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µ  :  
 مبدأ الفصل بين السلطات كأحد ركائز الحكم فى الدولـة           من مقتضيات 

 إحـداها   ، فتتولى   تتوزع السلطة بين ثالث هيئات     أنالديمقراطية الحديثة   

 علىر  ـ وأما الثالثة فتسه   ،ذـفيسلطة التشريع، وتناط باألخرى سلطة التن     
  0ازعات  المنل فىـالفص

ضا يحدد لكل منها     أي هؤها الدستور ، فإن   وهذه السلطات الثالث إذ ينش    

  0 األطر العامة لوالية كل منها اختصاصاتها ويبين
ث أن تعمل كل منها      السلطات الثال  رض على وإذا كان مبدأ الشرعية يف    

لتزامها بنصوص الدستور، فإن هذا المبدأ يظـل مبـدأ          ان   إطار م  دوما فى 

 هذه السـلطات    يم يكفل التزام  نظ، ما لم يقترن بجزاء فعال وت      مجردانظريا  
 مسـتقلة   إيقاعـه سـلطة خاصـة      لمضمونه ويقيدها بحدوده، تسهر على    
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 دسـتورية   علـى الرقابـة القضـائية      ((  تسميته تمارس ما اصطلح على   

  0)1( )) القوانين
 مصـر بمراقبـة دسـتورية       ضاء فى وقد أثيرت مسألة اختصاص الق    

، إذ دفع ألول مرة 1924 عام ن طويل لعل بدايته ترجع إلىمنذ زمالقوانين 

ه في و 1929 ثم كان عام     ،، أمام محكمة جنايات اإلسكندرية    يةبعدم الدستور 
 هير مقررة  ــالشدفع أمام محكمة تال الجزئية بذات الدفع فأصدرت حكمها          

رة يس ، واستمرت م    )) رقابة دستورية القوانين   فىحق القضاء    ((صراحة  
 أن أكدت محكمـة مصـر األهليـة صـراحة           ء على هذا النحو إلى    القضا

، 1941 أول مايو سـنة      م هذا الحق وذلك بحكمها الصادر فى      وبوضوح تا 

 هـذا   دخلت مصر مرحلة جديـدة فـى       1946وبإنشاء مجلس الدولة عام     
 يعد عالمة    حكما 1948 عام   ر، إذ أصدرت محكمة القضاء اإلدارى     المضما

  0 )2(  رقابة دستورية القوانينىحق فالء ب االعتراف للقضافارقة فى

 رقابـة  فـى حقـه  ـ  فرعيه ـ العادى واإلدارى  القضاء بوقد مارس
تشريعي المخـالف   دستورية القوانين بطريق االمتناع عن تطبيق النص ال       

 رياً دسـتو   حال من األحوال أن ثمـة قضـاء        للدستور، وال يعنى هذا بأى    
ال يمكـن أن تلـد مبـادئ         اع مسألة  عرفته البالد، فرقابة االمتن    اًمتخصص

أخرى هنـاك،    قضائية دستورية مستقرة، فقد تمتنع محكمة هنا وال تمتنع        

                                                

من كلمة السيد المستشار الجليل رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية في الجلسة االفتتاحية للعيد األربعينـي                )  1( 
  0 3 ص 2009أبريل ) 7( لسنة 1) 15(إلنشاء القضاء الدستوري ـ منشورة في مجلة الدستورية العدد 

لعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا المصرية بحث بعنـوان            عبد ا / المستشار الدكتور   )  2( 
  0) 1( لسنة 1) 1(المنظور التاريخي لمبدأ رقابة دستورية القوانين في مصر ـ مجلة الدستورية العدد 
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األمر الذي توالت، مع قيامه، الدعوات بالتسليم لسـلطة خاصـة مسـتقلة         

 الدولـة لمبـدأ الشـرعية       فـى  لتحقق من احترام السلطات العامة    بمهمة ا 
 تمثل  ام النصوص الدستورية التى   نها احتر  القمة م  فىبعناصره المختلفة، و  

 من مراحل   ةالي مرحلة ت  فى ، وهو ما تحقق       مدارج القواعد القانونية   علىأ

  0 )3 (تطور التنظيم القضائى المصرى
((  بإنشاء   1969لسنة   } 81{ ون رقم    صدر القان  1969فبحلول عام   

 مـن   1968 مارس سـنة     30 لما تضمنه بيان     ةاستجاب)) ا  عليالمحكمة ال 
 بإنشاء محكمة دسـتورية     ((أولى ضمانات مبدأ سيادة القانون       على تأكيد

 إلـى ، وقد عهد هـذا القـانون        ))ولي وظيفة صون الدستور والميثاق      تت

 دستورية القـوانين وتفسـير      علىا ، دون غيرها ، بالرقابة       عليالمحكمة ال 
  0)4(النصوص القانونية تفسيراً ملزما 

 11 {فىر العربية ـة مصدر دستور جمهوريـق صـور الحـ تطفىو

نصـوص مـواد    ، متوجا الشرعية الدستورية بما انتظمته       }1971سبتمبر  
، 174المـواد   { )) ا  عليالمحكمة الدستورية ال  (( الفصل الخامس المعنون      

ها ت وأناط ،العليامن إنشاء المحكمة الدستورية      } 178،  177،  176،  175
 وتنظـيم   ،وانين واللـوائح   دستورية الق  علىدون غيرها الرقابة القضائية     

 علـى ، والـنص     وحقوق وحصانة أعضائها     ، وشروط عضويتها  ،تشكيلها

الصادرة فـى الـدعاوى    عدم قابليتهم للعزل، ووجوب نشر أحكام المحكمة        
                                                

 0 7من كلمة السيد المستشار الجليل رئيس المحكمة الدستورية العليا ـ مصدر سابق ـ ص )  3( 
4
كان اختصاص المحكمة العليا قاصرا على الفصل فى دستورية القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ، إال أن حكمها                    ) 4 

بسط رقابتها على القواعـد     " دستورية  " قضائية عليا   ) 1(لسنة  ) 4( فى القضية رقم     1971 يوليو سنة    3الصادر فى   
  اللوائح ( در عن السلطة التنفيذية القانونية جميعها ، بما فى ذلك تلك التى تص
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 على مع تفويض القانون بتنظيم ما يترتب        ، الجريدة الرسمية  فىالدستورية  

  0 نص تشريعي من آثار ةالحكم بعدم دستوري
 علـى  تمارس اختصاصها بالرقابة القضائية      العليا المحكمة   وقد ظلت 

قانون المحكمة   أن صدر    إلىلمدة عشر سنوات    واللوائح  دستورية القوانين   

إعالء   طريق علىمسيرتها   فبدأت،   1979 لسنة   48 رقم   الدستورية العليا 
  0الرقابة إناطتها ممارسة هذه شأن الشرعية الدستورية ب

  
�ــ�ء �ــ� ا�: أو�� � ا�%$��ــ# �  ��"ــ!�رىا

�ـــ�'&# � د"ـــ!�ر+# ا��ـــ�ا*
 (�ـــ)ا�
 :وا���ا'- 

 فى دورها العلياالمحكمة الدستورية  ومن بعدها العلياالمحكمة مارست 
لت بها الختصاصها بـإجراء تلـك       صأالرقابة فأصدرت عديداً من األحكام      

ومرجعيتهـا  هـا   طاومن مبينة حدودها ومداها وغايتها ونطاقهـا        ،الرقابة
رقابة السـابقة    محكمة الموضوع ، كما تضمنت هذه األحكام ال        علىرها  وأث

ورقابة اإلغفــال ، وهو ما نعرض له فى إيجـاز فـى هـذه المداخلـة                

  .القصيرة 
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ــ#    }أ{ ــ# ���%$�� ــ�ص ا01/ ــ4 ا3! ــ6 5& /7
�ــ�'&#  � د"ــ!�ر+# ا��ــ�ا*
   (�ــ) ا�

  :وا���ا'-

 فـى  ينحصـر     هـذا المجـال    فـى  اختصاصها   ((قضت المحكمة بأن    

 التـى النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة           
 علـى إال   شأن الرقابة القضائية     فى تهانبسط والي أقرتها أو أصدرتها، فال ت    

 التى النصوص القانونية    إلى اًالقانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرف    

وص بالتشـريعات   ها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النص       تتولد عن 

 أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشـريعات الفرعيـة          التىاألصلية  

 ناطها الدسـتور    التى حدود صالحياتها    فىذية  في تصدرها السلطة التن   التى
 إخضاع الدستور لهذه     قالة ((:  وأن   ))واها  ـــبها، وأن تنقبض عن س    

 ممـا يتعـين     العلياية  الرقابة تكون مجاوزة حدود والية المحكمة الدستور      

  0 ))القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب 
، والقضية 6/1/1998 ق دستورية بجلسة    18 لسنة   156قضية رقم   { 

  0 } 15/1/2006 ق دستورية بجلسة 27 لسنة 188رقم 
 

 (( قضت المحكمة بأن  :و(6 �5ود ه;: ا�%$��# ـ  }ب{
ند إعمال الرقابـة    ريته ع  تقرير دستورية التشريع أو عدم دستو      فىالمناط  

 اتفاق التشريع أو مخالفته ألحكام القانون األسمى وهـو      القضائية هو مدى  

 مناقشة مالءمـة التشـريع أو       إلى ال تمتد    العلياالدستور، ووالية المحكمة    
 ألن ذلك كله مما يدخل      ، إقراره على حملت السلطة التشريعية     التىالبواعث  

 لـيس   (( وأنه   ))ة وتقديرها المطلق     صميم اختصاص السلطة التشريعي    فى
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 الشكلية ورها ألحكام الدستعليلها إال أن ترد النصوص التشريعية المطعون 

  0 )) بواعثها أو تناقش دوافعها فىوض ـة ـ ال أن تخـوالموضوعي
، والقضية  3/7/1976 ق دستورية بجلسة     5نة  ـ لس 5ة رقم   ـقضي{ 

  0 } 2/9/1995 ق دستورية بجلسة 17 لسنة 14رقم 

  
 فقـد قضـت    : هـ;: ا�%$��ـ#  أ�� (6 ��ى ـ  }ـ={

 الدستورية، وهي بطبيعتهـا      الدعاوى فى األحكام الصادرة    ((المحكمة بأن   
ها فيلمطعون   النصوص التشريعية ا   إلىها  في عينية توجه الخصومة     دعاوى

 علـى  حجية مطلقة بحيث ال يقتصـر أثرهـا          ، تكون ذات  ى  بعيب دستور 

 الكافة،  إلىها وإنما ينصرف هذا األثر      في صدرت   التى  الدعاوى فىالخصوم  
 عدم  إلىوتلتزم به جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه األحكام قد انتهت            

 هـذا   على  دستوريته ورفض الدعوى   إلىه أم   فيدستورية النص المطعون    

 تباشرها  التى وألن الرقابة القضائية     ،األساس، وذلك لعموم تلك النصوص    
 الحكم بعدم دستورية النص     إلى هي رقابة شاملة تمتد      المحكمة دون غيرها  

 سـالمته مـن جميـع       لىا تقرير دستوريته، وبالت   إلىفتلغي قوة نفاذه، أو     
 البطالن بما يمنع من نظر أي طعن يثـور مـن جديـد              العيوب وأوجــه 

  0 ))بشأنها 
  

  0 } 5/10/1991 ق دستورية بجلسة 8 لسنة 10قضية رقم { 
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 قضت المحكمـة   :ه;: ا�%$��#و?�ص <�+#  ـ  }د{

 اختصاص سـن    دستور قد خول السلطة التشريعية أصال      إذا كان ال   ((بأنه  
 نطاق الدائرة الطبيعيـة     فىالنصوص القانونية باعتبار أن ذلك كان يدخل        

  تباشـرها  التىلنشاطها، إال أنه ال يعصمها من الخضوع للرقابة القضائية          

توريتها، وهي رقابة غايتها إبطال ما       شأن دس  فى العلياالمحكمة الدستورية   
 أهـدرتها   التـى ق  يكون منها مخالفاً للدستور، ولو كان من زاوية الحقـو         

  0))اللها بها مقصوداً ابتداء أم كان قد وقع عرضا ضمنا، سواء كان إخ
  

  0}  2/1/1999 ق دستورية بجلسة 17 لسنة 31قضية رقم { 
 

أن بلمحكمة   فقد قضت ا    : *��ق ا�%$��#  (6أ��  ـ  }ـه{
 دستورية النصـوص  على تباشرها هذه المحكمة  التى الرقابة   فى األصل   ((

أياً كانـت   ها  إلين الموجهة   التشريعية أنها رقابة شاملة تتناول كافة المطاع      

 تقـوم   التـى  العيوب الموضوعية    علىنها تبعا لذلك ال تقتصر      طبيعتها، وأ 
 فـى ة واردة   لقاعــد الموضوعي   مخالفة نص تشـريعي للمضمون      على

الدستور، وإنما تمتد هذه الرقابة ـ بوصفها رقابة مركزية قصرها الدستور 
 فى تقوم التى المطاعن الشكلية إلى هذه المحكمة ـ  علىوالمشرع كالهما 

 ، تطلبها الدستور  نص تشريعي لألوضاع اإلجرائية التى     مخالفة   علىمبناها  

ريعية أو إقرارهـا أو      ذلك ما كان متصال باقتراح النصوص التش       فىسواء  
إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية، أو ما كان منها متعلقا بالشـروط            

 غيبـة السـلطة     فى يفرضها الدستور لمباشرة االختصاص بإصدارها       التى
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 المطـاعن الموضـوعية     علـى التشريعية أو بتفويض منها، وألن قصرها       

كلية عن واليـة     النصوص التشريعية إنما يخرج عيوبها الش      إلىالموجهة  
عمال النصوص  رقابة االمتناع عن إ    إلىها  عليهذه المحكمة ويعود بالرقابة     

  0 ))ستور التشريعية المخالفة للد
  

  0 } 7/12/1991 ق دستورية بجلسة 10 لسنة 31قضية رقم { 
  
 د"ــ!�ر+# (�ــ) �Bــ�ط ا�%$��ــ# و(ــ6ـــ }و{

ة  الرقابة القضائي  (( قضت المحكمة بأن      :ا���ا*
 وا���ا'- 

 ما على شأن دستورية النصوص القانونية ، فى تباشرها هذه المحكمة التى
جرى به قضاؤها، مناطها مخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور،          

 قانون واحد أو تفرقـا  وال شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جمعهما    

ـ   في مختلبين قانونين  علـى  ن، ما لم يكن هذا التعارض منطويا ـ بذاتـه 
 التـى  مناط الرقابة تلك النصـوص القانونيـة   (( وأن   ))مخالفة دستورية   

 حـدود   فـى ذيـة   في أصدرتها السلطة التن   التىأقرتها السلطة التشريعية أو     
تخلي إحداهما عن واجباتها     ب ن لها  بينها الدستور ، وال شأ     التىحياتها  صال

 التـى لنـاخبين   هيئـة ا إلى مسئولياتها، بل مرد أمرها      فى، وال بتفريطها    

  0 ))منحتها ثقتها 
  

، والقضية  2/6/2001 ق دستورية بجلسة     21 لسنة   24قضية رقم   { 
  0 } 4/1/1997 ق دستورية بجلسة 17 لسنة 34رقم 
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ـ   :#ـ��ـ;: ا�%$ ـ �%=D&# ه  (�6  ـأ�ـ  }ز{ د ـ فق
 للدستور تنصـرف    العليا األصل أن حماية المحكمة      ((قضت المحكمة بأن    

ئم، إال أنه لما كان هذا الدستور ليس ذا أثر رجعي، وقـد              الدستور القا  إلى
دالـنص   { 1964 لسـنة    119 نص المادة األولي من القـانون رقـم          لع

 7 اعتبـارا مـن      1968 لسـنة    59 القانون رقم    بمقتضى} ه  يفالمطعون  
 سنوات، ومن ثم فإنه     ة بعد 1971 أي قبل نفاذ دستور سنة       1968نوفمبر  

 الطعن بعدم الدسـتورية وإنمـا       إلىحكامه بالنسبة    أ إلىال يمكن االحتكام    

 فىه  في الذي صدر القانون المطعون      1958 دستور سنة    إلىيتعين االحتكام   
ـ  عمل به اعتبارا مـن        الذى 1964 دستور سنة    إلى و ،ظله ـ  الي  لىاوم الت

ه طـوال فتـرة      وظل معموال ب   1964 لسنة   119لتاريخ نفاذ القانون رقم     

 إلى} ه  فيالنص المطعون   { من القانون سالف الذكر      سريان المادة األولى  
 1968 لسنة   59 بمقتضي القانون رقم     1968 نوفمبر سنة    7 فىأن عدلت   

(( 0  
  

  0} 1978 / 48 ق دستورية بجلسة 7 لسنة 5قضية رقم { 
  
  : 0H/# ا��Gـ�ع   (�)و(6 أE% ا�%$��#    ـ  }ـ5{

صـاص بالرقابـة     االخت (( بـأن   اـالعليتورية  ـة الدس ـفقد قضت المحكم  
 وحدها وال   العليا الدستورية   ود للمحكمة ين واللوائح يع   دستورية القوان  على

ها  إن قامـت لـديها شـبهة         علي التىه غيرها من المحاكم ، و     يفعها  تناز
 موضوع الدعوي ألحكام الدستور أن      فىمصادمة نص قانوني الزم للفصل      
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ه كلمتها، ومن ثم كان في لتقول العليا المحكمة الدستورية علىتعرض األمر 

درت جدية الدفع بعـدم الدسـتورية        محكمة الموضوع، بعد أن ق     علىلزاما  
تربص قضاء المحكمة الدستورية    وصرحت بقيام الدعوي الدستورية، أن ت     

 النزاع الموضـوعي ،  على ه لتنزل حكمهفي شأن النص المطعون  فى العليا

ان ذلك تسـليطا    ـه حكمها، وإال ك   في نظر النزاع وتصدر     فى ال أن تمضي  
  0 )) على جهة قضاء أعلىلجهة قضاء أدني 

  

  0 } 5/2003، 11 ق دستورية بجلسة 20 لسنة 95قضية رقم { 
  
 �Iـ%وع   (�ـ) و?�ص ا�%$��ـ# ا��ـ���#      ـ  }ط{

5�#  ا���*�ن و(�J!$K ���%$��# ا�   K ـ�   (�ـ)� 
�/MB ه;ا اIGـ%وع �ـ     N       MNورOـP ـ�D� ـ�ص* 6

 اخـتالف  علـى  مباشرة المحـاكم ـ   ((حكمة بأن  قضت الم :$�*�*�

 لها ال يستقيم مانعا دونهـا ومباشـرة سـائر    أنواعها ـ الختصاص عقد 
 كافة االختصاصات باعتبارها متكاملـة ال  إلىاختصاصاتها، إذ يتعين النظر    

من الدستور   } 76{ تنافر أو تعارض بينها، لما كان ذلك وكان نص المادة           

 مشروع قانون تنظـيم  علىاختصاص الرقابة السابقة   بعد تعديلها قد عهد ب    
 باإلضـافة الختصاصـها     ،العليـا االنتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية     

 دسـتورية القوانين واللوائح المنصـوص      علىالمتفرد واألصيل بالرقابة    
من الدستور، ومن ثم فإن مباشـرتها الرقابـة          } 175{  المادة   فىها  يعل

 مشروع القانون السـالف البيان وإبـداء الـرأي        علىالدستورية السابقة   
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 نصوص ذلك   علىبشأنه ال يمنعها من مباشرة اختصاصها بالرقابة الالحقة         

  0 ))القانون 
  

  0 )5( }5/1/2006 ق دستورية بجلسة 27 لسنة 188قضية رقم { 

  
 اR<��ل و��Nر �� ا�%$��ـ#      ر$��#: �E*&ـ�  

ــ�'&#  ��ــ)ا� �)  
ــ�ا* �ــ!�ر+# ا�  د"
 :��ا'- وا�

ـ �J�� �+�Uم اR<��ل ا�!Iـ%+H SDـ�        } أ  { 
 :ا�%$��# 

يتحقق اإلغفال التشريعي ـ الذي يمكن أن يكون محـل رقابـة مـن     

 يختص بها التىالقضاء الدستوري ـ إذا تناول المشرع أحد الموضوعات  
 أو إهمـال ـ غيـر     ـ سواء عن عمـد  تىأهذا التنظيم يبالتنظيم، إال أن 

 اإلخالل  إلىقاصراً عن اإلحاطة بكافة جوانبه وبما يؤدي        مكتمل، أي يأتي    

  0 )6 (بالضمانة الدستورية للموضوع محل التنظيم
  
تور من ضمان حرية التعبير     ه الدس عليفإن ما ينص    المثال   سبيل   علىف

ن تتعدد طرائق التعبير ، وأن تكـون  اق وسائل مباشرتها، وأ    تع اليفترض أ 
أال تكون الحدود اإلقليمية حـاجزاً يحـول        اآلفاق المفتوحة هي نافذتها، و    

                                                

مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة العليا والمحكمة الدستورية العليا فـي           إلى  يرجع في جميع األحكام المشار إليها       )  5( 
ـ نـى  والتى أعدتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بمناسبة االحتفال بالعيـد األربعي 2009 ـ  1969أربعين عام  اء  إلنش

  0القضاء الدستورى 
المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا المصـرية ـ بحـث بعنـوان     )  6( 

 0 58ص ) 7( لسنة 1) 15(رقابة اإلغفال في القضاء الدستورى ـ مجلة الدستورية ـ العدد 
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  انتقاد فى اختالفها، وبالحق    علىراء   نشر اآل  فىدونها، وأن تقترن بالحق     

 المعلومات مـن    على الحصول   فىالقائمين بالعمل ولو كان مريرا، وبالحق       
ال تصـادر الرسـالة     أ فـى  مقابلة اآلراء ببعضـها، و     فىكافة روافدها، و  
 ضوء صفة من يفصحون عنها أو       علىمونها وال    مض إلىالتعبيرية بالنظر   

 االحتكار، وإنمـا    على قائما   م أال يكون اإلعال   فىيتلقونها أو يروجونها، و   
  0 )7 ( أن تكون سوقه مفتوحة لمن يريد أن يطرقهابغىين

 أو حـط مـن      ،فإذا نقض قانون هذه األبعاد المختلفة لحرية التعبيـر        
 كان هذا القـانون     ؛بعض جوانبها  أو أهمل تقرير     ، أو أحبط أثرها   ،بعضها

 به من ضماناتها أو ما أغفل تقريـره         صما انتق فيللدستور   باطالً ومخالفاً 

  0)8(من الحدود الالزمة لتفعيلها 
  
  

  
  

  
  
  

  

                                                

الرقابة علي دستورية القوانين في مالمحها الرئيسية ـ مركز رينيه  : ر عوض الم/ المستشار الجليل المرحوم الدكتور )  7( 
  0 1420جان دبوى للقانون والتنمية ص 

 0عوض المر ـ المرجع السابق ـ ذات الصفحة / المستشار الجليل المرحوم الدكتور )  8( 
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 ر$��# اR<��ل آ�رة �P 6ـ�ر       ـ �5ود } ب  { 
��'&# ا��"!�ر+# � :ا�%$��# ا�

  :اإلغفال التشريعي يقع بإحدى صورتين 
   XوYرة ا�باإلغفـال  { ظيم أو ما يسـمي      السكوت عن التن   :ا�

   .}الكلى 

   #&*�Zرة ا��{ ظـيم أو مـا يسـمى         التن فـى القصور   : ا�
   .}باإلغفال الجزئى

اإلغفـال  { الصـورة الثانيـة    بالعليـا ة  ـوقد أخذت المحكمة الدستوري      
، ذلك أن السكوت عن تنظيم مسألة ما تنظيما تشريعيا ال يعد من             } الجزئى

 التشريع ومن ثم التدخل لتنظيم      إلىل اإلغفال التشريعي، فتقرير الحاجة      قبي

ه ومن ثم فإن السـكوت      يإلالموضوع محل هذا التشريع ، أو عدم الحاجة         
يعد أهم خصائص السلطة التقديرية للمشرع ما لم يطلب         ؛  التنظيم  هذا  عن  

 ريته،لتشريع وبين دسـتو   الحاجة ل  منه الدستور هذا التدخل، فال صلة بين      

 مـا  علـى ـ و موضوع معين  فىون ــ بقانفإقرار قانون أو إصدار قرار

قل السلطتان التشريعية   ـ هو مما تست    العليات به المحكمة الدستورية     قض

 علـى  حملهـا    لىاذية بتقديره وفقا ألحكام الدستور، وال يجوز بالت       فيوالتن
ار تنظيم  عودها عن إقر   نحو ما، وكذلك فإن ق     على معين أو     زمن فىالتدخل  

 هذا النطاق ، ال يعتبر بمثابة عقبة قانونية تحول بـذاتها دون             فىتشريعي  

 المعارضين لها   على المسائل الدستورية وفرضها     فىإنفاذ األحكام الصادرة    
  0)9 (هاعليلضمان النزول 

                                                

 0 60 ، ص 59عبد العزيز سالمان المصدر السابق ص / المستشار الدكتور )  9( 
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   }19/6/1993بجلسة } ذ فيمنازعة تن{  ق 14لسنة ) 7(القضية رقم { 
 
�����5 ا����7�8 456 ا231ـ�ل     ـ ا1#�س ا��#"رى �   } %ـ{

 :ا:479 

} اإلغفـال الجزئـى     {  التنظـيم أو     فـى  أساس شمول القصور     يتمثل

هـا  علي أن الدستور يكفل لكل حق أو حرية نـص           فىبالرقابة الدستورية   
الحماية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وتتمثـل هـذه            

ق المواطنين وحريـاتهم ،     ر لحقو  يكفلها الدستو  التى ة الضمان فىالحماية  

 تصورها الدستور نطاقـا     التى الصورة   فىعتبر شرطا لالنتفاع بها      ت التىو
 فـى فاعال لها، وشرط ذلك بطبيعة الحال أن يكون تنظيمها كافال تنفسـها             

 ضمان قيمتهـا    فى لها شأن    التىمجاالتها الحيوية وأن يحيط بكل أجزائها       

ها بغيـر   إلياء تعمدها المشرع أو انزلق       فكل مخالفة للدستور سو    ،العملية
  0)10(قصد يتعين قمعها 

 
��ء ا��"!�رى ا     } د{ �%ىـ ر$��# ا�G (�) 

(D+%I!ل ا���>Rا:  

 1969لسـنة   ) 81( صدر القانون رقـم      1969قدمنا أنه بحلول عام     
 ظلت تمارس ـ دون غيرها ـ الرقابة القضائية   التى العليابإنشاء المحكمة 

 أن صـدر    إلـى لقوانين واللوائح لمدة تناهز عشر سنوات        دستورية ا  على

 فتولـت  العليـا  بإنشاء المحكمة الدستورية 1979لسنة  ) 48(القانون رقم   
  0هذا االختصاص 

                                                

 0 1416عوض المر ـ المرجع السابق ـ ص / المستشار الجليل المرحوم الدكتور )  10( 
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 لـم تؤكـد أو      العلياوجدير باإلشارة أن األحكام الصادرة عن المحكمة        

ا  سواء بقبول هذ    اإلغفال التشريعى  علىتعكس اضطالعها بمباشرة رقابتها     
  0وع من الرقابة أو برفض مباشرته ـالن

 فقد باشرت هذا النوع من الرقابة منـذ         العلياأما المحكمة الدستورية    

 هذا الطريق مترددة    علىبداية ممارستها الختصاصها ، وقد بدأت مسيرتها        
 معه التشريع المعروض    اإلغفال التشريعي عيبا يمكن أن يوصم       اعتبار فى

 التنظـيم   فـى عتبرة هذا اإلغفـال أو القصـور        ها بعدم الدستورية، م   علي
ستقل المشرع بتقديرها، إذ اعتبـرت      ي التىالتشريعي من قبيل المالءمات     

 تنظـيم   فيه ما يقرره المدعي بشأن إغفال النص المطعون         ((المحكمة أن   

 يتبين من تعامل معه     صفة المستأجر لألرض الزراعية حتى    طريق إلشهار   
مة التشريع وما ال يعدو أن يكون جدال حول مالءنه التزامه باإلخطار عن دي 

ه من إجحاف بحقوق طائفة من الـدائنين، فـإن مـا ينعـاه              عليقد يترتب   

ه فيلمطعون يشكل عيبا دستوريا يوصم به النص ا هذا الشأن ال فىالمدعي 
  0 )) دستورية القوانين علىه الرقابة إليوتمتد 

  

 فبراير سـنة    16جلسة   قضائية دستورية ب   1 لسنة   13القضية رقم   { 
1980 { 0  

  

 عـن هـذا     العليـا  تطور قريب الحق عدلت المحكمة الدستورية        فىو
 اإلغفال  على مؤكدة مباشرتها لكامل رقابتها      تترىاالتجاه، وراحت أحكامها    

فى ذاته يشـكل مخالفـة للدسـتور         باعتبار أن التنظيم القاصر      ،التشريعي
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لنص الطعين من حكم، أو     تضمنه ا ما لم ي  فيسواء تمثل هذا التنظيم القاصر      

  0ه من حكم قاصر ما تضمنفي
ما قضـت بـه المحكمـة       فيـاه الجديد تمثلت    ـهذا االتج ولعل بداية   

 1964 لسنة 104انون رقم عدم دستورية القرار بق ((  من   العلياالدستورية  

هـا طبقـا ألحكـام      علي تم االستيالء    التى الزراعية   كية األراضى لمبأيلولة  
 والقـرار   ، بشأن اإلصالح الزراعي   1952 لسنة   178انون رقم   المرسوم بق 

 سند  علىالدولة دون مقابل     إلى ؛ المعدل له  1961 لسنة   127بقانون رقم   
القرار بقانون المقضي بعدم دستوريته قد أغفل تقرير حق المـالك            أن   نم

  0 ))ها عليتعويض عن أراضيهم المستولي  الفى
  

  0 } 25/6/1983ستورية بجلسة  قضائية د1 لسنة 3القضية رقم { 
 
 اR<�ـ�ل   (�ـ) /� +!�D] �%$��# ا01/#     7&و

(D+%I!ا�   �Z/!Gا �        
�ـ/6 ا�ـB\ ا��DـN م�) 

    MB/�
 أن +!D!+ قضت المحكمـة الدسـتورية    ،   ^0[ آ�ن 

من القـانون   ) 29( بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة          : ((العليا
ر وبيع األماكن وتنظيم العالقـة بـين    شأن تأجيفى 1977لسنة  ) 49(رقم  

 إنهاء عقد اإليجار الذي     علىما لم تتضمنه من النص      فيالمؤجر والمستأجر   
خرهم  شغل العين بانتهاء إقامة آ     فىيلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق       

  0 ))بها سواء بالوفاة أو الترك 
  

  0 } 3/11/2002 ق دستورية بجلسة 18 لسنة 7القضية رقم { 
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  اR<�ـ�ل ا�!Iـ%+D)    (�)�� (6 ر$��# ا01/#     أ

  �Z/!Gـ%       �اP�$ ]0ـ^ 
Dا�� \B6 ا�/�N    قضـت
 لسـنة   136من القانون رقم    ) 17(بعدم دستورية نص المادة     (( المحكمة  

 شأن بعض األحكام الخاصة بتأجير وبيع األماكن وتنظيم العالقة          فى 1981

 علـى ار عقد اإليجار     استمر ما تضمنه من قصر   فيمؤجر والمستأجر   بين ال 
الزوجة المصرية وأوالدها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء          

إقامته بالبالد فعال أو حكما دون الزوج المصـري وأوالده مـن زوجتـه              
 وذلك لمخالفته النص الطعين القاصر لمبـدأ        ))ر المصرية   ـالمستأجرة غي 

  0 )11(تورمن الدس) 40(صادمه مع حكم المادة وتالمساواة 

  
'&ـــــــــ�(  

 تلكم كانت محض دراسة مبسطة عن تطـور دور القضـاء    000وبعد  
 من   القوانين واللوائح، بدءاً    دستورية على الرقابة   فى ى المصرى الدستور

تخصص حيث كانت المحـاكم تبسـط        الم مرحلة ما قبل القضاء الدستورى    

  الـنص الـذى  ذلك بعدم تطبيق و، برقابة االمتناعفتجرى ما يسمى تها  والي
 رقابـة تفتقـر ضـوابطها       ها أنه مشوب بعوار دستورى، وهى     ل ىيتراء

 بنـاء الوحـدة     إلىد بها عن التوصل      بما يقع  ،للتناغملالتساق ومعاييرها   

ـ ان نحو يكفل تكاملها وتج    علىلدستور  العضوية ألحكام ا   ، وهـو مـا     ها  س

يحقـق مركزيـة    متخصـص     مستقل استدعى إقامة نظام قضائى دستورى    

رهاصة  كإ العليا هيئة المحكمة    فىعية الدستورية، سواء     الشر علىابة  الرق
                                                

 0 وما بعدها 63عبد العزيز سالمان ـ المصدر السابق ـ ص / راجع وقرب المستشار الدكتور )  11( 
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 علـى  تسـهر    التـى  العليالهذا النوع من القضاء، أو المحكمة الدستورية        

ود حفلت بأحكـام ذات مبـادئ       حماية هذه الشرعية منذ أكثر من ثالثة عق       
التهـا مـن المحـاكم      ت بموجبها المحكمة مكانتها السامقة بـين مثي       تبوأ
  0  الصعيد الدولىعلىتورية الدس


