                           
 ( جاف الداكمة التي تتكلى عممية . مف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي تحديد الم48جاء في نص المادة

الرقابة كبحث مشاريع القكانيف كا قتراحات....، بقكليا في الفقرة ا كلى منو عمى أنو  يشكؿ المجمس المجاف 
الداكمة التالية لمرقابة كلبحث مشاريع القكانيف كا قتراحات كالقضايا التي يحيميا المجمس أك ركيسو إلييا: أ. لجنة 

 راضي كمقاكمة ا ستيطاف ت. لجنة شؤكف ال جكيف )ال جكيف كالنازحيف كالمغتربيف القدس ب. لجنة ا
الفمسطينييف. ث. المجنة السياسية )المفاكضات كالع قات العربية كالدكلية. ج. المجنة القانكنية )القانكف ا ساسي 

دية )الصناعة كالتجارة كا ستثمار كالقانكف كالقضاء.. ح. لجنة المكازنة كالشؤكف المالية. خ. المجنة ا قتصا
كاإلسكاف كالتمكيف كالسياحة كالتخطيط.. د. لجنة الداخمية )الداخمية كا مف كالحكـ المحمي.. ذ. لجنة التربية 
كالقضايا ا جتماعية )التربية كالتعميـ كالثقافة كاإلع ـ كالشؤكف الدينية كاآلثار كالشؤكف ا جتماعية كالصحة 

ؿ كا سرل كالشيداء كالجرحى كالمقاتميف القدامى كالطفكلة كالشباب كالمرأة.. ر. لجنة المصادر كالعمؿ كالعما
الطبيعية كالطاقة )المياه كالزراعة كالريؼ كالبيكة كالطاقة كالثركة الحيكانية كالصيد البحرم.. ز. لجنة الرقابة 

 لحقكؽ اإلنساف كالحريات العامة .
..135التشريعية في فمسطيف بيف النظرية كالتطبيؽ )ص. بكيرات، كآخركف، العممية (1
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حاؿ كاف المقترح مقدـ مف أعضاء المجمس أسكة بتمؾ المشركعات التي تقدـ مف مجمس 
 الكزراء. 
ا ساسي  ليس ىناؾ ما يضير بالعممية التشريعية إذا ما خكؿ القانكفالباحث  يرلككذلؾ 
الكزراء كأعضاء المجمس التشريعي إلى جانب مجمس  مباشرة الفمسطيني باقتراح القكانيف الركيس

أسكة بالمشرع المصرم، فالركيس كفؽ النظاـ الفمسطيني منتخب مباشرة مف قبؿ الشعب كبالتالي 
 .عف إرادتيـ، مثمو في ذلؾ مثؿ أعضاء المجمس التشريعيفينو يعبر 

عطاء ركك  يممككف ىذا الحؽ فينو يعبر عف التعاكف يس السمطة الفمسطينية حؽ ا قتراح مع مف ا 
بيف السمطات، كما كأف مساىمة الركيس في اقتراح القكانيف يعزز تمؾ القكانيف بؿ كيقكييا، 

د يف أراد تأسيس البنياف يعمؿ عمى إصداره كنشره ليشكيسيؿ مف عممية المصادقة عمييا، ككف م
 البنياف.  ىذا بذلؾ

  التصديق أو العتراض عمى مشاريع القوانين: الفرع الثاني 
إف التصديؽ ىك عمؿ منفصؿ عف القانكف كييدؼ إلى اإلظيار الخارجي لو، فيك  

حدكد اإلجراءات المنصكص بمثابة شيادة تفيد أف البرلماف قد أقر القانكف المراد إصداره في 
عمييا في الدستكر، كفي ذات الكقت يتضمف تكميفان  عضاء السمطة التنفيذية بتطبيؽ مكاد 
القانكف كتنفيذىا، أما طبيعة حؽ التصديؽ فيف الفقو يجمع عمى تأييد الطابع اإللزامي لمتصديؽ 

ف ركيس الدكلة يمارس في ىذا الخصكص اختصاصان مقيدان كليس تقديري ان مستندان في رأيو إلى كا 
أف إقرار أعضاء البرلماف لمقانكف تحكم )ضمنان. أمران فعميان لمسمطة التنفيذية بالتصديؽ عميو 

صداره  ..1)كا 
 عمى مشروع القانونالتصديق   -1

بالتصديؽ حؽ ركيس الدكلة في أف يكافؽ عمى مشركع القانكف الذم أقره البرلماف  يراد
 ..2)قبؿ إصداره، كالتصديؽ ىك الذم يعطي القانكف صفة القاعدة القانكنية اإللزامية

يعتبر حؽ التصديؽ مف الحقكؽ القديمة المقررة لركيس الدكلة في معظـ دساتير العالـ، ك 
رغـ مكافقة  .)يتمكف الركيس بمقتضاىا مف إنفاذ القانكف أك كقفوكعميو فيي مكنة أك سيمة 

                                                           

 ..7)ص ة .... نعماف، الكظيفة التشريعية لركيس الدكلة في الجميكرية اليمني(1
 ..148. الحجار، آلية التشريع في فمسطيف كتأثير ا نقساـ عمييا )ص(2
 عمى القانكف يصبح القانكف أم في حاؿ رفض ركيس الدكلة التصديؽ  -تتبنى بعض الدساتير الكقؼ المطمؽ

منعدمان نياكيان، في حيف أف دساتير أخرل تميؿ الركيس مدة معينة لممصادقة عمى القانكف كبمركر ىذه المدة 
 دكف اعتراض أك مكافقة عمى القانكف يصبح القانكف نافذان دكف الحاجة إلى تصديؽ الركيس.
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السمطة التشريعية في الدكلة عميو، كبالتالي فيف القكانيف التي يصدرىا البرلماف يجب أف يصدؽ 
 ..1)عمييا الركيس أك الممؾ أك ا مير في الدكلة لكي تصبح نافذة

عنؽ الزجاجة في  ثؿ ىذه المرحمةحساسة لمغاية حيت تم ىذه المرحمةكيرل الباحث أف 
، إذ يمي ذلؾ ىتجاكزىا مشركع القانكف كاف ظيكره قاب قكسيف أك أدن ىعممية سف القكانيف، فمت
 كبمركر مدة معينة يصبح القانكف نافذان. ،نشره في الجريدة الرسمية

العممية منح لركيس الدكلة يجعمو عضكان مساكيان في كبالتالي فيف حؽ التصديؽ الذم يي 
رادتو مساكية تمامان إلرادة ممثمي ا مة، كاالتشريعية لمبرلماف لسبب في ذلؾ إلى أنو يعتبر ، كا 

حؽ فيثك مطمؽ في بعض الدكؿ حيث إذا استخدمو ركيس الدكلة قضى نياكيان  حؽ ا عتراض
 ..2)عمى القانكف

تشريعية في الدكلة، إ  أنو في بعض الدساتير بعد إجازة مشركع القانكف بكاسطة السمطة ال
يحاؿ القانكف إلى ركيس الدكلة لمتصديؽ عميو، أك ا عتراض عميو لحمؿ السمطة التشريعية عمى 
إعادة النظر فيو مف جديد، كحينكذ إذا أجازتو السمطة التشريعية بأغمبية ثمثي أعضاء المجمس 

 يصبح القانكف نافذان ك  يحتاج إلى التصديؽ مف ركيس الدكلة.
القانكف ا ساسي الفمسطيني عمى سمطة ركيس السمطة الكطنية الفمسطينية في  نصكقد 

 -1 . منو عمى أنو 41المصادقة أك ا عتراض عمى القانكف، حيث جاء في نص المادة )
يصدر ركيس السمطة الكطنية القػكانيف بعد إقرارىا مف المجمس التشريعي الفمسطيني خ ؿ ث ثيف 

إليو، كلو أف يعيدىا إلى المجمس خ ؿ ذات ا جؿ مشفكعة بم حظاتو  يكمان مف تاريخ إحالتيا
 كأسباب اعتراضو كا   اعتبرت مصدرة كتنشر فكران في الجريدة الرسمية.

إذا رد ركيس السمطة الكطنية مشركع القانكف إلى المجمس التشريعي كفقان لألجؿ كالشركط  -2
ة في المجمس التشريعي، فيذا أقره ثانية بأغمبية ثمثي الكاردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشتو ثاني

 . أعضاكو أعتبر قانكنان كينشر فكران في الجريدة الرسمية

كيستخمص مف سياؽ نص المادة السابقة أنو بعد أف ينتيي المجمس التشريعي مف القراءة 
ى ركيس الثانية لمشركع القانكف بالتصكيت عميو، يرفع مف قبؿ ركيس المجمس التشريعي إل

السمطة الكطنية الفمسطينية لمتصديؽ عميو، كبدكره يحيؿ ركيس السمطة الكطنية الفمسطينية إلى 
المستشاريف القانكنييف، كالذيف بدكرىـ يستعينكف بالشؤكف القانكنية لمركاسة، كذلؾ إلبداء الرأم 

                                                           

، سمطة ركيس الدكلة بيف النظاميف البر (1  ..215لماني كالركاسي)ص. صادؽ: حاـز
 ..148. بدر، ا ختصاص التشريعي لركيس الدكلة في النظاـ البرلماني )ص(2
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ىذه التعدي ت  في مشركع القانكف أك إلجراء التعدي ت التي يراىا الركيس ضركرية، حيث تككف
في الغالب تستند إلى البرنامج الذم انتخب عميو الركيس ككنو ممث ن إلرادة الشعب، فيك منتخب 
مباشرة مف قبؿ الشعب، كىذا ما يعطيو القكة كالشرعية، كما كيجب أف يككف مشركع القانكف 

عات ا عمى أف يككف منسجمان عمكديان مع التشري ىمنسجمان انسجاـ عمكدم كأخر أفقي، بمعن
أف  ىمنو كذلؾ باحتراـ التدرج القانكني كعدـ مخالفتو لمدستكر، كمنسجمان انسجامان أفقيان بمعن

 .لقكانيف ا خرلايككف متكافؽ مع 
 عمى مشروع القانونالعتراض  -2

ا عتراض جزءن مف ميكانيكية التكازف لمبدأ الفصؿ بيف السمطات، حيث يعتبر  يشكؿ 
 ا عتراض بمثابة س ح في يد السمطة التنفيذية في مكاجية السمطة التشريعية.

في إيقاؼ الدستكرم أك السمطة المخكلة إلى ركيس الدكلة  ىك ذلؾ الحؽ كيقصد با عتراض 
 ..1) رلمافمشركع القانكف الذم كافؽ عميو الب

مشاركة ركيس الدكلة لمبرلماف في  بمثابةحؽ ا عتراض عم ن تشريعيان بحتان، كىك ف
السمطات التشريعية الممنكحة لو،  ف التصديؽ يعطي القانكف صفة القاعدة القانكنية اإللزامية، 
كيعتبر عمؿ البرلماف كعمؿ الركيس في صناعة التشريع عم ن مشتركان،  ف إرادتيما اتجيت إلى 

قرار تشريع كاحد  ..2)صناعة كا 

عميو السمطة التشريعية مف  صادقتضد ما . )نقض  الفيتك فا عتراض ىك مكنة ال
بمكجب حؽ الركيس في ا عتراض يستطيع بذلؾ مكاجية البرلماف، ككؿ حيث  .مشاريع القكانيف

ذلؾ يبدك طبيعيان كخاصة في حاؿ تفرد ركيس الدكلة بالتكقيع عمى مشاريع القكانيف دكنما حاجة 
المعني، كبالتالي فيف حؽ ا عتراض يعتبر حقان أك امتيازان إلى تكقيع ركيس الحككمة أك الكزير 

 ..3)شخصيان يترؾ استعمالو لتقدير ركيس الدكلة

التصديؽ كحؽ ا عتراض كجياف لعممة كاحدة، عمى ا قؿ مف الناحية  كبالتالي فيف حؽ
ي المكضكعية، فالنصكص الدستكرية تمكف السمطة التنفيذية مف الييمنة عمى العمؿ التشريع

كتختمؼ صكر حؽ ، الذم   يمكف أف يتأتى عمى كجو يناقض مبتغى السمطة التنفيذية
                                                           

 ..261. أبك زيد، تكازف السمطات كرقابتيا )ص(1
 ..401. شطناكم، كحتاممو، سمطة ركيس الدكلة في ا عتراض عمى القكانيف ... )ص(2
  أعترض.كىي تعني أنا  -كممة  تينية ا صؿ –كممة فيتك 

 ..299)ص .... سعكدم، قراءة في حؽ ركيس الجميكرية في ا عتراض عمى القكانيف (3
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ا عتراض أك سمطة المنع مف دكلة إلى أخرل، حيث تنتج آثارىا عمى النص التشريعي بشكؿ 
خاص، كفي المجاؿ التشريعي بشكؿ عاـ، كذلؾ حسب قكتيا كشدتيا أك مركنتيا كبساطتيا، 

 ..1)ا نظمة الدستكريةفيي تتنكع حسب تنكع 

ما أف يككف .)الفقو عمى أف حؽ ا عتراض إما أف يككف مطمقان  بعض معجكي ، كا 
، كذلؾ بحسب ا ثر المترتب عمى ممارستو، الذم يمكف أف يككف بمثابة قبر لمشركع .)نسبيان 

مبية ا صكات القانكف بصفة نياكية، أك منعو مف أف يصبح قانكنان ما لـ يتـ إقراره مرة ثانية بأغ
 . .2)المطمكبة أك بيتباع اإلجراءات الشكمية ا خرل أك قد يككف اعتراض تكقيفي

. مف القانكف 41كلقد أخذ المشرع الفمسطيني با عتراض النسبي، حيث جاء في نص المادة )
رد ركيس السمطة الكطنية مشركع القانكف إلى المجمس التشريعي  إذا -2...  ا ساسي عمى أنو 

كفقان لألجؿ كالشركط الكاردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشتو ثانية في المجمس التشريعي، فيذا أقره 
 . ثانية بأغمبية ثمثي أعضاكو أعتبر قانكنان كينشر فكران في الجريدة الرسمية

دـ دستكرية النص الكارد في النظاـ الداخمي الفمسطيني حيث إ  إننا ن حظ أف ىناؾ شبية بع
يصدر ركيس السمطة الكطنية القكانيف بعد إقرارىا مف  -1. منو عمى أنو  71تضمنت المادة )

المجمس خ ؿ شير مف تاريخ إحالتيا إليو كلو أف يعيدىا إلى المجمس خ ؿ ذات ا جؿ مرفقة 
إذا رد  -2تبر مصدران كينشر فكرا في الجريدة الرسمية. بم حظاتو أك أسباب اعتراضو كا   اع

ركيس السمطة الكطنية مشركع القانكف إلى المجمس كفقا  حكاـ الفقرة السابقة تعاد مناقشتو في 
 . المجمس، فيذا اقره با غمبية المطمقة لممجمس اعتبر نافذان كينشر فكران في الجريدة الرسمية

الذم  الفمسطيني النص الدستكرم الكارد في القانكف ا ساسيكبناء عمى ىذا التعارض بيف 
، كالنص الكارد في النظاـ الداخمي الذم تطمب ا غمبية .)تطمب أغمبية ثمثي أعضاء المجمس

المطمقة لممجمس فيف الباحث يرل بعدـ دستكرية النص الكارد في النظاـ الداخمي المجمس 
                                                           

 ..105. فيمي، الكظيفة التشريعية لركيس الدكلة في النظاميف الركاسي كالبرلماني )ص(1
  يؤدم اعتراض ركيس الدكلة إلى قبر مشركع القانكف نياكيان، ف  تكجد أية كسيمة دستكرية تمكف البرلماف مف

 تجاكزه في حاؿ ا عتراض المطمؽ.
  يتميز ىذا ا عتراض بككنو يمكف البرلماف التغمب عميو مف خ ؿ إعادة المكافقة عمى مشركع القانكف مف

ىا المشرع الدستكرم، كيتقيد ركيس الدكلة في ىذه الحالة بالمدة الزمنية المحددة جديد كفقان لمشركط التي يحدد
 دستكريان، إلى جانب كجكب بياف ركيس الدكلة أسباب اعتراضو.

 ..79. البحرم، سمطة الركيس ا مريكي في ا عتراض عمى القكانيف )ص(2
  عضكان. 132عدد أعضاء المجمس التشريعي الفمسطيني 
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مة الدستكرية العميا،  ف ىذا التعارض كاضح ك  يحتاج أماـ المحكالتشريعي كحرم بالطعف فيو 
انكف ا ساسي ىي أغمبية ثمثي أعضاء المجمس قإلى تأكيؿ ككف أف النسبة المقررة في ال

 88عضكان فيف ثمثي أعضاكو يككف  132التشريعي، كلما كاف عدد أعضاء المجمس التشريعي 
 ..).1% +50د الحاضريف زاكد كاحد )نصؼ عدغمبية المطمقة لممجمس تعني ، أما ا ان عضك 

لذلؾ نتمنى عمى المشرع الفمسطيني أف يتدارؾ ىذا النص الكارد في النظاـ الداخمي الفمسطيني، 
  ف بقاكو بيذه الصكرة يعتبر مخالفان لمقانكف ا ساسي.

بناء عمى النص مشركع القانكف عمى الركيس نككف أماـ حالتيف  كيتضح لمباحث أنو عند عرض
 :الكارد في القانكف ا ساسي الفمسطيني 

إما أف   يككف لدل الركاسة أم م حظات عمى مشركع القانكف، كبالتالي يكقع الركيس - أ
عمى كؿ صفحة مف صفحات مشركع القانكف، إلى جانب تكقيع ركيس ديكاف الركاسة، 

فتكل كالتشريع لنشره في كمف ثـ ترفؽ نسخة مشركع القانكف برسالة إلى ركيس ديكاف ال
صداره,  الجريدة الرسمية خ ؿ ا جؿ بعد تكقيعو كا 

كأما إذا كاف لدل الركاسة م حظات عمى المشركع، حينيا يعاد إلى المجمس التشريعي - ب
مرفقان برسالة مف ركيس السمطة الكطنية، كىنا نككف يستكجب عمى المجمس التشريعي 

إما أف يأخذ المجمس التشريعي بيذه الم حظات، إعادة قراءة المشركع مف جديد، كىنا 
 كلو أف   يأخذ بيا.

 يكفر أف ، يتكجب عميوفيذا رأل المجمس التشريعي رد م حظات الركيس كتمرير مشركع القانكف
اغمبية الثمثيف إلقراره دكنما تصديؽ مف ركيس السمطة الكطنية الفمسطينية، كينشر فكران بعد إقراره 

 ..1)ميةفي الجريدة الرس

كبناء عمى ذلؾ يتضح لنا جميان أف القانكف ا ساسي الفمسطيني المعدؿ لـ يجعؿ لركيس 
 -السمطة التي تنيي مشركع القانكف كتعدمو نياكياى  -السمطة الكطنية في ا عتراض سمطة مطمقة

                                                           
 1% + 50إلشارة في ىذا المقاـ إلى أف ا غمبية المطمقة تعني نصؼ عدد الحاضريف زاكد كاحد )تجدر ا. 

 كيجب أف تكافرىا عند إقرار مشاريع القكانيف في القراءة ا كلى كالثانية كالثالثة إف كجدت. 
ا غمبية النسبية كىي أكثرية عدد المصكتيف بغض النظر عف عدد الحاضريف، كينبغي تكافرىا في العديد  أما 

مف الحا ت التي   تتضمف إقرار المشاريع. أما أغمبية الثمثيف فيي تعني ثمثيف أعضاء المجمس التشريعي زاكد 
مشركع القانكف في حاؿ اعتراض ركيس  كاحد، كيجب تكافرىا عند تعديؿ القكانيف ا ساسية كفي حاؿ تمرير

 السمطة الكطنية عميو.
 ..143-142. حجاب، دكر الركيس التشريعي في النظاـ السياسي الفمسطيني )ص(1
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السمطة التشريعية  تناقشحتى  كمبررات ىذا ا عتراض بؿ يجب عميو أف يبيف أسباب اعتراضو
 ىذه ا سباب في قراءة جديدة لمشركع القانكف.

كقد حددت معظـ دساتير الدكؿ فترة معينة يمارس ركيس الدكلة فييا حقو في ا عتراض 
عمى القكانيف، كتتراكح المدة بيف خمسة عشر بكمان كث ثيف يكمان كىي ث ثيف يكمان في القانكف 

 ..)ا ساسي الفمسطيني

الكطنية الفمسطينية كلـ يعترض عمى مشركع القانكف  كبذلؾ إذا صمت ركيس السمطة
خ ؿ ا جؿ الذم حدده القانكف ل عتراض، يعتبر مشركع القانكف مصدر كينشر فكران في 

 ..)الجريدة الرسمية

 ىي مرحمة حساسة لمغايةا عتراض  كأالتصديؽ  مرحمة أف كيناء عمى ما سبؽ يتضح لمباحث
 .التنفيذية ممثمة في فمسطيف بركيس السمطة الكطنية الفمسطينيةدخؿ في اختصاص السمطة ت

يككف دكر ركيس السمطة الكطنية الفمسطينية في ىذا المجاؿ معكؿ  بد أف  لذلؾ يرل الباحث
، كأف يككف في مكقؼ كسط في حاؿ اخت ؼ السمطة ىدـ كتعطيؿ  معكؿ  كتشييد، بناء

 التنفيذية مع نظيرتيا التشريعية.

لتمرير مشركع   فضؿ أف يخفؼ المشرع الفمسطيني مف شرط أغمبية الثمثيفباحث مف ايرل الك 
في حاؿ رد ركيس السمطة الكطنية مشركع القانكف لممجمس التشريعي مشفكع بم حظاتو،  القانكف

 كأف يستبدليا با غمبية المطمقة لمتصكيت عمى مشركع القانكف.

الفمسطيني حؽ التصديؽ أك ا عتراض بجانب ركيس السمطة الكطنية المشرع  يعطيأك أف 
حتى   تككف العممية التشريعية مرىكنة بيرادة  مجمس الكزراء كأف تكفي مصادقة جية منيما.ل

فردية تتمثؿ بيرادة ركيس السمطة الكطنية، مما يترتب عمى ىذه اإلرادة تعطيؿ مشاريع القكانيف 
 ا، كخير دليؿ عمى ذلؾ ما ىك حاصؿ في الساحة الفمسطينية اليكـ.كالعممية التشريعية برمتي

 

                                                           
 ( يصدر ركيس السمطة الكطنية القكانيف بعد إقرارىا مف  -1. مف القانكف ا ساسي عمى أنو )41قضت المادة

 ثيف يكمان مف تاريخ إحالتيا إليو ....المجمس التشريعي الفمسطيني خ ؿ ث 
( يصدر  -1. مف القانكف ا ساسي الفمسطيني المعدؿ في فقرتيا ا كلى عمى أنو )41حيث قضت المادة

ركيس السمطة الكطنية القػكانيف بعد إقرارىا مف المجمس التشريعي الفمسطيني خ ؿ ث ثيف يكمان مف تاريخ إحالتيا 
إلى المجمس خ ؿ ذات ا جؿ مشفكعة بم حظاتو كأسباب اعتراضو كا   اعتبرت مصدرة إليو، كلو أف يعيدىا 

 كتنشر فكران في الجريدة الرسمية .....
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 المطمب الثاني : الرقابة القضائية عمى مرحمتي القتراح والتصديق
ف السمطة التنفيذية تشترؾ مع السمطة التشريعية في مراحؿ سف القكانيف في مرحمتي إ

أك  ة التصديؽالقكانيف كمرحم، كلما كاف الفقو يجمع أف مرحمة اقتراح ا قتراح كالتصديؽ
ا عماؿ التي تشترؾ فييا السمطتيف التشريعية كالتنفيذية تندرج ضمف ؿ يتعتبر مف قب ا عتراض

 أعماؿ السيادة.

تتميز بعدـ خضكعيا لرقابة  السمطة التنفيذية أعماؿطاكفة مف  كأعماؿ السيادة ىي 
 اإلدارم، ميما كانت درجة عدـعمكمان، سكاء في ذلؾ القضاء العادم أـ القضاء  القضاء

باإللغاء أك  مشركعيتيا؛  تصاليا بسيادة الدكلة الداخمية أك الخارجية، ف  تككف مح ن لمطعف
جانب السمطة التنفيذية  بالرغـ مف صدكرىا مف كقؼ التنفيذ أك فحص المشركعية، التعكيض أك

 ..1)ءلرقابة القضا كاتصافيا بجميع الخصاكص التي تتميز بيا القرارات التي تخضع

، كمف ثـ كمعاييرىا عماؿ السيادةأ نظرية نتناكؿ في ىذا المطمببناء عمى ذلؾ سكؼ ك 
 نتعرض لمكقؼ المشرع الفمسطيني مف ىذه النظرية عمى النحك التالي : 

  أعمال السيادة نظرية:  األولالفرع 

، داريةالسمطة اإللقد انتيى التطكر في مجاؿ القانكف إلى مسككلية الدكلة عف أعماؿ 
 أف تبقىكذلؾ إع ءن لحكـ القانكف كتطبيقان حقيقيان لمبدأ المشركعية، إ  أف المبدأ القديـ يأبى إ  

حيث  كاف يقضي بعدـ مسككلية الدكلة بصفة عامة،ىذا المبدأ القديـ الذم  مف آثاره، بعضه 
كف أعماؿ السيادة تعد مف تمثمت ىذه اآلثار فيما يعرؼ باسـ  أعماؿ السيادة  كبالرغـ مف ك

  ..2)أعماؿ السمطة التنفيذية إ  أنيا في منأل عف رقابة القضاء كذلؾ لمبررات مختمفة

كبيذا المفيـك تمثؿ خركجان صريحان عمى مبدأ المشركعية، بؿ كتجاى ن ىذه ا عماؿ 
كمف ثـ  ياات حكامو  ف السمطة التنفيذية تستطيع استغ ؿ فكرة أعماؿ السيادة فتمارس تصرف

تسبغ عمييا ىذه الصفة لتخرجيا مف رقابة القضاء، ف  معقب عمييا ك  تقبؿ الطعكف المقدمة 
 ..3)تياضدىا ك  طمبات التعكيض عف ا ضرار التي تنشأ نتيج

                                                           

 ..206: طمبو، القضاء اإلدارم )ص، كانظر.1/77ج. حسف، القضاء اإلدارم )(1
 ..151. رس ف، كسيط القضاء اإلدارم )ص(2
 ..182. شيحا، القضاء اإلدارم )ص(3
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كمف ىنا تكمف خطكرة أعماؿ السيادة إذ تعتبر س حان بتاران في يد الحككمة تيدد بو حقكؽ 
ا فراد أية كسيمة أك سبيؿ يمجكف إليو لرد ىذا الس ح،  ف  ـك  يككف أماا فراد كحرياتيـ، 

عميو التعرض لمناقشة  ان القاضي اإلدارم الذم يمارس اختصاصاتو بمراقبة أعماؿ اإلدارة محظكر 
 ..1)تمؾ الطاكفة مف ا عماؿ المكصكفة بأعماؿ السيادة

ابتدعيا كنكع مف  لة الفرنسيس الدك كفكرة أعماؿ السيادة في أصميا مف ابتداع مجم
السياسية القضاكية لتحصيف بعض أعماؿ الحككمة مف رقابة القضاء، حيث اضطر ىذا 
المجمس إلى خمؽ ىذه النظرية حفاظان عمى نفسو مف بطش السمطة التنفيذية كضمانان لبقاكو،  نو 

مجمس  شعراستلـ يكف محؿ رضا الممكية التي عادت إلى فرنسا بعد سقكط نابميكف، حيث 
الدكلة أف النظاـ الممكي يرتاب في أمره  نو مف صنع نابميكف عدك الممكية، لذا بدأ المجمس 
ينتيج سياسة ييدؼ مف كراكيا عدـ ا صطداـ مع الممكية تفاديان لخطر القياـ بيلغاكو،  ف 
ف النظاـ الممكي كاف جاد في الحد مف سمطات المجمس. فكانت فكرة أعماؿ السيادة لتحصي

 ..2)بعض تصرفات السمطة التنفيذية مف رقابة القضاء

فرنسا ككنيا  في تنشأ أخر، فنظرية أعماؿ السيادة ىإ  أف الكضع تطكر كانحى منحن
مؼ حيث أصبغ عمى ىذه النظرية نصكص تإ  أف الكضع في مصر مخنظرية قضاكية، 

ىذه الطاكفة مف ا عماؿ مف داكرة  المصرم كبالتالي أخرج مجمس الدكلة ،تشريعية
بنصكص صريحة تستبعد ىذه ا عماؿ مف  المصرم، كما كجاء المشرع العادم .)اختصاصو

أف النص الكارد في قانكف مجمس الدكلة قد اقتصر عمى عدـ  كمف الم حظ. .)رقابة القضاء
اختصاصو في الطمبات المتعمقة بأعماؿ السيادة، أما النص الكارد في قانكف السمطة القضاكية 
قد استبعد رقابة القضاء بأكممو ليذه ا عماؿ، كبذلؾ تعتبر ىذه ا عماؿ محصنة بنصكص 

 ..3)نة بيف مصالح ا فراد كالمصمحة العميا لمدكلةتشريعية ك  تترؾ مجا ن لمقاضي لممكاز 

                                                           

 ..2أعماؿ السيادة بيف اإلط ؽ كالتحديد )ص . حسيف،(1
 ..106-105صص ) القضاء اإلدارم بيف النظرية كالتطبيؽ. أبك العثـ، (2
 عمى أنو    تختص  1972. لسنة 37. مف قانكف مجمس الدكلة المصرم رقـ )11في نص المادة ) جاء

 محاكـ مجمس الدكلة بالنظر في الطمبات المتعمقة بأعماؿ السيادة 
 ( بقكليا  ليس لممحاكـ أف تنظر  1972. لسنة 46. مف قانكف السمطة القضاكية رقـ )17جاء في نص المادة

 ك غير مباشرة في أعماؿ السيادة بطريقة مباشرة أ
 ..54. صادؽ : عمي، دعكل اإللغاء في القضاء اإلدارم الفمسطيني )ص(3
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كالحكمة مف استبعاد المشرع  عماؿ السيادة مف رقابة القضاء حسب ما قضت بو 
استبعاد أعماؿ السيادة مف ك ية القضاء مرده إلى إف  المحكمة الدستكرية العميا في مصر بقكليا 

لما  لمتقاضي تقبؿ بطبيعتيا أف تككف مح ن    فييالداخؿ كالخارج  فياتصاليا بسيادة الدكلة 
يحيط بيا مف اعتبارات سياسية تبرر تخكيؿ السمطة التنفيذية سمطة تقديرية أكسع مدل كأبعد 

لصالح الكطف كأمنو كس متو دكف تخكيؿ القضاء سمطة التعقيب عمى ما تتخذه  تحقيقان  نطاقان 
ىذا الصدد  ف ذلؾ يقتضى تكافر معمكمات كعناصر كمكازيف تقدير مختمفة    فيمف إجراءات 

 ..1) ساحات القضاء في عف عدـ م ءمة طرح ىذه المساكؿ عمنان  تتاح لمقضاء كذلؾ فض ن 

كبالتالي فيف ا عماؿ أك القرارات التي تصدر مف السمطة التنفيذية ليست ذات طبيعة 
ث يطمؽ عمى ا عماؿ أك القرارات التي تمارسيا السمطة كاحدة، بؿ ىناؾ نكعيف منيا حي

التنفيذية بصفتيا سمطة حكـ بأعماؿ الحككمة، كطاكفة أخرل تمارسيا بصفتيا سمطة إدارية 
أك قرارات إدارية. كبالتالي يتعيف التمييز بيف ىاتيف الطاكفتيف مف القرارات  عمييا أعماؿ كيطمؽ 

 قة، فقد قيؿ بالعديد مف المعاييرية التي تترتب عمى ىذه التفر بالنظر إلى أىمية النتاكج القانكن
 كىذه المعايير ىي :  لمتمييز بيف أعماؿ السمطة التنفيذية

 المعيار األول : معيار الباعث السياسي

لتحديد أعماؿ  أخذ بو مجمس الدكلة الفرنسيمعيار  ؿ كأقدـيعتبر ىذا المعيار أك 
السيادة، كيستند ىذا المعيار عمى أساس الباعث مف إصدار السمطة التنفيذية  عماليا، فيذا 
أصدرت السمطة التنفيذية عم ن مف ا عماؿ ككاف الباعث سياسيان فيف العمؿ يعتبر مف أعماؿ 

يف العمؿ كبالتالي   يخضع لرقابة القضاء، أما إذا كاف الباعث غير سياسي، ف ،السيادة
 ..2)الصادر يعتبر عم ن إداريان يخضع لرقابة القضاء

إ  أنو لـ يسمـ مف سياـ ا نتقاد التي  .)كبالرغـ مف أف ىذا المعيار ساد فترة مف الزمف
، كاعتبرت مف أبرز ىذه ا نتقادات أعماؿ السمطة التنفيذية تحديد أدت إلى استبعاده مف مجاؿ
يؤدم   محالة بتكسيع نطاؽ ا عماؿ التي تدخؿ في داكرة أعماؿ أف معيار الباعث السياسي 

السمطة التنفيذية تستطيع مف  ـالسيادة ىذا مف ناحية، ككذلؾ يفتح الباب عمى مصراعيو أما

                                                           

. 7/5/1977. قضاكية المحكمة العميا بجمسة 7. لسنة )8. حكـ المحكمة العميا  دستكرية  في القضية رقـ )(1
 )مكقع إلكتركني..

 ..53-52مد، الكجيز في القضاء اإلدارم )ص ص.، كانظر: مح1/89. الشكبكي، القضاء اإلدارم )ج(2
  ـ.1875لقد ىجر مجمس الدكلة الفرنسي ىذا المعيار منذ سنة 



85 
 

ذرع أف الباعث مف كراء إصدار العمؿ كاف سياسيان، كبالتالي تخ لو التحمؿ مف رقابة القضاء بال
إذ يعجز ا فراد عف الطعف في أعماؿ  ا فراد كحرياتيـعمى حقكؽ  ان فيف ىذا المعيار يعتبر خطر 

تذرعت بأنيا أصدرت ىذه ا عماؿ  اؿ انتياكيا لحقكقيـ كحرياتيـ إذالسمطة التنفيذية في ح
 ..1)بباعث سياسي

 أو موضوعو المعيار الثاني : معيار طبيعة العمل

الفقو كالقضاء لمبحث عف معيار بعد تكجيو ا نتقادات إلى المعيار السابؽ اتجو 
مكضكعي يعتمد عمى مكضكع العمؿ اإلدارم كمادتو كأساس لمتمييز بيف أعماؿ السيادة 
كالقرارات اإلدارية، كبالتالي ا عتماد عمى جكىر العمؿ اإلدارم نفسو، كليس عمى شكمو 

 ..2)الخارجي أك الباعث عمى إصداره

ىذا المعيار في بعض أحكامو، حيث فرؽ بيف أعماؿ .)كلقد تبنى القضاء المصرم
السيادة كا عماؿ اإلدارية حيث يعتبر كؿ عمؿ مف شأنو أف يحافظ عمى الكياف العاـ لمدكلة 
كالمصالح القكمية الكبرل كركابط الدكلة مع الدكؿ ا جنبية تعتبر مف قبيؿ أعماؿ السيادة ك  

ة فيي تمؾ التي تشمؿ التطبيؽ اليكمي لمقكانيف تخضع لرقابة القضاء. أما ا عماؿ اإلداري
 ..3)كتصريؼ شككف الجماعة العادية، تخضع لرقابة القضاء

مفصؿ بيف لاتصؼ بالغمكض كعدـ الدقة، كبالتالي يصعب اعتماده إ  أف ىذا المعيار 
مف العمميف يصدر مف  ما يدخؿ في الكظيفة اإلدارية كما يدخؿ في الكظيفة الحككمية  ف ك ن 

سمطة كاحدة، كما كأف القضاء يجمع أف ىذا المعيار ليس جامعان مانعان  عماؿ السيادة  خت ؼ 
 ..4)طبيعة العمؿ باخت ؼ الظركؼ المحيطة بو

                                                           

 ..536.، كانظر : الحمك، القانكف اإلدارم )ص53. عبد اهلل، القضاء اإلدارم )ص(1
 ..1/89. شطناكم، مكسكعة القضاء اإلدارم )ج(2
  بقكليا  16/1/1994 قضاكية عميا بجمسة 39لسنة  163حيث قضت المحكمة اإلدارية العميا في الطعف رقـ

المقصكد بأعماؿ السيادة ىي تمؾ ا عماؿ التي تصدر عف السمطة السياسية العميا في الدكلة بكصفيا  )...
بغيرىا مف الدكؿ كتأميف س متيا سمطة حكـ مستيدفة تحقيؽ مصمحة الجماعة السياسية كتنظيـ ع قة الدكلة 

أعماؿ السيادة التي تنأل عف رقابة القضاء اإلدارم تختمؼ عف  -في الداخؿ كالخارج كع قة الحككمة بالبرلماف
القرارات الصادرة مف السمطة التنفيذية باعتبارىا سمطة إدارة تتكلى اإلشراؼ عمى المصالح كالمرافؽ العامة..... 

 )مكقع إلكتركني..
، القضاء اإلدارم )ص ص(3  ..49 -48. العتـك
 ..54، كانظر: محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم )ص.46. المسمماني، الكسيط في القضاء اإلدارم )ص(4
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 المعيار الثالث : معيار األعمال المختمطة

أف أعماؿ السابقة ذىب جانب مف الفقو إلى ا نتقادات التي كجيت لممعايير  بسبب
السيادة ىي تمؾ ا عماؿ التي   تصدر مف السمطة التنفيذية كحدىا، بؿ تصدر باشتراؾ السمطة 
التنفيذية مع سمطة أخرل سكاء داخمية أك خارجية، فمث ن عمى الصعيد الداخمي ىناؾ أعماؿ 

مصادقة  تشترؾ فييا السمطة التنفيذية مع السمطة التشريعية، كدعكة البرلماف ل نعقاد ككذلؾ
البرلماف عمى البرنامج الحككمي لمحككمة، كاشتراؾ السمطة التنفيذية مع التشريعية في العممية 
التشريعية كاقتراح القكانيف ... إلخ، بمعنى ع قة الحككمة بالبرلماف، أما عمى الصعيد الخارجي 

لتي تنظـ فيي تمؾ ا عماؿ التي تدخؿ ضمف نطاؽ القانكف الدكلي، بمعنى تمؾ ا عماؿ ا
 . .1)ع قة الحككمة بالدكؿ ا جنبية أك المنظمات الدكلية

مف أىميا أف  التي إ  أف ىذا المعيار لحؽ بالمعايير السابقة حيث لـ يسمـ مف ا نتقادات
العمؿ المختمط يحمؿ عناصر يمتنع عمى القضاء اإلدارم التعرض ليا، إ  أف العمؿ التنفيذم 

قكة التنفيذ كنبض الحياة كبالتالي يعتبر عمؿ تنفيذم بحت ك  يكجد ذاتو ىك الذم يعطي العمؿ 
 ..2)مانع مف رقابة القضاء عميو

 المعيار الرابع : معيار القائمة القضائية 

بالرغـ مف المزايا التي تحظى بيا بعض المعايير السابقة إ  أنو ينقصيا التحديد الدقيؽ  
لتنفيذية بكصفيا سمطة حكـ، كما يدخؿ ضمف إطار لمتمييز بيف ما يدخؿ ضمف أعماؿ السمطة ا

أعماليا بكصفيا سمطة إدارية، لذلؾ استقر الفقو في فرنسا كمف ثـ في مصر كفمسطيف عمى أف 
أفضؿ أسمكب لتحديد نطاؽ أعماؿ السيادة ليس ىك كضع المعايير المجردة التي تنقصيا الدقة، 

نما بالرجكع إلى أحكاـ القضاء اإلدارم لكي يس تقي منيا الفقو الحا ت التي يعتبرىا القضاء كا 
مف أعماؿ السيادة، لكي يتسنى لمفقو تصنيفيا في مجمكعات محددة مف ا عماؿ عمى سبيؿ 

 ..3)الحصر، كىك ما يعرؼ بالقاكمة القضاكية  عماؿ السيادة

متى معياران لتحديد   تعتبر القاكمة القضاكية  كنحف نؤيد بعض الفقو الذم ذىب إلى أف
يعتبر العمؿ مف أعماؿ السيادة كمتى   يعتبر كذلؾ، بؿ حددت القاكمة أعماؿ بعينيا كاعتبرتيا 

                                                           

 ..126. غانـ، كسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص(1
 ..126. أبك راس، القضاء اإلدارم )ص(2
 ..1/235)ج. عبد الكىاب، القضاء اإلدارم (3
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أعماؿ سيادة كبالتالي   تخضع لرقابة القضاء، كما يخرج عف ىذه القاكمة يعتبر عمؿ أك قرار 
 ..1)إدارم يخضع بطبيعة الحاؿ لرقابة القضاء

منفتحة لكؿ عمؿ، بؿ مقيدة محصكرة في  حيث لـ تعد قاكمة أعماؿ السيادة مشرعة
مجمكعتيف حيث تتمثؿ ا كلى بالقرارات أك ا عماؿ المتعمقة بع قة الحككمة بالبرلماف، كالثانية 
تمؾ التي ترتبط مباشرة بع قة الدكلة مع نظيراتيا مف الدكؿ أك بع قاتيا مع المنظمات 

 ..2)الدكلية
 أولا : القرارات المتعمقة بعالقة الحكومة بالبرلمان 

القرارات الصادرة مف السمطة التنفيذية في إطار ع قتيا بالبرلماف كلقد قسـ الفقو  
 : .3)أل عف رقابة القضاء في ث ث فكاتتككف في منك بكصفيا أعماؿ سيادة 

 . .)يعيةقرارات السمطة التنفيذية في إطار مشاركتيا في العممية التشر   -1
قرارات ركيس الجميكرية المتعمقة بالع قة بيف السمطات الدستكرية كممارسة الكظيفة  -2

 التشريعية.
 قرارات الحككمة التي   تعدك أف تككف تمييدان لقرار مف البرلماف. -3

 ثانياا : األعمال التي تتصل بعالقة الحكومة بالدول والييئات األجنبية

كتضـ ىذه المجمكعة مجمكعة مف ا عماؿ تباشرىا السمطة التنفيذية )الحككمة. عمى الصعيد 
 الخارجي أك الداخمي كىي تتمثؿ في ث ث فكات : 

 ا عماؿ التي تنظـ ع قة الدكلة مع بقية أشخاص القانكف العاـ.  -1
 بعض اإلجراءات المتعمقة بأمف الدكلة كس متيا.  -2
 بالعمميات الحربية.ا عماؿ المتعمقة  -3

كعمكمان فيف القاسـ المشترؾ بيف ىذه ا عماؿ يتمٌثؿ في تحصينيا مف رقابة القضاء إلغاءن 
كؿ القضاء رأب ىذا اذلؾ فقد اعتبرىا الفقو اإلدارم ثغرة في بناء المشركعية، كحلكتعكيضان، ك 

خراج بعض نحك تض ا تجاهالصدع مف خ ؿ  ا عماؿ ذات الطبيعة يؽ نطاؽ أعماؿ السيادة كا 
                                                           

 ..127كسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )صال. غانـ، (1
 ..44. لكف، أحكاـ المبادئ في القضاء اإلدارم الفرنسي )ص(2
 ..128 -127)ص ص المرجع السابؽ . غانـ،(3

  يداع ىذا تشمؿ قرارات السمطة التنفيذية المتعٌمقة بالعممية التشريعية كاقتراح مشركع قانكف ك ع أك ك المشر ا 
 سحبو، ككذلؾ القرارات الخاصة بانتخاب المجالس النيابية كالمنازعات الناشكة عنيا.
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اإلدارية منيا، كذلؾ اٌتجو مجمس الدكلة الفرنسي إلى التخفيؼ مف أثر أعماؿ السيادة فقٌرر 
 .التعكيض عنيا يةإمكان

 من نظرية أعمال السيادة  نظمة المقارنة والمشرع الفمسطينياأل الفرع الثاني : موقف 

مف قبؿ القضاء الفرنسي  مف كؿ ما تقدـ يتضح أف نظرية أعماؿ السيادة المكضكعة
ذا كاف مبدأ  أضحت حقيقة قانكنية بالرغـ مف كؿ ا نتقادات الفقيية التي تيدؼ إلى إنكارىا، كا 
المشركعية يقتضي إخضاع أعماؿ اإلدارة لمرقابة القضاكية، فيف بعض تصرفات السمطة 

فات لما يحيط اإلدارية ك عتبارات خاصة جعمت مف المصمحة العامة عدـ التعرض ليذه التصر 
بالقضاء مف عمنية كتحقيؽ. كلكف يقع عمى عاتؽ القضاء اإلدارم أ  يعترؼ بأعماؿ السيادة 

كؿ رقابة إعفاء مثؿ ىذه التصرفات مف   ففي الظركؼ العادية إ  في أضيؽ الحدكد، 
 ..1)تبريراتو سياسية أكثر منيا قانكنية ىتبق قضاكية

السيادة مف ابتداع مجمس الدكلة الفرنسي، أم ابتداع كبالرغـ مف ككف نظرية أعماؿ 
أقر بنصكص تشريعية  .)ككذلؾ السكرم .)قضاكي بحت إ  أف المشرع المصرم كا ردني

عمى اختصاص المحاكـ،  قيدان تشريعيان تحصيف أعماؿ السيادة مف رقابة القضاء، كبالتالي فرض 
عمى  1972. لسنة 47رقـ ) المصرم لة. مف قانكف مجمس الدك 11حيث جاء في نص المادة )

، كما كنص    تختص محاكـ مجمس الدكلة بالنظر في الطمبات المتعمقة بيعماؿ السيادة أنو 
. منو عمى 17في المادة ) 1972. لسنة 46المشرع المصرم في قانكف السمطة القضاكية رقـ )

 . أعماؿ السيادة ...ليس لممحاكـ أف تنظر بطريقة مباشرة أك غير مباشرة في   أنو

                                                           

 ..211. طمبو، القانكف اإلدارم الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة )ص(1
 ( في المادة الثالثة منو بقكليا    تقبؿ  1962. لسنة 28أكد المشرع ا ردني في قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ

الطمبات المقدمة لمطعف بالقرارات المتعمقة بعمؿ مف أعماؿ السيادة ، كما كعاد المشرع ا ردني ليؤكد عمى تحصيف ىذه 
في فقرة )ب. منيا حيث نصت عمى أنو    يقبؿ  1989. لسنة 11مؤقت رقـ )ا عماؿ في قانكف محكمة العدؿ العميا ال

الطعف لدل محكمة العدؿ العميا في أم قرار يتعمؽ بعمؿ مف أعماؿ السيادة ، كأكد عمى ذلؾ في قانكف محكمة العدؿ 
ك الطعكف المتعمقة بقكلو    تختص محكمة العدؿ العميا بالنظر في الطمبات أ 1992. لسنة 12العميا ا خير رقـ )

 ..86 -1/85بأعماؿ السيادة  انظر: شطناكم، مكسكعة القضاء اإلدارم )ج
 ( لعاـ 98. مف قانكف السمطة القضاكية الصادر بالمرسـك رقـ )26أما المشرع السكرم فقد نص في المادة .

دة.. . ككذلؾ نص قانكف السيا أعماؿ في مباشرة غير أك مباشرة بطريقة تنظر أف لممحاكـ بقكليا  ليس 1961
. منو عمى أنو    12في المادة ) 1959لعاـ  55مجمس الدكلة السكرم الصادر بالمرسـك التشريعي رقـ 

 يختص مجمس الدكلة بييكة قضاء إدارم بالنظر في الطمبات المتعمقة بأعماؿ السيادة .



89 
 

كبناء عمى تمؾ النصكص التشريعية يتضح جميان لمباحث أف كؿ مف المشرع المصرم 
بالرغـ مف صراحة  كا ردني كالسكرم قد اصبغ عمى نظرية أعماؿ السيادة صبغة تشريعية.

سيادة القانكف أساس  . منو 64في المادة )، ف1971سنة  في دستكر ة الكاردةالدستكري كصالنص
خضع الدكلة لمقانكف، كاستق ؿ  . منو بقكليا 65كما صرحت بو نص المادة )  لحكـ في الدكلةا

. 68، في حيف جاءت المادة ) القضاء كحصانتو ضماناف أساسياف لحماية الحقكؽ كالحريات
التقاضي حؽ  بقكليا  أم عمؿ أك قرار إدارم مف رقابة القضاءلتقيد النص عمى تحصيف 

س كافة، كلكؿ مكاطف حؽ ا لتجاء إلى قاضيو الطبيعي، كتكفؿ الدكلة مصكف كمكفكؿ لمنا
يحظر النص في القكانيف ك  ياالمتقاضيف كسرعة الفصؿ في القضاتقريب جيات القضاء مف 

 . عمى تحصيف أم عمؿ أك قرار إدارم مف رقابة القضاء

أحكاـ الدستكر  ىكلما كانت سيادة القانكف تستكجب بداىة عدـ خركج القكانيف كالمكاكح عم
 لتزاـ سمطات الدكلة بأحكامو فيما يصدر عنيا مف قكاعد  باعتباره القانكف ا ساسي ضمانان 

ف .تشريعية ، كعاد المشرع الدستكرم 1971النصكص التي أكردىا دستكر مصر لسنة  كا 
أكد عمى ذلؾ دستكر مصر لسنة ك ، كما .)2012المصرم ليؤكد عمى ذلؾ في دستكر 

2014(.. 

تمؾ النصكص الدستكرية السابقة تؤكد بالدليؿ القاطع أف ما جاء بو قانكف السمطة القضاكية رقـ 
فيما يتعمؽ بأعماؿ السيادة  1972. لسنة 47، كقانكف مجمس الدكلة رقـ )1972. لسنة 46)

لحقيقة ا مر نصكص مخالفة لدستكر يي في افكتحصيف تمؾ ا عماؿ مف رقابة القضاء 
دستكرية ىذه النصكص كيجب الطعف فييا أماـ  شبية عدـي فيف الباحث يرل ، كبالتال1971

                                                           
 ( انكف أساس الحكـ في الدكلةعمى أنو )سيادة الق 2012. مف دستكر مصر لسنة 74حيث نصت المادة. 

  )كاستق ؿ القضاء كحصانة القضاة ضمانتاف أساسيتاف لحماية الحقكؽ كالحريات
كتمتـز  .. مف ذات الدستكر عمى أنو )التقاضي حؽ مصكف كمكفكؿ لمناس كافة75كما جاء في نص المادة )

تحصيف أم عمؿ أك قرار إدارم مف رقابة  كيحظر .الدكلة بتقريب جيات التقاضي كسرعة الفصؿ في القضايا
 ك  يحاكـ شخص إ  أماـ قاضيو الطبيعي؛ كالمحاكـ ا ستثناكية محظكرة.  .القضاء

 ( عمى أنو )سيادة القانكف أساس الحكـ في  2014. مف دستكر مصر لسنة 94حيث جاء في نص المادة
، كحيدتو، ضمانات أساسية لحماية الحقكؽ كتخضع الدكلة لمقانكف، كاستق ؿ القضاء، كحصانتو .الدكلة

 ..كالحريات
ـ التقاضي حؽ مصكف كمكفكؿ لمكافة. كتمتز . مف ذات الدستكر عمى أنو )97ككذلؾ ما نصت عميو المادة )

تعمؿ عمى سرعة الفصؿ في القضايا، كيحظر تحصيف أم عمؿ أك قرار الدكلة بتقريب جيات التقاضي، ك 
 ..يحاكـ شخص إ  أماـ قاضيو الطبيعي، كالمحاكـ ا ستثناكية محظكرةإدارم مف رقابة القضاء، ك  
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عند  ينبغيالمحكمة الدستكرية لمخالفتيا نصكص صريحة   مجاؿ لمتأكيؿ في حضكرىا، كما ك 
بحيث   يفسر  يكمؿ بعضيا بعضان  ،تفسير نصكص الدستكر النظر إلييا باعتبارىا كحدة كاحدة

نصكص الدستكرية   تتعارض أك تتيادـ أك لنصكص.  ف العف بقية ا بمعزؿ منيا أم نص
مف خ ؿ التكفيؽ بيف  تنظمياتتكامؿ في إطار الكحدة العضكية التي  بؿتتنافر فيما بينيا 

 .مجمكع أحكاميا كربطيا بالقيـ العميا التي تؤمف بيا الجماعة في مراحؿ تطكرىا المختمفة

صراحة عمى أعماؿ السيادة، بؿ نص في المشرع الفمسطيني كخيران فعؿ لـ ينص  أما
مبدأ سيادة القانكف أساس الحكـ في فمسطيف،   . منو عمى أنو :6القانكف ا ساسي في المادة )

 . كتخضع لمقانكف جميع السمطات كا جيزة كالييكات كالمؤسسات كا شخاص

مصكف  التقاضي حؽ -1  . عند حديثو عف حؽ التقاضي بقكلو :30كما كجاء في المادة )
كمكفكؿ لمناس كافة، كلكؿ فمسطيني حؽ ا لتجاء إلى قاضيو الطبيعي، كينظـ القانكف إجراءات 

 . .التقاضي بما يضمف سرعة الفصؿ في القضايا
 يحظر النص في القكانيف عمى تحصيف أم قرار أك عمؿ إدارم مف رقابة القضاء. -2
 . يحدد القانكف شركطو ككيفياتو يترتب عمى الخطأ القضاكي تعكيض مف السمطة الكطنية -3

كعميو يتضح أف القانكف ا ساسي الفمسطيني ضمف حؽ التقاضي لمجميع، كأعطى حؽ 
في القكانيف أك النص ا لتجاء لمقضاء دكف تمييز، كحظر عمى السمطة التشريعية كالتنفيذية 

لقضاء، كبالتالي فيف المكاكح عمى تحصيف أم مف أعماؿ السمطة التنفيذية أك قراراتيا مف رقابة ا
يجب أف تخضع لرقابة القضاء  السمطة التنفيذيةجميع القرارات كا عماؿ اإلدارية الصادرة مف 

الفمسطيني لمراقبة مدل مشركعيتيا، كىذا ا مر يت ءـ مع مبدأ المشركعية الذم يضمف لألفراد 
 ..1)حقكقيـ كحرياتيـ مف سياط السمطة التنفيذيةلحماية ال

كما كأف المشرع الفمسطيني لـ ينص صراحة عمى تحصيف أعماؿ السيادة مف رقابة 
القضاء بؿ أكجب أف تخضع كافة السمطات كا جيزة كالييكات ... إلخ لمقانكف، كحظر النص 

 في القكانيف عمى تحصيف أم قرار أك عمؿ إدارم مف رقابة القضاء.

. مف القانكف ا ساسي 30ادة )إ  أف جانب مف الفقو يرل أف ما جاء في نص الم
بحظر النص في القكانيف عمى تحصيف أم قرار أك عمؿ إدارم إنما يقصد بو ا عماؿ  عدؿالم

                                                           

 ..192 -191صص . بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم الفمسطيني )(1
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أك القرارات التي تصدر عف السمطة التنفيذية بكصفيا سمطة إدارية، حيث كصؼ القرار أك 
 ..1)العمؿ باإلدارم

بما يبتعد بو عف الغاية النياكية المقصكدة  النصفسر يأف    يجكز  نو إ  أننا نخالؼ ذلؾ 
، بؿ  بد أف منفصمة عف محيطيا ةك  أف ينظر إليو بكصفو ىاكـ في الفراغ أك اعتباره قيم ،ومن

لمنصكص يككف التفسير داكران في فمؾ النصكص جميعيا، كبناء عميو يعتبر التفسير الحؽ 
ا شمؿ لمنصكص التي يتضمنيا كالتي ترتبط  إنما يتمثؿ في النظرة الكاردة في القانكف ا ساسي

ىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل لـ  تناغميا كتكاممياجميعيا بكحدة عضكية تجمعيا بما يكفؿ 
. مف 68. مف القانكف ا ساسي الفمسطيني المعدؿ مطابقان لنص المادة )30يأتي نص المادة )
لعمؿ عمى القرار اإلدارم، فيف في ، حيث أف ا خت ؼ كاف بتقديـ ا1971دستكر مصر لسنة 

ىذا التقديـ ما يدلؿ عمى عدـ جكاز تحصيف أم عمؿ لمسمطة التنفيذية سكاء كانت سمطة حكـ 
 .أك سمطة إدارية

في تبنييا لنظرية أعماؿ السيادة  ما استقر في ضمير محكمة العدؿ العميا أف كبالرغـ مف
بؿ كاف أساسو مبني عمى اجتياد الفقو لـ يكف نابع مف نصكص دستكرية أك تشريعات عادية 

، كبالتالي   يككف القاضي اإلدارم مقيدان بقيكد تشريعية فمو كالقضاء فيما يتعمؽ بأعماؿ السيادة
أف يقبؿ الطعف فييا أك  ، كبالتالي لديو المكنة مف خمؽ التكازف بيف مصمحة الفرد كمصمحة 

 ..)الدكلة العميا

ككنيا  التضيؽ مف إعماؿ نظرية أعماؿ السيادةكلذلؾ يرل الباحث ك عتبارات المصمحة العميا 
نظرية قضاكية   تستند إلى نصكص تشريعية، ليتمكف القضاء مف بحث مدل م كمة 
ف كانت المصمحة العامة العميا تقتضي في بعض  كمشركعية تصرفات السمطة التنفيذية، كا 

كف إعماليا في نطاؽ ضيؽ، كأف ينظر في الطعكف التي تنشأ بسبب تمؾ ا حياف إعماليا أف يك
ا عماؿ قاصدان مف كراء ذلؾ بسط رقابتو لحماية حقكؽ ا فراد كحرياتيـ، كأف يقتصر 
اختصاص القضاء اإلدارم متى رأل أف العمؿ ييدؼ إلى تحقيؽ المصمحة العميا عمى 

 ىذه ا عماؿ. التعكيض عف ا ضرار التي تمحؽ با فراد نتيجة
                                                           

 ..121غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص .(1
  جاء في حكـ لمحكمة العدؿ العميا الفمسطينية المنعقدة في راـ اهلل عمى أنو ) .. أف ما أثير مف خ ؿ تمؾ

ف التكقيؼ أف الدعكل مقدمة بعد فكات المدة القانكنية، ككذلؾ ا دعاء بأالدفكع مف انعداـ صحة الخصكمة ك 
ني ك  يؤيده كاقع كذلؾ عمى ضكء ما ىك كؿ ىذا   يسنده أم نص قانك  السيادة المطعكف فيو ىك مف أعماؿ

 )مكقع إلكتركني.. 2000/5/10فصؿ بتاريخ  99لسنة  20حكـ رقـ .. ثابت مف ادعاءات كبينات مقدمة
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 نو   يعقؿ أف تكبؿ يد القضاء بحجة أف طبيعة ا عماؿ   تخضع لرقابة القضاء في حاؿ 
ممثؿ الدكلة أنيا تعتبر مف أعماؿ السيادة، أك استبعاد ىذه ا عماؿ عمى أساس أف ىذه  ادعاء

سمطة  تخكيؿ السمطة التنفيذية بررت المساكؿ   تخضع لرقابة القضاء  عتبارات سياسية
عدـ م ءمة طرح ىذه ، ك لصالح الكطف كأمنو كس متو تحقيقان  تقديرية أكسع مدل كأبعد نطاقان 

، فيف ذلؾ   يمنع مف البحث في مدل م كمتيا في جمسات ساحات القضاء في المساكؿ عمنان 
 ..)سرية

عماؿ أف إ حيث جاء في حكـ لمحكمة العدؿ العميا براـ اهلل ما يؤكد رأم الباحث بقكليا 
عماؿ السيادة أىي مف  اإلداريةف بعض القرارات أف الدفع بأدارية ك إعماؿ أالسيادة ىي بطبيعتيا 

مر الذم أدل ييدؼ لتحصيف ىذه القرارات مف رقابة القضاء ككنيا مشكبة بعدـ المشركعية ا 
رغبة صبحت لدييـ أة ك بحؽ تمثؿ نقطة سكداء في جبيف المشركعيف يعتبرىا الفقياء بأنيا ك  

، شبو اجماعية بزكاليا مف عالـ القانكف في المجتمعات التي يقكـ كيانيا عمى مبدأ سيادة القانكف
نٌص في ليو الفقو بيذا الخصكص ك إانتيى  نو كافؽ ماأأنو ييسجؿ لممشٌرع الفمسطيني باعتزاز 

ك أ م قرارأنو يحظر النص في القكانيف عمى تحصيف أعمى  ا ساسيمف القانكف  30المادة 
تكجو الفقو بالنسبة  ف القضاء سايرإ .نو بذلؾ كاكب ركح العصركا  دارم مف رقابة القضاء إعمؿ 

ف القضاء في فرنسا إ ة.حصرىا في مجا ت محددتطبيقيا ك  ضٌيؽ مف نطاؽالسيادة ك   عماؿ
ف عمؿ السيادة ىك كؿ عمؿ يقرر القضاء لو ىذه إنو في كؿ ا حكاؿ أمصر استقر عمى ك 

 ..1) ... الصفة

كبالتالي إف المبررات التي سيقت في استبعاد أعماؿ السيادة يمكف تجاكزىا إلى حد ما، 
ككضع الحمكؿ المنطقية التي يمكف أف تخمؽ نكع مف التكازف بيف المصمحة العميا كمصمحة 

 حقكؽ ا فراد كحرياتيـ في حاؿ شعركا بالجكر.لحماية القدر يسير با فراد لتحقؽ كلك 

كباستقرار نصكص القانكف ا ساسي فيما يتعمؽ بنزع الممكية مث ن ن حظ أف المشرع يغمب 
. مف القانكف ا ساسي  21المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة حيث جاء في نص المادة )

                                                           
 ( مف القانكف ا ساسي الفمسطيني عمى أنو )جمسات المحاكـ عمنية، إ  إذا قررت 105حيث قضت المادة .

 لعاـ أك اآلداب كفي جميع ا حكاؿ يتـ النطؽ بالحكـ في جمسة عمنية..المحكمة أف تككف سرية مراعاة لمنظاـ ا
  يجكز عمى أنو ) 2012. لسنة 4. مف القانكف المدني الفمسطيني رقـ )931كفي ذات السياؽ قضت المادة )

ا حكاؿ أف يحـر أحد مف ممكو أك مف ا نتفاع بو، ك  ينزع ممؾ مف أحد إ  لممنفعة العامة، كيككف كؿ ذلؾ في 
 التي يقررىا القانكف كبالطريقة التي يرسميا، كفي مقابؿ تعكيض عادؿ..

 . )مكقع إلكتركني..2010/12/13فصؿ بتاريخ  2010لسنة  531. حكـ رقـ (1
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الممكية الخاصة مصكنة، ك  تنزع الممكية ك  يتـ ا ستي ء  -3... في فقرتيا الثالثة عمى أنو 
العقارات أك المنقك ت إ  لممنفعة العامة كفقان لمقانكف في مقابؿ تعكيض عادؿ أك بمكجب عمى 

 . ... حكـ قضاكي

نكعان مف المقارنة أف المشرع غمب المصمحة العامة عمى  كبيسقاطمف خ ؿ ىذا النص  ن حظك 
المصمحة الخاصة، إ  أنو لـ ييمميا كلـ يتركيا تخرج خالية اليديف، بؿ قرر ليا تعكيض عادؿ 
بالرغـ مف أف اليدؼ مف كراء نزع الممكية كاف ابتغاء تحقيؽ مصمحة عامة، كلذلؾ يرل الباحث 

مكر أنو متى كانت أعماؿ السيادة   تخضع لرقابة القضاء أنو مف مقتضيات العدالة كطباكع ا 
تى تعمقت بالمصالح العميا لمدكلة، إ  أنو مف الممكف أف تخضع اإلدارة لمتعكيض عف اإلدارم م

 ا ضرار التي قد تنشأ بسبب تمؾ ا عماؿ.

عمى ىذا  فعمى سبيؿ المثاؿ لك عقدت الدكلة تحالفان أك صمحان مع أحدل الدكؿ المجاكرة كترتب
الصمح أك التحالؼ تنازؿ الدكلة عف جزء مف أراضييا المممككة لممكاطنيف،   يعقؿ أف تتذرع 
الدكلة بأف ىذه ا عماؿ سيادية ك  تخضع لرقابة القضاء ك  لمتعكيض عف الضرر الذم لحؽ 

 أصحاب ا راضي.

بتنازؿ  يلسعكدية التي تقضالمممكة اك  بيف جميكرية مصر العربيةاتفاقية ترسيـ الحدكد البحرية ك 
مصر عف السيادة عمى جزيرتي تيراف كصنافير الكاقعتيف قرب الشكاطئ المصرية عمى البحر 

 خير مثاؿ عمى ذلؾ. ا حمر
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 التي تصدر في الظروف العادية المبحث الثاني : الرقابة القضائية عمى التشريعات الفرعية

ىي تمؾ التشريعات التي تصدرىا السمطة التنفيذية في  الثانكيةالتشريعات الفرعية أك 
 كالمكاكح التنظيمية. كلكاكح الضبط اإلدارم تتمثؿ في المكاكح التنفيذية التيك  الظركؼ العادية

كيقصد بالتشريع الفرعي  مجمكعة القكاعد القانكنية التي تصدر عف السمطة التنفيذية بما   مف  
بمكجب القانكف ا ساسي الذم منح ليذه السمطة سمطة إصدار اختصاص تشريعي أصيؿ محدد 

التشريع الفرعي، كتقكـ السمطة التنفيذية بسف التشريعات الفرعية لتنظيـ العمؿ في المرفؽ العاـ 
 ..1)أك لتفصيؿ التشريع العادم أك لحفظ ا مف كالنظاـ العاـ

التشريع الفرعي الذم يصدر عف السمطة التنفيذية بالمكاكح كذلؾ لتمييزىا عف القرارات  كيسمى
 .الفردية التي تصدر أيضان عف السمطة التنفيذية

 كبناء عمى ذلؾ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف عمى النحك التالي :

 .المكاكح التي تصدر في الظركؼ العاديةالمطمب ا كؿ :  -
 جية ا ختصاص القضاكي في النظر بمشركعية التشريعات الفرعية. المطمب الثاني : -

 .الموائح التي تصدر في الظروف العاديةالمطمب األول : 
الكاقع العممي يحتـ أف ييعيد إلى السمطة التنفيذية إصدار التشريعات الفرعية بحكـ 

السمطة التنفيذية حيث مينحت  .كظيفتيا كاحتكاكيا اليكمي بكؿ ما يتعمؽ بيدارة شككف الدكلة
ص حية كضع قكاعد عامة كمجردة ممزمة كتسرل عمى ا فراد الذيف تتكافر فييـ الشركط 

 ..2)ال زمة لتطبيؽ ىذه القكاعد، كتسمى ىذه القكاعد بالتشريعات الفرعية أك المكاكح أك ا نظمة

، كمف ثـ أنكاعيا، أك ا نظمة المكاكح ماىيةكبناء عمى ذلؾ سكؼ نتناكؿ في ىذا المطمب 
 منيا عمى النحك التالي :  نكعكأخيران تحديد السمطة المختصة بيصدار كؿ 

 ماىية الموائح أو األنظمة : الفرع األول

كثيران ما تمجأ السمطة التنفيذية إلى إصدار القرارات ككسيمة مف كساكؿ أداكيا لكظاكفيا 
ىذه القرارات قكاعد عامة مجردة فيي منت المنكطة بيا قانكنان بالدستكر أك بالقانكف، فيف تض

                                                           
 ..114الشاعر، كأبك كمكب، المدخؿ لدراسة العمـك القانكنية )ص. (1
 ..12. كنعاف، القضاء اإلدارم )ص(2
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ككنيا تتضمف قكاعد  بحسب طبيعتيا قرارات تنظيمية أك لكاكح، كمف ثـ تعتبر تشريعات
 ..1)قانكنية

كمف ثـ  لذلؾ سكؼ نبيف مفيكـ المكاكح التي تصدرىا السمطة التنفيذية في الظركؼ العادية
، كأخيران المكاكح اإلدارم كلكاكح الضبط نستعرض أنكاعيا التي تتمثؿ في المكاكح التنفيذية،

 التنظيمية.

  أولا : تعريف الالئحة 

كييعبر اصط ح ال كحة عف عمؿ قانكني تشريعي صادر عف السمطة التنفيذية، كقد 
تعددت التسميات التي أطمقت عمى ىذه العمؿ القانكني فتسمى القرارات اإلدارية التنظيمية، كتارة 

أك  الحككمية، أك ا نظمة أك التشريعات الفرعية أك الثانكية أك المكاكح أخرل تسمى التشريعات
 ..2)النظـ أك ا نظمة

كتقسـ القرارات اإلدارية مف زاكية المخاطبيف بيا إلى قرارات تخاطب فردان معينان أك 
أشخاص معينيف، كتنصرؼ آثاره إليو أك إلييـ دكف غيرىـ، كتسمى قرارات فردية، كقرارات أخرل 

لخطاب فييا عامان مجردان، فيي قكاعد عامة مجردة تكاد تككف قانكنان كتسمى القرارات التنظيمية ا
 ..3)أك ال كحية

ف السمطة التشريعية ىي التي تصدر القانكف الذل يتضمف القكاعد أ كما ذكرنا فا صؿ
إ  أنو كبسبب  تعمؿ عمى تنفيذ القانكف،القانكنية العامة المجردة كالسمطة التنفيذية ىي التي 

تنظيـ كادارة المرافؽ العامة كاشباع حاجات  يلحاجات المتزايدة السريعة كالمت حقة التي تقتضا
عطى المشرع الدستكرم في مختمؼ النظـ القانكنية المقارنة الحؽ لمسمطة التنفيذية في أفراد ا 

في اطار  -اتبة أدني منيإنيا في مر  إ  -تالمتشريع ةاصدار لكاكح قانكنية عامة كمجردة مماثم
تاحة الفرصة لممشاركة إتقتضى  يتلاك كحدكد كضكابط معينة استجابة لتمؾ الحاجات المتزايدة 

 ..4)ار تمؾ المكاكح الشبيية بالقانكفالسمطة التنفيذية في اصدقبؿ مف 

 ذات عنصريف :  ىي كالمكاكح ىي بمثابة قرارات إدارية تنظيمية، كبيذا المفيكـ

                                                           

 ..9.، كانظر: إدعيس، المكاكح التنفيذية لمقكانيف )ص63اإلدارم )ص. أبك راس، القانكف (1
 ..9إدعيس، المكاكح التنفيذية لمقكانيف )ص. (2
 ..306)ص المرجع السابؽ. أبك راس، (3
                             )مكقع الكتركني.. اإلدارية. الطكخي، مفيـك كأنكاع المكاكح (4
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، أم أك ن قرارات إدارية فتتكافر فييا جميع أركاف القرار، كأىميا أنيا تصرؼ قانكني ىي -1
  يعتبر كذلؾ يخرج عف نطاؽ القرارات اإلدارية  اتعبير عف اإلرادة يحدث أثران قانكنيان. فكؿ م

 عمكمان كبالتالي عف نطاؽ المكاكح.
قكاعد عامة، كىذا ىك جكىر ال كحة كما يميزىا عف القرار  قاعدة أك عدة تعتبر ال كحةثـ  -2

 ..1)اإلدارم الفردم

كبالرغـ مف أف ىذه المكاكح أك ا نظمة تتشابو مع القانكف مف الناحية المكضكعية ككنيا 
الصادرة تتضمف قكاعد عامة كمجردة، إ  أنو   يجكز ليا مخالفة القانكف أك التشريعات العادية 

يعمك القانكف أك  ثكذلؾ أخذان بمبدأ تدرج القكاعد القانكنية حيعف صاحب ا ختصاص ا صيؿ، 
التشريعات العادية التشريعات الفرعية. كىذا العمك نتيجة منطقية كما ذكرنا سمفان ككف التشريعات 

 ..2)العادية تعبير عف سيادة ا مة

اؤه أك تعديمو إ  بمقتضى قرار تنظيمي أخر، كبناء القرار التنظيمي أك ال كحة   يمكف إلغك 
عمى ذلؾ   يجكز أف يتـ إلغاء القرار التنظيمي أك ال كحي بقرار فردم، ككف أف السمطة التي 
أصدرتو ىي ذات السمطة التي تمتمؾ ص حية إلغاؤه أك تعديمو، كما يمكف إلغاء أك تعديمو مف 

 ..3)كالدستكر قبؿ السمطة ا عمى منيا كالقانكف

القرار اإلدارم الفردم أقؿ مف ال كحة، ككف ال كحة باعتبارىا قراران تنظيميان  كيرل الباحث أف
يضع قكاعد عامة كمجردة تككف بالتالي قكتيا أعمى مف القرار الفردم الذم يرتبط كجكده 

لؾ أف تحتـر مكجكد سمفان كسابقان عمى صدكره، كيترتب عمى ذ أك قانكف كصحتو بقرار تنظيمي
اإلدارة ىذا الترتيب عند إصدارىا قرارات فردية حيث تمتـز بالقكاعد التي تضمنتيا القرارات 

  التنظيمية أك ال كحية.
 أو األنظمة حق السمطة التنفيذية في إصدار الموائح: نياا ثا

يثكر التساؤؿ حكؿ السند القانكني لحؽ السمطة اإلدارية في إصدار المكاكح، كذلؾ بالنظر 
، قكاعد عامة مجردة يمكف أف تمس الحقكؽ كالحريات الفرديةككنيا تتضمف لخطكرة ىذه المكاكح 

، حيث يمكف إرجاعو بصفة عامة إلى أحد أمكر إلى آخر كالحؽ أف ىذا السند يختمؼ مف بمد
 عمى النحك التالي : ثة كىيث 

                                                           

 ..335-1/334ج. حسف، القضاء اإلدارم )(1
 ..64، كانظر: أبك راس، القانكف اإلدارم )ص.28-27صص . الحمك، القضاء اإلدارم )(2
 ..29-1/28. عبد الكىاب، القضاء اإلدارم )(3
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، كدستكر جميكرية .)النص الدستكرم كما ىك الشأف في الدستكر الفرنسي الحالي -
، ككذلؾ القانكف ا ساسي 2014ك 2012، كالدساتير ال حقة 1971مصر لسنة 

 إصدار المكاكح. الذم ينص صراحة حؽ السمطة التنفيذية في الفمسطيني المعدؿ
كيذا الذم يفسر النصكص التي تعيد إلى السمطة التنفيذية بميمة  مالعرؼ الدستكر  -

 ف يمنحيا الحؽ في إصدار المكاكح.أتنفيذ القكانيف تفسيران مف شأنو 
 ،في إصدار المكاكح سند عمى اإلط ؽالحؽ مسمطة التنفيذية لكأخيران قد   يككف  -

صكص الدستكر المكاكح مخالفة لن كانتكبالتالي في حاؿ إصدارىا ليذا النكع 
 ..1)المكتكب

في مصر منح المشرع الدستكرم الحؽ في إصدار المكاكح إلى ركيس الجميكرية حيث نص في ف
يصدر ركيس الجميكرية المكاكح ال زمة لتنفيذ عمى أنو   1971. مف دستكر 144المادة )

القكانيف، بما ليس فيو تعديؿ أك تعطيؿ ليا أك إعفاء مف تنفيذىا، كلو أف يفكض غيره في 
 . ككذلؾ جاء في نص إصدارىا. كيجكز أف يعيف القانكف مف يصدر القرارات ال زمة لتنفيذه

 ..2) بطيصدر ركيس الجميكرية لكاكح الضالمادة التي تمييا  

يصدر ركيس . عمى أنو  162فقد نصت المادة ) 2012أػما في دستكر مصر لسنة 
مجمس الكزراء المكاكح ال زمة لتنفيذ القكانيف، بما ليس فيو تعطيؿ أك تعديؿ أك إعفاء مف 

إصدارىا، إ  إذا حدد القانكف مف يصدر المكاكح ال زمة  فيتنفيذىا، كلو أف يفكض غيره 
يصدر ركيس مجمس الكزراء المكاكح ال زمة . منو عمى أنو  163كنصت المادة ) كما ذه .لتنفي

إلنشاء المرافؽ كالمصالح العامة كتنظيميا بعد مكافقة مجمس الكزراء. فيذا رتب ذلؾ أعباء 
. عمى 164. ككذلؾ المادة )"جديدة عمى المكازنة العامة لمدكلة، كجبت مكافقة مجمس النكاب

يصدر ركيس مجمس الكزراء لكاكح الضبط بعد مكافقة مجمس بط بأنو  حؽ إصدار لكاكح الض
 . الكزراء

                                                           
 ( مف الدستكر الفرنسي المساكؿ التي يقتصر عمييا مجاؿ القانكف، كمف ثـ نصت المادة 34عددت المادة .
 1962ؿ يدخؿ في مجاؿ السمطة ال كحية. كسار المشرع المغربي في دستكر . عمى أنو ما عدا ىذه المساك37)

. مف الدستكر المغربي لسنة 49ك 48عمى نفس النيج الذم سار عميو الدستكر الفرنسي، راجع نص المادة )
1962. 

 ..527-526. الحمك، القانكف اإلدارم )ص(1
 ..145/1971، الدستكر المصرم )ركيس الجميكرية. (2
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يصدر ركيس مجمس . عمى أنو  170في المادة ) 2014كجاء في دستكر مصر لسنة 
الكزراء المكاكح ال زمة لتنفيذ القكانيف بما ليس فيو تعطيؿ، أك تعديؿ، أك إعفاء مف تنفيذىا، كلو 

 . ككذلؾ إ  إذا حدد القانكف مف يصدر المكاكح ال زمة لتنفيذه إصدارىا، فيأف يفكض غيره 
يصدر ركيس مجمس الكزراء القرارات ال زمة إلنشاء المرافؽ نصت المادة التي تمييا عمى أنو  

 ..1) كالمصالح العامة كتنظيميا، بعد مكافقة مجمس الكزراء

ركيس مجمس الكزراء يصدر . مف ذات الدستكر عمى أنو  172كجاء في نص المادة )
  .لكاكح الضبط، بعد مكافقة مجمس الكزراء

كبناء عمى ما جاء في نصكص الدساتير المصرية السابقة ن حظ أف المشرع المصرم في 
كاف يعطي الحؽ في إصدار المكاكح لركيس الجميكرية، إ  أنو عكؼ عف  1971دستكر سنة 

في إصدار المكاكح إلى ركيس  الحؽ ىعطأ، حيث 2014ك 2012ىذا التكجو في دستكر 
مجمس الكزراء. إ  أنو قيد إصدار المكاكح بمكافقة مجمس الكزراء تارة، كتارة أخرل قيدىا بمكافقة 
مجمس النكاب، حيث تطمب المشرع الدستكرم المصرم مكافقة مجمس الكزراء عمى إصدار 

في  ،2012في دستكر  المكاكح التنظيمية كلكاكح الضبط، في حيف تطمب مكافقة مجمس النكاب
أعباء جديدة عمى  إصدار المكاكح التنظيمية المتعمقة بينشاء المرافؽ كالمصالح العامةرتب   حاؿ

 .المكازنة العامة لمدكلة

يعطي الحؽ في إصدار المكاكح  2002أما في فمسطيف فقد كاف القانكف ا ساسي لعاـ 
. عمى أنو 58حيث جاء في نص المادة )إلى ك ن مف ركيس السمطة الكطنية كمجمس الكزراء، 

لركيس السمطة الكطنية كلمجمس الكزراء التقدـ إلى المجمس التشريعي بمشركعات القكانيف  
صدار المكاكح كاتخاذ اإلجراءات ال زمة لتنفيذ القكانيف  .  كا 

متابعة  -5... يختص مجمس الكزراء بما يمي : عمى أنو   منو .72ذلؾ نص في المادة )كك
 . بأحكاميا، كاتخاذ اإلجراءات ال زمة لذلؾ ا لتزاـفيذ القكانيف كضماف تن

اعطى الحؽ في إصدار  2005المعدؿ لسنة  أما المشرع الفمسطيني في القانكف ا ساسي
المكاكح لمجمس الكزراء دكف ركيس السمطة الكطنية الفمسطينية، كبذلؾ يتضح لنا أف المشرع 

أسقط حؽ إصدار المكاكح عف ركيس  2005الفمسطيني في القانكف ا ساسي المعدؿ لسنة 
 السمطة الكطنية الفمسطينية كمنح ىذا الحؽ لمجمس الكزراء فقط.

                                                           

 ..171/2014، الدستكر المصرم )ةالحككم. (1
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 في الظروف العادية التي تصدر الموائح أو األنظمةأنواع  : الفرع الثاني
تشترؾ المكاكح مع القانكف مف حيث أنيما يتضمناف قكاعد عامة مجردة، كيختمفاف في 

 مبادئ عامة أساسية، بينما تقتصر المكاكح التنفيذية مضمكف كؿ منيما، فالقانكف يضع أك يقرر
عمى إيراد ا حكاـ التفصيمية التي يتعرض ليا القانكف، كما أف القانكف يصدر بعد إقراره  مث ن 

بؿ اإلدارية  مف السمطة التشريعية، أما القرارات التنظيمية أك المكاكح فتصدر عف السمطة التنفيذية
تنفيذية،  كحالتنفيذية في الظركؼ العادية إلى لكا. كتتنكع المكاكح التي تصدرىا السمطة جو عاـك ب

اكح تنظيمية، لذلؾ سكؼ نتناكؿ ىذه ا نكاع في ىذا الفرع بشيء مف ، كلك إدارم كلكاكح ضبط
 التفصيؿ عمى النحك التالي : 

 :  التنفيذية الموائح -1
 التنفيذ، مكضع القانكف كضع بغرض اإلدارة تصدرىا التي تمؾ المكاكح ىيالمكاكح التنفيذية 

أك  إليو ؼيتض أك فيو تعدؿ فأ تممؾ ف  كتدكر في فمكو، بو تقيدتك  لمقانكف تمامان  تخضع كىي
 . .1)تنفيذه تعطؿ

فالمكاكح التنفيذية تأتي بالقكاعد التفصيمية تيسيران لتنفيذ القانكف، فعادة ما تقتصر القكانيف 
كالخطكط العريضة لممكضكعات المراد تنظيمييا تاركة المساكؿ  ةعمى كضع ا حكاـ العام

التفصيمية التي يستدعييا تنفيذىا لمسمطة التنفيذية التي لدييا مف الدراية الفنية بحكـ احتكاكيا 
بالكاقع، كسرعة البت في ا مكر بسبب طبيعة تككينيا المختمؼ عف تككيف المجالس النيابية، 

 ..2)رىا بمؿء ىذا الفراغأكثر مف غي ليامما يسمح 
عمى ذلؾ فيف نطاؽ ال كحة التنفيذية يتحدد مف ككنيا عنصران مكم ن لمقانكف الذم  كبناءن 

كضعت تنفيذان لو، كتتضمف ا حكاـ التفصيمية ال زمة لتنفيذ الحكـ ا صمي المنصكص عميو 
 في القانكف.

كبصكرة عامة يمكف إجماؿ الحدكد الكاجب ا لتزاـ بيا في كضع المكاكح التنفيذية في النقاط 
 التالية : 
 أف تككف ا حكاـ الكاردة في ال كحة التنفيذية  زمة لتنفيذ القانكف.  -1
أف   يككف مف شأف ال كحة التنفيذية تعديؿ القانكف الذم تضعو مكضع التنفيذ أك   -2

 ف.غيره مف القكاني

                                                           

 ..31ص) . محمد، الكجيز في القضاء اإلدارم ..(1
 ..528. الحمك، القانكف اإلدارم )ص(2
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أف   يككف مف شأف ال كحة التنفيذية اإلعفاء مف تنفيذ القانكف الذم تضعو مكضع   -3
 التنفيذ أك غيره مف القكانيف.

أف   تتجاىؿ ال كحة التنفيذية بعض أحكاـ القانكف. فتضع اإلجراءات ال زمة لتنفيذ  -4
 ..1)بعض أحكامو كتترؾ البعض ا خر

القضاء  ـف حيث الشكؿ كتخضع لمطعف فييا باإللغاء أماقرارات إدارية م كىذه المكاكح تعتبر
 ..2) لو تنفيذان ع أك خارجة عف نطاؽ التشريع الذم صدرت اإلدارم إذا كانت مخالفة لمتشري

السمطة التنفيذية حقيا في كضع المكاكح التنفيذية مف النصكص الدستكرية التي  كتستمد
تخكليا ىذه الص حية، باعتبارىا السمطة المكمفة بتنفيذ القكانيف، كتتمتع بيذا الحؽ إف لـ ينص 

 ..3)القانكف صراحة عمى ضركرة إصدار المكاكح التنفيذية
نية الفمسطينية الحؽ في إصدار المكاكح المشرع الفمسطيني لـ يعط ركيس السمطة الكطك 
نما أعطى ىذا الحؽ لركيس مجمس الكزراء بعد مصادقة أسكة بالمشرع المصرم التنفيذية ، كا 
 ..4)المجمس

 :  الضبط لوائح -2

المكاكح التي تصدرىا السمطة التنفيذية بقصد المحافظة عمى تعرؼ لكاكح الضبط بأنيا  
 ..5)، ا مف العاـ كالصحة العامة كالسكينة العامة .)النظاـ العاـ بعناصره الث ثة

قكاعد عامة مكضكعية مجردة كغير شخصية تقيد بيا ىيكة بأنيا  البعض فيا ي حيف عر ف
 ..6)الضبط اإلدارم بعض أكجو النشاط الفردم حفاظان عمى النظاـ العاـ 

النظاـ العاـ، كمف قكاعد عامة كمجردة تيدؼ إلى المحافظة عمى   عرفيا أخركف بأنياك 
 أمثمتيا لكاكح المركر كالمكاكح المتعمقة بمراقبة ا غذية كالكقاية مف ا مراض المعدية كا كبكة

 ..1) ككذلؾ المحاؿ الخطرة
                                                           

 ..255. جماؿ الديف، المكاكح اإلدارية كضمانة الرقابة اإلدارية )ص(1
 ..83. أبك العينيف، اختصاص مجمس الدكلة )ص(2
 ..12لمقكانيف )ص. إدعيس، المكاكح التنفيذية (3
 ..1/109. أبك سميدانة، مكسكعة القضاء اإلدارم في فمسطيف )ج(4
  كذىب بعض الفقو بأف ىناؾ مككنات جديدة كىي احتراـ كرامة اإلنساف كاآلداب العامة، انظر: غانـ، الكسيط

 ..115في مبادئ القانكف اإلدارم في فمسطيف )ص
 ..84)ص. أبك العنيف، اختصاص مجمس الدكلة (5
 ..437. الجرؼ، القانكف اإلدارم )ص(6
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أما المعني ا صط حي لمضبط اإلدارم أك البكليس اإلدارم، فيك تعبير يطمؽ عمى 
ا صط ح الكظيفي يقصد بو النشاط  معنييف متباينيف، أحدىما كظيفي كالثاني عضكم، ففي

الذم تتك ه الييكات اإلدارية مستيدفة بو المحافظة عمى النظاـ العاـ بعناصره الث ثة كىي تقرير 
ا مف العاـ كتكفير السكينة العامة كصيانة الصحة العامة، أما ا صط ح العضكم فيقصد بو 

 ..2)مكف بمزاكلة ىذا النشاطك فييا الذيف يقالسمطة التنفيذية ممثمة في ىيكاتيا اإلدارية كمكظ

ذا كاف لمسمطة التنفيذية أف تصدر في الظركؼ العادية قرارات تنفيذية بغرض تسييؿ  كا 
تنفيذ القكانيف باعتبار أف ىذه ا خيرة قد تتضمف المبادئ كا سس العامة، كيترؾ تفصيؿ ذلؾ 

القرارات القاكمة بذاتيا ك  تستند إلى لمقرارات التنفيذية، فيف ليا بذات الكقت أف تصدر مف 
قانكف، كتتضمف قكاعد عامة لغرض إشباع الحاجات العامة أك لحماية النظاـ العاـ عف طريؽ 

 ..3)لكاكح الضبط

بالضركرة مف  ميمة بالغة ا ىمية لتعمقيا مباشرة بحياة ا فراد كتقيد حرياتيـكىذه المكاكح 
 ..4)عمى مخالفييا مر كنكاىي كتكقع العقكبات نيا تتضمف أكاك  الناحية العممية،

لركيس  1971حيث منح الحؽ في إصدار لكاكح الضبط في دستكر مصر لسنة 
، "يصدر ركيس الجميكرية لكاكح الضبط. حيث جاء فييا  145الجميكرية بناء عمى المادة )

السماح بأف كلعؿ الحكمة مف قصر أداة إصدار لكاكح الضبط عمى القرارات الجميكرية دكف 
 ..5)تصدر بأداة أدني مف ذلؾ لخطكرة تمؾ المكاكح نظران لمساسيا بالحريات العامة كحقكؽ ا فراد

لركيس  .)2014أك دستكر  .)2012في حيف ينعقد ىذا الحؽ سكاء في دستكر مصر لسنة 
 عمييا.، كلخطكرة ىذا النكع مف المكاكح تطمب المشرع مكافقة مجمس الكزراء مجمس الكزراء

                                                                                                                                                                     

 ..484. الحمك، القانكف اإلدارم )ص(1
ص : محيك، محاضرات في المؤسسات اإلدارية ).، كانظر283ز القانكف اإلدارم )ص. رس ف، كجي(2
 ..399-398ص
 ..27. الدليمي، حدكد سمطة الضبط في الظركؼ العادية )ص(3
 ..1/242) . القبي ت، القانكف اإلدارم(4
 ..1/107. أبك سميدانة، مكسكعة القضاء اإلدارم في فمسطيف )ج(5
 ( عمى أنو )يصدر ركيس مجمس الكزراء لكاكح الضبط بعد  2012. مف دستكر مصر لسنة 164حيث قضت المادة

 .مكافقة مجمس الكزراء.
 ( الكزراء لكاكح الضبط، بعد عمى أنو )يصدر ركيس مجمس  2014. مف دستكر مصر لسنة 172حيث قضت المادة

 مكافقة مجمس الكزراء..
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كباستقراء نصكص القانكف ا ساسي ن حظ أف المشرع لـ ينص صراحة عمى ىذا النكع مف 
المكاكح إ  إننا نستطيع أف نستنبطيا مف نصكصو التي حدد فييا اختصاصات مجمس الكزراء، 

حيث جاء في نص المادة ، ـ ف ىدؼ ىذا النكع مف المكاكح ىك المحافظة عمى النظاـ العا
  .مسؤكلية حفظ النظاـ العاـ كا مف الداخمي -7...   رتيا السابعة عمى أنو . في فق69)
 :  التنظيمية الموائح -3

تعرؼ المكاكح التنظيمية بأنيا  المكاكح المستقمة التي تصدر عف السمطة التنفيذية بغرض 
 ..1)تنظيـ المرافؽ كالمصالح العامة في الدكلة 

إناطة ا ختصاص بكضع ىذا النكع مف المكاكح بالسمطة التنفيذية بأف ىذه ا خيرة  كتبرير
ىي التي تشرؼ عمى سير المرافؽ العامة، كبالتالي ىي ا قدر عمى اختيار أنسب الطرؽ لتنظيـ 

 ..2)سير العمؿ بيا
 .).146حيث أسند المشرع المصرم إصدار المكاكح التنظيمية إلى ركيس الجميكرية في المادة )

ي ممارسة ىذا فأف يممؾ ركيس الجميكرية تفكيض سكاه  دكف ،1971مف دستكر
 ..3)ا ختصاص

سمطة إصدار المكاكح  .)2014كدستكر  .)2012في حيف أناط المشرع المصرم في دستكر  
 التنظيمية إلى مجمس الكزراء.

                                                           
 ..115الشاعر، كأبك كمكب، المدخؿ لدراسة العمـك القانكنية )ص .(1
 ..116الشاعر، كأبك كمكب، المرجع السابؽ )ص .(2
 عمى أنو )يصدر ركيس الجميكرية القرارات ال زمة إلنشاء  1971. مف دستكر مصر لسنة 146قضت المادة ) حيث

 .كتنظيـ المرافؽ كالمصالح العامة.
حيث قضت المحكمة الدستكرية العميا بمصر بأنو ) ... حيث إف ا ختصاص بينشاء كتنظيـ المرافؽ كالمصالح العامة معقكد  .(3

مف الدستكر، كذلؾ لخطكرة كأىمية ىذا ا ختصاص، إذ أف إنشاء كتنظيـ مثؿ ىذه  146كحده طبقان لنص المادة لركيس الجميكرية 
المرافؽ يتطمب استخداـ كساكؿ القانكف العاـ التي قد تمس حقكؽ ا فراد كحرياتيـ، مما يستتبع إحاطة ىذا اإلنشاء أك التنظيـ 

ىذا  1971مف ىذه الحقكؽ كالحريات لو ما يبرره مف كاقع الحاؿ، كلذلؾ فقد ناط دستكر بالضمانات التي تكفؿ التأكد مف أف ما تمسو 
حكـ المحكمة  ا ختصاص بركيس الجميكرية كحده، كلـ يعط لو حؽ تفكيض غيره مف الكزراء في ممارسة ىذا ا ختصاص..

 )مكقع إلكتركني.. 16/3/2003العميا  دستكرية  بجمسة قضاكية المحكمة الدستكرية  21لسنة  154الدستكرية العميا في القضية رقـ 
 ( عمى أنو )يصدر ركيس مجمس الكزراء المكاكح  2012. مف دستكر مصر لسنة 163حيث قضت المادة

ال زمة إلنشاء المرافؽ كالمصالح العامة كتنظيميا بعد مكافقة مجمس الكزراء. فيذا رتب ذلؾ أعباء جديدة عمى 
 ..دكلة، كجبت مكافقة مجمس النكابالمكازنة العامة لم

 ( عمى أنو )يصدر ركيس مجمس الكزراء القرارات  2014. مف دستكر مصر لسنة 171حيث قضت المادة
 .ال زمة إلنشاء المرافؽ كالمصالح العامة كتنظيميا، بعد مكافقة مجمس الكزراء.
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إلى مجمس الكزراء سمطة إصدار المكاكح التنظيمية الدستكرم في فمسطيف كأعطى المشرع 
 يختص  . مف القانكف ا ساسي في فقرتيا التاسعة عمى أنو70حيث جاء في نص المادة )

كالمؤسسات كالسمطات أك ما في حكميا مف  أ. إنشاء أك إلغاء الييكات:  مجمس الكزراء بما يمي
ف ينظـ كؿ منيا أكحدات الجياز اإلدارم التي يشمميا الجياز التنفيذم التابع لمحككمة، عمى 

 . ... بقانكف

حؽ مجمس  مصادرةحيث يقصد بعبارة  أف ينظـ كؿ منيا بقانكف  الكاردة في النص السابؽ 
الكزراء في إنشاء الييكات كمف في حكميا، حيث قيد مجمس الكزراء بكممة بقانكف، حيث تعني 

ثـ فيف أف يصدر قانكف خاص بكؿ مؤسسة أك ىيكة أك مصمحة أك مرفؽ عمى حدة، كمف 
سمطة إنشاء الييكات كالمؤسسات معقكد لممجمس التشريعي، عمى أف يقكـ مجمس الكزراء بتنظيـ 

 ..1)ىذه المرافؽ كتسيير عمميا مف خ ؿ إصدار المكاكح المستقمة لذلؾ

الحؽ في تعييف  ليا. .). مف القانكف ا ساسي69استنادان إلى الفقرة العاشرة مف المادة )ك 
. مف القانكف ا ساسي التي 70كالمؤسسات بمكجب الفقرة )ب. مف المادة ) رؤساء الييكات

تعييف رؤساء الييكات كالمؤسسات المشار إلييا في البند )أ. أع ه كاإلشراؼ  نصت عمى أنو 
 .  حكاـ القانكف عمييا كفقان 

 التي تصدر في الظروف العاديةالرقابة القضائية عمى الموائح المطمب الثاني : 
كانت اإلدارة في اتصاؿ داكـ مع ا فراد مف خ ؿ ما تصدر مف قرارات  كحية  لما

كقرارات فردية قد تؤدم إلى إلحاؽ ا ضرار بيـ، فكاف مف مقتضيات العدالة كمقكماتيا أف 
تخضع اإلدارة لحكـ القانكف إعماؿ لمبدأ المشركعية، كأف تككف كممة القانكف ىي العميا ك  يعمى 

يتحقؽ ذلؾ في الكاقع العممي كاف  بد مف تنظيـ رقابة قضاكية عمى أعماؿ عمييا، كلكي 
 اإلدارة، تضمف سيادة حكـ القانكف.

 جية الختصاص القضائي بالرقابة عمى الموائح أو األنظمةالفرع األول : 
تختمؼ الرقابة القضاكية عمى المكاكح باخت ؼ التشريعات التي تخالفيا، فالمستقر فقيان 

أف المكاكح متى كانت مخالفة لمقكانيف العادية يككف ا ختصاص معقكد لمقضاء اإلدارم،  كقضاءن 

                                                           

 ..88. غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص(1
 ( مف القانكف ا ساسي عمى أنو )تحديد اختصاصات الكزارات 69حيث قضت الفقرة العاشرة مف المادة .

 كالييكات كالسمطات كالمؤسسات التابعة لمجياز التنفيذم كافة، كما في حكميا..
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كمتى كانت المخالفة تخالؼ نص دستكرم فينو في ىذه الحالة ينعقد ا ختصاص لمقضاء 
 الدستكرم.

 أولا : رقابة القضاء اإلداري عمى الموائح أو األنظمة التي تصدر في الظروف العادية

، حيث تعرؼ القضاء اإلدارم رقابتو عمى أعماؿ اإلدارة مف خ ؿ دعكل اإللغاءيباشر 
دعكل قضاكية تيدؼ إلى  إعداـ قرار إدارم غير مشركع، مما يترتب عمى دعكل اإللغاء بأنيا  

 ..1)ذلؾ إبطاؿ كافة ا ثار التي ترتبت عمى ىذا القرار غير المشركع

دارم بفحص مشركعية القرار اإلدارم، فيذا مف خ ؿ دعكل اإللغاء يقكـ القاضي اإلك 
انتيي إلى عدـ مشركعيتو يحكـ القاضي اإلدارم بيلغاء القرار اإلدارم، ك  يممؾ القاضي تعديؿ 

 ..2)القرار المطعكف فيو أك استبدالو بقرار آخر

أكؿ شيء يتصدل لو قاضي اإللغاء كيتأكد منو ىك مدل تكافر الشركط ال زمة لقبكؿ ك 
لغاء قبؿ الخكض في مكضكع الدعكل المقامة أمامو، كذلؾ  ف الدعكل اإلدارية   دعكل اإل

تختمؼ عف أية دعكل أخرل سكاء أكانت مدنية أـ جناكية، كبما أف الدعكل ىي تصرؼ قانكني 
فينو يمـز لصحتيا عدة شركط يجب تكافرىا منيا ما ىك خاص بشخص المدعي مف خ ؿ 

ة اإلدارة كتحريؾ دعكل ضدىا كالتأكد مف أف طبيعة العمؿ البحث في مدل أحقيتو في مخاصم
اإلدارم يقبؿ المخاصمة القضاكية، كأيضان أف تتكافر لدل المدعي مصمحة حقيقية في مخاصمة 

 ..3)اإلدارة كالتأكد مف مشركعية ىذه المصمحة

ف تتكافر في دعكل اإللغاء الشركط الخاصة بالشكؿ أباإلضافة إلى تمؾ الشركط يجب 
جراءات انعقاد الخصكمة كمدل ا لتزاـ بمكاعيد إقامة الدعكل أماـ القضاء، فيذا ما تكافرت  كا 
جميع ىذه الشركط فيف عمى القاضي اإلدارم قبكؿ الدعكل المقامة مف أحد طرفي النزاع كالسير 

في بيجراءاتيا عمى الكجو المحدد في القانكف، أما إذا تخمؼ أحد ىذه الشركط ف  يممؾ القاضي 
 ..4)ىذه الحالة أف يبحث في مكضكع الدعكل كيجب عميو الحكـ برد الدعكل شك ن 

                                                           

 ..227. غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص(1
 ..366)ص. رس ف، كسيط القضاء اإلدارم (2
 ..336. الطماكم، قضاء اإللغاء )ص(3
 ..215. الغكيرم، قضاء اإللغاء في ا ردف )ص(4
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ككفقان لمقضاء اإلدارم الفرنسي كالمصرم كالفمسطيني، يككف القرار غير مشركع إذا شابو 
عيب مف العيكب ا تية : عدـ ا ختصاص، عيب الشكؿ، عيب السبب، ا نحراؼ بالسمطة، أك 

 ..)مخالفة القانكف
 انياا : رقابة القضاء الدستوري عمى الموائح أو األنظمة التي تصدر في الظروف العاديةث

ة عمى دستكرية القكانيف تعني الرقابة القضاكية كجكد ىيكة قضاكية تتكلى الرقاب 
، كلما كاف مكضكع الرقابة الدستكرية كالمساكؿ التي تثيرىا تؤلؼ مسألة قانكنية، كىي .)كالمكاكح
مف مدل تطابؽ القانكف أك المكاكح أك عدـ مطابقتيا مع أحكاـ الدستكر، فمف المنطقي التحقؽ 

 ..1)أف يعيد بيذه الرقابة إلى ىيكة قضاكية

ا عماؿ اإلدارية بالنظر إلى صدكرىا مف  ؿتعتبر المكاكح كفقان لممعيار الشكمي مف قبيك 
اؿ التشريعية لما تنطكم عميو مف ة، كلكنيا مف الناحية المكضكعية تعتبر مف ا عمىيكة إداري

 ..2)قكاعد عامة كمجردة، كبيذا المعنى ا خير تككف شبيية بالتشريع

حيث اتضح لنا أف السمطة التنفيذية تصدر في الظركؼ العادية ث ثة طكاكؼ مف المكاكح 
  كىي المكاكح التنفيذية كالمكاكح التنظيمية كأخيران لكاكح الضبط اإلدارم.

عمى قكاعد عامة  ا خيرةأف ىذه المكاكح تختمؼ عف المكاكح الفردية إذ   تشتمؿ ىذه  إ 
 ..3)كمجردة، كبالتالي   تخضع لمرقابة الدستكرية، مثؿ قرار تعييف مكظؼ أك ترقيتو

ما أف تتـ بطريقة الدفع إف طرؽ الرقابة القضاكية عمى دستكرية القكانيف في الدكؿ إ
أك رقابة الدعكل المباشرة  ،ا متناع عف تطبيؽ القانكف المخالؼ لمدستكرالفرعي كىي رقابة 

أك بطريقة المزج بيف الدعكل ا صمية  ،دعكل اإللغاء.الدعكل ا صمية أك ) كتسمى أيضان 

                                                           
  ،لمزيد مف اإليضاح حكؿ دعكل اإللغاء، انظر : غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف

 اإلدارم الفمسطيني.كانظر: صادؽ: عمى، دعكل اإللغاء...، كانظر: بعمكشة،  إجراءات التقاضي أماـ القضاء 
  : لمزيد مف اإليضاح حكؿ الدعكل الدستكرية، انظر: التركماني، القضاء الدستكرم في فمسطيف، كانظر

 السيقمي، حجية ا حكاـ الدستكرية كآثارىا كفقان لقانكف المحكمة الدستكرية العميا... .
 ..,10-9العبد اهلل، الرقابة عمى دستكرية القكانيف )ص ص  .(1
 ..113عبد المجيد، أصكؿ الرقابة القضاكية عمى دستكرية القكانيف كالمكاكح )ص .(2
 ..112عبد المجيد، المرجع السابؽ )ص . (3
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ف يتقدـ ا فراد بالطعف بعدـ دستكرية أالمباشرة كالدفع بعدـ الدستكرية كيتـ ا سمكب ا خير ب
  ..1)اكـقانكف ما أماـ المح

كشأف ساكر الدعاكل القضاكية ا خرل،  شأنيا مف حيث شركط قبكلياكالدعكل الدستكرية 
ف بد مف تحقؽ عدة شركط حتى تتصؿ الدعكل الدستكرية بالمحكمة المختصة اتصا ن صحيحان 

    ..2)تمكنيا مف مباشرة اختصاصاتيا حسب ا صكؿ

مشركعية القرار اإلدارم كىي عيب عدـ كأجو عدـ الدستكرية خمسة مثؿ أكجو عدـ  
ا ختصاص، كعيب الشكؿ، كعيب المحؿ، كعيب السبب، كأخيران عيب الغاية مف التشريع )غاية 
القانكف.، أك ما يسمى بعيب ا نحراؼ التشريعي، كيكفي تحقؽ عيب كاحد منيا أك كجيان مف 

 ..3)إلبطاؿ أك ا متناع عف تطبيقياعدـ الدستكرية ىذه ليككف القانكف أك المكاكح معيبة ككاجبة ا

 الفرع الثاني : المحكمة المختصة بالرقابة عمى الموائح أو األنظمة في فمسطين
سكاء دعكل سكاء الدعكل اإلدارية  ي القاضي مف فحص شركط قبكؿ الدعكلبعد أف ينتي

مشركعية ، يتنقؿ إلى فحص الدعكل مف الناحية المكضكعية كالبحث في مدل أك الدستكرية
القرار اإلدارم المطعكف فيو مف خ ؿ مطابقتو بالقكاعد القانكنية المتصمة بأم مف عناصره، 
حيث أف القاعدة فيما يتعمؽ بالقرارات اإلدارية تفترض أنيا صدرت صحيحة مطابقة لمقانكف في 

 كافة عناصرىا مالـ يثبت عكس ذلؾ.
القضاء المكحد، حيث أسند ميمة ي حظ أف النظاـ القانكني الفمسطيني أتبع نظاـ ك 

الفصؿ في المنازعات اإلدارية إلى المحكمة العميا، كالتي تتربع عمى قمة اليـر القضاكي في 
بشأف الفصؿ في المنازعات اإلدارية، حيث  2016. لسنة 3فمسطيف قبؿ إصدار قانكف رقـ )

يا بالنظر في الطعكف أككؿ لممحكمة العميا النظر في المنازعات اإلدارية إلى جانب اختصاص
المدنية كالجزاكية بصفتيا محكمة نقض، كأككؿ إلييا أيضان النظر في القضايا الدستكرية بصفتيا 

، كبالتالي فيف المحكمة العميا ليا ث ث اختصاصات تتمثؿ عمى النحك .)محكمة دستكرية مؤقتة
 اآلتي :

                                                           
 )مكقع إلكتركني.. الزاممي، الرقابة عمى دستكرية القكانيف .(1
 ..120التركماني، القضاء الدستكرم في فمسطيف ... )ص. (2

 ..127عبد الكىاب، رقابة دستكرية القكانيف )ص .(3
 ( تتكلى المحكمة العميا عمى أنو ) 2001. لسنة 5. مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ )37حيث قضت المادة

اختصاص مؤقتان كؿ المياـ المسندة لممحاكـ اإلدارية كالمحكمة الدستكرية العميا لحيف تشكيميا بقانكف ما لـ تكف داخمة في 
 جية قضاكية أخرل كفقان لمقكانيف النافذة..
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المياـ المسندة إلى  تنعقد المحكمة العميا بصفتيا محكمة عدؿ عميا لمنظر في كؿ -
 ..)المحاكـ اإلدارية

كتنعقد بصفتيا محكمة نقض لمنظر في الطعكف المقامة في ا حكاـ النياكية التي  -
 ..)تصدر عف القضاء المدني كالجزاكي

بصفتيا محكمة دستكرية لمنظر في دستكرية القكانيف كالمكاكح أك ا نظمة كتفسير  كتنعقد -
النصكص المتعمقة بالقانكف ا ساسي كالتشريعات، كالفصؿ في تنازع ا ختصاص بيف 

 ..)الجيات القضاكية

 لسنة. 5) رقـ النظامية المحاكـ تشكيؿ قانكف مف. 33) المادة تضمنت سبؽ ما عمى كتأكيدان 
 أنو عمى منيا، الثانية الفقرة في جاء العميا، العدؿ محكمة اختصاصات عف الحديث 2001

 الشأف ذكك يقدميا التي الطمبات -2: .....  يمي فيما بالنظر العميا العدؿ محكمة تختص 
 الصادرة ا مكاؿ أك با شخاص الماسة النياكية اإلدارية القرارات أك ا نظمة أك المكاكح بيلغاء
 . المينية النقابات ذلؾ في بما العاـ القانكف أشخاص عف

                                                           
 ( مف القانكف ا ساسي الفمسطيني المعدؿ عمى أنو )تتكلى المحكمة العميا مؤقتان كؿ المياـ 104حيث قضت المادة .

قكانيف المسندة لممحاكـ اإلدارية كالمحكمة الدستكرية العميا ما لـ تكف داخمو في اختصاص جية قضاكية أخرل كفقان لم
 النافذة.

 ( عمى أنو )تتككف المحكمة  2001. لسنة 5. مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ )23حيث جاء في نص المادة
 .محكمة العدؿ العميا -2محكمة النقض.  -1العميا: 

ـ النظامية عمى أك ن : تتككف المحاكعمى أنو ) 2005. لسنة 15رقـ ) . مف قانكف السمطة القضاكية10كقضت المادة )
  النحك التالي :

 المحكمة العميا كتتككف مف : -1
 أ. محكمة النقض.

  ب. محكمة العدؿ العميا.
  محاكـ ا ستكناؼ. -2
  محاكـ البداية. -3
  محاكـ الصمح. -4

 ثانيان : يحدد القانكف طرؽ تشكيؿ المحاكـ كاختصاص كؿ درجة مف درجاتيا كشركط انعقاد ىيكاتيا.
 1. مف القانكف ا ساسي الفمسطيني كحددت اختصاص المحكمة الدستكرية العميا بقكليا )103المادة ) حيث قضت- 

 تشكؿ محكمة دستكريو عميا بقانكف كتتكلى النظر في :
 أ. دستكرية القكانيف كالمكاكح أك النظـ كغيرىا.    
 ب. تفسير نصكص القانكف ا ساسي كالتشريعات.   
 تنازع ا ختصاص بيف الجيات القضاكية كبيف الجيات اإلدارية ذات ا ختصاص القضاكي.  ج. الفصؿ في   
 يبيف القانكف طريقة تشكيؿ المحكمة الدستكرية العميا، كاإلجراءات الكاجبة اإلتباع، كاآلثار المترتبة عمى أحكاميا.. -2
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تعتبر محكمة العدؿ العميا بمثابة محكمة القضاء اإلدارم في فمسطيف فيي تقتصر عمى نظر ك 
 ،.1)دعكل اإللغاء فقط دكف باقي الدعاكل اإلدارية ا خرل

كبالتالي كانت المحكمة العميا تمتمؾ ص حية النظر في المنازعات اإلدارية بصكرة 
اعطاء المحكمة العميا ىذه الميمة يؤكد عمى عدـ استق لية القضاء اإلدارم ككف ك مؤقتة، 

ىـ ذكاتيـ ينعقدكف بالصكر السابؽ ذكرىا، كدليؿ عمى ذلؾ فيف محكمة .)أعضاء المحكمة العميا
تنعقد مف ركيس المحكمة العميا كالذم يترأس أيضان محكمة النقض عندما تنعقد  العدؿ العميا

المحكمة العميا بصفتيا محكمة نقض في الطعكف المدنية كالجزاكية، كىذا ما أكدتو المادة 
(37.(. ( 2001. لسنة 5مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ. 

يجيز إنشاء محكمة إدارية  2005المعدؿ لسنة  الفمسطيني ا ساسيكلما كاف القانكف 
يجكز بقانكف إنشاء محاكـ إدارية لمنظر في المنازعات اإلدارية كالدعاكل التأديبية، كيحدد بقكلو  

 ..2) القانكف اختصاصاتيا ا خرل، كاإلجراءات التي تتبع أماميا

 رقـ اإلدارية المنازعات في الفصؿ بشأف قانكف بناء عمى ما نصت عميو المادة السابقة صدر
 نصت حيث اإلدارية المحكمة إلىالفصؿ في المنازعات اإلدارية كأككؿ ميمة  2016 لسنة. 3)

 منيا الثانية الفقرة في اإلدارية المحكمة اختصاص عف حديثيا عند القانكف ىذا مف الثالثة المادة
 الشأف ذكك يقدميا التي ا ستدعاءات -2 : ... يمي فيما بالنظر اإلدارية المحكمة تختص 

 الصادرة ا مكاؿ أك با شخاص الماسة النياكية اإلدارية القرارات أك ا نظمة أك المكاكح بيلغاء
 . النقابات ذلؾ في بما العاـ القانكف أشخاص عف

. منو جاءت 33كفي المادة ) 2001. لسنة 5كبالعكدة إلى قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ )
 ت محكمة العدؿ العميا عمى سبيؿ الحصر بقكليا : لتحدد اختصاصا

 :  تختص محكمة العدؿ العميا بالنظر فيما يمي
                                                           

 ..57فمسطيف )ص. أبك سميدانة، الخصكمة اإلدارية كمستقبؿ القضاء اإلدارم في (1
 ( تنعقد محكمة عمى أنو ) 2001. لسنة 5. مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ )32حيث قضت المادة

العدؿ العميا مف ركيس المحكمة العميا كقاضييف عمى ا قؿ، كعند غياب الركيس يرأس المحكمة أقدـ نكابو، 
 فالقاضي ا قدـ في ىيكة المحكمة..

 ( مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية عمى أنو )تتكلى المحكمة العميا مؤقتان كؿ المياـ 37حيث قضت المادة .
المسندة لممحاكـ اإلدارية كالمحكمة الدستكرية العميا لحيف تشكيميا بقانكف ما لـ تكف داخمة في اختصاص جية 

 قضاكية أخرل كفقان لمقكانيف النافذة..
 ..102/2005ي الفمسطيني المعدؿ ). السمطة القضاكية، القانكف ا ساس(2
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 الطعكف الخاصة با نتخابات. -1
الشأف بيلغاء المكاكح أك ا نظمة أك القرارات اإلدارية  الطمبات التي يقدميا ذكك -2

النياكية الماسة با شخاص أك ا مكاؿ الصادرة عف أشخاص القانكف العاـ بما في 
 ذلؾ النقابات المينية.

الطمبات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس التي يطمب فييا إصدار أكامر  -3
 مشركع.اإلفراج عف ا شخاص المكقكفيف بكجو غير 

المنازعات المتعمقة بالكظاكؼ العمكمية مف حيث التعييف أك الترقية أك الع كات أك  -4
المرتبات أك النقؿ أك اإلحالة إلى المعاش أك التأديب أك ا ستيداع أك الفصؿ، كساكر 

 ما يتعمؽ با عماؿ الكظيفية.
كفقان  حكاـ رفض الجية اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ أم قرار كاف يجب اتخاذه  -5

 القكانيف أك ا نظمة المعمكؿ بيا.
 ساكر المنازعات اإلدارية. -6
المساكؿ التي ليست قضايا أك محاكمات بؿ مجرد عراكض أك استدعاءات خارجة  -7

 عف ص حية أم محكمة تستكجب الضركرة الفصؿ فييا تحقيقان لمعدالة.
 ..1)أية أمكر أخرل ترفع إلييا بمكجب أحكاـ القانكف -8

القانكف لقبكؿ أم طمب أك طعف مقدـ إلى محكمة العدؿ العميا سكاء أكاف مقدـ مف  كاشترط
. 34ا فراد أك الييكات أف يككف سبب الطعف متعمقان بأمكر معينة أكردىا المشركع في المادة )

يشترط في الطمبات كالطعكف المرفكعة بقكليا :  2001مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية لسنة 
. مف ىذا القانكف أف يككف 33) اد أك الييكات الكاردة في المادةعدؿ العميا مف ا فر لمحكمة ال

 : سبب الطعف متعمقان بكاحد كأكثر مما يمي

 ا ختصاص. -1
 كجكد عيب في الشكؿ.  -2
 مخالفة القكانيف أك المكاكح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا. -3
 في استعماؿ السمطة عمى الكجو المبيف في القانكف.  التعسؼ أك ا نحراؼ -4

                                                           

 ..2001لسنة  33/5) قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية ،المحكمة العميا .(1



222 
 

كبناء عمى ما كرد في نص المكاد السابقة فيف الباحث يرل كبحؽ أف اختصاص محكمة العدؿ  
العميا يقتصر فقط عمى اإللغاء دكف التعكيض، سكاء مف الناحية النظرية أك مف الناحية العممية 

 عمى حد سكاء.

اىا تؤكد أف النظاـ الفمسطيني يتبنى النظاـ المكحد بالرغـ مف ىذه الشكاىد التي استعرضنك 
 بعض السمات التي تبناىا مف نظاـ القضاء المزدكج.

كالمصرم يرل غير ذلؾ حيث يرل أف اختصاص  .1)إ  أف ىناؾ جانب مف الفقو الفمسطيني
محكمة العدؿ العميا تحمؿ بيف ثناياىا اإللغاء كالتعكيض معكليف في رأييـ عمى الفقرة السادسة 

ساكر  كالتي جاء فييا  2001. مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية لسنة 33مف المادة )
ا ظاىر العبارة كترككا مضمكنيا ىذا مف إ  أنيـ في حقيقة ا مر أخذك  .2) المنازعات اإلدارية

. التي تمي المادة السابؽ ذكرىا 34ناحية، كمف ناحية أخرل تجاىمكا ما كرد في نص المادة )
مباشرة حيث حددت شركط الكاجب تكافرىا في الطمبات كالطعكف المقدمة لمحكمة العدؿ العميا، 

فيف المقصكد بساكر المنازعات  حيث اقتصرت الشركط عمى عيكب القرار اإلدارم، كبالتالي
 اإلدارية كافة المنازعات التي تككف اإلدارة طرفان فييا.

كما كأغفؿ أصحاب الرأم القاكؿ بأف محكمة العدؿ العميا محكمة إلغاء كتعكيض ما جاء في 
. مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية في الباب الرابع عشر حكؿ 284نص المادة )
كمات المتبعة أماـ محكمة العدؿ العميا، كالتي جاء فييا عمى تحديد مدة معينة أصكؿ المحا

 لمطعف في القرار اإلدارم حيث قضت عمى أنو :

يككف ميعاد تقديـ ا ستدعاء إلى محكمة العدؿ العميا ستيف يكمان مف تاريخ نشر القرار  -1
إلدارة أك اإلدارم المطعكف فيو أك تبميغو إلى صاحب الشأف، كفي حالة رفض ا

امتناعيا عف اتخاذ أم قرار يبدأ الميعاد مف تاريخ انقضاء ث ثيف يكمان عمى تقديـ 
 ... .الطمب إلييا.

كبالتالي فينو يتضح جميان أف الباب الرابع عشر مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية 
العدؿ العميا لـ يتناكؿ كالمتعمؽ بأصكؿ المحاكمات المتبعة أماـ محكمة  2001. لسنة 2رقـ )

 ..3)في مكاده أم نص صريح أك ضمني يفيد بأف اختصاص محكمة العدؿ العميا إلغاء كتعكيض
                                                           

 ..105-103صص . بعمكشة، إجراءات التقاضي أماـ القضاء اإلدارم الفمسطيني )(1
 ..62-59صص . أبك سميدانة، الخصكمة اإلدارية كمستقبؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )(2
 ..222غانـ، الكسيط في الفضاء اإلدارم في فمسطيف )ص. (3
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المنازعات  بشأف الفصؿ في 2016. لسنة 3رقـ )كما كأف المشرع نص صراحة في قانكف 
اإلدارية بأف اختصاص المحكمة اإلدارية يتمثؿ في اإللغاء كالتعكيض مما يدلؿ ذلؾ أنو لك أراد 
لغاء قبؿ صدكر ىذا القانكف لنص صراحة عمى  أف يككف القضاء اإلدارم في فمسطيف قضاء كا 

 ذلؾ.

مة العدؿ كيرل الباحث كبحؽ أف ما اتجو بو الفقو كالقضاء الفمسطيني عمى أف اختصاص محك
حالة منازعات التعكيض سكاء التي تنشئ عف إلغاء القرارات  العميا يقتصر عمى اإللغاء فقط، كا 
اإلدارية أك تمؾ التي تنشئ عف العقكد اإلدارية إلى المحاكـ العادية ليك القكؿ الصحيح إعما ن 

 لما كرد في نصكص القانكف عمى الكجو الصحيح.

بشأف الفصؿ  2016. لسنة 3نحى أخر بعد إصدار قانكف رقـ )إ  أف المشرع الفمسطيني اخذ م
في المنازعات اإلدارية، حيث اسند المشرع مف خ ؿ ىذا القانكف الفصؿ في المنازعات 

ف معمكؿ بو قبؿ خ فان لما كا إلى محاكـ مختصة منفصمة عف القضاء العادم، .)اإلدارية
في ىذه المنازعات إلى قضاة منتدبيف مف  صدكر ىذا القانكف، بالرغـ مف اسناد ميمة الفصؿ

 ..)قبؿ المجمس ا عمى لمقضاء مف محاكـ ا ستكناؼ في القضاء النظامي

يخطك نحك تبني نظاـ القضاء المزدكج إلى حد كبناء عمى ذلؾ يتضح أف المشرع الفمسطيني 
لفصؿ في بشأف ا 2016. لسنة 3قانكف رقـ ). مف 3، حيث جاء في نص المادة )كبير نسبيان 

تختص المحكمة اإلدارية فيما   لتحدد اختصاص المحكمة اإلدارية عمى أنو المنازعات اإلدارية
 يمي : 
الطعكف ا نتخابية التي تجرل كفقان لمقكانيف كا نظمة المعمكؿ بيا ما لـ يرد نص في  -1

 قانكف أخر عمى إعطاء ىذا ا ختصاص لمحكمة أخرل.
شأف بيلغاء المكاكح أك ا نظمة أك القرارات اإلدارية ا ستدعاءات التي يقدميا ذكك ال -2

النياكية الماسة با شخاص أك ا مكاؿ الصادرة عف أشخاص القانكف العاـ بما في ذلؾ 
 النقابات.

                                                           
 ( بشأف الفصؿ في المتنازعات اإلدارية عمى أنو  2016. لسنة 3حيث قضت المادة ا كلى مف قانكف رقـ

 . محكمة العدؿ العميا..2. المحكمة اإلدارية 1)تنظر المنازعات اإلدارية في فمسطيف عمى درجتيف : 
 ( بشأف الفصؿ في المتنازعات اإلدارية في فقرتيا  2016. لسنة 3مف قانكف رقـ ). 2حيث قضت المادة

تؤلؼ المحكمة اإلدارية مف عدد مف القضاة ينتدبيـ المجمس ا عمى لمقضاء مف قضاة  -2الثانية عمى أنو )
محاكـ ا ستكناؼ في القضاء النظامي..
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ا ستدعاءات التي ىي مف نكع المعارضة في الحبس التي يطمب فييا اصدار أكامر  -3
 اإلفراج عف ا شخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع.

المنازعات المتعمقة بالكظاكؼ العمكمية مف حيث التعييف أك الترقية أك الع كات أك  -4
المرتبات أك النقؿ أك اإلحالة إلى المعاش أك التأديب أك ا ستيداع أك الفصؿ، كساكر 

 ما يتعمؽ با عماؿ الكظيفية.
اـ القكانيف رفض الجية اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ قرار كاف يجب اتخاذه كفقان  حك -5

 أك ا نظمة المعمكؿ بيا.
المساكؿ التي ليست قضايا أك محاكمات بؿ مجرد عراكض أك استدعاءات خارجة عف  -6

 ص حية أم محكمة تستكجب الضركرة الفصؿ فييا تحقيقان لمعدالة.
 منازعات العقكد اإلدارية. -7
 منازعات الجنسية. -8
بالمنازعات اإلدارية سكاء رفعت بصكرة تبعية  طمبات التعكيض عف ا ضرار المتعمقة -9

 أك أصمية.
أية منازعات إدارية لـ يتـ النص عمييا في ىذه المادة ما لـ يرد نص خاص خ ؼ  -10

 ذلؾ.
 أية أمكر أخرل ترفع إلييا بمكجب أحكاـ القانكف. -11

كر كبناء عمى ما كرد في نص المادة السابقة يتضح جميان لمباحث أف المشرع الفمسطيني بصد
ىذا القانكف كضع حجر ا ساس لتبني نظاـ القضاء المزدكج، حيث أصبحت المحكمة اإلدارية 

 اليكـ محكمة إلغاء كتعكيض كذلؾ بنص صريح   يدع مجا ن ل جتياد كالتأكيؿ.

مف ذات القانكف السابؽ لتحدد شركط تقديـ ا ستدعاءات الخاصة  .).4ككذلؾ جاءت المادة )
عني أنو حدد ىذه الشركط عمى سبيؿ الحصر إذا ما تعمقت المنازعة بقرار بدعكل اإللغاء. بم

إدارم، كبالتالي فيف ذلؾ يؤكد ب  شؾ عمى أف المشرع الفمسطيني أخذ ببناء جسكره لمكصكؿ 
 إلى نظاـ القضاء المزدكج بكامؿ ىيكاتو كقضاءه.

                                                           
 ( الفصؿ في المنازعات اإلدارية بقكليا  بشأف  2016. لسنة 3. مف قانكف رقـ )4حيث قضت المادة

بخصكص شركط تقديـ ا ستدعاءات الخاصة بدعكل اإللغاء عمى أنو ) يشترط في تقديـ ا ستدعاءات الخاصة 
كجكد عيب في  -2عدـ ا ختصاص  -1بدعكل اإللغاء أف يككف سببيا متعمقان بكاحد أك أكثر مما يمي : 

 -4ا ساسي كالقكانيف أك المكاكح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا مخالفة القانكف  -3الشكؿ كاإلجراءات 
ساءة استعماؿ السمطة   عيب السبب.. -5ا نحراؼ كا 
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لتحدد مكاعيد تقديـ ا ستدعاءات الخاصة  .1). مف ذات القانكف5كما جاءت نص المادة )
عمى إلغاء الباب الرابع عشر مف قانكف  .2).29بدعكل اإللغاء. ككذلؾ ما نص في المادة )

كتعدي تو المتعمؽ بأصكؿ المحاكمات  2001نة. لس2أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )
المتبعة أماـ محكمة العدؿ العميا ككذلؾ إلغاء كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف، كبالتالي 

ردىا المشرع تبيف أف اختصاصات المحكمة اإلدارية إلغاء ك يتضح أف ىذه الخصكصية التي أ
 كتعكيض.

تصاص بنظر المنازعات اإلدارية بصفتيا كخ صة القكؿ أنو أككؿ إلى المحكمة العميا ا خ
محكمة العدؿ العميا، كاقتصار دكرىا في إلغاء القرارات اإلدارية المعيبة دكف أف يككف ليا 
ف كانت تمؾ القضايا عمى ارتباط كثيؽ بدعكل  ا ختصاص بالنظر في قضايا التعكيض حتى كا 

إ  أنو كبعد تطكر القضاء ، اإللغاء، كلقد كانت تنظر الدعاكل اإلدارية عمى درجة كاحدة
بشأف المنازعات  2016. لسنة 3اإلدارم في فمسطيف الذم أدل إلى إصدار قانكف رقـ )

اإلدارية كالذم بمكجبو تـ استحداث المحكمة اإلدارية التي ينعقد ا ختصاص ليا بالنظر في 
ظر الدعاكل اإلدارية ، كمف ثـ أصبح نالدعاكل التي تنشأ بيف ا فراد كاإلدارة إلغاءن كتعكيضان 

حكاـ ا عمى درجتيف حيث تتكلى محكمة العدؿ العميا النظر في ا ستكناؼ المرفكع إلييا ضد 
 المحكمة اإلدارية.الصادرة مف 

حاؿ إصدار اإلدارة قراران فرديان مث ن معيب بأحد العيكب  يتضح أنو في كبناء عمى ما سبؽ
ة ىي صاحبة ا ختصاص بنظرىا كما أسمفنا، ككذلؾ الخمسة الكارد ذكرىا فيف المحكمة اإلداري

 الحاؿ لك صدر قرار  كحي مخالفان لمقانكف ينعقد ا ختصاص لممحكمة اإلدارية.

أما إذا صدر قرار  كحي مخالفان لنص دستكرم فيف المحكمة اإلدارية   تختص بالنظر في 
نما ينعقد ا ختصاص إلى الم كىذا ما ، .3)العميا حكمة الدستكريةدستكرية القكانيف أك المكاكح، كا 

عميا بقانكف  ةتشكؿ محكمة دستكري -1. مف القانكف ا ساسي بقكليا  103أكدتو نص المادة )
 : كتتكلى النظر في

 دستكرية القكانيف كالمكاكح أك النظـ كغيرىا. أ.    
 ب. تفسير نصكص القانكف ا ساسي كالتشريعات.   

                                                           

 ..2016لسنة  5/3. تقديـ ا ستدعاء كالمكاعيد الخاصة بدعكل اإللغاء، قانكف المنازعات اإلدارية )(1
..2016لسنة  29/3. اإللغاء، قانكف المنازعات اإلدارية )(2

 ..44غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص .(3
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تنازع ا ختصاص بيف الجيات القضاكية كبيف الجيات اإلدارية ذات  الفصؿ في ج.   
 ا ختصاص القضاكي. 

يبيف القانكف طريقة تشكيؿ المحكمة الدستكرية العميا، كاإلجراءات الكاجبة اإلتباع، كاآلثار  -2
 . المترتبة عمى أحكاميا

مف قانكف المحكمة الدستكرية المتعمقة باختصاصاتيا  .1).24في نص المادة ) ككذلؾ ماء جاء
 : ص المحكمة دكف غيرىا بما يميخت عمى أنو 

 ....  الرقابة عمى دستكرية القكانيف كا نظمة .1

كبناء عمى ما سبؽ فيف ا ختصاص القضاكي بنظر الطعكف المقدمة ضد القرارات اإلدارية 
المستقر فقيان كقضاءن ك لنصكص التي يخالفيا، الصادرة عف السمطة التنفيذية تختمؼ باخت ؼ ا

ف خالؼ  -تشريع عادم–إذا خالؼ القرار اإلدارم قانكف  ينعقد ا ختصاص لممحكمة اإلدارية، كا 
 القرار القانكف ا ساسي  الدستكر  حينيا ينعقد ا ختصاص لممحكمة الدستكرية العميا.

 
 
 
 
 
 

                                                           

 ..2006لسنة  24/3قانكف المحكمة الدستكرية )ا ختصاصات، . (1
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  ثالثالفصل ال
الرقابة القضائية عمى األعمال  

التشريعية لمسمطة التنفيذية في الظروف 
 الستثنائية
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: الرقابة القضائية عمى األعمال التشريعية لمسمطة التنفيذية في  ثالثالفصل ال
 الظروف الستثنائية

الدكلة   تسير عمى كتيرة كاحدة بؿ تتخمميا مف حيف إلى آخر صكر مختمفة مف  حياة
خمؽ نكع  الظركؼ ا ستثناكية تيدد كيانيا ككجكدىا تيديدان خطيران إلى حد قد يتمثؿ التيديد إلى

 مف عدـ ا ستقرار كتعرض الدكلة برمتيا ل نييار.

ادية قد يعجر في أثناء ا زمات عف فالنظاـ القانكني الذم يحكـ الدكلة في ظركفيا الع
ضبط أمكر الدكلة كتقديـ الحماية ال زمة  ستمرار كياف الدكلة كاستقرارىا، لذلؾ كجدت نظرية 

التي تيدد الدكلة في كيانيا ك الظركؼ ا ستثناكية لتكاجو تمؾ الظركؼ الشاذة في حياة الدكلة 
فيذية اتخاذ كؿ التدابير ال زمة لإلبقاء عمى كأمنيا. كيترتب عمى ىذه النظرية تخكيؿ السمطة التن

ع ء س متيا ميما تضمنت ىذه ا جراءات مف اعتداء عمى الحقكؽ كالحريات العامة.  الدكلة كا 

م نجد أف لمسمطة التنفيذية كعبر استط ع التطكر الدستكرم كما استقر عميو الفقو الدستكر 
رتبة التشريع العادم مف حيث القكة تقكـ بيصدار قكاعد عامة كمجردة في نفس م حا ت
سمي بالقرار بقانكف، الحالة ا كلى ىي  تشريع السمطة الفعمية  كىك التشريع الذم كت اإللزامية

يصدر عف السمطة التنفيذية في أحكاؿ غير منصكص عمييا دستكريان، أك غير ممنكحة ليا 
كالتي يطمؽ عمييا  قاب الثكراتا ستق ؿ كأع ةن بمقتضى الدستكر، كىذا ما تقكـ بو عادة بعد

. أما الحالة الثانية ىي  تشريع التفكيض  كىك التشريع الذم يصدره مصطمح دمج السمطات
كىذه في إصدار قرارات بشأنيا،  البرلمافيفكضو فييا ركيس الدكلة في مكضكعات معينة 

الحالة الثالثة ىي ك  يض .ليا قكة القكانيف، كىذا النكع مف التشريعات يسمى  قكانيف التفك القرارات 
 تشريع الضركرة  كىك ما يصدره ركيس الدكلة بكصفو الركيس ا عمى لمسمطة التنفيذية في غيبة 

، كذلؾ لمكاجية حالة مف حا ت الضركرة. إذا أنو مف ا مكر الطبيعية أف الحياة البرلماف
لبرلماف معط ن سكاء بسبب البرلمانية   تككف منعقدة بصفة داكمة، بؿ ىناؾ فترات يككف فييا ا

 حمو أك كقؼ جمساتو أك إجازتو السنكية، كىذا النكع مف التشريعات يسمى  لكاكح الضركرة .

 كبناء عمى ما سبؽ سكؼ نقسـ ىذا الفصؿ إلى مبحثيف عمى النحك التالي :

 .المبحث ا كؿ : الرقابة القضاكية في حا ت دمج السمطات كحالة المكاكح التفكيضية -
 عمى القرارات بقكانيف التي تصدر في حالة الضركرة.المبحث الثاني : الرقابة القضاكية  -

 



227 
 

 حالة الموائح التفويضيةو  حالت دمج السمطات القضائية في المبحث األول : الرقابة
 ث ميمة أف تتكلى كؿ سمطة مف سمطات الدكلة الث يمبدأ الفصؿ بيف السمطات يقض

ا خرل،ً إ  أنو بسبب ظركؼ معينة  السمطة عمى اختصاصات سمطةة كأف   تتعدل أم ينمع
لرسـ السياسيات العامة كتحديد السمطات في  مؤقتة إلى مرحمة بحاجة الدكلة تككف كا ستق ؿ

 الرافضة لمنظاـ الدستكرم كالسياسيالشعبية  .)ثكراتالبعد  حتى ، أك.)الدكلة كاختصاصاتيا
تنيار مؤسسات الدكلة بأكمميا مما ينتج عف ذلؾ حالة مف الفراغ حيث .)في الدكلة القاكـ

في الدكلة مما يستكجب حينيا إلى دمج السمطات لفترة معينة تسمى عادة  كالدستكرم السياسي
 .التي   يككف فييا برلماف نياكيان  ىذه الفترة باسـ الفترة ا نتقالية

ف ىناؾ ظركؼ استثناكية أك ضركرة تستدعي مف ية فالبرلماف مكجكد كقاكـ إ  أأما الحالة الثان
 -أك مف يخكلو الدستكر –السمطة التشريعية أف تفكض السمطة التنفيذية ممثمة بركيس الدكلة 

 بممارسة اختصاصاتيا ضمف حدكد معينة، فتصدر بمكجب ىذا التفكيض المكاكح التفكيضية.

 عمى النحك التالي : مطالب مطمبيفكبناء عمى ما سبؽ سكؼ نقسـ ىذا المبحث إلى 

 الرقابة القضاكية في حالة دمج السمطاتالمطمب ا كؿ :  -
 الرقابة القضاكية في حالة المكاكح التفكيضية : المطمب الثاني -

                                                           
 فترة المرحمة ا نتقالية تشكيؿ حككمة مؤقتة أك انتقالية أك ا ثنيف معنا إلدارة الب د )بمكجب إع ف  تتضمف

 .دستكرم. كانتخاب جمعية كطنية ميمتيا كضع دستكر داكـ يتـ التصكيت عميو باستفتاء شعبي
  تعرؼ الثكرة في المعجـ الكجيز بأنيا تغيير أساسي مفاجئ في ا كضاع السياسية كا جتماعية، يقـك بو

تعرؼ فقييان بأنيا انتفاضة أك تعديؿ جذرم مفاجئ لمبنياف   أك فريؽ منو في دكلة ما، في حيفالشعب 
ناكو تؤيدىا ا غمبية كي تعيد بناء ا جتماعي كا قتصادم كالسياسي في الدكلة، يقـك بو الشعب أك طاكفة مف أب

 ..56المجتمع عمى أسس جديدة. انظر : جكدة، الشرعية الثكرية كآثارىا عمى النظاـ الدستكرم المصرم )ص
  مرت مصر بثكرات سبع في العصر الحديث أثرت عمى الحياة السياسية في مصر كتأثرت بيا ا نظمة

، انظر: 2011يناير  25، كأخرىا ثكرة 1798أكتكبر  21كلى في العربية، حيث كاف أكليا ثكرة القاىرة ا 
 ..10-9جكدة، الشرعية الثكرية كآثارىا عمى النظاـ الدستكرم المصرم )ص ص

كالشعب الفمسطيني مثمو كمثؿ معظـ الدكؿ العربية ا خرل، خاض منذ فجر التاريخ العديد مف الحركات 
 ىكحت 1517رات في فترات متعددة بدأت خ ؿ ا عكاـ الممتدة مف السياسية لمقاكمة الطغياف، حيث بدأت الثك 

كحتى  1917، حيث كانت فمسطيف تخضع آنذاؾ لمحكـ العثماني، كالفترة التالية ىي تمؾ الممتدة مف 1917
عاـ  ىكحت 1967، حيث كانت فمسطيف تخضع ل نتداب البريطاني، كالفترة الثالثة تمؾ التي امتدت مف 1948
كانت فمسطيف كمازاؿ جزء كبير منيا يخضع ل حت ؿ الفمسطيني. انظر: التركماني، طرؽ انتياء حيث  2000

 ..602 -601ك ية ركيس الدكلة )ص ص
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 المطمب األول : الرقابة القضائية في حالة دمج السمطات
دمج السمطتيف  يترتب عمى ذلؾغياب السمطة التشريعية في بنية النظاـ السياسي 

في  ا كلى ،صكر عدة في ىذه حا ت الدمجا خيرة، كتتمثؿ  ىذه التشريعية كالتنفيذية في يد
تككف الدكلة بأمس الحاجة إلى مرحمة  حيث، أك اندحار ا حت ؿ حاؿ ا ستق ؿ الجديد لمدكلة

تتمثؿ في ما  زمة لرسـ السياسيات العامة في الدكلة، أما الثانية اتشريعات الانتقالية تصدر فييا 
كالدساتير فتباشر السمطة  اتتقـك بو الحككمات الثكرية في أعقاب الثكرات، حيث تسقط البرلمان

 كال كحي. لفعمية التشريع الدستكرم كالعادما

كبناء عمى ما سبؽ سكؼ نتناكؿ في ىذا المطمب مفيـك حا ت دمج السمطات، كمف ثـ ما 
 رقابة القضاء عمى ىذه التشريعات.يصدر بمكجبيا مف تشريعات، كأخيران مدل 

 الفرع األول : مدلول حالت دمج السمطات 

 إف حا ت دمج السمطات تختمؼ باخت ؼ الظركؼ التي أدت إلى حدكثيا، سكاء تمؾ
عقاب ا ستق ؿ، أك في الفترة أالتي تككف فييا الدكلة في ك  .)في الفترة ا نتقالية التي تصدر

. لذلؾ سكؼ قبؿ حدكثيانظمة كالدساتير التي تككف قاكمة كانييار ا التي تمي نجاح الثكرات 
نبيف مفيكـ حا ت دمج السمطات كمف ثـ نبيف طبيعة التشريعات التي تصدر بمكجبيا عمى 

 النحك التالي :

يقصد بدمج السمطات  أف تجمع الحككمة في يدىا السمطة التشريعية بجكار سمطتيا 
 ..1)التنفيذية 

ما تصدره السمطة التنفيذية مف عني بما نسميو  التشريع الحككمي  ن الفقوبعض كيقكؿ 
أك با حكاـ المتعمقة  وقكانيف في حالة تعطيؿ الحياة البرلمانية إللغاء الدستكر أك كقؼ العمؿ ب

 ..2) بالسمطة التشريعية فيو، أك عندما   يعرؼ الدستكر القاكـ الفصؿ بيف السمطات

                                                           
  المرحمة ا نتقالية مصطمح يطمؽ عادةن عمى الفترة التي تمي التغيير السياسي في بعض الدكؿ نتيجة الثكرات

 نتقاؿ مف نظاـ دكتاتكرم إلى نظاـ ديمقراطي، كتقع بيف اختيار مجمس أك ا نق بات العسكرية كيتـ خ ليا ا
أك ىيكة حكـ مؤقتة إلدارة مؤسسات الدكلة خ ؿ تمؾ الفترة، كبيف قياـ الحككمة كمؤسسات الدكلة ا خرل كفؽ 

 دستكر داكـ، كعادة ما تمتد ىذه الفترة ما بيف سنة إلى سنتيف.
 ..131)ص. عبد اهلل، القضاء اإلدارم (1
 ..285. البنا، الكسيط في القضاء اإلدارم )ص(2
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ذية بيصدار القكانيف ليس بصفتيا ناكبة عف السمطة التشريعية كلكف بصفتيا كتقكـ السمطة التنفي
 ..1)صاحبة ليذه السمطة كمالكة ليا، كذلؾ بجكار ما تصدره مف قرارات إدارية

في حاؿ عدـ كجكد برلماف أك تكقؼ الحياة النيابية الناتج عف ا ستق ؿ في يككف الدمج ك 
الكظيفتاف التنفيذية كالتشريعية في يد ك حؿ البرلماف في الثانية، حيث تتركز كالثكرات أ ،ا كلى

 ..2)السمطة التنفيذية، فتختمط القرارات اإلدارية با عماؿ التشريعية

سمطات ا مة جميعيا  يككف فيوعمى ذلؾ يختمؼ ىذا الدمج عف نظاـ ا ندماج الذم  كبناءن 
كما كاف الحاؿ في الممكيات المطمقة التي كاف يمتمؾ فييا الممؾ  ،تتركز في يد كاحدة فقط
 التشريع كالتنفيذ كالقضاء.

، حيث تكلت 1795ك 1792كأكؿ ظيكر لمدمج حدث في فرنسا في الفترة ما بيف 
عقب انييار الممكية بيعداـ لكيس  كعدت بكضع دستكر جديدف الدكلة ك ؤك ش الجمعية الكطنية

كف ىناؾ نظاـ قانكني لمسمطات فقد تكلت الجمعية الكطنية المياـ كلما لـ ي ر،السادس عش
 ..3)التشريعية كالتنفيذية لحيف ا نتياء مف كضع الدستكر

إلى جانب ذلؾ ك ستحالة قياـ المجمس بالتنفيذ، فقد عيد بو إلى لجاف مككنة مف عدد 
التنفيذية  الكظيفة قميؿ مف ا فراد، دكف أف تككف ليذه المجاف سمطة مميزة، فكانت تمارس

كمندكبة مف قبمو، كمف ىذه المجاف آنذاؾ لجنة ا مف العاـ كلجنة الس ـ العاـ، كلـ تكف ىذه 
 . .4)المجاف تعد حينيا سمطة مستقمة بؿ كانت تابعة لمجمس الجمعية الكطنية

نظاـ اندماج السمطات لـ يظير في فرنسا إ  عقب الثكرات، لذلؾ لـ يستمر في  كبما أف
أم كقت مف ا كقات،  نو يتعارض كالديمقراطية المشبع بيا الشعب الفرنسي، كذلؾ  ف فرنسا 

 -1875عاشت عدـ ا ستقرار الجميكرم في الجميكرية الثالثة التي استمرت ما بيف عامي 
 ..)في عيد الجميكرية الخامسة 1958ـ الفرنسي المختمط إ  في عاـ ، كلـ يظير النظا1940

                                                           

 ..144. عبد اهلل، المرجع السابؽ )ص(1
 ..282. الحمك، القضاء اإلدارم )ص(2
 ..1967. ليمة، النظـ السياسية )ص(3
 ..247. شطناكم، النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم )ص(4
 ياسية  النظاـ شبو الركاسي .يطمؽ بعض الفقياء عمى ىذا النكع مف ا نظمة الس 
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في مصر عدة مرات سكاء في العيد الممكي أك العيد الجميكرم في الفترات  دمجكلقد حدث ال
 ..1)التي تـ فييا إلغاء الدستكر أك كقفو كتعطيؿ الحياة البرلمانية

بيف الجانب الفمسطيني كا سراكيمي، كالتي نتج عنيا  التي كانت كفي أعقاب اتفاقية أسمك
 حيثتكلى السمطة الفمسطينية زماـ ا مكر في غزة كأريحا إلى حيف انتخاب المجمس التشريعي 

، كقد صدر عف السمطة الفمسطينية في 20/1/1996كحتى  5/5/1994مف  الفترة امتدت ىذه
ى شكؿ قكانيف، كالبعض اآلخر كا نظمة ىذه المرحمة العديد مف التشريعات، بعضيا صدر عم

 ..2)كالمكاكح التنفيذية

كتختمؼ ىذه القرارات التشريعية عف لكاكح الضركرة أك غيرىا مف المكاكح، اذ   يمـز 
عرضيا عمى البرلماف عند عكدة الحياة النيابية، فيي قكانيف بالمعني الصحيح، كتظؿ قاكمة إلى 

إلغاء  عدـ كجكد دستكر نياكيان أك في حاؿ  نيا تصدر في حالة ،أف تمغى بقكانيف أخرل
الدستكر أك قؼ العمؿ بأحكاـ السمطة التشريعية فيو أك عدـ أخذ الدستكر القاكـ بمبدأ الفصؿ 

 ..3)بيف السمطات

 : التشريعات التي تصدر في حالت دمج السمطات الفرع الثاني

إلى جانب اختصاصيا بالكظيفة التنفيذية التشريعية تمارس السمطة الفعمية الكظيفة 
الب د إلى في كتصدر بمكجب ىذه الكظاكؼ إع نات دستكرية كتشريعات عادية لتسيير ا مكر 

 حيف عكدة ا ستقرار كتككيف السمطات في الدكلة.

كاصطمح  ..)في العيد الممكي عدة مراتففي مصر تممكت الحككمة السمطة التشريعية 
الدستكرية في مقابؿ ا نق بات العسكرية، أما بعد سنة  با نق باتعمى تسمية تمؾ الفترات 

فقد كضعت الحككمة يدىا عمى السمطة التشريعية كاضطمعت بكظيفتيا في إصدار  1952

                                                           

 ..144. عبد اهلل، القضاء اإلدارم )ص(1
 . أبك ىنكد، تقرير حكؿ التشريعات كآلية سنيا في السمطة الكطنية الفمسطينية )د. ص..(2
 ..286. البنا، الكسيط في القضاء اإلدارم )ص(3
  يمة افتتاحو في عيد كزارة أحمد بعد حؿ مجمس النكاب المنتخب ل 1925المرة ا كلى كانت في مارس سنة

بعد تشكيؿ كزارة محمد محمكد كامتدت حتى  1928، ككانت الثانية في يكنيك سنة 1926زيكر حتى يكنيك 
بعد تقديـ مصطفي النحاس  ستقالتو كتأليؼ  1930، أما المرة الثالثة فكقعت في يكنيك سنة 1929أكتكبر 

الرجعي، كانتيت المرة ا خيرة بيلغاء دستكر سنة  1930سنة  اسماعيؿ صدقي لكزارتو كقيامو بيعداد دستكر
 .1935في ديسمبر سنة  1923كعكدة دستكر  1934في نكفمبر سنة  1930



222 
 

سنة ر بعد إلغاء دستك  1952في عدد مف الفترات، كاف أكليا في ديسمبر سنة  .)القكانيف
 فبعد إع ف الكحدة بي 1958، ثـ في فبراير سنة .)1956نفاذ دستكر سنة  حتى 1923

، ككانت الفترة ا خيرة بيف سبتمبر 1960الجميكرية العربية المتحدة سنة  ـمصر كسكريا كقيا
إلى  مستندان ، حيف تكلى مجمس الركاسة السمطة التشريعية 1964حتى مارس  1962سنة 

 ..1)1964سنة الصادر في اإلع ف الدستكرم 

كلقد قامت السمطة التنفيذية آنذاؾ بممارسة الكظيفة التشريعية بصكرة كاممة في تمؾ 
التشريعية، ك  يمكف إلغاكيا إ  بقكانيف الفترات عف طرؽ إصدار قكانيف حقيقية تتمتع بالصفة 

 ..)مثميا

ة الحياة النيابية كانتياء عرض ىذه القكانيف عمى البرلماف بعد عكد كأشرنا فيما سبؽ أنو   يمـز
التشريعية كالتنفيذية،  نيا قكانيف حقيقية، الفترة ا ستثناكية التي حدث فييا دمج السمطتيف 

 ..2)كليست قرارات بقكانيف كالتي تصدرىا الحككمة بتفكيض مف البرلماف

، 2011يناير  25أما في اآلكنة ا خير في ثكرات الربيع العربي خصكصان في أعقاب ثكرة 
 تكلي المجمس العسكرم لمقكات المسمحة المصرية تكميفوكتنحي الركيس محمد حسنى مبارؾ ك 

انتخابات مجمسي الشعب  مف نتياءاإلشككف الب د بصفة مؤقتة لمدة ستة أشير أك إلى حيف 
صدر المجمس العسكرم اإلع ف الدستكرم ا كؿ في أكبعد تكليو ، كالشكرل كركيس الجميكرية

كما ت ىا مف  .)2011مارس  30، ثـ اإلع ف الدستكرم الثاني في 2011يز فبرا 13

                                                           
  السمطة التشريعية في يد مجمس الكزراء. 1953كضع الدستكر المؤقت الصادر في العاشر مف فبراير سنة 
 ( اعتبار القرارات الصادة عف مجمس الثكرة صحيحة ك  يجكز  عمى 1956. مف دستكر 191نصت المادة

 الطعف فييا
 ..24-23إماـ، تشريعات الضركرة في غياب البرلماف )ص ص .(1

  يطمؽ جانب مف الفقو عمى القكانيف التي تصدرىا السمطة التنفيذية في ىذه الفترات تسمية  التشريع
.، كانظر: البنا، الكسيط في القضاء اإلدارم 145إلدارم )صالحككمي ، أنظر حاشية : عبد اهلل، القضاء ا

 ..285)ص
 ..146-145. عبد اهلل، القضاء اإلدارم )ص ص(2

 لتعديؿ نسبة  2011سبتمبر  25مارس، مرة في  30إع ف  ىقد أدخؿ المجمس العسكرم تعديميف عم
لمسماح لممصرييف بالخارج  2011فمبر نك  19الفردم كالقكاكـ في انتخابات مجمسي الشعب كالشكرم، كمرة في 

 .بالتصكيت في ا نتخابات تحت إشراؼ السفراء كالقناصؿ بد ن مف القضاة
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، كىكذا تؤثر الثكرات في الحياة السياسية تأثيران مباشران، إلى جانب إع نات دستكرية مكممة
 ..1)تأثيرىا عمى الحياة ا قتصادية كا جتماعية كالثقافية...إلخ

في إصدار  لمقكات المسمحة حؽ المجمس ا عمى الدستكرم سابؽ الذكر كقد أكد اإلع ف
نة لتعديؿ بعض مكاد الدستكر ج، كالتعيد بتشكيؿ ل.)مراسيـ بقكانيف خ ؿ الفترة ا نتقالية

 ..2)كتحديد قكاعد ا ستفتاء عمييا مف الشعب

المجمس ا عمى لمقكات المسمحة بما لو مف سمطة تشريع اكتسبيا بمكجب  حيث قاـ
لتعديؿ بعض نصكص قانكف  2011لسنة  108اإلع ف الدستكرم بيصدار المرسكـ بقانكف 

كقبؿ إجراء ا نتخابات قاـ  2011سبتمبر  26، كفي 1972لسنة  38مجمس الشعب رقـ 
 120مجمس الشعب مرة أخرل بمكجب القانكف المجمس ا عمى لمقكات المسمحة بتعديؿ قانكف 

 ..3)2011لسنة 

الركيس محمد مرسي شككف الب د أصدر إع ف دستكرم  يكبعد اجراء ا نتخابات كتكل
الركيس محمد ب اإلطاحةإلى جانب إصدار العديد مف القكانيف، كعقب ، 2012في نكفمبر 

                                                           

 ..29. جكدة، الشرعية الثكرية كآثارىا عمى النظاـ الدستكرم المصرم )ص(1
 ( عمى أنو )يتكلى المجمس ا عمى  2011مارس  30. مف اإلع ف الدستكرم في 56جاء في نص المادة

 :  لمقكات المسمحة إدارة شككف الب د كلػو في سبيؿ ذلؾ مباشرة السمطات اآلتية
 .التشريع .1
 . إقرار السياسة العامة لمدكلة كالمكازنة العامة كمراقبة تنفيذىا .2
 . ف في مجمس الشعبتعييف ا عضاء المعيني .3
 . دعكة مجمسي الشعب كالشكرل  نعقاد دكرتو العادية كفضيا كالدعكة  جتماع غير عادل كفضو .4
 . حؽ إصدار القكانيف أك ا عتراض عمييا .5
برا .6 ، كتعتبر جزءان مف النظاـ ـ المعاىدات كا تفاقيات الدكليةتمثيؿ الدكلة في الداخؿ كالخارج، كا 

 . القانكني في الدكلة
عفاؤىـ مف مناصبيـت .7  .عييف ركيس مجمس الكزراء كنكابو كالكزراء كنكابيـ كا 
تعييف المكظفيف المدنييف كالعسكرييف كالممثميف السياسييف كعزليـ عمى الكجو المبيف في القانكف،  .8

 . كاعتماد ممثمي الدكؿ ا جنبية السياسييف
 . بقانكفالعفك عف العقكبة أك تخفيفيا أما العفك الشامؿ ف  يككف إ  .9

. كلممجمس أف ميكرية بمقتضى القكانيف كالمكاكحالسمطات كا ختصاصات ا خرل المقررة لركيس الج .10
 . يفكض ركيسو أك أحد أعضاكو في أم مف اختصاصاتو

 ..70. بكرم، الجيش كاإلخكاف )ص(2
 ..6. نصر اهلل، مكلكد في خطر .. )ص(3
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 ع نان الجميكرية مؤقتان أصدر إمرسي مف ركاسة الجميكرية كتكلي عدلي منصكر ركاسة 
يكمنا قضاىا المستشار  330كفي . مادة كيطار زمني لممرحمة ا نتقالية 33تضمف  .)دستكريان 
 اإلع ف ىذا بقانكف بمكجبان قرار . 28)قصر ا تحادية، أصدر في منصكر عدلي

ان البرلماف، كطبقريع حتى انتخاب كالدستكر الجديد، كالمذيف منحاه سمطة التش الدستكرم، 
مف بدء انعقاده، كىك ما  ان يكم 15لمدستكر فيف ىذه القكانيف ستعرض عمى مجمس النكاب خ ؿ 

 ..1)لركيس الجميكرية الدستكرمأكده المستشار عمى عكض، المستشار 

نقؿ التي نتج عنيا . )دمج السمطات في أعقاب اتفاقية أسمكا أما فمسطيف فقد عرفت
الص حيات التشريعية كالتنفيذية كالقضاكية لمسمطة الكطنية الجديدة، حيث تشكمت ىذه السمطة 

عضكان، تكلت الص حيات كالمسؤكليات المنقكلة إلييا  24بمكجب ا تفاؽ مف ىيكة كاحدة قكاميا 
تتضمف قكانيف أساسية كقكانيف  كمف ىذه الص حيات إصدار التشريعات التيكفقان ل تفاؽ 

دية كأػنظمة كغيرىا مف التشريعيات، ا مر الذم يعني أنو لـ يكف في تمؾ المرحمة فصؿ بيف عا
نما كان كؿ الص حيات مجمكعة في يد ىيكة كاحدة تمارس  تالسمطتيف التشريعية كالتنفيذية، كا 

 ..2)الكظيفة التنفيذية كالتشريعية معان 

جراء ا نتخابات كنقؿ ا تفاقية  تكتناكل مكاضيع مختمفة مثؿ بنية السمطة التنفيذية كا 
عادة القكات اإلسراكيمية باإلضافة إلى ا تفاقيات ا قتصادية كا منية، كتنظيـ  الص حيات كا 
مكضكع الع قة بيف الجسـ التشريعي كالجسـ التنفيذم في السمطة الفمسطينية في كؿ مف اتفاقية 

، كاتفاقية النقؿ ا كلى لمص حيات كالمسؤكليات المكقعة 4/5/1994ة في أريحا المكقع –غزة 
، إلى جانب برتكككؿ النقؿ اإلضافي لمص حيات كالمسؤكليات المكقعة في 29/8/1994في 

ية اإلسراكيمية الفمسطينية المرحمية حكؿ الضفة الغرب ا تفاقية، كمف ثـ 27/8/1995القاىرة في 
أكثر  ا تفاقية، حيث تعتبر ىذه 28/9/1995ي كقعت في كاشنطف في قعة كالتكقطاع غزة المك 

. مف ىذه 3،  ف المادة )نحف بصدد بحثياالمتعمقة بمكضكع دمج السمطات الذم  ا تفاقيات
حددت سمطة الحككمة الذاتية ا نتقالية لمشعب الفمسطيني حيث تتككف ىذه السمطة  ا تفاقية

                                                           
   2013يكليك  9 كاف ىذا اإلع ف في. 

 ..مكقع الكتركني) مصمحتو. في كالقانكف... البرلماف لركاسة التعييف يشترط منصكر) مقاؿ منشكر. (1
  ـ.1993سبتمبر  -أيمكؿ 13اتفاقية أسمكا كانت بيف الجانب الفمسطيني كالجانب اإلسراكيمي في 
 ..2/504ج. الكحيدم، القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية ...)(2
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د مف ركيس السمطة التنفيذية يتـ انتخابيـ مباشرة في آف كاحالحككمية مف المجمس الفمسطيني ك 
 ..1)  تتجاكز خمس سنكات قبؿ الشعب الفمسطيني، كلمدة

تمتع المجمس المنتخب ص حيات تشريعية كتنفيذية، كبالتالي  ا تفاقيةكبناء عمى ىذه 
ركيس السمطة ، حيث أصدر .2)اعتبر ىك المسؤكؿ عف جميع الص حيات التشريعية كالتنفيذية

في المرحمة  1996الفمسطينية الراحؿ ياسر عرفات قبؿ انتخاب المجمس التشريعي عاـ 
ا نتقالية العديد مف القكانيف دكف مصادقة مف مجمس السمطة الفمسطينية آنذاؾ حيث اصدر 

 :  .3)قانكف مف أىميا 23قرابة 
كالقركية بقطاع غزة بشأف نقؿ ص حيات الشؤكف البمدية  1994. لسنة 1قانكف رقـ ) -1

 إلى كزارة الحكـ المحمي. 
 بشأف مد ك ية المحكمة العميا بغزة. 1994. لسنة 2قانكف رقـ ) -2
بيلغاء بعض القرارات كا كامر العسكرية التي تتعارض مع  1995. لسنة 2قانكف رقـ ) -3

 اتفاقيات الس ـ.
 كالص حيات السمطات نقؿ بشأف 1994 لسنة. 5) رقـ قانكف -4
بشأف إجراءات إعداد التشريعات ككاف ىذا القانكف السادس  1995. لسنة 4قـ )قانكف ر  -5

الذم يصدر عف ركيس السمطة الكطنية، دكف إتباع إجراءات معينة، كمع صدكر ىذا 
 القانكف أخذت القكانيف تصدر كفؽ ألية معينة.

 بشأف ا نتخابات. 1995. لسنة 13قانكف رقـ ) -6

الركيس الراحؿ بعد مكافقة مجمس السمطة الفمسطينية، حيث كقد صدرت سبعة قكانيف أخرل مف 
. بشأف  3بشأف تشجيع ا ستثمار، كآخرىا القانكف رقـ ) 1995. لسنة 6كاف أكليا القانكف رقـ )

 1995. لسنة 4، كبالرغـ مف صدكر القانكف رقـ )1996ا تصا ت السمكية كال سمكية لسنة 
الركيس حؽ إصدار القكانيف بعد مكافقة  بمكجبو أعطيبشأف إجراءات إعداد التشريعات الذم 

صدرت  بؿأف الركيس أصدر قكانيف دكف مكافقة مجمس السمطة  إ  أننا ن حظمجمس الكزراء، 
منو مباشرة، كبالتالي في ىذه الحالة تجمت صكرة دمج السمطات في عيد الركيس الراحؿ ياسر 

 ..4)قكانينيال ان لمسمطة الفمسطينية كمشرع ان عرفات حيث كاف منصبان نفسو ركيس
                                                           

 ..7الع قة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في السمطة الكطنية الفمسطينية )ص. كايد، إشكاليات (1
..23. أبك ىنكد،  تقرير حكؿ التشريعات كآلية سنيا في السمطة الكطنية الفمسطينية )ص(2

 ..140. حجاب، دكر الركيس التشريعي في النظاـ السياسي الفمسطيني )ص(3
 ..141-140ص )ص المرجع السابؽحجاب، . (4
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 : الرقابة القضائية عمى التشريعات التي تصدر في حال دمج السمطات لثالفرع الثا
 بد  في الرقابة القضاكية عؿ ا عماؿ التشريعية في حالة دمج السمطاتقبؿ الخكض  

يذية في حالة دمج مف البحث في كيفية التمييز بيف القكانيف التي تصدرىا السمطة التنف
السمطات، كما تتخذه مف قرارات إدارية، إذ أنو تكجد استحالة لألخذ بالمعيار الشكمي  ف جميع 

 ىذه ا عماؿ التشريعية منيا كاإلدارية صادرة مف ذات السمطة.
 أولا : التمييز بين القوانين والقرارات اإلدارية التي تصدر في حالة دمج السمطات

مف خ ؿ معياريف أحدىما مكضكعي  اإلدارية الفقو بيف القكانيف كالقراراتبشكؿ عاـ يميز 
حيث يرل فريؽ مف الفقياء كفي مقدمتيـ العميد الفرنسي  ديجي  المعيار كاآلخر شكمي، 

، كيرل أف التفرقة بيف ا عماؿ اإلدارية كغيرىا مف ا عماؿ العامة .)المكضكعي أك المادم
العمؿ في قاعدة عامة كمجردة فأنشأ  ؿكع العمؿ ذاتو، فيذا تمثيجب أف يرجع فييا إلى مكض

ذا تجسد في قرار فردم يخص فردان أك أفرادان بذكاتيـ  مركزان قانكنيان عامان  اعتبر عم ن تشريعيان، كا 
أك يتعمؽ بحالة أك حا ت بعينيا فأنشأ مركزان قانكنيان خاصان اعتبر عم ن إداريان. بصرؼ النظر 

 تي صدر عنيا العمؿ.عف الجية ال
يرجع في تحديد طبيعة العمؿ طبقان لممعيار العضكم أم إلى الييكة التي  .)أما المعيار الشكمي

أصدرتو كاإلجراءات أك الشكميات التي تـ فييا، فالعمؿ الصادر مف السمطة التشريعية يعتبر 
ف تعمؽ بحالة فردية أك فرد بذاتو، كالعمؿ الذم يصدر عف السمطة اإلدارية يعد كا  عم ن تشريعيان 

ف صدر بناء  عم ن إداريان كأف تضمف قاعدة عامة مجردة بأف صدر في صكرة  كحة، حتى كا 

                                                           
  يأخذ القانكف الفرنسي بالمعيار المكضكعي استثناءن في بعص الحا ت. انظر: الحمك، القانكف اإلدارم

 ..399)ص
 ا عتداد بالمعيار الشكمي في التفرقة بيف العمؿ اإلدارم كغيره مف ا عماؿ العامة في كؿ مف فرنسا  يسكد

بؿ في فمسطيف اعتمدت محكمة العدؿ العميا براـ اهلل  كالب د التي أخذت عنيا بنظاـ القانكف اإلدارم المستقؿ.
مة العدؿ العميا قد استقر في تعريؼ لما كاف اجتياد محكعمى ىذا المعيار حيث جاء في حكـ ليا بأنو )

الييكات القضاكية سكاءن كانت ىي القرارات في طبيعتيا أعماؿ  عماؿ القضاكية ىي ا عماؿ الصادرة عفا 
جراءات تنفيذ ا أقضاكية أك إعماؿ ك كية أك  جراكيا كا  حكاـ القضاكية كما استقر عما ن متعمقة بسير الدعكل كا 

الشكمي  الذم تـ الرجكع اليو لتحديد ماىية القرارات القضاكية ىك المعيار ميا بأف المعياراجتياد محكمة العدؿ الع
لسنة  102حكـ رقـ ..... الذم يأخذ بعيف ا عتبار الييكة التي يصدر عنيا القرار ىؿ ىي سمطة قضاكية اـ  

 )مكقع إلكتركني.. 2009/5/11فصؿ بتاريخ  2008
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عمى تفكيض مف البرلماف ككاف لو القكة ما يستطيع بو تعديؿ القكانيف كما ىك الحاؿ في 
 ..1)المراسيـ بقكانيف

ختمؼ الفقو في كيفية التمييز بيف القكانيف التي تصدرىا السمطة التنفيذية في حالة دمج اك 
إدارية  نو كما أشرنا فيما سبؽ استحالة  سمطةبصفتيا  ىاكبيف القرارات التي تصدر  .)السمطات

 إعماؿ المعيار الشكمي لمتمييز بيف تمؾ ا عماؿ لصدكرىا مف ذات السمطة.
ة المعاصرة ظركفان معينة تؤدم إلى لفي ىذا الصدد أنو قد تكاجو الدك  بعض الفقوكيقكؿ 

دمج السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في يد كاحدة أك مجمس كاحد، مثؿ حالة الثكرة أك 
، كحالة ا ضطرابات التي تؤدم إلى كقؼ أك تعطيؿ الحياة النيابية أك كقؼ العمؿ .)ا نق ب

ثؿ ىذه الحا ت تقكـ سمطة كاحدة أك مجمس كاحد بيصدار القكانيف بالدستكر أك إلغاكو، ففي م
 ..2)فض ن عف القرارات اإلدارية، ا مر الذم يستحيؿ معو التمييز بينيما كفقان لممعيار الشكمي

كلقد كجدث ث ث اتجاىات بيف الفقياء، أحدىما يرل أف معيار التمييز بالكصؼ أك ا سـ الذم 
تخمعو الحككمة عمى العمؿ، كآخركف يأخذكف بالمعيار المكضكعي لمعمؿ، كفريؽ ثالث أخذ 

 :كىي لذا سكؼ نستعرض ليذه اآلراءبا شكاؿ كاإلجراءات كمعيار لمتفرقة بيف تمؾ ا عماؿ 
الذم تطمقو السمطة التنفيذية عمى العمؿ  ا سـأكؿ إلى أف العبرة تككف بالكصؼ أك رأم  تجوأ

كؿ ما يصدر تحت اسـ القانكف أك يكصؼ بأنو قانكف، في عم ن تشريعيان الصادر عنيا، فيعتبر 
تبنى مجمس  كلقد حيف تعد ا عماؿ ا خرل أعما ن إدارية طالما كصفت بأنيا قرارات إدارية.

الدكلة الفرنسي ىذا الرأم حيث قضى بعدـ قبكؿ الطعف باإللغاء ضد كؿ عمؿ مف السمطة 
 ..3)التنفيذية يأخذ تسمية القانكف

                                                           

 ..400-399. الحمك، القانكف اإلدارم )ص(1
  يجب تمييز التشريعات التي   يجكز الطعف فييا أماـ القضاء اإلدارم، إما بالنظر إلى مكضكعيا كدخكلو أك

ما عف طريؽ  عدـ دخكلو في اختصاص البرلماف طبقان آلخر دساتير الدكلة أك العرؼ الدستكرم الساكد فييا، كا 
ما بالتسمية ال تي تطمقيا عمييا الحككمة. انظر: الحمك، إجراءات إعدادىا إذا كجد إجراءات خاصة لذلؾ، كا 

 ..282القضاء اإلدارم )ص
 ا نق ب باإلنجميزية:(Coup)  بالفرنسية(Coup d'état)   ىك تغير نظاـ الحكـ عبر كساكؿ سممية ك

العادة مف داخؿ مؤسسة الحكـ نفسيا سكاء كانت سياسية أك  في)ا نق ب ا بيض. أك غير سممية كيككف 
 .تحكـ الدكؿ مدنية التي

 ..398-397. رس ف، كسيط القضاء اإلدارم )ص(2
 ..146. عبد اهلل، القضاء اإلدارم )ص(3
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إ  أف ىذا المعيار غير كاؼ فالقضاء يبحث عف معايير شكمية أك مكضكعية ليتحقؽ مف أف 
ية عميو دكف أف يقؼ عند حد العمؿ قد تكافرت لو الشركط ال زمة إلضفاء الصفة التشريع

 ..1)ككمة عميوحتخمعو ال ذمالكصؼ ال
القرارات التي تصدرىا السمطة التنفيذية في ك إلى التمييز بيف القكانيف  الرأم الثاني يتجوك 

حاؿ دمج السمطات با ستناد إلى ا شكاؿ كاإلجراءات التي اتخذتيا الحككمة عند إصدار العمؿ 
 يعتبر عم ن تشريعيان كما يعد قراران إداريان.القانكني لمتمييز بيف ما 

في يد ىيكة كاحدة تقكـ التفرقة طبقان ليذا  عندما تجتمع الكظيفتاف التنفيذية كالتشريعية معان ك 
 ..2)المعيار عمى أساس الشكؿ الخارجي لمتصرؼ أك اإلجراءات التي اتبعت في اتخاذه

إ  أف المعيار الشكمي الذم يستند إلى ا شكاؿ كاإلجراءات يصعب اعتباره معياران لمتمييز 
 ف ا عماؿ التشريعية في كثير مف فترات اندماج السمطات   تتميز بيجراءات خاصة  تخاذىا 

ة تباع إجراءات أك أشكاؿ معينإأك أشكاؿ تصاغ فييا، عمى أنو قد يجرم العمؿ أك يتقرر رسميان 
عتماد عمى الشكؿ مج السمطات، كحينكذ فينو يمكف اإلد تخاذ ا عماؿ التشريعية في حاؿ 

 ..3)كاإلجراءات في التمييز
بالمعيار المكضكعي، عمى أساس أف ىذا المعيار   يمكف أف يرتد إلى كيرل فريؽ ثالث ا خذ 

ضمف ىي ا خرل قاعد ككف التشريع الحككمي يتضمف قكاعد عامة، إذ أف المكاكح اإلدارية تت
نما يرتد ىذا المعيار إلى تحديد مجاؿ كؿ مف القانكف كالعمؿ اإلدارم، فما  تنظيمية عامة، كا 

يعد عم ن  عادة تصدره السمطة الحاكمة في مكضكع معيف مف المكضكعات التي ينظميا القانكف
تشريعيان، كما تصدره في أحد المكضكعات التي يجكز أف تتدخؿ بتنظيميا ال كحة يعتبر عم ن 

 ..4)إداريان، كلقد أخذ القضاء اإلدارم المصرم بيذا المعيار المكضكعي
خت ؼ أف التمييز بيف القكانيف كالقرارات الفردية سيؿ كيسير   الرغـ مفكبناء عمى ذلؾ ك 

القكانيف كالمكاكح  ف  فالصعكبة تظير عند التفرقة بي نيما عف اآلخر، إ  أفمضمكف كؿ م
كمييما يتضمف قكاعد عامة مجردة، كيعتقدكف أف التغمب عمى ىذه الصعكبة يككف بالرجكع إلى 

                                                           

 ..286. البنا، الكسيط في القضاء اإلدارم )ص(1
 ..401. الحمك، القانكف اإلدارم )ص(2
..287-286صص ) المرجع السابؽ. البنا، (3

 ..287البنا، المرجع السابؽ )ص: .، كانظر48صكؿ القضاء اإلدارم )صغانـ، الكسيط في أ. (4
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قد يثيره ا الحدكد التي يرسميا الدستكر في كؿ مف القانكف كال كحة في الظركؼ العادية رغـ م
 ..1)في التطبيؽ  تد مف مشاكرسـ ىذه الحدك 

لتحقيؽ اليدؼ كىك التمييز بيف القكانيف كالقرارات التي تصدر في حالة  جانب مف الفقوكيرل 
دمج السمطات  بد مف إعماؿ المعياريف ا كؿ كا خير معان، أم التعكيؿ عمى إرادة أك نية 
الحككمة بكاسطة ا سـ أك الكصؼ الذم تطمقو عمى العمؿ مف ناحية، كالمعيار المكضكعي 

 أك محتكاه مف ناحية أخرل. الذم يستند إلى مضمكف العمؿ
فيذا أصدرت السمطة التنفيذية عم ن اطمقت عميو اسـ قانكف فيك عمؿ تشريعي طالما أنو يعالج 
مكضكعان مف المكضكعات التي تدخؿ حسب نص الدستكر أك العرؼ الدستكرم في مجاؿ 

ذا كاف العمؿ امة أك فرض أك تعديؿ الضراكب، ك القانكف، كتنظيـ سمطة القضاء أك الحريات الع ا 
الذم كصفتو السمطة التنفيذية بأنو قانكف   ينظـ مكضكعان مف المكضكعات التي تدخؿ في 
مجاؿ القانكف عمى النحك السابؽ بيانو، فينو   يعتبر قانكنان في جكىره طبقان لممعيار 

 ..2)المكضكعي
 الرقابة القضائية عمى التشريعات التي تصدر بموجب حالت الدمج ثانياا :

بعد أف استعرضنا كيفية التمييز بيف القكانيف كالقرارات اإلدارية التي تصدرىا الحككمة في 
 حظنا أنيا ك حا ت دمج السمطات، كتبيف لنا ماىية التشريعات التي تصدر في تمؾ الفترة 

ما ىي المحكمة المختصة فإلى جانب المكاكح اإلدارية،  عادية ر إع نات دستكرية، كقكانيفدتص
 بالنظر في التشريعات الصادرة بمكجب حا ت الدمج؟

كاف المستقر عميو فقيان كقضاءن عدـ جكاز الطعف بأحكاـ الدستكر، ككنو يعمك ك  كلما 
كلقد  القضاء.كر ك  تخضع لرقابة يعمى عميو، فيف اإلع نات الدستكرية تأخذ نفس حكـ الدست
عدـ اختصاص المحكمة بالنظر  ...أكدت المحكمة اإلدارية العميا في مصر عمى ذلؾ بقكليا   

 1952مف ديسمبر  10 فيالصادر  الدستكرمفيما أثاره المدعى بشأف عدـ شرعية ا ع ف 
، كفيما أثاره بشأف عدـ شرعية 1953مف فبراير سنة  10 فيالصادر  الدستكرمكاإلع ف 

جراءات إصداره، ذلؾ أف ك ية المحكمة رىينة بالطعكف المتعمقة بدستكرية  1958دستكر سنة  كا 
 ..3) القكانيف دكف شرعية الدساتير ذاتيا
                                                           

 ..146. عبد اهلل، القضاء اإلدارم )ص(1
..148. عبد اهلل، المرجع السابؽ )ص(2

)مكقع  1/4/1978قضاكية المحكمة العميا بجمسة  7لسنة  11. حكـ المحكمة العميا في القضية رقـ (3
 إلكتركني..
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لتؤكد بنصكص دستكرية  .). مف اإلع ف الدستكرم2جاء في نص المادة ) كبالرغـ مف ذلؾ 
اإلع نات الدستكرية   عدـ جكاز الطعف بيا بأم طريقة كأماـ أم جية حيث نصت عمى أنو
كحتى  2012يكنيك  30كالقكانيف كالقرارات الصادرة عف ركيس الجميكرية منذ تكليو السمطة في 

لمطعف عمييا بأم نفاذ الدستكر كانتخاب مجمس شعب جديد تككف نياكية كنافذة بذاتيا غير قابمة 
طريؽ كأماـ أية جية، كما   يجكز التعرض بقراراتو بكقؼ التنفيذ أك اإللغاء، كتنقضي جميع 

 ..) الدعاكل المتعمقة بيا كالمنظكرة أماـ أية جية قضاكية
أما فيما يتعمؽ بالقكانيف التي تصدر في حا ت دمج السمطات، فيف المعيار الذم تبناه 

المعيار الشكمي فقد قضى مجمس الدكلة الفرنسي بعدـ قبكؿ الطعف باإللغاء المشرع الفرنسي ىك 
 ..1)ضد كؿ عمؿ مف السمطة التنفيذية يأخذ تسمية قانكف

مجمس الدكلة المصرم بخركج كقضى كلقد تبني المشرع المصرم المعيار المكضكعي 
كانيف الصادرة مف السمطة التنفيذية في فترات دمج السمطتيف التشريعية كالتنفيذية عف رقابتو، الق

الخاص  1952لسنة  180بقانكف إذ قررت محكمة القضاء اإلدارم في حكـ ليا  إف المرسـك 
بعد  -ة التشريعية التي تركزتطبيلغاء نظاـ الكقؼ عمى الخيرات ىك قانكف صدر عف السم

ة النظر في طمب في مجمس الكزراء، فيخرج عف اختصاص المحكم -1923سقكط ستكر 
 ..2) إلغاكو

بأف القكانيف التي صدرت  يرل البعضأما في الحالة الفمسطينية كتحديدان في أعقاب اتفاقية أسمك 
في تمؾ الفترة تعتبر قكانيف بمعنى الكممة، ككنيا تستمد مشركعيتيا مف اتفاقية المرحمة ا نتقالية 

 ..3)تي خكلت السمطة التنفيذية ممارسة ص حيات تشريعية نيابة عف المجمس لحيف انتخابوال
تفاقية   تعتبر أساس لمتمييز بيف القكانيف إ  إننا نرل أف ىذا الرأم يجانبو الصكاب، ككف أف اإل

أف ىذه ا تفاقية لـ تندرج في النظاـ القانكني كالقرارات ىذا مف ناحية، كمف ناحية أخرل 
 ، أك أساسان يستند عميو لمتشريع.تعتبر معياران لمتمييز حتىالفمسطيني 

                                                           
 الدستكرم الذم أصدره الركيس المصرم محمد مرسي في الثاني كالعشريف مف نكفمبر/ تشريف ا كؿ  اإلع ف

2012 
  يجدر اإلشارة في ىذا المقاـ أف ىذا النص ينطكم عمى أمر معيب  نو خمط بيف اإلع ف الدستكرم كالقكانيف

 كالمكاكح كالقرارات.
 ..146. عبد اهلل، القضاء اإلدارم )ص(1
 ..282حمك، القضاء اإلدارم )ص. ال(2
 ..141. حجاب، دكر الركيس التشريعي في النظاـ السياسي الفمسطيني )ص(3
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في حيف يرل البعض أف ىذه ا عماؿ التشريعية الصادرة في ىذه الفترة تستمد أساسيا القانكني 
 مف أمريف كىما :

، 1952مف الدستكر ا ردني لعاـ تطبيقات نظرية الضركرة المنصكص عمييا في كؿ  -1
، كىي القكانيف المؤقتة كما سميت في 1962كالنظاـ الدستكرم لقطاع غزة لعاـ 

الدستكر ا ردني، كالقرارات بقكانيف كما سميت في النظاـ الدستكرم لقطاع غزة، حيث 
تصدر ىذه ا عماؿ في ظؿ غياب السمطة التشريعية، كتيدؼ إلى تصريؼ شككف 

 لمناطؽ التي تسممتيا السمطة الكطنية الفمسطينية.الحكـ في ا
ا ساس الثاني ىك نظرية التشريع عف طريؽ السمطة التنفيذية، فيذه القكانيف صدرت  -2

نما لـ ينشأ بعدد  ..1)كالمجمس التشريعي ليس في حالة غياب فحسب، كا 

يرل الباحث أف الركيس الراحؿ ياسر عرفات تبنى معيار الكصؼ أك ا سـ الذم تبناه المشرع ك 
الفرنسي،  نو باستقراء التشريعات التي صدرت في فترة الدمج قبؿ انتخاب المجمس التشريعي 

ف ، تارة أطمؽ عمييا الراحؿ قانكف، كتارة أخرل أطمؽ عمييا قراران، كبالتالي فحؽ لنا أ1996لعاـ 
نقكؿ أف المعيار الذم كاف ساكد في تمؾ الفترة ىك معيار الكصؼ أك ا سـ، كبالتالي يخرج عف 

 .اسـ قانكف مف رقابة القضاء اإلدارم الراحؿ ياسر عرفاترقابة القضاء كؿ ما خمع عميو 

 الرقابة القضائية في حالة الموائح التفويضيةالمطمب الثاني : 
إف السمطة التشريعية تعد صاحبة ا ختصاص ا صيؿ في سف التشريعات  مف المعمكـ

كمع ذلؾ ك عتبارات عممية فقد أعطيت السمطة التنفيذية حؽ التشريع في بعض المساكؿ استثناءن 
المكاكح التفكيضية، لذلؾ سكؼ ب كمنيا مصر بكاسطة ا نظمة التي تسمى في بعض الدكؿ

مكاكح التفكيضية كشركطيا، كمف ثـ طبيعتيا كالرقابة القضاكية نتناكؿ في ىذا المطمب مفيكـ ال
 عمييا عمى النحك التالي :

 الموائح التفويضيةمفيوم وتنظيم الفرع األول : 

يقصد بالمكاكح التفكيضية تمؾ اإلجراءات كالتدابير التي تتخذىا السمطة التنفيذية بتفكيض 
ف لمحككمة أف تمارس الكظيفة التشريعية في مف البرلماف في كجكد ظركؼ استثناكية، بحيث يكك 

حدكد مساكؿ معينة، خ ؿ مدة محددة يتضمنيا القانكف الصادر مف البرلماف بتفكيض الحككمة 

                                                           

..5)ص... . معيد الحقكؽ، العممية التشريعية في ا راضي الفمسطينية كازدكاجية السمطات(1
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في ىذا الشأف، كتمتمؾ السمطة التنفيذية بكاسطة ىذه المراسيـ أك القرارات التي تصدرىا تعديؿ 
 ..1)صكص عمييا في قانكف التفكيضأك إلغاء قاعدة قانكنية قاكمة تعالج مكضكعات من

ىذه المكاكح التفكيضية ليا قكة القانكف، حيث تقكل ىذه المكاكح عمى تعديؿ أك إلغاء 
القانكف القاكـ، إ  أنو يشترط إلصدارىا تحقؽ ظركؼ استثناكية مف ناحية، كمف ناحية أخرل أف 

حتى يمكف الحصكؿ عمى التفكيض  في حالة انعقادتحدث ىذه الظركؼ كالمجمس التشريعي 
 ..2)التشريعي، كبالتالي   يجكز التفكيض في الظركؼ العادية

كقد اتجيت الدساتير التي تبنت فكرة التفكيض التشريعي صراحة إلى تنظيميا في ثناياىا 
ف أ. ب38قد نص في المادة ) 1958كمف بيف تمؾ الدساتير نجد الدستكر الفرنسي لعاـ 

كامر ف تتخذ عف طريؽ ا أف تطمب مف البرلماف تفكيضيا بأيؿ تنفيذ برنامجيا لمحككمة في سب 
خذ أكامر في مجمس الكزراء بعد خ ؿ مدة محدكدة تدابير تدخؿ عادة في القانكف، كيتـ إقرار ا 

رأم مجمس الدكلة كىي تسرم بمجرد نشرىا كلكنيا تصبح  غية إذا لـ يقدـ مشركع قانكف 
  إالتاريخ المحدد في قانكف التفكيض، ك  يمكف إقرارىا  نتياءاالبرلماف قبؿ التصديؽ عمييا إلى 

كامر في بشكؿ صريح كبانتياء المدة المذككرة في الفقرة ا كلى ليذه المادة   يمكف تعديؿ ا 
 .   بقانكف كذلؾ في المكاد التي تدخؿ في النطاؽ التشريعيإالمكاد الداخمة في مجاؿ التشريع 

. المشار إلييا أشرت صراحة إلى أف 38اإلشارة إلى أنو كعمى الرغـ مف أف المادة )كتجدر 
مف  .).13الحككمة ىي التي تتقدـ بالطمب إلى البرلماف لمنحيا التفكيض إ  أف عم ن بالمادة )

ذات الدستكر تكجب أف تكقع المراسيـ كا كامر التي يقرىا مجمس الكزراء مف ركيس 
 . .3)الجميكرية

الحؽ في إصدار قرارات يستمد ركيس الدكلة  ي حظ أف  1971باستقراء دستكر مصر لسنة ك 
لركيس  . منو عمى أنو 108حيث نصت المادة ) ليا قكة القانكف بمكجب التفكيض مف الدستكر

الجميكرية عند الضركرة كفي ا حكاؿ ا ستثناكية كبناء عمى تفكيض مف مجمس الشعب بأغمبية 
ثمثي أعضاكو أف يصدر قرارات ليا قكة القانكف، كيجب أف يككف التفكيض لمدة محدكدة كأف 
تبيف فيو مكضكعات ىذه القرارات كا سس التي تقكـ عمييا، كيجب عرض ىذه القرارات عمى 

                                                           

 ..222. بدر، ا ختصاص التشريعي لركيس الدكلة في النظاـ البرلماني )ص(1
..121المجيد، أصكؿ الرقابة القضاكية عمى دستكرية القكانيف كالمكاكح ). عبد (2

 ( المداكلة  . مف الدستكر الفرنسي عمى أنو )كقع ركيس الجميكرية ا كامر كالمراسيـ التي تتـ13نصت المادة
   ......فييا في مجمس الكزراء

 ..93. غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص(3
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الشعب في أكؿ جمسة بعد انتياء مدة التفكيض، فيذا لـ تعرض أك عرضت كلـ يكافؽ مجمس 
 . المجمس عمييا زاؿ ما كاف لو مف قكة القانكف

، فقد جاء دستكر صإ  أف الدساتير المتعاقبة عمى مصر لـ تتضمف نص مماثؿ ليذا الن
ركيس الجميكرية خاليان مف تفكيض السمطة التشريعية ل 2014ككذلؾ دستكر مصر 2012مصر

 بيصدار قرارات ليا قكة القانكف.

تفكيض ركيس  عدـب 2014ك 2012ما قاـ بو المشرع المصرم في دستكر كيرل الباحث أف 
الجميكرية ليك عيف الصكاب، لمدل خطكرة ىذا التفكيض الذم يترتب عميو استحكاذ ركيس 

غي قانكنان قاكـ أك يعدؿ نصكص يستطيع أف يمككنو الجميكرية عمى العممية التشريعية بمفرده، 
 ما كاف لو التعرض ليا في الظركؼ العادية.

كتباينت اآلراء الفقيية حكؿ مساءلة التفكيض، حيث يرل فريؽ مف الفقياء بأنو   يجكز لمسمطة 
التشريعية أف تفكض اختصاصيا ا صيؿ إلى ركيس الجميكرية  ف حقيا في التشريع ليس حقان 

أف أم تنازؿ في ىذا الصدد يعتبر باط ن، كما  كفي كجية نظرىـؿ عنو، شخصيان يمكف التناز 
 أنو يتعارض مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات.

أما الرأم الثاني فيرل جكاز تقرير ىذا ا ختصاص لركيس الجميكرية كذلؾ مراعاة ل عتبارات 
نية عنو مف عم بيا البرلماف بما يعرؼالعممية التي تحتاج إلى حمكؿ سريعة يصعب أف يقـك 

 ..1)كبطء في اتخاذ مثؿ ىذه القرارات العاجمة

إ  أف الباحث ينكر رأم المعارضيف طالما أف ركيس الجميكرية استمد ىذا الحؽ مف الدستكر، 
بالرغـ مف مدل خطكرة ىذا التفكيض عمى الحقكؽ كالحريات لألفراد، لذا إذا كاف ىناؾ اعتراض 

لـ  حيثفي ىذا الصدد،  ما نص عميوكالمطالبة بتعديؿ  فا صؿ أف يرد إلى الدستكر نفسو
أم  2014ك 2012دستكر  تتضمف الدساتير المتعاقبة عمى مصر في اآلكنة ا خيرة سكاء

 التفكيض التشريعي.نصكص تتعمؽ ب

نجد أف المشرع لـ يتضمف نصان  المعدؿ القانكف ا ساسي الفمسطيني باستقراءفي فمسطيف ك ك 
لكطنية إصدار قرارات ليا قكة القانكف بناء عمى تفكيض مف المجمس يخكؿ ركيس السمطة ا

                                                           

، سمطة ركيس الدكلة بيف النظاميف البرلماني كالركاسي )ص(1  .749. صادؽ : حاـز
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نما يجكز لو إصدار مثؿ ىذه كخيران فعؿ .)التشريعي في حالة الضركرة كالتي  القرارات بقكانيف، كا 
 سكؼ نتناكؿ الحديث عنيا في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ.

 شروط صحة التفويض التشريعيالفرع الثاني : 
فكرة التفكيض التشريعي صراحة، لذلؾ سكؼ  ىأف بعض الدساتير تتبن شرنا إلىأ

نستعرض أىـ الشركط التي تعتبر في حقيقة ا مر قيكد لممارسة ركيس الدكلة اختصاصاتو في 
 إصدار المكاكح التفكيضية كىي كاآلتي :

 أولا : الشروط المتعمقة بظروف ممارسة التفويض التشريعي
تكجد ظركؼ غير اعتيادية تسكغ ممارسة  أفشترط لممارسة التفكيض التشريعي حيث ي

 ..1)ىذا ا ختصاص
  يككف  عميو فيف التأقيتك ف يككف التفكيض لمدة محددة، أفالكضع الدستكرم يقضي ب 

ف تطبيؽ التفكيض التشريعي  بد يف لذلؾ ،يرتبط بالظركؼ ا ستثناكية بؿفي الظركؼ العادية 
 ..2)ي ظؿ ظركؼ غير عادية )استثناكية.ف يككف فأ

 ثانياا : شروط تتعمق بالمفوض والمفوض إليو
 ، ف بد أف يككف البرلماف البرلماف أ  كىك تحقيقيا في المفكض  شركط يجب بد مف 
السمطة  غيرىا مف المكاكح التي تصدرىا، كحالة ا نعقاد ما تميز المكاكح التفكيضية عف منعقدان 

ف ىذا   يعني ضركرة أالتنفيذية لممارسة الكظيفة التشريعية في ظؿ الظركؼ ا ستثناكية، غير 
 ..3)استمرار انعقاد البرلماف طكؿ مدة التفكيض

                                                           
  كفي ذات السياؽ يقكؿ الدكتكر ىاني عبد الرحمف غانـ : أما في فمسطيف فمـ يتـ تبني نظرية المكاكح

ة إلى التفكيضية في القانكف ا ساسي، كعميو   يجكز لممجمس التشريعي أف يتنازؿ عف اختصاصاتو التشريعي
السمطة التنفيذية، ف  تفكيض إ  بنص مف نفس درجة النص الذم منح ا صيؿ اختصاصاتو، كعميو حتى نقر 
بكجكد المكاكح التفكيضية في فمسطيف فيف ا مر يتطمب أف يككف لدينا نص دستكرم يسمح بمقتضاه لممجمس 

منح ا ختصاص ا صيؿ لممجمس التشريعي تفكيض السمطة التنفيذية إصدار مثؿ ىذه المكاكح،  ف مف 
التشريعي في سف القكانيف ىك المشرع الدستكرم. انظر: غانـ، الكسيط في مبادئ القانكف اإلدارم في فمسطيف 

 ..54)ص
 ..87. الطماكم، السمطات الث ث في الدساتير العربية كفي الفكر السياسي اإلس مي )ص(1
 ..326النظاـ البرلماني )ص . بدر، ا ختصاص التشريعي لركيس الدكلة في(2
 ..237. جماؿ الديف، لكاكح الضركرة كضمانة الرقابة القضاكية )ص(3
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ذف مف البرلماف بالتفكيض التشريعي يضان مف صدكر اإلأكفض ن عف انعقاد البرلماف ف بد  
كيتبع البرلماف اإلجراءات المعمكؿ بشكؿ قانكف يسمى قانكف التفكيض التفكيض يصدر حيث 

مف تمقاء نفسو لتنظيـ المساكؿ  السمطة التنفيذية، فالبرلماف   يفكض بيا إلصدار أم قانكف
 . .1)مف السمطة التنفيذية بؿ يجب أف يتـ بناء عمى طمب بيا، المختص

 ثالثاا : الشروط المتعمقة بمدة وموضوع التفويض

حرص المشرع  ىيذلؾ  كالعمة في لمكاكح التفكيضية تحديدان دقيقان  بد تحديد المدة الزمنية 
 عارضان  استثناكيان  أمران  التفكيض ككف معمكـالدستكرم عمى عدـ استمرار التفكيض  جؿ غير 

ف عدـ تحديد القانكف مدة التفكيض يعمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات، كلذلؾ ف فيك يعد خركجان 
 . .2)كبالتالي   يترؾ أمر تحديد مدة التفكيض إلى تقدير السمطة التنفيذية ،مو باط ن يجع

كيتضمف تمؾ المكضكعات التي سكؼ  ف يككف التفكيض محدد المكضكعاتكما كيجب أ
لذلؾ يجب أف يككف قانكف التفكيض  قانكف التفكيض تتناكليا السمطة التنفيذية بالتنظيـ بمكجب

. فيذا خ  قانكف الحككمة في لكاكحيا التفكيضيةينص بدقة عمى ا مكر التي سكؼ تنظميا 
التفكيض أك لـ يتـ تحديد المكضكعات التي سكؼ تنظميا السمطة التنفيذية فيف ذلؾ يعد إط ؽ 

 العناف ليا بيصدار ما تشاء مف لكاكح.

 11/1/1977 حكامو فقد قضى فيأستكرم الفرنسي في العديد مف المجمس الد حيث أيد ذلؾ
كامر تشريعية يجب أذف بالتشريع عف طريؽ المجمس النيابي اإل مفعندما تطمب الحككمة   فأب

جؿ تنفيذ أف تتخذ ىذه التدابير مف أكيجب  تخاذىااف تبيف بدقة ماىية التدابير التي تنكم أعمييا 
نيا إف تبيف مجاؿ تدخميا غير أعمى الحككمة  ف أب 1986ككذلؾ قضى في عاـ   برنامجيا

 . كامر ا شتراعيةليست ممزمة ببياف فحكل ا 

نو  بد مف تحديد المكضكعات التي تصدر فييا المكاكح أ كبناء عمى ذلؾ يتضح
ينصب عمى مكضكعات محددة أما التفكيض الكمي  ف يككف جزكيان أالتفكيضية، فالتفكيض يجب 

نو غير جاكز  نو يعد بمثابة تنازؿ مف البرلماف عف اختصاصاتو التشريعية كىذا ما   يممكو، يف
سس في ضكء سس التي تقكـ عمييا المكاكح التفكيضية كتتضح ىذه ا مف تكضيح ا  يضان أك بد 
، كعدـ تحديد المكضكعات الداخمة في .3)إلى صدكر التفكيض التشريعي ذاتو سباب الدافعةا 

                                                           

..117أبك زيد، مدل سمطة الحاكـ إزاء التشريعات ... )ص .(1

 ..253)ص المرجع السابؽ. جماؿ الديف، (2
 ..666 -665صص . الحمك، النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم )(3
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صدار المكاكح التفكيضية في إقانكف التفكيض يعني التفكيض المطمؽ لركيس السمطة التنفيذية في 
 مر غير جاكزأأم مكضكع، كىذا يعني تخمي البرلماف عف اختصاصو في التشريع، كىك 

ىذه المكضكعات المحددة في قانكف التفكيض كعمى سبيؿ  أف تتصؿ  بد ككما، .1)دستكريان 
 ..2)حكاؿ ا ستثناكيةبالضركرة كا  ثيقان ك  اتصا ن  الحصر

 رابعاا : الشروط المتعمقة بعرض الموائح عمى البرلمان

بناء عمى تفكيض ادرة القرارات بقكانيف الصلقد تطمبت الدساتير المذككرة كجكب عرض 
عمى البرلماف قبؿ نياية مدة التفكيض كيترتب عمى عدـ عرضيا زكاؿ ما كاف ليا مف تشريعي 

ف يذا تـ عرض ىذه القرارات عمى البرلماف فيثارىا كاعتبارىا  غية. فآنياء إقكة القانكف كمف ثـ 
مما يجعؿ باب الطعف  –دارية إكقرارات  –ىذا العرض في ذاتو   يغير مف طبيعتيا القانكنية 

 ..3)مفتكحا تجاىيا باإللغاء

أف يقكؿ صيؿ في التشريع في نياية مدة التفكيض ا ختصاص ا  كبالتالي  بد لصاحب
أما إذا انتيت مدة  ،ف يككف البرلماف مكجكدان أ كمف البدييي، .4)كممتو في ىذه المكاكح التفكيضية

بقكانيف. عمى المجمس التفكيض كلـ يكف البرلماف قاكمان يجب عرض ىذه المكاكح )القرارات 
فقد يرل المكافقة عمييا  البرلمافذا عرضت ىذه المكاكح عمى ي. ف.5)الجديد في أكؿ اجتماع لو

يصادؽ عمييا كيسبغ عمييا قكة القانكف، كقد يرفض صراحة المكافقة عمييا كفي ىذه  كبالتالي
 ..6)يزكؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف الحالة

في حكـ ليا بقكليا  العميا في مصرلدستكرية السابقة المحكمة اكلقد أجممت تمؾ الشركط 
 التي. كأف تبيف فيو مكضكعات ىذه القرارات كا سس يجب أف يككف التفكيض لمدة محدكدة 

أكؿ جمسة بعد انتياء مدة  في. كيجب عرض ىذه القرارات عمى مجمس الشعب تقكـ عمييا
 .س زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكفييا المجمالتفكيض، فيذا لـ تعرض أك عرضت كلـ يكافؽ عم

إطار عاـ ىك أ   فيكخكلو لركيس الجميكرية  التشريعيكبذلؾ يككف الدستكر قد أجاز التفكيض 
جكانبيا ا كثر أىمية مف الييكة  فيالتفكيض عمى نقؿ الك ية التشريعية بأكمميا أك  ينطكم

                                                           

..786النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم )ص . عبد الكىاب،(1
 ..311. جماؿ الديف، لكاكح الضركرة كضمانة الرقابة القضاكية )ص(2
 ..2/419. ىكريك، القانكف الدستكرم كالمؤسسات السياسية )ج(3
 ..139. عصفكر، النظاـ الدستكرم المصرم )ص(4
 ..481-480صص النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ) . الطماكم،(5
..53)ص... قانكف الدستكرم كالتشريع الحككمي. العصار، نظرية الضركرة في ال(6



236 
 

. كفى إطار ىذا ممارستيا فيا بينابة جية أخرل النيابية إلى السمطة التنفيذية أك التنازؿ عني
قياـ الضركرة كا كضاع ا ستثناكية  فيفحصرىا  حدد الدستكر : مناسبة التفكيض الضابط العاـ

الحيطة عمى أف تككف مكافقة السمطة التشريعية  فيإمعانان  وتدكر معيا عمى إقراراه كحرص التي
أعضاكيا لضماف أف يظؿ  ثمثي في ةتطمبيا ممثم التيبا غمبية الخاصة  عمى قانكف التفكيض

لضاغطة مبرران بيا ، كأف يككف إقراره مرتبطان بدكاعيو احدكد ضيقة   تفريط فييا فيالتفكيض 
قانكنو كذلؾ مف  في، كعيد إلى السمطة التشريعية بأف تعيف بنفسيا  محؿ التفكيض  مستندان إلييا

كليا كأسس تنظيميا لتتقيد السمطة التنفيذية بنطاؽ يتنا التيخ ؿ تحديدىا القاطع لممساكؿ 
، كجعؿ التفكيض  مكقكتان  مكضكعو فييشمميا  التيالتفكيض ك  تجاكزه إلى غير المساكؿ 

يمثؿ ىذا الميعاد حدان زمنيان   يجكز أف تتخطاه  كي  محددان سمفان أك قاب ن لمتعييفبميعاد معمكـ  
كا   انطكل عمميا عمى اقتحاـ لمك ية  ا ستثناكيختصاصيا ممارستيا   فيالسمطة التنفيذية 

، كىك ما عززه الدستكر حيف أقاـ مف تكر بيا الييكة النيابية ا صميةاختص الدس التيالتشريعية 
لغاكيا بيدىاجعؿ الدستكر زماـ إقرار ا التي –السمطة التشريعية  رقيبان عمى  –لقكانيف كتعديميا كا 

مف  108. كذلؾ بما أكجبتو المادة دكد التفكيض أك التزاميا بأبعاده يذية لحمجاكزة السمطة التنف 
اتخذىا ركيس الجميكرية إعما ن  التيالدستكر مف أف تعرض عمى السمطة التشريعية التدابير 

مطة ، فيذا لـ تعرض عمى السجمسة تدعى إلييا بعد انتياء مدتوأكؿ  فيلقانكف التفكيض كذلؾ 
. ككاف ذلؾ ضمانان لممارسة ىذا كلـ تقرىا، زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف التشريعية أك عرضت

 ..1) عينيا الدستكر حصران لنطاقو كضبطان لقكاعده التيحدكد القيكد  في ا ستثناكيا ختصاص 

 الفرع الثالث : الطبيعة القانونية لموائح التفويضية والرقابة عمييا

مف حيث إصدارىا، كأخرل نظران لككنيا تمثؿ نكع مف  ة ظركؼ خاصةلمكاكح التفكيضي
في ظؿ ظركؼ معينة عف السمطة التنفيذية ثـ يتـ اإلقرار بالتشريع أك  يصدر التشريع الذم

التصديؽ عميو مف قبؿ السمطة التشريعية مخالفة بذلؾ القكاعد العامة إلصدار التشريعات 
يا طبيعة قانكنية خاصة تختمؼ عف غيرىا مف العادية. إلى جانب ذلؾ فيف المكاكح التفكيضية ل

القكانيف أك المكاكح التي تصدرىا السمطة التنفيذية. لذلؾ سكؼ نتناكؿ الطبيعة القانكنية كمف ثـ 
 الرقابة القضاكية عمى ىذا النكع مف المكاكح.

 

                                                           

قضاكية المحكمة الدستكرية العميا  دستكرية   8لسنة  25. حكـ المحكمة الدستكرية العميا في القضية رقـ (1
 ـ. )مكقع إلكتركني..16/5/1992بجمسة 
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 أولا : الطبيعة القانونية لموائح التفويضية

مكاكح التفكيضية حيث يرل جانب مف الفقو أف لقد اختمؼ الفقو في الطبيعة القانكنية ل
المكاكح التفكيضية تعتبر مف قبيؿ ا عماؿ التشريعية كتتمتع بقكة القانكف، كبالتالي تخرج ىذه 
المكاكح بمجرد تصديؽ البرلماف عمييا عف رقابة القضاء اإلدارم،  نيا تصبح قكانيف عادية مف 

ة ممارسة الكظيفة التشريعية نيابة عف البرلماف، حيث الشكؿ كالمكضكع، كبذلؾ تستطيع الحككم
كبالتالي يمكنيا التعرض لمقكانيف السارية سكاء بالتعديؿ أك اإللغاء استنادان لقانكف التفكيض الذم 

 ..1)منحيا حؽ إصدار المكاكح بالنسبة لمكضكعات معينة كخ ؿ مدة التفكيض

 إلى إدارية تاقرار بمثابة  ىي الشكمي لممعيار كفقان ك  التفكيضية المكاكح أف أخر جانب كيرل
 الرقابة نطاؽ مف ليخرجيا تشريعي طابع تكتسب فقط فعندكذ ،البرلماف عمييا يصدؽ أف

 ..2)القضاكية

قبؿ تمر بمرحمتيف، حيث في المرحمة ا كلى  التفكيضية المكاكح أف كبحؽ آخركف كيرل
ىذه الحالة كمكاكح الضركرة أخذان بالمعيار التصديؽ عمييا، فقد اعتبرىا غالبية الفقياء في 

الشكمي كىي مجرد قرارات إدارية لصدكرىا عف السمطة التنفيذية، كمع ذلؾ فينو يككف ليا قكة 
 القانكف كتستطيع أف تعدؿ أك تمغي القكانيف المعمكؿ بيا.

انيف كتكتسب المرحمة الثانية : بعد تصديؽ البرلماف عمييا فتنقمب ىذه القرارات كتتحكؿ إلى قك 
 ..3)جانبان تشريعيان كبالتالي تتمتع بالحصانة القضاكية المقررة ليذه القكانيف

عف طأنو استقر الفقو كالقضاء سكاء في فرنسا أـ مصر جكاز ال يرل البعضفي ذات السياؽ 
ا عتماد فييا باإللغاء في الفترة الكاقعة ما بيف إصدارىا كحتى اعتمادىا مف البرلماف، أما بعد 

مف البرلماف فتأخذ حكـ القانكف كمف ثـ   تخضع لرقابة القضاء اإلدارم، حيث استقر المجمس 
الدستكرم الفرنسي ككذلؾ مجمس الدكلة بأف القرارات بقكانيف التي تصدر عف الحككمة بناءن عمى 

لطعف  تفكيض مف البرلماف سكاء صراحة أك ضمنان فينيا تأخذ حكـ القانكف كمف ثـ   تخضع
 ..4)تجاكز السمطة

 
                                                           

 ..348-347صص ة في النظاـ البرلماني ). بدر، ا ختصاص التشريعي لركيس الدكل(1
 .43-41صص . عمي، الظركؼ ا ستثناكية )(2
، سمطة ركيس الدكلة (3  ..761-760صص )...  بيف النظاميف البرلماني كالركاسي. صادؽ : حاـز
..44غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص .(4
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 ثانياا : رقابة القضاء اإلداري عمى الموائح التفويضية

كامر. التفكيضية ىي قرارات ف المكاكح )ا ألقد استقر قضاء مجمس الدكلة الفرنسي عمى 
ختصاصو لمتحقؽ مف كعمى ذلؾ اخضعيا   ،دارية ليا قكة القانكف قبؿ تصديؽ البرلماف عميياإ

في الدعكل  2000ديسمبر عاـ  8، كعمى ذلؾ قضى مجمس الدكلة في .1)مدل مشركعيتيا
الصادر في  1998لسنة  525مر رقـ ف طمب الغاء ا أخريف. بشآالمقامة مف السيد )ىكفر ك 

الخارج بالنسبة لألراضي فيما  إلى مكاؿكالمتعمؽ بالرقابة عمى ترحيؿ ا  ،1998يكنيو عاـ  24
 مر المطعكف فيو صدرا  ف ألحكـ بفجاء في ا ،مرىذا ا يقاؼ تنفيذ إمع  .)كراء البحار

دارية تخضع لرقابة إ عما ن أليذه المادة تعتبر  عما ى إف المكاكح الصادرة ا  ، ك .38)لممادة إعما ن 
المشركعية مف جانب مجمس الدكلة، كذلؾ قبؿ تصديؽ البرلماف عمييا بينما تصبح ىذه المكاكح 

 ..2) اإلدارمذات قيمة تشريعية مف كقت تكقيع البرلماف عمييا كمف ثـ   تخضع لرقابة القضاء 

إدارية صادرة عف  أعماؿ بدايتيا التفكيضية كما ذكرنا تعتبر في المكاكحكبناء عمى ذلؾ فيف 
السمطة التنفيذية في الدكلة، إ  أنيا تمر بمرحمة أخرل   تمر بيا القرارات اإلدارية العادية، 

  حيث تمر بمرحمة العرض عمى السمطة التشريعية إلقرارىا أك رفضيا.

 أعماؿ بذلؾ كتعتبر صدكره تاريخ مف أحكامو في نافذان  يعتبر المكاكح مف النكع فيذاكبالتالي 
في حاؿ عدـ  القضاء اإلدارم أماـ باإللغاء عمييا الطعف يجكز ..3)الشكمي لممعيار طبقا إدارية

 مشركعيتيا.

 أك القانكف حكـ في تصبح ايفين عمييا ككافؽأقرتيا السمطة التشريعية  إذا ما ةحال في أما
 المشركعية لعدـ باإللغاء القضاء اإلدارم أماـ عمييا الطعف يجكز   قانكنان  تصبح أصح بمعنى
نما ، في مصر كلممجمس الدستكرم في فرنسا الدستكرية المحكمة مف القضاكية لمرقابة تخضع كا 

                                                           

 .284. الحمك، القضاء اإلدارم )ص(1
 تجمعات ال أك ا قاليـ خارج القارة ا كركبية كتختمؼ ىذه الفرنسية اإلدارةتحت  مجمكعة مف ا قاليـ المختمفة

مف حيث النظاـ القضاكي كدرجة الحكـ الذاتي فييا، بينما جميعيا تشترؾ بكجكد ممثميف ليا في  السكانية
كمكف. كليا الحؽ في اختيار مرشحي البرلماف البرلماف الفرنسي )ما عدا المناطؽ التي   يكجد بيا سكاف دا

ا كركبي. تشمؿ اإلدارات كا قاليـ ما كراء البحار الفرنسية عمى جزر في المحيط ا طمسي كاليادم كاليندم، 
قميـ في شاطئ أمريكا الجنكبية، كما تشمؿ عمى جزء مف كبعض الجزر المحيطة بيا. يبمغ سكاف  أنتاركتيكا كا 

 .2009في يناير  2,624,505ىذه المناطؽ حكالي 
 ..364تشريعي لركيس الدكلة في النظاـ البرلماني )ص\. بدر، ا ختصاص اؿ(2
 ..221. عصفكر، القضاء اإلدارم )ص(3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7
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 عدـ حالة في أما .الدستكرية عدـ أك لمدستكرية تخضع التي العادية القكانيف شأف ذلؾ في شأنيا
 كاف ما زاؿ عمييا يكافؽ كلـ عرضت أك السمطة التشريعية عمى التفكيضية المكاكح ىذه عرض

 ..1)باإللغاء عمييا الطعف يجكز إدارية أعماؿ بذلؾ كتعدية، قانكن ةقك  فم ليا

 خركجيا ةحال كفى التفكيضية المكاكح إف السابؽ السرد بعد الباحث كبناء عمى ما تقدـ يرل
بما في ذلؾ  .)1971دستكر  مف .108) المادة حددتيا التي المراحؿ بجميع كمرت ةصحيح

 رقابتيا في تخضع ةعادي قكانيف ةصكر  في المطاؼ نياية في تخرج فينيا اعتمادىا مف البرلماف،
 يقرىا كلـ عرضت أك المجمس عمى عرضيا عدـ حالة في أما ..)العميا الدستكرية لممحكمة
 .أماـ مجمس الدكلة عمييا الطعف يجكز إدارية أعما ن  الكيفية بيذه فتعد ،بالمكافقة

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           

، سمطة ركيس الدكلة بيف النظاميف البرلماني كالركاسي )ص ص. (1  .764-763صادؽ : حاـز
  حيث قضت المادة المشار إلييا عمى أنو )لركيس الجميكرية عند الضركرة كفي ا حكاؿ ا ستثناكية كبناء عمى

يككف التفكيض تفكيض مف مجمس الشعب بأغمبية ثمثي أعضاكو أف يصدر قرارات ليا قكة القانكف، كيجب أف 
لمدة محدكدة كأف تبيف فيو مكضكعات ىذه القرارات كا سس التي تقـك عمييا، كيجب عرض ىذه القرارات عمى 
مجمس الشعب في أكؿ جمسة بعد انتياء مدة التفكيض، فيذا لـ تعرض أك عرضت كلـ يكافؽ المجمس عمييا زاؿ 

 .ما كاف لو مف قكة القانكف.
 ار إلييا عمى أنو )تتكلى المحكمة الدستكرية العميا دكف غيرىا الرقابة القضاكية حيث قضت نص المادة المش

 .عمى دستكرية القكانيف كالمكاكح، كتتكلى تفسير النصكص التشريعية، كذلؾ كمو عمى الكجو المبيف في القانكف
 كيعيف القانكف ا ختصاصات ا خرل لممحكمة كينظـ اإلجراءات التي تتبع أماميا..
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 المبحث الثاني : الرقابة القضائية عمى القرارات بقوانين التي تصدر في حالة الضرورة.
يسكد مبدأ المشركعية ا نظمة القانكنية المعاصرة عمى اخت ؼ أنكاعيا، كبالتالي تكجب 
تمؾ ا نظمة عمى أف يستند كؿ عمؿ قانكني إلى قاعدة سابقة عمى كقكع التصرؼ، فيخضع 

لى جانب ىذا المبدأ يجب أف تخضع الدكلة إلى مبدأ أخر جميع  ا فراد في ع قاتيـ لمقانكف، كا 
كىك مبدأ الفصؿ بيف السمطات، حيث تستقؿ كؿ سمطة بممارسة كظيفتيا مع كجكد قدر مف 

  ..)التعاكف بيف ىذه السمطات

النظاـ القانكني الذم يحكـ الدكلة في ظركفيا العادية قد يعجر في أثناء ا زمات عف ك 
ضبط أمكر الدكلة كتقديـ الحماية ال زمة  ستمرار كياف الدكلة كاستقرارىا، لذلؾ كجدت نظرية 

تيدد الدكلة في كيانيا  مف شأنيا أف لتكاجو تمؾ الظركؼ الشاذة في حياة الدكلة التيالضركرة 
منيا. كيترتب عمى ىذه النظرية تخكيؿ السمطة التنفيذية اتخاذ كؿ التدابير ال زمة لإلبقاء عمى كأ

ع ء س متيا ميما تضمنت ىذه ا جراءات أك التدابير مف اعتداء عمى الحقكؽ  الدكلة كا 
 كالحريات العامة.

نتيا مقارنة تضمكىذه النظرية بالرغـ مف أنيا نظرية قضاكية في أصكليا، إ  أف ا نظمة ال
 بنصكص تشريعية في دساتيرىا، فتناكليا بالتنظيـ ك ن مف المشرع المصرم كالفمسطيني.

نص المشرع الفمسطيني عمى ىذه النظرية في القانكف ا ساسي الفمسطيني كنظميا بقكلو  يثح
ير لركيس السمطة الكطنية في حا ت الضركرة التي   تحتمؿ التأخير في غ.  43في المادة )

 .... . أدكار انعقاد المجمس التشريعي، إصدار قرارات ليا قكة القانكف

تعصؼ بالدكلة كتيدد كيانيا كاستمرارىا، التي ستثناكية ا ظركؼ ال تمؾ بسببكبناء عمى ذلؾ ك 
 الدكلة نفسيا مضطرة لمخركج عمى القكاعد الدستكرية كذلؾ حفاظان عمى أمنيا كاستقرارىا. تجد

 :كبناء عمى ما سيؽ سكؼ نقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف عمى النحك التالي 

 نظرية الضركرة كشركطيا ماىيةالمطمب ا كؿ :  -
 المطمب الثاني : رقابة القضاء عمى القرارات بقكانيف الصادرة بمكجب حالة الضركرة -

                                                           
 شر الدكلة اختصاصاتيا مف خ ؿ السمطات الث ث التشريعية كالتنفيذية كالقضاكية، حيث تتمثؿ الكظيفة تبا

بتنفيذ القانكف الصادرة عف السمطة التشريعية كتنفيذ  نيف، بينما تخص السمطة التنفيذيةالقكا فالتشريعية بس
تعرض عمييا طبقان لمبدأ الفصؿ بيف  برنامجيا، بينما تختص السمطة القضاكية بالفصؿ في المنازعات التي

السمطات، ىذا المبدأ الذم نادل بو الفقيو مكنتسكيك  السمطة تكقؼ السمطة  الذم يعتبر مف أىـ ضمانات 
 تحقيؽ مبدأ المشركعية.
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 نظرية الضرورة وشروطيا ماىيةالمطمب األول : 
ما يصدر عنيا  عمى التشريع إلى السمطة التشريعية، كيطمؽلقد أناطت الدساتير ميمة 

مف تشريعات اسـ قكانيف، كتستند ميمة تنفيذ القكانيف إلى السمطة التنفيذية فتصدر عنيا في ىذا 
المجاؿ ما يسمى المكاكح التنفيذية لمقكانيف، إ  أنو كبسبب أمكر مستعجمة كأزمات تستدعى 

السمطة التنفيذية في الدكلة، اتجو الفقو كالتشريع إلى تكسيع  التدخؿ السريع لمكاجيتيا مف قبؿ
تخاذ إجراءات تشريعية إلعادة ا ستقرار إلى الدكلة، كمف يسمطات اإلدارة في ىذه الظركؼ ب

أبرز الص حيات التي يمكف لمسمطة التنفيذية أف تمارسيا في حالة ا زمات ىي الكظيفة 
ى مبدأ الفصؿ بيف السمطات، فيحؿ ركيس الدكلة محؿ المشرع عم التشريعية، كىك ما يعد استثناءن 

 ..1)بيصدار تشريعات ليا قكة القانكف

تناكؿ في الفرع ا كؿ مفيكـ  فرعيفكيناء عمى ما سبؽ سكؼ نقسـ ىذا المطمب إلى 
 ركرة عمى النحك التالي :نظرية الضركرة كمبرراتيا، كفي الفرع الثاني تناكؿ شركط نظرية الض

 ومبرراتيا الضرورة نظرية مفيوم ألول : الفرع ا

مقتضاىا بنظرية قضاكية ظيرت في قضاء مجمس الدكلة الفرنسي،  الضركرة تعتبر نظرية
أف بعض اإلجراءات اإلدارية التي تعتبر غير مشركعة في الظركؼ العادية يمكف اعتبارىا 

ستمرار سير المرافؽ كاإجراءات مشركعة في بعض الظركؼ،  ف ضركرة حماية النظاـ العاـ 
في بمكجب  ا  تممكي ةالعامة تستدعي أف تككف السمطة اإلدارية تتمتع باختصاص كاسع

 ..2)القكانيف العادية

ف ك  لتزاـ في الظركؼ العادية، إ  أف إالحفاظ عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات بمثابة كاف ا 
لسمطة التنفيذية المتمثمة في الحفاظ عميو بأسسو كخصاكصو في الظركؼ ا ستثناكية قد يعطي ا

إف  –ركيس الدكلة سمطات تشريعية عمى النحك الذم يؤدم إلى التضحية بالمبادئ الدستكرية 
  . .3)طالما كاف ذلؾ مف مقتضيات مصمحة الدكلة -كانت مكجكدة

بمعنى أخر فيف ما يصمح لمحكـ بمقتضاه في الظركؼ العادية،   يككف مناسبان بالضركرة أك  أك
قاب ن لمتطبيؽ إذا تغيرت ىذه الظركؼ بظيكر ظركؼ جديدة   يصمح لمكاجيتيا تطبيؽ القكاعد 

 .القانكنية التي كضعت أساسان لمكاجية الظركؼ العادية
                                                           

 ..123)ص. حساني، السمطات ا ستثناكية لركيس الدكلة في النظاـ الركاسي (1
 ..133: غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء في فمسطيف )صانظر، ك .1/74ج. الشكبكي، القضاء اإلدارم )(2
، سمطة ركيس الدكلة بيف النظاميف البرلماني كالركاسي )ص(3  ..740. صادؽ : حاـز
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ا ختصاص ا صيؿ في سف التشريعات، فينو كلما كانت السمطة التشريعية ىي صاحبة 
يستند إلى السمطة التنفيذية ىذه الميمة استثناءن لمكاجية الظركؼ ا ستعجالية كالتي   تحتمؿ 

، حيث خكلت معظـ الدساتير كمنيا الدستكر المصرم كالقانكف ا ساسي الفمسطيني .1)التأخير
مستندة في ذلؾ إلى نظرية الضركرة التي  السمطة التنفيذية إصدار تشريعات ليا قكة القانكف

تعتبر مف النظريات العامة في الفقو القانكني، ىذه النظرية تعكد جذكرىا إلى القاعدة الركمانية 
 ..2)الشييرة التي تقكؿ  س مة الشعب فكؽ القانكف 

كبالتالي فيف نظرية الضركرة في الكقت الحالي أصبحت جزءان   يتجزأ مف غالبية 
ا نظمة القانكنية كالدستكرية، إذ يصعب عمى أم نظاـ ديمقراطي أف يكاجو أعباء كمصادر 
السمطة دكف ا ستعانة بيذه النظرية، كذلؾ باعتبارىا آلية قانكنية استثناكية تتيح لمسمطة التنفيذية 

تعجز بالكساكؿ التقميدية  ةالتصدم لما يطرأ عمى الساحة مف حكادث كظركؼ غير عادي
 ..3)يتامكاج

اإلدارة بما تفرضو  ء عفعبالكىكذا يمكف القكؿ أف النظرية إنما كضعت لتخفيؼ 
التشريعات مف قيكد تحد مف قدرتيا عمى التصرؼ إذا ما استجدت ظركؼ استثناكية لـ تكضع 
مثؿ ىذه التشريعات لمكاجيتيا، إذ تستطيع طبقان لتمؾ النظرية أف تتخذ مث ن إجراءات كتدابير 

بحسب ا صؿ في سمطة البرلماف، كأف تعدؿ القكانيف القاكمة أك تمغييا أك تعطؿ  مما يدخؿ
نما فقط تكسيع لنطاقو أك تعديؿ لحدكده  نفاذىا، ك  يعد ىذا خركجان عمى مبدأ المشركعية. كا 
يجريو القاضي بحكـ قكامتو عمى تفسير القانكف بما ي كـ ظركؼ تطبيقو، مما يرخص لإلدارة 

مطات ال زمة لمكفاء بالتزاماتيا الجكىرية حياؿ نظاـ الدكلة العاـ كمرافقيا في ممارسة الس
 ..4)ا ساسية

، غير أف كجكدىا مف القضاء تستمد الضركرة أك الظركؼ ا ستثناكيةنظرية لما كانت ك 
قد تدخؿ مباشرة في بعض الحا ت لتحديد ما إذا كاف جعؿ منيا نظرية تشريعية ف المشرع
 :  تباع أسمكبيفياستثناكيان أـ  . كىك يمارس ذلؾ بالظرؼ 

                                                           

 ..119-118صص . عبد المجيد، أصكؿ الرقابة القضاكية عمى دستكرية القكانيف كالمكاكح )(1
 ..43. السيد، الرقابة عمى دستكرية المكاكح )ص(2
 ..11. عبد المنعـ، شركط الضركرة أماـ القضاء الدستكرم )ص(3
 ..120. بطيخ، الرقابة القضاكية عمى أداء الجياز اإلدارم )ص(4
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: أف يستصدر قكانيف تنظـ سمطات اإلدارة في الظركؼ ا ستثناكية بعد  األولاألسموب  -
كقكعيا، كيتسـ ىذا ا سمكب بحماية حقكؽ ا فراد كحرياتيـ  نو يحـر السمطة التنفيذية 

إ  أف ، .)مكافقة السمطة التشريعية مف المجكء إلى سمطات الظركؼ ا ستثناكية إ  بعد
أف ىناؾ مف الظركؼ ما يقع بشكؿ مفاجئ   يحتمؿ  ىذا ا سمكب يعاب عميو

 .استصدار تمؾ التشريعات باإلجراءات الطكيمة المعتادة
لمكاجية الظركؼ  معدة سمفان تككف عداد تشريعات إفي  يتمثؿ : الثانياألسموب  -

ليذا ا سمكب مف عيكب تتمثؿ في احتماؿ إساءة اإلدارة ك  يخفى ما  ..)ا ستثناكية
سمطتيا في إع ف حالة الظركؼ ا ستثناكية في غير كقتيا كا ستفادة مما يمنحو ليا 

 . .1)المشرع مف ص حيات في تقييد حريات ا فراد كحقكقيـ
 أولا : تعريف حالة الضرورة

ت الضركرة أك لكاكح الضركرة مف التعبيرات ا كثر شيكعان، حيث لـ يتفؽ عتبر تشريعات
الفقو كالقضاء أك حتى المشرع الدستكرم عمى تعريؼ مكحد يشمؿ ما تصدره السمطة التنفيذية 
مف تشريعات ىي في ا صؿ مف اختصاص البرلماف، كما كأنيـ لـ يتفقكا عمى تسمية كاحدة 

أك لكاكح الضركرة كما ىك الحاؿ  قرارات تككف ليا قكة القانكف مكحدة، فبعض الدساتير اسمتيا
، في حيف أطمؽ عمييا .3)الدستكر ا ردني اطمؽ عمييا القكانيف المؤقتةك ، .2)في الدستكر المصرم

، كالمشرع الفمسطيني أطمؽ عمييا قرارات ليا قكة .4)مراسيـ تككف ليا قكة القانكفالدستكر الككيتي 
 القانكف.

                                                           
 نما  اميا عمى عدـ تنظيـ حالة الطكارئفي بريطانيا يقـك نظ بقانكف مكضكع سمفان ينظـ ا حكاـ العرفية، كا 

ت الحاجة، كألزمت الظركؼ السمطة التنفيذية الرجكع إلى البرلماف يقتضي النظاـ ا نجميزم الترخيص كمما ألح
 ستصدار قانكف ا حكاـ العرفية، كبمكجبو تنظـ شركط حالة الطكارئ كحدكدىا، كالمناطؽ التي يطبؽ فييا، 

 إلى جانب الحيز الزمني ال ـز لسريانو.
 ر مف دستكر الجميكرية الخامسة الصادر أخذ المشرع الفرنسي بيذا ا سمكب إذ منحت المادة السادسة عش

 .ركيس الجميكرية الفرنسية سمطات كاسعة مف أجؿ مكاجية الظركؼ ا ستثناكية 1958عاـ 
 ..71مسككني، القضاء اإلدارم )ص .(1
 ..147/1971. ركيس الجميكرية، الدستكر المصرم )(2
 ..94/1952. حكاـ شاممة لممجمسيف، الدستكر ا ردني )(3
  ..71/1962الدستكر الككيتي )، الدكلة . ركيس(4
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 دة  ف مصطمح قانكفمنتق -قكانيف مؤقتة -التسمية التي تبنيا المشرع ا ردنيإ  أف 
مف كجيتيف: ا كؿ كجية ا ختصاص كىي السمطة التشريعية، كالثاني بشكمية معينة رىيف 

تصدره  . كمااإلجراءات التي يجب أف يمر بيا مشركع القانكف مف ا قتراح إلى مرحمة التصديؽ
قكاعد عامة كممزمة   يسمى قانكنان ميما بمغت قكة ىذه القكاعد، كلك كانت السمطة التنفيذية مف 

ي أك تعدؿ القكانيف العادية السارية المفعكؿ، بؿ يطمؽ عمييا قرارات أك أنظمة أك مغتستطيع أف ت
 . .1)لكاكح تشريعية أك مراسيـ بقكانيف

در مف السمطة كعرؼ بعض الفقياء تشريعات الضركرة بأنيا  تمؾ المكاكح التي تص
التنفيذية نتيجة غياب البرلماف في كقت تحتاج فيو الدكلة إلى تشريعات معينة لمكاجية ظركؼ 

 ..2)استثناكية

كعرفيا أخركف بقكليـ  بأنيا عبارة عف مراسيـ أك لكاكح تصدرىا السمطة التنفيذية، فيما بيف أدكار 
ذه المراسيـ أك المكاكح قكة القانكف عمى أف انعقاد البرلماف أك أثناء عطمتو أك فترة حمو، كيككف لي

 ..3) إلقرارىا تعرض عمى البرلماف عند اجتماعو

أف  فيو إف حالة الضركرة تكجد كمما كجدت الدكلة في كضع   تستطيع كيرل بعض الفقو
تكاجيو أخطار معينة سكاء أكاف مصدرىا داخميان أك خارجيان إ  بالتضحية با عتبارات الدستكرية 

 ..4)التي   يمكف تجاكزىا في ا كضاع العادية 

كيمكف تعريؼ تشريعات الضركرة بأنيا تمؾ القرارات التي يصدرىا ركيس السمطة الكطنية في 
بالكساكؿ العادية لمكاجية ذلؾ الخطر، كتككف ليا قكة حاؿ الخطر الجسيـ الذم يتعذر تداركو 

 ..5)القانكف، عمى أف يتـ عرضيا عمى المجمس التشريعي

بؿ بالنظرية كمنيـ مف كما كلـ يتخذ الفقو مكقفان مكحدان مف نظرية الضركرة، فمنيـ مف قى 
لمزيد مف رفضيا، فقد يكشؾ الفقو ا نجمكسكسكني أف يككف مف الرافضيف ليا،  نيا تجمع ا

السمطات في يد السمطة التنفيذية، كمف ثـ يعتبرىا عدكانان عمى الديمقراطية، حيث أف القاعدة 
العامة في الفقو ا نجمكسكسكني تقتضي  سيادة القانكف ىي قاعدة مطمقة   استثناء ليا سكاء 

                                                           

 ..28-27صص . بكعركي، النظاـ الدستكرم لتشريعات الضركرة )(1
 ..66. جماؿ الديف، لكاكح الضركرة )ص(2
 ..77. خميؿ، القضاء اإلدارم المبناني )ص(3
 ..17. الجمؿ، نظرية الضركرة في القانكف الدستكرم )ص(4
 ..61السمطة الكطنية الفمسطينية في سف التشريعات العادية )ص. أبك كميؿ، ص حيات ركيس (5
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في  رية شأنوفي ا كقات العادية أك أكقات ا زمات ، ككذلؾ يرفض القضاء اإلنجميزم ىذه النظ
 ..1)شأف الفقو ذلؾ

تقكـ نظرية الضركرة في الفقو ا لماني عمى ك بينما الفقو ا لماني قد تبنى ىذه النظرية، 
أساس أنو يكجد إلى جكار القانكف المكتكب قانكف آخر غير مكتكب يعطي الدكلة الحؽ في 

إلى مخالفة القكاعد تخاذ كافة اإلجراءات ال زمة لممحافظة عمى س متيا، كلك أدل ذلؾ إ
القانكنية المكتكبة، كبناء عميو تعتبر النظرية ا لمانية كافة اإلجراءات التي تقكـ بيا الدكلة بناءن 
عمى حالة الضركرة مشركعة، فالضركرة عندىـ مصدران مشركعان لمقكاعد القانكف، كلذلؾ يطمؽ 

 ..2)قو  النظرية القانكنية الضركرية عمييا الف

 جانب مف الفقو فيفقياء المصرييف إلى ا خذ بنظرية الضركرة، حيث يرل بينما ذىب ال
، ففي .3)ىذا الصدد  إف نظرية الصركرة   تؤدم إلى ىدـ المشركعية كتجاكزىا كميان أك جزكيان 

تمؾ الظركؼ يتـ تكسيع المشركعية كتعديؿ حدكدىا، كىك إجراء يقكـ بو القاضي بحكـ قكامو 
يت ءـ كظركؼ تطبيقو، كيتضح أف الفقو المصرم أخذ بنظرية الضركرة  عمى تفسير القانكف بما

حدث تكسيعان في نطاؽ مبدأ المشركعية عمى نحك يشمؿ اإلجراءات ا ستثناكية التي كاعتبرىا تي 
ان عمى مبدأ يدتقكـ بيا اإلدارة لتكسبيا شرعية استثناكية، كبذلؾ تعتبر النظرية استثناءن كق

 ..4)المشركعية

. 43خذ المشرع الفمسطيني بنظرية الضركرة في القانكف ا ساسي، حيث نصت المادة )كما كأ
لركيس السمطة الكطنية في حا ت الضركرة التي   تحتمؿ التأخير في غير أدكار  منو عمى أنو 

انعقاد المجمس التشريعي، إصدار قرارات ليا قكة القانكف، كيجب عرضيا عمى المجمس 
ة يعقدىا بعد صدكر ىذه القرارات كا   زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف، التشريعي في أكؿ جمس

أما إذا عرضت عمى المجمس التشريعي عمى النحك السابؽ كلـ يقرىا زاؿ ما يككف ليا مف قكة 
 . القانكف

 

 

                                                           

 ..33-32صص . تكنصير، تشريعات الضركرة  دراسة مقارنة بيف الدستكر الجزاكرم كالمصرم  )(1
 ..38. الجمؿ، نظرية الضركرة في القانكف الدستكرم )ص(2
 ..15. الجمؿ، المرجع السابؽ )ص(3
..77لركيس الجميكرية )ص . غبلاير، السمطات ا ستثناكية(4
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 ثانياا : مبررات إصدار تشريعات الضرورة

كا ختصاصات في الدكلة مضمكف فكرة الضركرة يتمثؿ في تركيز كافة السمطات  أف
يقـك بتمؾ السمطات ، حيث دكلةىك ركيس ال في يد شخصأك  سمطة كاحدة ىي السمطة التنفيذيةل

تخاذ ما يراه مناسبان دفاعان عف المصالح الحيكية التي في ظؿ الظركؼ ا ستثناكية العصيبة إل
ف ترتب ، إ  أف منح ىذه الص حيات ليا ما يبتيددىا ا خطار في تمؾ الظركؼ ررىا، حتى كا 

 عمى مقتضى الشرعية الدستكرية عمى ذلؾ خركج السمطة المخكلة بيصدار تشريعات الضركرة
راؼ لمحككمة بسمطات حاكؿ الفقو كالقضاء تبرير ا عتت، كلذلؾ زماكقات ا أفي  كالقانكنية

، حيث استندكا إلى أسس كأفكار متعددة، إ  أنيا في حقيقة ا مر استثناكية في حالة الضركرة
أفكار متقاربة أك مكممة لبعضيا البعض، حيث يمكف اعتبارىا جميعان أساسان لمنظرية، كىذه 

 ا فكار تتمخص فيما يمي : 
 الدفاع الشرعي عن سالمة الدولة -1

  محؿ لمحديث عف ىذا  إذا كاف مبدأ المشركعية يعني خضكع الدكلة لمقانكف، فينو
الخضكع لمقانكف إذا كاف مف شأنو تيديد كجكد الدكلة ذاتيا كقكيض بنيانيا، فأساس النظرية 
يتمثؿ في حؽ الدكلة في الدفاع عف كجكدىا باعتبار أف بقاء الدكلة ىك القانكف ا سمى الذم 

ف س مة الدكلة فكؽ كؿ اعتبار،  نيا بدكف ذلؾ    يتسنى ليا القياـ يعمك كؿ قانكف، كا 
 ..1)بكظاكفيا لصالح المجتمع، بما فييا حماية القانكف ذاتو

 عدم صالحية التشريعات التي وضعت لتحكم الظروف العادية -2

مف المعركؼ أف القكاعد القانكنية قد كضعت لتنظيـ الظركؼ العادية، ففي حاؿ طرأت 
لككارث الطاركة يككف ضركريان اتخاذ اإلجراءات اظركؼ غير عادية كالحركب كا زمات ك 

حكـ التي تال زمة لمكاجية ىذه الظركؼ. كىذه اإلجراءات   تتسع ليا القكاعد القانكنية 
الظركؼ العادية، كبالتالي يستكجب ا مر أف تمنح اإلدارة السمطات ال زمة لمكجية ىذه 

 ..2)الظركؼ الطاركة تحقيقان لممصمحة العامة

 

                                                           

: غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف ، انظر.42. البنا، الكسيط في القضاء اإلدارم )ص(1
 ..139)ص
..76: أبك راس، القضاء اإلدارم )ص، كانظر.183. رس ف، كسيط القضاء اإلدارم )ص(2
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 جبات السمطة اإلدارية وا -3
لقد قيؿ أف أساس النظرية ىك كاجبات السمطة اإلدارية التي تتمثؿ في الحفاظ عمى النظاـ 

ىذا ا ساس مجمس الدكلة الفرنسي حيث أشار إليو  ىالعاـ كتأميف سير المرافؽ العامة، كلقد تبن
تخاذ إحكامو التي أستند فييا إلقرار تصرؼ اإلدارة، إلى أف الظركؼ ا ستثناكية تبرر أفي 

ة كلك اقتضى ا مر تعطيؿ قانكف بقرار إدارم، فيذا ماإلجراءات ال زمة لحسف سير المرافؽ العا
ا تبيف لإلدارة أف تطبيؽ قكاعد المشركعية العادية مف شأنو أف يحكؿ دكف أداكيا ليذا الكاجب فمي

 أف تتحرر مؤقتان مف تمؾ القكاعد بالقدر ال ـز لتتمكف مف أداء كاجباتيا.
 الضرورة   -4

، حيث تمثؿ فكرة .)يعتبر ىذا ا ساس المتمثؿ في الضركرة ىك ا كثر قبك ن كشيكعان 
الضركرة مبدأ مف مبادئ ا صكؿ، سكاء أصكؿ القانكف أك أصكؿ الشريعة، فالضركرات تبيح 

لكف يرتبط بو كيكممو مبدأ أخر يتمثؿ في أف الضركرة تقدر بقدرىا، ففي الحقيقة المحظكرات، ك 
أف فكرة الضركرة لتأسيس النظرية، تستكعب ا سس ا خرل التي قيؿ بيا في ىذا الصدد، 
فضركرة الحفاظ عمى بقاء الدكلة كس متيا، كضركرة تمكيف اإلدارة مف أداء كاجباتيا، قد تحتـ 

 ..1)ت استثناكية بالقدر ال ـز لمكاجية الظركؼ ا ستثناكيةمنح الحككمة سمطا
مع بداية ظيكر نظرية الضركرة حيث اعتبرىا بعضيـ بأنيا نظرية  ثار خ ؼ بيف الفقياءك 

سياسية كاقعية تخرج عف نطاؽ المشركعية، في حيف كصفيا آخركف بأنيا نظرية قانكنية يمكف 
أف تككف جزءان مف المشركعية داخؿ النظاـ القانكني لمدكلة، كتمثؿ في ذاتيا ا ساس القانكني 

كىذا الخ ؼ بدأ في كؿ مف الفقو ا لماني كالفقو الفرنسي، حيث لسمطات اإلدارة ا ستثناكية، 
أعتبرىا الفقو ا لماني نظرية قانكنية، في حيف اعتبرىا الفقو الفرنسي نظرية سياسية كليست 

 ..2)قانكنية
ف  بعض الفقوفي حيف يرل  أف مبدأ المشركعية ليس مستبعدان في ظؿ نظرية الضركرة، كا 

، كيعكد لمقاضي أف يتحقؽ في كؿ ة ا زمنة تحؿ محؿ الشرعية العاديةشرعية ا ستبداؿ كشرعي
حالة عمى حدة ما إذا كانت الظركؼ ا ستثناكية حقان كما إذا كانت حسف سير المرافؽ العامة 

 يقتضي الخركج عمى المشركعية العادية.
                                                           

  استقر الفقو كالقضاء سكاء في فرنسا أك في مصر عمى ا خذ بنظرية الضركرة أك الظركؼ ا ستثناكية، بحيث
 ..184تتسع بمقتضاىا داكرة مبدأ المشركعية. رس ف، كسيط القضاء اإلدارم )

 ..44-43. البنا، الكسيط في القضاء اإلدارم )ص ص(1
 ..28مقارنة بيف الدستكر الجزاكرم كالمصرم  )صتكنصير، تشريعات الضركرة  دراسة  .(2
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نما تصحيح مبسط  ؼ ا ستثناكية   تشكؿ إذان ك إف نظرية الظر  ثغرة عمى حكـ القانكف كا 
لممشركعية، فالقكاعد التي تفرض نفسيا عمى اإلدارة في ا كقات العادية ليست ىي التي تفرض 

ة الظركؼ ا ستثناكية، كالرأم عنده بكجكب العكدة لألصؿ الشرعي القاكؿ بأف بنفسيا في حق
نما كسيمة لمتغمب عمى الظرؼ الضركرات تبيح المحظكرات، كىذه اإلباحة ليست حقان ك  ا 

نما مانع مف مكانع  ا ستثناكي كعمى الخطر الداىـ، كعميو فيي ليست سببان مف أسباب اإلباحة كا 
، فنحف أماـ نكع مف المشركعية ا ستثناكية المسككلية، فالنظرية   تيدـ نياكيان مبدأ المشركعية
لضركرة تقدر بقدرىا كما كجد لضركرة زاؿ كالتي   تؤدم إلى انييار البنياف القانكني كمو، فا

 ..1)بزكاليا
 : شروط تطبيق نظرية الضرورةني الفرع الثا

 يترتب إذ ا ستثناكية، الظركؼ ظؿ في اإلدارة بيا تتمتع التي السمطات لخطكرة نظران 
فيف ا جتياد القضاكي قد رتب عمى الظركؼ  كحرياتيـ، ا فراد بحقكؽ المساس عمييا

ا ستثناكية تحرر اإلدارة مف قكاعد المشركعية العادية بالقدر الذم يسمح بمكاجية الظركؼ 
ا ستثناكية لتحؿ محميا مشركعية استثناكية تبرر س مة اإلجراءات المتخذة خ فان لمقانكف، فيف 

م قيد بؿ يضع القضاء أا سمطات مطمقة مف ما تتمتع بو اإلدارة مف سمطات كاسعة   تخكلي
مجمكعة مف الشركط كالضكابط كالتي بدكنيا تعتبر قرارات اإلدارة غير مشركعة كتستكجب 

 : .2)اإللغاء كالتعكيض لمف لحقو ضرر مف جراكيا
 جسيـ لخطر الب د تعرض نتيجة العادية غير أم ا ستثناكية الظركؼ تتكافر فأ يجب -1

 .طبيعية ككارث بسبب أك شديدان  اخ  ن  با مف تخؿ داخمية اضطرابات أك .)كحاؿ
جراءات حكاـأ تباعيب ا ستثناكية الظركؼ ىذه مكاجية استحالة تثبت أف يجب -2  كا 

 .العادية لمظركؼ كالمقررة القاكمة القانكنية القكاعد
 ..)كمحققة جدية عامة مصمحة ابتغاء تصرفيا مف اإلدارة ىدؼ يككف أف -3

                                                           

 ..142. غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص(1
 ..73. عمرك، القضاء اإلدارم  مبدأ المشركعية  )ص(2
  يقصد بالخطر الجسيـ ىك الخطر غير المعتاد أك غير المألكؼ، أما ككف الخطر حاؿ فيقصد بو أف يككف قد

 .ؿ كلـ ينتو بعد أك عمى كشؾ الكقكعكقع بالفع
  المقصكد بالمصمحة الجدية ىنا أف اإلدارة تعتمد عمى أسباب جكىرية في تبرير تصرفيا، بحيث لك لـ

 .تتصرؼ عمى ىذا النحك الذم اتخذتو  ختؿ النظاـ العاـ أك تكقؼ سير المرافؽ العامة
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 ما حدكد كفي الظركؼ تتطمبو ما ربقد ا ستثناكية السمطات ممارسة تككف أف يجب -4
 ..1)فحسب تقتضيو

  يجكز لمكاكح الضركرة أف تتدخؿ في المجاؿ المحتجز لمقانكف، كىك مجاؿ يحدده  -5
الدستكر بنفسو، كقد ينكب عنو أك يكممو القضاء با ستعانة بالفقو مثؿ مكضكع تنظيـ 

كبالتالي فينو   يجكز بأم حاؿ مف ا حكاؿ في ظؿ الظركؼ القضاء كتسييره، 
لـ ينص الدستكر  ا ستثناكية أف تقكـ سمطة الضركرة بتعديؿ الدستكر كميان أك جزكيان ما

عمى ذلؾ، كا   خرجنا تمامان مف داكرة نظرية الضركرة كمبدأ المشركعية كالدكلة القانكنية 
 ..2)ج السمطاتق بات كالثكرات كاندماإلى داكرة ا ن

فينو يمكف إصدار لكاكح الضركرة تطبيقان لنظرية ى ذلؾ فيذا ما تكفرت ىذه الشركط كبناء عم
الضركرة، كىي شركط مف شأنيا أف تكضح لسمطة الضركرة حدكد استخداميا لسمطات 
الضركرة، كما أنيا تبيف لألجيزة المكمفة بالرقابة عمى ىذه السمطات العناصر الضركرية التي 

 ..3)تكفؿ لتمؾ الرقابة فعاليتيا

كترجع ىذه الشركط إلى أصميف معركفيف يقضياف بأف الضركرات تبيح المحظكرات، كأف 
الضركرة تقدر بقدرىا. فيذا تكافرت ىذه الشركط فينو يكجد مسكغ شرعي لمتصرؼ الصادر 

 .مخالفان لمقانكف كأف لمقضاء حؽ الرقابة عمى قياـ ىذا المسكغ كعدـ قيامو

تضمنت النظـ المقارنة نصكص صريحة إلعماؿ ىذه النظرية كحددت شركطيا، حيث أخذ قد لك 
. ككذلؾ أحذ المشرع المصرم .)1958المشرع الفرنسي بيذه النظرية في دستكر فرنسا لسنة 

                                                           

 ..126-124كانظر: بطيخ، الرقابة عمى أداء الجياز اإلدارم )ص ص .،46. حافظ، القضاء اإلدارم )ص(1
 ..238. شيحا، القضاء اإلدارم )ص(2
.، انظر: شيحا، القضاء اإلدارم 26-25. جماؿ الديف، لكاكح الضركرة كضمانة الرقابة القضاكية )ص ص(3

 ..239-237)ص ص
 ( تعرضت مؤسسات الجميكرية أك استق ؿ  ذاإ -1. مف الدستكر الفرنسي عمى أنو  16حيث نصت المادة

الكطف أك كحدة أراضيو أك تنفيذ التزاماتو الدكلية لخطر جسيـ كفي حاؿ تكقفت السمطة العمكمية الدستكرية عف 
سيرىا المنتظـ يتخذ ركيس الجميكرية التدابير التي تقتضييا ىذه الظركؼ بعد ا ستشارة الرسمية لمكزير ا كؿ 

 المجمس الدستكرم كيخبر ا مة بذلؾ في خطاب يكجيو إلييا.  كركيسي المجمس ككذا
أف تككف ىذه التدابير مستكحاة مف الرغبة في منح السمطة العمكمية الدستكرية الكساكؿ التي تمكنيا  كيحب -2

مف أداء مياميا في أقرب كقت ممكف كيستشار المجمس الدستكرم بشأف ىذه التدابير، كيعقد البرلماف اجتماعو 
 قانكنيان كرسميان. 

 مط ا ستثناكية.   يجكز حؿ الجمعية الكطنية أثناء ممارسة الس -3
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 فيإذا حدث عمى أنو   2014. مف دستكر156حيث جاء في نص المادة ) بنظرية الضركرة
اتخاذ تدابير   تحتمؿ التأخير، يدعك  فيغير دكر انعقاد مجمس النكاب ما يكجب اإلسراع 

ذا كاف مجمس النكاب غير قاكـ،   نعقادركيس الجميكرية المجمس  طارئ لعرض ا مر عميو. كا 
صدار قرارات بقكانيف، عمى أف يتـ عرضيا كمناقشتيا كالمكافقة عمييا إيجكز لركيس الجميكرية 

ذا عرضت كلـ إخمسة عشر يكمان مف انعقاد المجمس الجديد، فيذا لـ تعرض كتناقش أك  خ ؿ
يقرىا المجمس، زاؿ بأثر رجعى ما كاف ليا مف قكة القانكف، دكف حاجة إلى إصدار قرار بذلؾ، 

 . الفترة السابقة، أك تسكية ما ترتب عمييا مف آثار فيإ  إذا رأل المجمس اعتماد نفاذىا 

شركط كضكابط معينة إلصدار قرارات ليا قكة القانكف  2014مصر لسنة دستكر كلقد حدد 
 . حيث تتمثؿ ىذه الشركط فيما يمي : 156بمكجب المادة )

 تكافر حالة ضركرة تكجب اإلسراع في اتخاذ تدابير   تحتمؿ التأخير. -1
 لعرض ا مر عميو. ل نعقاد، كدعكة ركيس الجميكرية المجمس غيبة مجمس الشعب  -2
 اتخاذ تدابير   تحتمؿ التأخير. -3
يكمان في حاؿ كاف مجمس النكاب غير  15نكاب الجديد خ ؿ العرض عمى مجمس ال -4

 ..1)قاكـ

. مف القانكف ا ساسي 43التي نصت عمييا المادة ) كلـ تختمؼ كثيران تمؾ الشركط عف الشركط
 فيما يتعمؽ بحالة الضركرة فيي كاآلتي :

    تحتمؿ التأخير.تكفر حالة الضركرة التي   -1
 أف يككف المجمس التشريعي في غير أدكار ا نعقاد. -2
أف يعرض ىذا القرار بقانكف عمى المجمس التشريعي في أكؿ جمسة يعقدىا بعد صدكر  -3

 القرار بقانكف.

                                                                                                                                                                     

بعد مركر ث ثيف يكمان مف العمؿ بالسمط ا ستثناكية يجكز لركيس الجمعية الكطنية أك ركيس مجمس الشيكخ  -4
أك ستيف ناكبان أك ستيف عضكان في مجمس الشيكخ إشعار المجمس الدستكرم بغرض النظر فيما إذا كانت 

مة. كيفصؿ المجمس الدستكرم في ذلؾ عمنان كبسرعة الظركؼ المنصكص عمييا في الفقرة ا كلى مازالت قاك
كيجب أف يقـك النظر كالفصؿ بذات الشركط في ختاـ مدة ستيف يكمان مف العمؿ بالسمط ا ستثناكية كفي أم 

 كقت بعد انقضاء ىذه المدة.
 ..365. نصار، الكسيط في القانكف الدستكرم )ص(1
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كبناء عمى تمؾ الشركط يتضح أف ىناؾ شركط سابقة عمى صدكر القرار بقانكف، كأخر  حؽ 
الشرطيف ا كليف يمـز كجكدىما قبؿ صدكر القرار بقانكف، أما الشرط عمى صدكره، فيذيف 

ال حؽ عمى صدكر القرار بقانكف فينو يتحقؽ في أكؿ جمسة يعقدىا المجمس التشريعي بعد 
 صدكر القرار بقانكف.

تقدير الحالة التي تستدعي إصدار قرارات ليا قكة القانكف تعكد إلى ركيس السمطة  فإ
أعطى ىذا الشرط لمركيس ص حية مفتكحة لتقدير المكقؼ، كما كأف القانكف  الفمسطينية، حيث

ا ساسي لـ ينص عمى أم ضكابط ليذه الص حية التقديرية، بؿ كصؼ فقط الحالة بأنيا حالة 
ضركرة   تحتمؿ التأخير، مع كجكب تكافر الشرط الثاني المتمثؿ في عدـ انعقاد المجمس 

كأف يتـ عرض القرار بقانكف عمى المجمس التشريعي في  -قادهفي غير أدكار انع -التشريعي
 أكؿ جمسة يعقدىا بعد صدكر القرار بقانكف.

إنيا الحالة   الفقو عمى تعريؼ حالة الضركرة التي   تحتمؿ التأخير بقكليـ ذىب غالبيةكي
عذر التي تنتج عف تكافر ظركؼ فجاكية أك حا ت شاذة أك خطر داىـ يحدؽ بالكطف، بحيث يت

دفع ىذه المخاطر بالكساكؿ القانكنية العادية مما يضطر اإلدارة إلى المجكء إلى السمطات 
ا ستثناكية، باعتبار أنيا اإلجراء الكحيد الذم  بد منو لمتغمب عمى ىذه الظركؼ الشاذة 

 ..1) كمكاجية ا زمات الطاركة

كلما اقترف إعماؿ نظرية الضركرة في الساحة الفمسطينية في أعقاب ا نقساـ الفمسطيني بيع ف 
 حالة الطكارئ، سكؼ نتناكليا بشيء مف التفصيؿ عمى النحك التالي :

 إعالن حالة الطوارئ:  ثالثالفرع ال

عة قانكنية سكؼ نتناكؿ في ىذا الفرع ا ساس الدستكرم لحالة الطكارئ كمف ثـ نستعرض لمطبي
 لقرار اإلع ف عمى النحك التالي :

 األساس الدستوري إلعالن حالة الطوارئ أولا : 

حيث اعترفت لرؤساء  في بعض الدكؿ لحالة الطكارئساس الدستكرم لألسكؼ نستعرض 
تخاذ إجراءات لحماية ا ركاح كالممتمكات عند المساس مث ن بالجانب ا مني، فمف حؽ يالدكؿ ب

                                                           

الركيس كفقان لحا ت الضركرة )دراسة قانكنية... طكقاف، القرارات بقكانيف الصادرة عف (1
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تقرير الكضع غير العادم بيع ف حالة الطكارئ أك الحصار، كتتخذ السمطة التنفيذية الركيس 
 ..1)مف التدابير ما يكفؿ استتباب ا مف داخؿ الدكلة

فيما يتعمؽ بيع ف  منو .154) في المادة 2014نص المشرع المصرم في دستكر كلقد 
مجمس الكزراء حالة الطكارئ، عمى خذ رأل أيعمف ركيس الجميكرية، بعد حالة الطكارئ بقكليا  

النحك الذم ينظمو القانكف، كيجب عرض ىذا اإلع ف عمى مجمس النكاب خ ؿ ا ياـ السبعة 
 التالية ليقرر ما يراه بشأنو.

ذا حدث اإلع ف في غير دكر ا نعقاد العادم، كجب دعكة المجمس ل نعقاد فكرنا لمعرض  كا 
 عميو.
جميع ا حكاؿ تجب مكافقة أغمبية عدد أعضاء المجمس عمى إع ف حالة الطكارئ، كيككف  كفى

إع نيا لمدة محددة   تجاكز ث ثة أشير، ك  تمد إ  لمدة أخرل مماثمة، بعد مكافقة ثمثي عدد 
أعضاء المجمس. كاذا كاف المجمس غير قاكـ، يعرض ا مر عمى مجمس الكزراء لممكافقة، عمى 

النكاب أثناء رض عمى مجمس النكاب الجديد في أكؿ اجتماع لو. ك  يجكز حؿ مجمس أف يع
  .سرياف حالة الطكارئ

في الباب السابع مف القانكف ا ساسي  الطكارئ حالةكقد نظـ المشرع الفمسطيني 
مف القانكف ا ساسي عمى  110. حيث نصت المادة 114-110في المكاد ) المعدؿ الفمسطيني

 أحكاـ حالة الطكارئ أحكاـ حالة الطكارئ بقكليا :  
عند كجكد تيديد لألمف القكمي بسبب حرب أك غزك أك عصياف مسمح أك حدكث كارثة  -1 

تزيد عف ث ثيف  طبيعية يجكز إع ف حالة الطكارئ بمرسكـ مف ركيس السمطة الكطنية لمدة  
 يكمان.

يجكز تمديد حالة الطكارئ لمدة ث ثيف يكمان أخرل بعد مكافقة المجمس التشريعي الفمسطيني  -2
 بأغمبية ثمثي أعضاكو.

يجب أف ينص مرسـك إع ف حالة الطكارئ بكضكح عمى اليدؼ كالمنطقة التي يشمميا  -3
 كالفترة الزمنية.

تخذت أثناء ااإلجراءات كالتدابير كميا أك بعضيا التي يحؽ لممجمس التشريعي أف يراجع  -4
حالة الطكارئ كذلؾ لدل أكؿ اجتماع عند المجمس عقب إع ف حالة الطكارئ أك في جمسة 

جراء ا ستجكاب ال ـز بيذا الشأف  . التمديد أييما أسبؽ كا 
                                                           

 ..47-46صص . بكضياؼ، الكسيط في قضاء اإللغاء )(1
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شركط إلع ف  كما كلـ يطمؽ المشرع الفمسطيني لمركيس السمطة الكطنية العناف بؿ قيده بعدة
 حالة الطكارئ حيث تتضح الشركط فيما يمي : 

أف يككف ىناؾ تيديد لألمف القكمي نتيجة حرب أك غزك أك عصياف مسمح، أك حدكث  -1
 كارثة طبيعية.

يكمان، تمدد لث ثيف يكمان أخرل بعد مكافقة المجمس  30أ  تزيد مدة حالة الطكارئ عف  -2
 التشريعي بأغمبية الثمثيف.

 ديد المنطقة التي يشمميا اإلع ف كالمدة الزمنية.أف يتـ تح -3
  يجكز تقييد الحريات كالحقكؽ ا ساسية إ  بالقدر الضركرم لتحقيؽ اليدؼ  -4

 ..)المعمف
 ..)أف يخضع أم اعتقاؿ ناتج عف حالة الطكارئ إلى المتطمبات الدنيا -5
تعطيمو خ ؿ فترة الطكارئ أك تعميؽ أحكاـ  حتىعدـ جكاز حؿ المجمس التشريعي أك  -6

 ..) ىذا الباب

كبناء عميو ن حظ أف المشرع كضع قيكد عمى ركيس السمطة الكطنية عند إع نو حالة الطكارئ 
، بؿ حالة الطكارئكذلؾ حماية لألفراد مف كي ت القرارات التي تتخذىا السمطة التنفيذية في ظؿ 

رارات التي تصدر عمى المجمس التشريعي لممكافقة عمييا، كشدد عمى أف تعرض كافة الق
فالقرارات التي اتخذت خ ؿ تمؾ الفترة تخضع كميا أك بعض منيا لمراجعة المجمس التشريعي 
جراء ا ستجكاب ال ـز بيذا الشأف، ليتسنى لممجمس التشريعي مف بسط رقابتو عمى أعماؿ  كا 

مدل التزاـ السمطة التنفيذية بالحدكد المرسكمة ليا في  السمطة التنفيذية في تمؾ الفترة كمراقبة
 القانكف.

                                                           
 ( عمى أنو )  يجكز فرض قيكد عمى الحقكؽ الفمسطيني  . مف القانكف ا ساسي111حيث قضت المادة

 حالة الطكارئ..كالحريات ا ساسية إ  بالقدر الضركرم لتحقيؽ اليدؼ المعمف في مرسـك إع ف 
 ( عمى أنو )يجب أف يخضع أٌم اعتقاؿ ينتج عف  الفمسطيني. مف القانكف ا ساسي 112حيث قضت المادة

 إع ف حالة الطكارئ لممتطمبات الدنيا التالية :
أم تكقيؼ يتـ بمقتضى مرسـك إع ف حالة الطكارئ يراجع مف قبؿ الناكب العاـ أك المحكمة المختصة  -1

   تتجاكز خمسة عشر يكمان مف تاريخ التكقيؼ.خ ؿ مدة 
 يحؽ لممكقكؼ أف يككؿ محاميان يختاره.. -2

 ( عمى أنو )  يجكز حؿ المجمس التشريعي  الفمسطيني . مف القانكف ا ساسي113حيث قضت المادة
 الفمسطيني أك تعطيمو خ ؿ فترة حالة الطكارئ أك تعميؽ أحكاـ ىذا الباب..
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كفي الكاقع العممي تـ إع ف حالة الطكارئ في ا راضي الفمسطينية عدة مرات، حيث أصدر 
 ..)2003 . لسنة18ركاسي رقـ )الركيس الراحؿ ياسر عرفات مرسـك 

مرسكـ ركاسي بيع ف حالة كما كأصدر الركيس محمكد عباس أعقاب ا نقساـ الفمسطيني 
 ..)2007. لسنة 9الطكارئ رقـ )

 

 
                                                           

 التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ركيس السمطة الكطنية الفمسطينية بناءن عمى الص حيات المخكلة لنا،  ركيس المجنة
كنظران لمظركؼ الراىنة الصعبة التي يمر بيا الكطف كلغايات الضركرة القصكل، كبناءن عمى مقتضيات المصمحة الكطنية 

  : قررنا ما يمي   حالة الطكارئ لسابع  أحكاـالعميا، كبعد ا ط ع عمى القانكف ا ساسي الباب ا
كفقا  حكاـ الباب السابع مف القانكف ا ساسي عمى كامؿ أراضي السمطة الكطنية  حالة الطكارئ إع ف .1مادة )

 .الفمسطينية
. ا خ أحمد قريع  أبك الع ء  : ركيسا لمجمس الكزراء. 1تشكؿ حككمة طكارئ مف ا خكة التالية أسماؤىـ:  .أ .2مادة )

. 5لمخارجية  كزيران  . ا خ د. نبيؿ شعث4س ـ فياض: كزيران لممالية  . ا خ د.3. ا خ نصر يكسؼ: كزيران لمداخمية 2
. ا خ عبد 9. ا خ جماؿ الشكبكي 8. ا خ د. جكاد الطيبي 7. ا خ د. صاكب عريقات 6ا خ د. نعيـ أبك الحمص 

  .الرحمف حمد
ب. كيككف مف مياـ الحككمة الركيسية العمؿ عمى تكريس الكحدة الكطنية كترسيخيا باإلضافة إلى مياميا ا ساسية 

 .ا خرل
ابع لمقانكف ا ساسي، يتـ عرض . مف الباب الس110. بعد مركر الفترة القانكنية المنصكص عمييا مف المادة )3مادة )

 .اإلجراءات كالتدابير التي اتخذت عمى المجمس التشريعي
 .عمى جميع الجيات المختصة كؿ فيما يخصو تنفيذ ىذا المرسـك كيعمؿ بو مف تاريخو .4) مادة

فمسطينية ركيس ياسر عرفات ركيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ال ،ـ5/10/2003صدر في مدينة راـ اهلل بتاريخ 
 السمطة الكطنية الفمسطينية. )مكقع إلكتركني..

  ركيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ركيس السمطة الكطنية الفمسطينية استنادان  حكاـ الباب السابع مف
قان لممصمحة العامة، رسمنا ـ كتعدي تو، كبناءن عمى الص حيات المخكلة لنا، كتحقي2003القانكف ا ساسي المعدؿ لسنة 

  : بما ىك آت
في جميع أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية بسبب الحرب اإلجرامية في قطاع غزة،  حالة الطكارئ إع ف .1مادة )

اف المسمح مف الميمشيات الخارجة يكا ستي ء عمى مقار أجيزة السمطة الكطنية الفمسطينية، كا نق ب العسكرم كالعص
القانكف عمى الشرعية الفمسطينية بيدؼ تحقيؽ ا مف كا ستقرار لممكاطنيف كحماية المؤسسات الشرعية الفمسطينية عف 

 .كلمدة ث ثيف يكمان 
، كيعمؿ بو مف تاريخ صدكره، كينشر  -كٌؿ فيما يخٌصو -. عمى الجيات المختصة كاٌفة2مادة ) تنفيذ أحكاـ ىذا المرسـك

 .في الجريدة الرسمية
ىجرية. محمكد عباس  1428/جمادم ا كلى/ 28مي دية. المكافؽ:  14/6/2007ي مدينة راـ اهلل بتاريخ: صدر ف

 ركيس المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ركيس السمطة الكطنية الفمسطينية. )مكقع إلكتركني..
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 ثانياا : الطبيعة القانونية لقرار إعالن حالة الطوارئ

اختمؼ الفقو الفرنسي كالمصرم حكؿ تحديد الطبيعة القانكنية لقرار إع ف حالة الطكارئ، 
يخضع لرقابة القضاء، كقد  حيث اعتبر الفقو الفرنسي أف قرار إع ف حالة الطكارئ قراران إداريان 

ىذا الرأم كاعتبرت إع ف حالة  PELLETIERالتنازع الفرنسية في قضية  ةأيدت محكم
رضا لدل مجمس الدكلة ككذلؾ القضاء العادم، الالطكارئ عمؿ إدارم كقد حاز ىذا الرأم 

ة الطكارئ كخ فان لما أخذ بو الفقو الفرنسي كقضاكو، اعتبر الفقو المصرم أف قرار إع ف حال
دان إلى ككف قرار ااستنيعتبر عم ن مف أعماؿ السيادة كبالتالي ىك بمنأل عف رقابة القضاء، 

اإلع ف مف ا عماؿ التي تباشرىا الحككمة باعتبارىا سمطة حكـ كفي نطاؽ كظيفتيا السياسية، 
س متيا ليا مف سمطة عميا لتحقيؽ مصمحة الجماعة السياسية كميا كتأميف  أم تباشرىا بما

 ..1)كأمنيا مف الداخؿ كالخارج

إف كلقد أيد القضاء المصرم ىذا الرأم حيث جاء في حكـ لممحكمة اإلدارية العميا بأنو  
أرسى  -بؿ يخضع لمقانكف مطمقان  مصر أك نظاـ الطكارئ ليس نظامان  فينظاـ ا حكاـ العرفية 

يجب أف  -الدستكر أساس ىذا النظاـ كبيف القانكف أصكلو كأحكامو كرسـ حدكده كضكابطو 
ما يتخذ مف التدابير خارج ىذه الحدكد كالضكابط  -يككف إجراؤه عمى مقتضى ىذه الضكابط

أساس  -كتعكيض لمقانكف تنبسط رقابة القضاء عمى ىذه التدابير كاإلجراءات إلغاء يعتبر مخالفان 
ذلؾ: أف كؿ نظاـ أرسى الدستكر أساسو ككضع القانكف قكاعده يخضع لمبدأ سيادة القانكف ميما 

 -كتنبسط عميو رقابة القضاء حتى   يتحكؿ إلى نظاـ مطمؽ   عاصـ لو استثناكيان  كاف نظامان 
تبارىا سمطة تصدر مف الحككمة باع التيقرار إع ف حالة الطكارئ يعتبر مف أعماؿ السيادة 

يتخذىا القاكـ عمى إجراء النظاـ  التيأساس ذلؾ: تعمقو باإلجراءات العميا  -إدارة   سمطةحكـ 
تنأل ىذه    –حدكد القانكف فيالعرفي سكاء كانت تدابير فردية أك تنظيمية يجب اتخاذىا 

 فيالتي تدخؿ  تجاكز داكرة القرارات اإلدارية أنيا   :أساس ذلؾ -التدابير عف رقابة القضاء
 ..2)اختصاص مجمس الدكلة

القرارات كاإلجراءات التي تتخذىا السمطة التنفيذية تطبيقان لحالة الطكارئ فالرأم  أما
ج تصرفات اإلدارة كأعماليا عف   يخر  حالة الطكارئشركط تطبيؽ  تكافر إفالمستقر عميو 

رقابة القضاء، بؿ تظؿ رقابة القضاء اإلدارم عمى اإلدارة قاكمة كمستمرة سكاء في ظؿ الظركؼ 
                                                           

، سمطة ركيس الجميكرية بيف النظاميف البرلماني كالركا(1  ..794-793سي )ص. صادؽ : حاـز
)مكقع  6/3/1988قضاكية عميا بجمسة  31  لسنة 1438  . حكـ المحكمة اإلدارية العميا في الطعف رقـ(2

 .إلكتركني
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العادية أك ا ستثناكية، كىذه ا خيرة   تعد خركجان عمى مبدأ المشركعية بؿ في ظميا يتسع 
لظركؼ ا ستثناكية بنصكص نطاؽ المبدأ لكي يسمح بيعطاء سمطة أكسع لإلدارة لمكاجية ا

 ..1)قانكنية كضعت لحكـ ىذه الظركؼ

الباحث   يتفؽ مع المشرع الفمسطيني في إعطاء حؽ إع ف حالة الطكارئ فيف كخ صة القكؿ 
لشخص ركيس السمطة الكطنية الفمسطينية دكف مشاكرة البرلماف أك الحككمة،  ف طبيعة 

مف شأنيا أف تمس حقكؽ ا فراد  ،رات بالغة الخطكرةف إجراءات كقرااإلع ف كما يترتب عميو م
كحرياتيـ دكف أف يككف معقب عمى قرار اإلع ف، كفرض ركيس السمطة الكطنية لحالة الطكارئ 

كانقضاء السنكات عمى ىذا اإلع ف دكف إلغاكو  فمسطينية بعد ا نقساـ الفمسطينيفي ا راضي ال
، كما نتج عف ىذا اإلع ف الفمسطيني ا ساسيقانكف ال يستكجبياأك تمديده حسب ا صكؿ التي 

ليك خير دليؿ عمى أف السمطة المطمقة مفسدة مطمقة. لذلؾ نتمنى عمى المشرع الفمسطيني أف 
 ..)يتدارؾ ذلؾ في الكقت المناسب

 رقابة القضاء عمى القرارات التي تصدر بموجب حالة الضرورةالمطمب الثاني : 
، كىك بمثابة كثيقة عيد بيف القاكميف ا سمى في الدكؿ المعاصرةالدستكر ىك التشريع 

لف  ة كالقضاكيةالسمطات التشريعية كالتنفيذي أفلضماف  عمى السمطة العامة كبيف الشعب،
نيا أتنحرؼ عف المبادئ كالقيـ كالقكاعد السياسية كا جتماعية كا قتصادية التي يرل الشعب 

 .كيؤمف بيا في زماف كمكاف معينيفتجسيد لمشرعية التي يعتقد 

يمنعيا مف سف تشريعات  ، حيثرادة السمطة التشريعيةإقيد عمى  الدستكر ابتداءن كبالتالي يعتبر 
عمى إرادة الحاكـ كأعكانو يمنعو مف  كما كىك قيد، يتضمنياكالقكاعد التي  المبادئتتعارض مع 

حتـر القضاء الدستكر كيتكلى الرقابة التعسؼ في استعماؿ تمؾ السمطات، كي أكتجاكز سمطاتو 

                                                           

 ..188-178. رس ف، كسيط القضاء اإلدارم )ص(1
  تجدر اإلشارة في ىذا المقاـ أف المشرع الفمسطيني قد أخذ بعيف ا عتبار ذلؾ في مشركع دستكر فمسطيف

. مف المشركع عمى أنو )لركيس الدكلة با تفاؽ مع ركيس مجمس الكزراء، كبالتشاكر 128حيث نصت المادة )
رث الطبيعية أك الحصار، بما مع ركيس المجمس النيابي، في حاؿ تعرض أمف الب د لخطر الحرب أك الككا

ييدد س مة المجتمع كاستمرار عمؿ مؤسساتو الدستكرية، إع ف حالة الطكارئ. ك  تيعمف حالة الطكارئ إ  متى 
كانت إجراءاتيا  زمة إلعادة النظاـ العاـ، أك السير المنتظـ لسمطات الدكلة، أك لمكاجية الككارث أك حالة 

لعمؿ بحالة الطكارئ عمى ث ثيف يكمان، يمكف تجديدىا لمرة كاحدة فقط كبمكافقة الحصار. يجب أ  تزيد مدة ا
ثيمثي مجمكع أعضاء المجمس النيابي، باستثناء حالة الحرب. كفي جميع ا حكاؿ يجب أف يحدد في إع ف حالة 

 الطكارئ اليدؼ كالمنطقة كالفترة الزمنية التي تشمميا..
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ف الدستكر أ. كىكذا قيؿ كؿ التصرفات التي تخالؼ الدستكر خرل كيبطؿعمى السمطات ا 
ف ىذا السمك الذم يتمتع بو أإ   رادة الحكاـ كعمى جميع قكانيف الدكلة،إيتمتع بسمك عمى 

و جزكيان لحماية الدكلة كالمجتمع يعطؿ تطبيقيرد عميو استثناء، كبالتالي ىذا ا ستثناء  الدستكر
كيعرؼ ىذا ا ستثناء في فقو القانكف بنظرية الضركرة ، كقات العصيبة التي تمر بيافي ا 

 .خاصة في ا كقات العصيبة التي تمر بيا الدكلة أىمية كتكتسب ىذه النظرية

سكؼ نبحث في الطبيعة القانكنية لتشريعات الضركرة كنسمط الضكء عمى أراء الفقياء في  لذلؾ
 ىذا الصدد، كمف ثـ الرقابة القضاكية عمى القرارات بقكانيف الصادرة بمكجب حالة الضركرة.

 الفرع األول : الطبيعة القانونية لتشريعات الضرورة  

المجكء إلى حالة الضركرة، كمف ثـ نستعرض  لقرارة في البداية  بد مف تحديد الطبيعة القانكني
 الطبيعة القانكنية لمقرارات بقكانيف التي تصدر بناء عمى حالة الضركرة.

 حالة الضرورة بإعالنأولا : الطبيعة القانونية لقرار رئيس الدولة 

الدستكر . مف 16)ف قرار ركيس الجميكرية بتطبيؽ المادة أيتفؽ الفقياء الفرنسيكف عمى 
عماؿ السيادة أكقراره بأنياء العمؿ بيا يتميز ك ىما بطبيعة خاصة ىي ذات طبيعة  ،.)الفرنسي

ك فحص أف يتصدل لنظرىا أساس تنجك مف رقابة القضاء ك  يجكز لمقاضي كىي عمى ىذا ا 
عف ركيس الدكلة بصفتو جيازان سياسيان مستق ن  افيصدر  افالقرار  فىذاككف أف  ،مشركعيتيا

                                                           
 ( ر الفرنسي عمى أنو )متى تعرضت مؤسسات الدكلة أك استق ؿ ا مة أك . مف الدستك 16حيث نصت المادة

كحدة أراضييا أك تنفيذ التزاماتيا الدكلية لمتيديد الجسيـ كالحاؿ، كمتى أعيقت المؤسسات العامة عف أداء 
المجالس كظيفتيا، يتخذ ركيس الجميكرية اإلجراءات ال زمة بعد أخذ رأم ركيس الكزراء )الكزير ا كؿ. كرؤساء 

  .عف تمؾ اإلجراءات كيكجو بيانان لألمة معمنان  .كالمجمس الدستكرم رسميان 
تيدؼ ىذه اإلجراءات إلى تقديـ الكساكؿ إلى السمطات العامة  داء مياميا في أقصر كقت ممكف. كيؤخذ رأم 

حؿ البرلماف أثناء  ك  يجكز .كينعقد البرلماف بقكة القانكف .المجمس الدستكرم فيما يتعمؽ بتمؾ اإلجراءات
بعد مضي ث ثكف يكمان عمى ممارسة تمؾ السمطة ا ستثناكية، يجكز لركيس  .ممارستو تمؾ السمطات ا ستثناكية

مجمس الشعب )الجمعية الكطنية. أك ركيس مجمس الشيكخ أك ستيف عضكان مف أعضاء الجمعية الكطنية أك 
لمجمس الدستكرم، لفحص مدل تكافر الشركط الكاردة ستيف عضكا مف أعضاء مجمس الشيكخ رفع ا مر إلى ا

في الفقرة ا كلى. كيعمف المجمس الدستكرم عف رأيو في أقصر مدة ممكنة. يقـك المجمس الدستكرم، بقكة 
القانكف، بذلؾ الفحص كيعمف رأيو بالكيفية ذاتيا بعد مضي ستكف يكمان مف ممارسة السمطة ا ستثناكية أك في 

ى تمؾ المدة )يعطي المجمس لنفسو سمطة مراقبة مدل تكافر ىذه الشركط بعد مضي ستكف أم لحظة تالية عم
يكمان مف تاريخ ممارسة ىذه السمطات، دكف حاجة إلى طمب ]يجتمع المجمس بقكة الدستكر[، كتمتد ىذه السمطة 

 ..إلى كؿ لحظة تالية لمدة الستيف يكمان 
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كقاكمان بذاتو كليس جيازان تنفيذان، حيث اليدؼ مف المجكء إلى ىذا القرار ىك إعادة السير المنتظـ 
 ..1)لمسمطات العامة، فض ن عف مساس ىذا القرار بع قة البرلماف بالحككمة

أف قرار إع ف حالة الضركرة ىك عمؿ كيؤيد ىذا الرأم جانب مف الفقو الفمسطيني حيث يرل 
سكاء تمثمت  مف أعماؿ السيادة كمف ثـ   تخضع بطبيعة الحاؿ لرقابة القضاء بمفيكمو الكاسع

 ..2)مف باب أكلى القضاء اإلدارمك  لعادمفي رقابة المحكمة الدستكرية أـ القضاء ا

أف كاف ىناؾ رقابة عمى قرار المجكء إلى إعماؿ  يرلىناؾ جانب مف الفقو الفرنسي ك 
أف القاضي . فيف ىذه الرقابة  تنصب عمى البحث عف تكافر شركط إعماليا، بمعنى 16المادة )

. مف الدستكر 16في قرار ركيس الجميكرية صادر في ظؿ المادة ) اإلدارم عندما ينظر طعنان 
يسير عمى ما سار عميو القضاء ك ، مة أـ  عميو أف يتحرل ما إذا كانت شركط تمؾ النظرية قاك

 ..3)في ىذا الصدد

اختمفكا في  1971. مف دستكر 74الفقو المصرم عند تناكلو لطبيعة قرارات المجكء إلى المادة )ك 
 اتجاىيف :

 .).74: يرل أصحاب ىذا ا تجاه أف قرار ركيس الجميكرية بالمجكء إلى المادة ) التجاه األول
مف أعماؿ السيادة باعتبار أف ىذا القرار يصدره الركيس باعتباره سمطة حكـ   سمطة إدارية، 
 ف طبيعة العمؿ تتعمؽ بالع قة بيف السمطات العامة، كمف ثـ   يجكز لمقاضي فحص 

 ..4)مران سياديان أمشركعية القرار باعتباره 

مف غير شبية يدخؿ في  74إف قرار المجكء لممادة  الرأم حيث يقكؿ  جانب مف الفقو ىذاكيؤيد 
صميـ أعماؿ السيادة ذلؾ أنو قرار سيادم مف ناحية، كمف ناحية أخرل يتعمؽ بالتنظيـ 
الدستكرم القاكـ كبالع قة بيف السمطات ببعضيا ك  شبية مف أنو أخطر مف قرار تعييف كزير 

                                                           

.، انظر: الجمؿ، نظرية الضركرة 550النظاـ البرلماني )ص. بدر، ا ختصاص التشريعي لركيس الدكلة في (1
 ..194في القانكف الدستكرم )ص

 ..45. غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )ص(2
 ..196. الجمؿ، نظرية الضركرة في القانكف الدستكرم )ص(3
 ( جميكرية إذا قاـ خطر ييدد عمى أنو )ركيس ال 1971. مف الدستكر المصرم لسنة 74حيث نصت المادة

الكحدة الكطنية أك س مة الكطف أك يعكؽ مؤسسات الدكلة عف أداء دكرىا الدستكرم أف يتخذ اإلجراءات 
السريعة لمكاجية ىذا الخطر، كيكجو بيانان إلى الشعب، كيجرل ا ستفتاء عمى ما اتخذه مف إجراءات خ ؿ 

 .)ستيف يكمان مف اتخاذىا
 ..766كاـ القانكف اإلدارم )صمينا، مبادئ أح. (4



259 
 

ار يعتبر مف أعماؿ السيادة ك  يخضع إلى كقرار يحؿ البرلماف، كعمى ىذا ا ساس فيف ىذا القر 
 ..1) أية رقابة

. مف الدستكر 74: حيث يرل أصحاب ىذا ا تجاه أف قرار المجكء إلى المادة ) التجاه الثاني
. 74  يعتبر مف قبيؿ أعماؿ السيادة عمى أساس أف ركيس الجميكرية عند ممارستو لممادة )

. تقطع بأف 74، ك  شؾ أف دراسة المادة ).2)إنما يخضع لمقضاء بكصفو سمطة إدارية
اختصاص ركيس الجميكرية المحدد فييا لو الطبيعة اإلدارية إذ ىك يتعمؽ بالنظاـ العاـ عمكمان 

المحافظة عمى النظاـ العاـ يقع عمى عاتؽ السمطة  ءكالمحافظة عميو، كمف المسمـ بو أف عب
. مف أعماؿ 74جميكرية بالمجكء إلى المادة )اإلدارية، كبالتالي ينبغي استبعاد قرار ركيس ال

 ..3)1971السيادة التي ترفض كجكدىا في ظؿ دستكر 

مع أصحاب ىذا الرأم الذم يقكؿ أف قرار إع ف العمؿ بالمادة  جانب مف الفقوكيتفؽ 
دد يتل. عمؿ إدارم ذلؾ أف قرار المجكء ذاؾ يقصد منو ركيس الجميكرية مكاجية  زمة 74)

 ..4)كالكحدة الكطنية كس مة الكطف كمؤسسات الدكلةالب د 

ذات النيج حيث يرل كجكب إخضاع شركط تكافر حالة الضركرة عمى  وكسار بعض الفق
شركط صحة ىذا القرار لرقابة القضاء، كالذم بدكره يتأكد مف قياـ الخطر  ىيالتي في الكاقع 

 ..5)الجسيـ الحاؿ المبرر إلى إع ف حالة الضركرة

إلى أف قرار المجكء لممادة المذككرة   يعدك أف يككف قراران تمييديان  آخركففي حيف يرل 
ع، كما ك لمتطبيؽ الفعمي ليا، كبالتالي   يمكف أف يرقى القرار التمييدم إلى مرتبة تعمك المكض

ما . فك ى74كأف ما يتخذه ركيس الجميكرية مف قرارات يقكـ عمى أساس قراره بالمجكء لممادة )
 ..6)أشبو بمبنى   يمكف فصؿ أساسو عف بقية طكابقو

كيرل الباحث بعد استعراض اآلراء الفقيية في كؿ مف فرنسا كمصر حكؿ قرار المجكء إلى حالة 
الضركرة ليك قرار إدارم يخضع لرقابة القضاء اإلدارم، ككنو صادر مف جية السمطة التنفيذية 

                                                           

، سمطات ركيس الدكلة بيف النظاميف البرلماني كالركاسي )ص(1 .، انظر: الجمؿ، نظرية 820. صادؽ: حاـز
 ..220الضركرة )ص

2) ،  ..821)ص المرجع السابؽ. صادؽ : حاـز
 ..149. جماؿ الديف، لكاكح الضركرة )ص(3
، المرجع السابؽ  )ص(4  ..821. صادؽ : حاـز
 ..277حافظ، القضاء اإلدارم )ص. (5
..430 -429صص . غبلاير، سمطات ركيس الجميكرية ا ستثناكية )(6
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ممثمة بركيس الدكلة مف الناحية الشكمية، كمف الناحية المكضكعية فيف قرار المجكء إلى حالة 
أف قرار المجكء إلى الذم يرل القكؿ  كننكرالج ظركؼ داخمية استثناكية، ييدؼ إلى معالضركرة 

 حالة الضركرة يتعمؽ بالع قة بيف السمطات.
 الطبيعة القانونية لمقرارات التي تصدر بموجب حالة الضرورة. ثانياا :

. 16اختمؼ الفقو الفرنسي في تحديد الطبيعة القانكنية لمقرارات التي تتخذ طبقان لممادة )
مف الدستكر الفرنسي، حيث ذىب البعض إلى القكؿ أف ىذه القرارات تتمتع بنفس طبيعة قرار 

لي تعد مف أعماؿ السيادة ك  تخضع لرقابة القضاء، كاستندكا . كبالتا16المجكء إلعماؿ المادة )
 في ذلؾ إلى ا سانيد اآلتية :

. كما 16كحدة اليدؼ الذم تسعى إليو القرارات سكاء التي تتعمؽ بالمجكء إلى المادة ) -1
يتبعيا مف قرارات، فتيدؼ القرارات جميعيا إلى تمكيف مؤسسات الدكلة مف القياـ 

في الدستكر، كمف ثـ فينو مف التناقض إعطاء ىذه القرارات طباكع بكظاكفيا المحددة 
 مختمفة.

ف صعكبة التمييز بيف ىذه القرارات يكجب منحيا طبيعة قانكنية كاحدة، كفي حاؿ  -2 كما كا 
 كانت التمييز ضركريان  بد أف يككف دقيقان.

في ظؿ الظركؼ في حيف يرل فريؽ أخر أف القرارات كاإلجراءات التي يتخذىا ركيس الدكلة 
. تعتبر ذات طبيعة إدارية ككنيا تصدر مف ركيس 16ا ستثناكية المنصكص عمييا في المادة )

 ..1)الجميكرية بكصفو سمطة إدارية كليس باعتباره سمطة تشريعية

أما في الحا ت التي يتدخؿ فييا ركيس الجميكرية في المجاؿ التشريعي فيف القرارات التي 
يا بالطابع اإلدارم يككف ليا قكة القانكف، إ  أف ىذه القكة   تمنع تصدر عنو مع احتفاظ

 القضاء مف بسط رقابتو عمييا.

. يجب 16كيرل فريؽ ثالث أنو لمعرفة الطبيعة القانكنية لمقرارات الصادرة بمكجب المادة )
 التمييز بيف نكعيف مف القرارات بحسب مضمكنيا :

 .).34قرارات صادرة في المكضكعات التشريعية التي تدخؿ في نطاؽ المادة ) : النوع األول
مف الدستكر الفرنسي، كبالتالي تعتبر قرارات تشريعية   تخضع لرقابة القضاء، كتكتسب قكة 

 القانكف بمجرد صدكرىا دكف الحاجة إلى التصديؽ عمييا.

                                                           

 ..552. بدر، ا ختصاص التشريعي لركيس الدكلة في النظاـ البرلماني )ص(1
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سمطة إدارية كتتضمف مكضكعات : قرارات تصدر مف ركيس الجميكرية بكصفو  النوع الثاني
.، حيث تعتبر ذات طبيعة 34تخرج مف نطاؽ المكضكعات المنصكص عمييا في المادة )

 ..1)اإلدارم  كحية كبالتالي تخضع لرقابة القضاء

ختمؼ حكؿ القرارات التي تتخذ عقب المجكء إلى حالة الضركرة اكما كأف الفقو المصرم 
 .1971الدستكر المصرم لسنة . مف 74المستندة إلى نص المادة )

. 74حيث يرل جانب مف الفقو المصرم إلى أف القرارات التي تتخذ بمكجب المادة )
بأف ما يتخذه ركيس  بعضيـقرارات تدخؿ في نطاؽ أعماؿ السيادة، حيث يقرر في ىذا الصدد 

الجميكرية مف إجراءات في ىذا الشأف تعد نمكذجان   شبية فيو  عماؿ السيادة العميا، كمف ثـ 
                                                                                                                                                                     

 ( كتعدي تو عمى أنو )حدد القانكف القكاعد التي تخص  1958. مف الدستكر الفرنسي لسنة 34نصت المادة
 بالمساكؿ اآلتية :

الحقكؽ الكطنية كالضمانات ا ساسية الممنكحة لممكاطنيف لممارسة الحريات العامة كالكاجبات المفركضة عمى  –
 طني.المكاطنيف في أشخاصيـ كفي أمكاليـ لمدفاع الك 

 الجنسية كحالة ا شخاص كأىميتيـ كالنظـ المالية لمزكاج كالتركات كالتبرعات. –
نشاء قكاعد جديدة لمتقاضي كنظاـ  – تحديد الجنايات كالجنح كالعقكبات المقررة ليا كاإلجراءات الجناكية كالعفك كا 

 القضاء.
 إصدار النقد. كعاء الضراكب المختمفة ا نكاع كمقدارىا كطرؽ تحصيميا كنظاـ –

 كما يحدد القانكف القكاعد التي تخص:
 نظاـ ا نتخاب لممجالس البرلمانية كالمجالس المحمية. –
 أنشاء فكات مف المؤسسات العامة . –
 الضمانات ا ساسية الممنكحة لمكظفي الدكلة المدنييف كالعسكرييف. –
 لى القطاع الخاص.تأميـ المشركعات كنقؿ ممكية المشركعات مف القطاع العاـ إ –

 يحدد القانكف المبادئ ا ساسية التي تخص:
 التنظيـ العاـ لمدفاع الكطني. –
 ا ستق ؿ اإلدارم لمييكات المحمية كاختصاصاتيا كمكاردىا. –
 التعميـ. –
 نظاـ الممكية كالحقكؽ العينية كا لتزامات المدنية كالتجارية. –
 كالضماف ا جتماعي. حؽ العمؿ كالحؽ النقابي –

 تحدد القكانيف المالية مكارد كأعباء الدكلة بالشركط كفي الحدكد التي يبينيا قانكف أساسي.
 تحدد قكانيف تخطيطية أىداؼ النشاط ا قتصادم كا جتماعي لمدكلة.

 يجكز أف تحدد كتستكمؿ أحكاـ ىذه المادة بقانكف أساسي. –
 ..554-551صص لدكلة في النظاـ البرلماني ). بدر، ا ختصاص التشريعي لركيس ا(1
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نما يخضع لمرقابة الشعبية التي    يخضع في ممارستو لرقابة القضاء أك مجمس الشعب ذاتو، كا 
اتخاذ تمؾ . خ ؿ ستيف يكمان مف 74تتمثؿ في ا ستفتاء الذم نصت عميو المادة )

يد بعض الفقو ىذا الرأم عمى أساس أف عرض القرارات الركاسية التي أ. كلقد .1)اإلجراءات
. عمى الشعب ل ستفتاء عمييا يحصنيا مف أم 74أصدرىا ركيس الجميكرية بمقتضي المادة )

 ..2) رقابة

جراءات المادة إف أكيرل الدكتكر محمد كامؿ ليمة في كممة ألقاىا في مجمس الشعب في مصر 
ك بالتعكيض أك بكقؼ التنفيذ أ باإللغاءف تككف مح ن لمطعف سكاء أعماؿ سيادة   يصح أ. 74)
خركجان كميان عف رقابة القضاء  -كفقان لما قدره-عماؿ خارجة أفحص مشركعيتيا فيي لك حتى أ

 ..3)دارمبنكعيو العادم كاإل

 ركيس يتخذه فأ يمكف لما كفقان  القرارات ىذه بتصنيؼ قاـ فأنو الجمؿ يحيى الدكتكر ماأ
 مؤقت كقؼ عمى ينطكم قراران  الجميكرية ركيس اتخذ اذا :  يمي ما مقرران  إجراءات مف الجميكرية
 فأف التأسيسية السمطة صاحب بكصفو ا ستفتاء في الشعب عمييا ككافؽ الدستكرية لمنصكص

 يتخذىا التي القرارات ماأ الشعب، عميو كافؽ قراران  باعتباره رقابة كؿ نطاؽ عف يخرج القرار ىذا
 كاف ذاإ الدستكرية بعدـ عمييا الطعف يجكز فيذه التشريع، طبيعة ليا كيككف الجميكرية ركيس

 عما ن أ تعتبر    نيا اإلدارم القضاء لرقابة تخضع   لكنيا بو العمؿ يكقؼ كلـ قاكمان  الدستكر
 يجرم فأنو المكاكح حكـ في ىي التي الجميكرية ركيس قرارات ماأ ،تشريعية عما ن أ بؿ إدارية
 . .4) اإلدارم القضاء ماـأ فييا الطعف جكاز مف التنفيذية السمطة قرارات عمى يجرم ما عمييا

 الفرع الثاني : رقابة القضاء عمى القرارات بقوانين الصادرة بموجب حالة الضرورة

أف استعرضنا الطبيعية القانكنية لمقرارات التي تصدر بمكجب حالة الضركرة، كبينا  بعد 
 مكقؼ الفقو الفرنسي كالمصرم في ىذا الصدد. نبيف الرقابة القضاكية عمى تمؾ القرارات.

ففي فرنسا اتيح لمجمس الدكلة أف يفصؿ في مسالة خضكع قرار ركيس الجميكرية 
عتبر ىذا القرار مف طبيعة عمؿ الحككمة الذم   يحؽ ا. لرقابة القضاء حيث 16بالمجكء )

لمجمس الدكلة تقدير مشركعيتو كمراقبة مدل تطبيقو لذلؾ، كبناء عميو قررت رفض الطعف 

                                                           

 ..173الجرؼ، مبدأ المشركعية )ص .(1
 ..414فيمي، الكظيفة التشريعية لركيس الدكلة في النظاميف الركاسي كالبرلماني )ص. (2
 ..434، سمطات الركيس ا ستثناكية )صغبلاير. (3
،، انظر.221. الجمؿ، نظرية الضركرة )ص(4  ..824)ص سمطات ركيس الدكلة .. : صادؽ: حاـز
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أذار  12في حكـ شيير ليا في  1962أيار سنة  3الصادر المقدـ ضد القرار الجميكرم 
 ..1)، القاضي بتشكيؿ محكمة عسكرية لمحاكمة متمردم الجزاكر1962

نتفؽ كالرأم القاكؿ بأف القرارات سكاء قرارات المجكء أك القرارات التي تتبعيا تعتبر قرارات ذات ك 
تي تتحصف مف رقابة القضاء اإلدارم، طبيعة إدارية، كمف ثـ فينيا   ترقى لمرتبة القكانيف ال

. لـ تتناكؿ الحديث عف الجية التي تتكلى الرقابة عمى ما يتخذ 74كالسبب في ذلؾ أف المادة )
مف إجراءات استنادان إلييا، كبالتالي فيف ذلؾ يدعك إلى الرجكع إلى القكاعد العامة بالنسبة لرقابة 

كما إنيا رقابة كاجبة بحكـ الدستكر حيث تضمنت القضاء التي ترتبط بطبيعة القرارات الصادرة 
تخضع الدكلة لمقانكف، كاستق ؿ القضاء كحصانتو ضماناف أساسياف  . عمى أنو 65المادة )

التقاضي . مف ذات الدستكر بقكليا )68.، ككذلؾ ما تضمنتو المادة )لحماية الحقكؽ كالحريات
اء إلى قاضيو الطبيعي، كتكفؿ الدكلة حؽ مصكف كمكفكؿ لمناس كافة، كلكؿ مكاطف حؽ ا لتج

كيحظر النص في القكانيف  .تقريب جيات القضاء مف المتقاضيف كسرعة الفصؿ في القضايا
 ..2) عمى تحصيف أم عمؿ أك قرار إدارم مف رقابة القضاء

أخذ مجمس الدكلة المصرم بالرأم القاكؿ أنيا عبارة عف قرارات إدارية كمف ثـ  حيث
تخضع لرقابة القضاء اإلدارم عمييا، كبناء عمى ذلؾ الرأم أصبح مجمس الدكلة يمثؿ الرقابة 

 ..)القضاكية عمى قرارات ركيس الجميكرية

. في مصر كانت أكثر شمك ن 74)كبالتالي فيف الرقابة القضاكية عمى القرارات المتعمقة بالمادة 
كقكة كفاعمية مف الرقابة في فرنسا، فقد امتدت رقابة مجمس الدكلة المصرم إلى كافة القرارات 
التي تصدر بمكجب المادة سابقة الذكر، حيث قاـ مجمس الدكلة بالنظر في كؿ الطعكف المقدمة 

                                                           

 ..563. بدر، ا ختصاص التشريعي لركيس الدكلة في النظاـ البرلماني )ص(1
 ..504)ص المرجع السابؽ. بدر، (2
  بقكليا  27/6/1993قضاكية عميا جمسة  29لسنة  1774حيث قضت المحكمة اإلدارية العميا في الطعف رقـ

مف الدستكر  74يكرية استنادا إلى المادة مالخاصة كصدكره مف ركيس الجفي شأف الجمعيات كالمؤسسات  )...
،  ف نظرية الباعث السياسي كمعيار لمتميز   يغير مف طبيعتو كقرار إدارم حتى لك كاف الباعث عميو سياسيان 

خر ىك طبيعتو كأخذ بمعيار أ بيف أعماؿ السيادة كأعماؿ اإلدارة نظرية ميجكرة عدؿ عنيا الفقو كالقضاء نياكيان 
العمؿ في ذاتو، كمكافقة الشعب عمى القرار المطعكف فيو في ا ستفتاء الذم جرل عميو   بغير مف طبيعتو 
القانكنية أك مف مشركعيتو  ف ا ستفتاء مؤداه مكافقة الشعب أك عدـ مكافقتو عمى القرار مف حيث م ءمتو 

بيا أك تغيير طبيعتو القانكنية بحيث يقمب  ي يككف مشكيان سياسيان كليس مف شأنو تطيير القرار مف العيكب الت
العمؿ اإلدارم إلى عمؿ تشريعي  ف الشعب في مصر بمارس حقو في التشريع بطريؽ غير مباشر عف طريؽ 

 نكاب في مجمس الشعب كليس بطريؽ مباشر..
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التي اقتضتيا الظركؼ  مف قبؿ المتضرريف مف القرارات التي اتخذت في حا ت الضركرة
 كقؼ مجمس الدكلة المصرم ىذه القرارات كمف ثـ قاـ بيلغاكيا.أا ستثناكية في مصر، حيث 

بناء عمى ما سبؽ فيف ما اتجو إليو مجمس الدكلة المصرم يتسـ بالجرأة كالتمييز كىك 
قرارات  بذلؾ اتجاه محمكد حيث جسد المجمس الرقابة الحقيقية عمى أعماؿ اإلدارة ك  سيما

 لجميكرية.ركيس ا

نظرية الضركرة ا عتراؼ لمحككمة بسمطة إصدار  ىإذا كاف مقتض جانب مف الفقوكيرل 
ف تمؾ القرارات التي ك تخالؼ القكانيف القاكمة بسبب الظركؼ التي استدعت إلى ذلؾ،  تقرارا ا 

إ  أف ذلؾ تعتبر غير مشركعة في الظركؼ العادية كتصبح مشركعة في الظركؼ ا ستثناكية، 
ف    يعني الخركج عمى مبدأ المشركعية، إذ   تزاؿ أعماؿ الضركرة خاضعة لمبدأ المشركعية كا 

عماؿ كخاصة رقابة السبب اتسع نطاقو كتغير مضمكنو، كيراقب القضاء مشركعية ىذه ا 
 ..1)كالغاية

السمطة أنو إذا كانت الضركرة تقدرىا السمطة التنفيذية تحت رقابة  كيرل بعض الفقو
لكؿ ك  ،كىي رقابة سياسية   تمنع مف الرقابة القضاكية -التشريعية، فيف ىذه الرقابة البرلمانية

مف ىاتيف الرقابتيف طبيعتيا كمجاليا كأثرىا. فالرقابة البرلمانية تنبسط عمى م كمة التشريع مف 
مف حيث في حيف الرقابة القضاكية تنبسط عمى مشركعية القرار بقانكف حيث مكضكعو، 

 ..2)استيفاكو لشركطو الدستكرية

ف المكاكح حتى كلك تـ التصديؽ عمييا مف المجمس التشريعي، تظؿ أكثر مف ذلؾ يركف كأبؿ 
تعتبر بحسب  اذلؾ أنيمجرد لكاكح متمتعة بقكة القانكف دكف أف يغير ذلؾ مف طبيعتيا، 

 ..3)ابة المشركعيةمصدرىا قرارات إدارية كفقان لممعيار الشكمي كتخضع بالتالي لرق

بعد  : ىذا الصدد في ف جانب مف الفقو الفمسطيني يرل خ فان لذلؾ حيث يقكؿأإ  
إع ف حالة الضركرة نككف أماـ دمج لمسمطات التشريعية كالتنفيذية في يد ا خيرة، كلمعرفة جية 
ا ختصاص بنظر المنازعات التي تثار بصدد ا عماؿ الصادرة عف ىذه السمطة نفرؽ بيف 

ف تمؾ التي تستطيع أ ىالقرارات بقكانيف التي تدخؿ في النطاؽ المحجكز لمتشريع العادم، بمعن
 ككذلؾ تعدؿ أك تمغي القانكف العادم كما دكنيا مف القرارات ا خرل، فالقرارات اإلدارية الفردية

                                                           

 ..46. البنا، الكسيط في القضاء اإلدارم )ص(1
 ..119لقضاكية عمى دستكرية المكاكح كالقكانيف )ص. عبد المجيد، أصكؿ الرقابة ا(2
 ..120. عبد المجيد، المرجع السابؽ )ص(3
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التنظيمية التي  في مرتبة التشريع الفرعي تخضع لرقابة قاضي المشركعية، المكاكح أك القرارات 
اء تمؾ كذلؾ في فمسطيف، باستثنك بمعنى أنيا تخضع لرقابة القضاء اإلدارم في فرنسا كمصر 

 المكاكح التي تخالؼ الدستكر فيذه تخضع لرقابة المحكمة الدستكرية العميا.

فيذه القرارات تتمتع  .)أما القرارات بقكانيف التي تككف في النطاؽ المحجكز لممشرع العادم
نيا معفية مثؿ القكانيف العادية مف رقابة القضاء أباإلعفاء القضاكي المعترؼ لمقانكف، أم 

نيا تخضع لمبدأ المشركعية بمعناه الكاسع عمى غرار القكانيف الصادرة مف أاإلدارم، إ  
 ..1)، بمعنى أنيا تخضع لرقابة المحكمة الدستكرية في فمسطيفالبرلماف

فمسطينية بمكجب كفي ىذا الصدد يرل الباحث أف القرارات الصادرة مف ركيس السمطة ال
حالة الضركرة تعتبر قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء اإلدارم طالما لـ تعرض عمى المجمس 

دؽ عمييا المجمس التشريعي االتشريعي كتحظى بالمصادقة مف قبمو، ففي حاؿ عرضت كص
تصبح مف قبؿ ا عماؿ التشريعية التي تخرج مف رقابة القضاء اإلدارم، كتخضع لمرقابة 

خالفت نصكص القانكف ا ساسي الفمسطيني. كالباحث عند تبنيو ليذا الرأم  في حاؿ دستكريةال
إلى  استند إلى ما أستند عميو الفقياء في كؿ مف فرنسا كمصر عندما اعتبركىا قرارات إدارية

 جانب ا سباب التالية :

. 43المادة ) سمطة التي منحيا القانكف ا ساسي لركيس السمطة الفمسطينية بمكجبالأف  -1
 سمطة مقيدة بظرؼ زماني محدد كىك في غير أدكار انعقاد المجمس التشريعي.

يجد أساسو كمبرره في ظرؼ الضركرة، كىي أمكر  كما كقيد ىذه السمطة بقيد مكضكعي -2
 .تستكجب الع ج كاتخاذ تدابير   تحتمؿ التأخير

القرارات بقكانيف التي  كىناؾ قيد ثالث إجراكي حيث أكجب عمى السمطة التنفيذية عرض -3
 اصدرىا في حالة الضركرة عمى المجمس التشريعي ليقكؿ كممتو في شأنيا.

  يمارسيا باعتباره مشرعان  الفمسطينيةالسمطة الممنكحة لركيس السمطة كنعيان عمى ما سبؽ فيف 
بؿ باعتباره حاكمان إداريان منحو القانكف ا ساسي سمطة مؤقتة ككنو العضك الدستكرم في النظاـ 
السياسي الفمسطيني، كالركيس بيذه السمطة   يممؾ اصدار المكاكح أك ا نظمة إنما ىذا الحؽ 

ف يصدر لكاكح كىي أدني مف ممنكح لمجمس الكزراء فكيؼ لنا أف نتصكر أنو   يستطيع أ
ف كانت ليا قكة القانكف القانكف، أف نساكم القرارات التي يصدرىا بحالة الضركرة بالقانكف ، كا 

                                                           
 ضمف قكاعد عامة كمجرة مف مرتبة التشريع العادم، كالتي تستطيع أف تعدؿ أك تمغي القانكف العادم.تأم ت 

 ..48-45صص . غانـ، الكسيط في أصكؿ القضاء اإلدارم في فمسطيف )(1
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اف ليا كإلى جانب ىذا كمو فيف القرارات ليست قكانيف كليست صادرة مف سمطة التشريع، فيذا 
ج سريع في عدـ انعقاد المجمس قكة القانكف فذلؾ  ف ظركفان طرأت تيدد أمف الب د كتحتاج ع 

كلك  الظركؼبت في ىذه  الركيسف يقكـ أفي ىذه الحالة  التشريعي، لذلؾ كاف مف البدييي
 .ك إلغاكوألى تعديؿ قانكف إاضطرتو الضركرة 

بمتابعة الكضع في الساحة الفمسطينية يرل الباحث أف ركيس السمطة الكطنية خرج ككختامان 
لمشرع الفمسطيني حيث أصدر عشرات القرارات بقكانيف   يمكف أف عف القيكد التي أكردىا ا

ندرجيا ضمف القرارات بقكانيف التي أيعطي الحؽ لو بيصدارىا لمجابية الظركؼ ا ستثناكية، 
 غراض سياسية، كعطؿ الحياة البرلمانية ليمارس كبذلؾ يككف اغتصب سمطة التشريع 

  اختصاصيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

 النتائج
أف قاـ الباحث بدراسة مكضكع الرقابة القضاكية عمى ا عماؿ التشريعية لمسمطة التنفيذية بعد 

في فمسطيف، كتعرض لمنظـ القانكنية المقارنة، كالنظاـ الفمسطيني في ىذا الشأف تكصؿ الباحث 
 كىي كما يمي :  مكضكعإلى عدد مف النتاكج حكؿ ىذا ال

 لتي تكفؿ صيانة مبدأ المشركعية كالحفاظ عمى سيادة لمرقابة القضاكية العديد مف الضمانات ا
 القانكف، كبدكف ىذه الضمانات تفقد الرقابة القضاكية فاعميتيا كجدكىا.

  إف القضاء اإلدارم الفمسطيني، كقرارات محكمة العدؿ العميا الفمسطينية تؤكد أف القضاء
 المنازعات اإلدارية.اإلدارم في فمسطيف ىك قضاء إلغاء دكف تعكيض قبؿ صدكر قانكف 

 نظاـ القضاء المزدكج أكثر فاعمية مف نظاـ القضاء المكحد في رقابتو عمى أعماؿ  يعد
كخبرة كافية في ىذا المجاؿ، إلى جانب اإلدارة، كذلؾ لما يتمتع بو ىذا النظاـ مف تخصص 

 تطبيؽ القكاعد القانكنية اإلدارية عمى المنازعات اإلدارية المعركضة عميو.
  يتناكؿ المشرع الفمسطيني في القانكف ا ساسي مصادر مبدأ المشركعية بشكؿ كاضح، إذ لـ

ع نات الحقكؽ  نجد النقص في النص عمى بعض القكاعد المكتكبة، كمقدمات الدساتير كا 
المبادئ العامة لمقانكف كا حكاـ مى بعض المصادر غير المكتكبة ككالمعاىدات، ككذلؾ ع
 قفو عمى اعتبارىا مف مصادر مبدأ المشركعية كالقانكف أـ  .القضاكية، كلـ يحدد مك 

  ىناؾ رقابة قضاكية عمى أعماؿ السمطة التقديرية، كىذه الرقابة ىي رقابة مشركعية العمؿ
اإلدارم، كتمتد إلى رقابة م كمة العمؿ اإلدارم، فالم كمة أصبحت شرط لمشركعية القرار 

 ا.كا   كانت اإلدارة متعسفة في تقديرى

  ،لـ يعطي المشرع الفمسطيني ركيس السمطة الكطنية الفمسطينية الحؽ في اقتراح القكانيف
 حيث اقتصر ىذا الحؽ عمى عضك أك أكثر مف أعضاء المجمس التشريعي كمجمس الكزراء.

  تعتبر مرحمتي ا قتراح كالتصديؽ مف قبيؿ أعماؿ السيادة كبالتالي تككف في منأل عف رقابة
 القضاء.

 مما يفتح الباب أماـ مف نظرية أعماؿ السيادة راحةن ص دد المشرع الفمسطيني مكقفولـ يح ،
 ى ا ستناد إلى الفقو في إعماليا.القضاء عم

  المستقر أف أعماؿ السيادة   تخضع لرقابة القضاء كغير مستقر التعكيض عف تمؾ
 ا عماؿ.
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  تأتي في المرتبة الثالثة في النظاـ القانكني الفمسطيني كبالتالي إذا خالفت ىذه المكاكح المكاكح
القكانيف يجكز الطعف فييا أماـ القضاء اإلدارم كفؽ معايير كشركط معينة، أما إذا خالفت 

 فحينيا ينعقد ا ختصاص لممحكمة الدستكرية العميا. -القانكف ا ساسي -الدستكر نصكص 
 ا ستثناكية تمنح السمطة التنفيذية سمطات أكسع مف تمؾ التي تتمتع بيا في  في الظركؼ

 .الظركؼ العادية
  لمكاجية الظركؼ ا ستثناكية. لإلدارة سمطات أكسع يعطيلكي يتسع نطاؽ مبدأ المشركعية 
 التي تككف ناجمة عف طبيعة النظاـ السياسي كالدستكرم  يصدر في حا ت دمج السمطات

 إع نات دستكرية كتشريعات عادية كفرعية. في الدكلة
  الركيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات تبنى المعيار الذم تبناه المشرع الفرنسي لمتمييز بيف

 القرارات كالقكانيف الصادرة بمكجب حا ت دمج السمطات.
 في حا ت دمج السمطات إع نات دستكرية كىي   تخضع لرقابة القضاء حكميا في  تصدر

 .ذلؾ حكـ الدساتير
 تخضع لرقابة القضاء اإلدارم طالما لـ تعرض  في الدكؿ التي تأخذ بيا المكاكح التفكيضية

عمى البرلماف لممصادقة عمييا، أما في حاؿ عرضت كحظيت بالمصادقة فينيا تعامؿ معاممة 
 انكف كتخضع لمرقابة الدستكرية في حاؿ مخالفتيا  حكاـ الدستكر.الق

  حالة الضركرة كبيف شركطيا، كقيدىا بيطار زمني كأخر مكضكعي نظـ المشرع الفمسطيني
تعتبر خركجان عف مبدأ المشركعية كسيادة القانكف،  ف القانكف ا ساسي  ك  كثالث إجراكي.

قد نظـ كعالج ىذه التشريعات، بؿ تعتبر مف النظريات العامة التي نصت عمييا الشريعة 
 اإلس مية قبؿ القكانيف الكضعية.

  ،حيث نظـ المشرع الفمسطيني حالة الطكارئ، كافرد ليا نصكص تقيدىا كتبيف شركط إعماليا
 2007كالثانية في ، 2003تـ إع ف حالة الطكارئ في عيد الركيس الراحؿ ياسر عرفات 

في أعقاب ا نقساـ الفمسطيني حيث أعمف ركيس السمطة الكطنية محمكد عباس حالة 
 الطكارئ.
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 التوصيات 

بعد التكصؿ إلى النتاكج السابؽ بيانيا، كمف خ ؿ ىذه الدراسة كالكقكؼ عمى أىـ البنكد فييا 
 فيف الباحث يكصي بما يمي : 

 داريان عف الفمسطيني تبنى فكرة  المشرع يكصي الباحث استق ؿ السمطة القضاكية ماليان كا 
تككف في منأل عف أم ضغكطات مف قبميا، كذلؾ مف خ ؿ إقرار  حتىالسمطة التنفيذية 

بيا، كانتخاب المجمس ا عمى لمقضاء كفؽ لشركط معينة مف الشعب مباشرة  مستقمةمكازنة 
 .حتى يككف النص الكارد في القانكف ا ساسي أف الشعب مصدر السمطات حقيقة كاقعية

 القانكنية ، كمرتبتيا ديؽ عمى المعاىداتالمشرع تحديد الجية المخكلة بالتص يكصي الباحث
 في النظاـ القانكني الفمسطيني.

 ميمة الفصؿ في المنازعات اإلدارية إلى ىيكة قضاكية متخصصة في اسناد  يكصي الباحث
الفنية عف القضاء العادم  خت ؼ مجاؿ كؿ تتميز سكاء مف الناحية العممية أك  ىذا المجاؿ

 منيما عف اآلخر.
 صدار قانكف مجمس الدكلة  المشرع الفمسطيني يكصي الباحث تبني نظاـ القضاء المزدكج كا 

الفمسطيني لما يحظى بو ىذا النظاـ مف مزايا يفتقر ليا نظاـ القضاء المكحد، كلمحاجة 
 الممحة لتطبيؽ ىذا النظاـ في الكاقع الفمسطيني.

  ة محددة بأسبكعيف النظاـ الداخمي لممجمس التشريعي عمى مدالمشرع تضميف يكصي الباحث
لعمؿ المجاف لمراجعة مشاريع القكانيف المقدمة مف عضك أك أكثر مف أعضاء المجمس 

 التشريعي أسكة باقتراحات القكانيف المقدمة مف مجمس الكزراء.
 ختصاصات ابشكؿ أكثر كضكحان  كتضمينويصدار دستكر فمسطيف المشرع ب يكصي الباحث

 سيما التنفيذية منيا.السمطات الث ث في الدكلة، ك  
 كف ا ساسي، عمى أف . مف القان41تعديؿ نص المادة ) الفمسطيني المشرع يكصي الباحث

تككف النسبة المطمكبة لتمرير القانكف في حاؿ اعتراض ركيس السمطة الكطنية الفمسطينية 
 ىي النسبة المطمقة.

 اء في التصديؽ عمى حؽ مجمس الكزر  المشرع الفمسطيني تبني فكرة إعطاء يكصي الباحث
إلصدار  القكانيف إلى جانب ركيس السمطة الكطنية الفمسطينية، كتصديؽ أحدىما يعتبر كاؼو 

 القانكف، حتى   تتعطؿ العممية التشريعية برمتيا.
 مف النظاـ 71التعارض الكارد في نص المادة ) بتدارؾالفمسطيني المشرع  يكصي الباحث .

. مف القانكف ا ساسي 41الداخمي لممجمس التشريعي لما ىك مقرر في نص المادة )
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فيما يتعمؽ با غمبية المطمكبة في حاؿ رد ركيس السمطة الكطنية مشركع  المعدؿ الفمسطيني
في النظاـ الداخمي لممجمس  عدـ دستكرية النص الكاردشبية القانكف، فيف في ىذا التعارض 

 التشريعي.
  التضييؽ مف أعماؿ السيادة التي تقكـ بيا الحككمة  عمىالعمؿ بالقضاء يكصي الباحث

كتتذرع بعدـ خضكعيا لرقابة القضاء، كالعمؿ عمى التمطيؼ مف ىذه ا عماؿ عف طريؽ 
خضاع بقية أعماؿ الحككمة لرقابة القضاء.ع استثناءات ضيقةضك   ، كا 
 التي تباشرىا تبني فكرة التعكيض عف أعماؿ السيادة ب الفمسطيني المشرع الباحث يكصي

 السمطة التنفيذية بكصفيا سمطة حكـ.
 كركيس المجمس ركيس مجمس الكزراء  مكافقة أخذ تضميف القانكف ا ساسي يكصي الباحث

   ىحت الضركرة أسكة با نظمة المقارنة،حالة ك التشريعي في حاؿ إع ف حالة الطكارئ 
 شخص ركيس السمطة الكطنية.إرادة تتكقؼ ىذه المسألة عمى 

 ىذه المدة  كأف يتـ خ ؿ، تحديد مدة زمنية لحالة الضركرة الفمسطيني المشرع يكصي الباحث
، عمى المجمس التشريعي حالة الضركرة عرض اإلجراءات كالقرارات التي اتخذت بمكجب

كخير دليؿ عمى ذلؾ حالة الضركرة في فمسطيف حتى   يبقى الباب مفتكح عمى مصراعيو 
 رة سنكات. التي تقارب عمى عش

  مف القانكف ا ساسي كالتي قد 103إلغاء عبارة كغيرىا الكاردة في المادة )يكصي الباحث .
تعطي ا نطباع بأف القرارات الفردية أك العقكد اإلدارية تدخؿ ضمف اختصاصات المحكمة 

 الدستكرية.
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