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 رقابة الدستورية في الجميورية العربية السورية
دراسة تحميمية في ضوء قانوف المحكمة الدستورية العميا 

 2014/ لعاـ 7رقـ /
 د. حسف مصطفى البحري  

 الممخص
المحكمػػػة الدسػػػتورية العميػػػا فػػػي سػػػورية ضػػػماف الشػػػر ية تسػػػتيدؼ رقابػػػة الدسػػػتورية التػػػي تجرييػػػا 

بوصػػػفو  الدسػػػتوريةص بصػػػوف الدسػػػتور القػػػاتـ وت كيػػػد احترامػػػو وحمايتػػػو مػػػف الخػػػروج  مػػػى أحكامػػػو 
 .القانوف األسمى في الدولة

وممػػا ال شػػؾ فيػػو أف ىػػ ا اليػػدؼ ال يتحقػػؽ إال إ ا انبسػػطت رقابػػة المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا  مػػى 
التشػػريعات كمايػػا  مػػى اخػػتبلؼ أنوا يػػا ومراتبيػػاص وسػػواء أكانػػت تشػػريعات أصػػمية صػػادرة  ػػف الييتػػة 
التشػػػريعيةص أـ تشػػػريعات فر يػػػة صػػػادرة  ػػػف السػػػمطة التنفي يػػػة فػػػي حػػػدود اختصاصػػػيا الدسػػػتوري. 

انطبلقػػام مػػف  لػػؾص فقػػد وسعػػل المشػػرع السػػوري مػػف اختصاصػػات المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا برقابػػة و 
الدسػػتوريةص فمػػف ناحيػػة أولػػىص لػػـ يقصػػرىا  مػػى التشػػريعات األصػػمية يالقػػوانيف البرلمانيػػة والمراسػػيـ 

نمػػػا جعميػػػا تشػػػمؿ أيضػػػام التشػػػريعات الفر يػػػة يالمػػػوات  واألنظمػػػةوص  يػػػر أف ا لمشػػػرع التشػػػريعيةوص واا
الدسػػتوري اسػػتانى القػػوانيف التػػي يطرحيػػا رتػػيس الجميوريػػة  مػػى االسػػتفتاء الشػػعبي وتنػػاؿ موافقػػة 
الشعب مف نطاؽ اختصاص المحكمة الدستورية العمياص ولػـ يسػم  ليػا بػالنظر فػي دسػتوريتيا. ومػف 

ف المحػاكـ فػي صػبلحية البػت فػي الػدفوع المحالػة إلييػا مػ .ناحيػة اانيػةص أنسػنإد إلػى المحكمػة المػ كورة
 معرض الطعف باألحكاـ بعدـ دستورية نص قانوني أو مرسـو تشريعي أو التحة. 

تناوؿ ى ا البحث شرح موضوع رقابة الدستورية التي تجرييا المحكمة الدستورية العميا وتحميمو في 
 .2014/ 16/4/ تاريخ 7سوريةص في ضوء قانونيا الجديد رقـ /

 
                                                 

 جاهعة دهشق. –كلية الحقوق  –أستاذ هساعد في قسن القانون العام  
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 :المقدمة
سػواءم أكػاف مكتوبػام أـ  يػر مكتػوب  أفع الدولة إ ا كاف ليا دسػتور    ميو اإلجماع ىوفع ما انعقد إ 

َوَجَب  مييا التزامو فػي تشػريعيا وفػي قضػاتيا وفيمػا تمارسػو مػف سػمطات تنفي يػةص وتعػيعف  ػدا الدسػتور 
 فيما يشتمؿ  ميػو مػف نصػوصص وفيمػا ينطػوي  ميػو مػف مبػادئص ىػو القػانوف األ مػى الػ ي يسػمو  مػى
القوانيف جميعيا. والدولة في  لؾ إنما تمتـز أصبلم مف أصوؿ الحكـ الػديمقراطي ىػو الخضػوع لمبػدأ سػمو 

واا ا كاف خضػوع الدولػة بسػمطاتيا جميعيػا لمبػدأ سػمو الدسػتور أصػبلم مقػررام وحكمػام الزمػام لكػؿ  الدستور.
 نيا وأياػام كانػت وظيفتيػا وطبيعػة نظاـ ديمقراطي سميـص فإنو يكوف لزامام  مى كؿ سمطة  امة ػ أيام كػاف شػ

 .و1ياالختصاصات المسندة إليياػ النزوؿ  ند قوا د الدستور ومبادتو والتزاـ حدوده وقيوده
ولكػػفص كيػػؼ السػػبيؿ إلػػى ضػػماف احتػػراـ مبػػدأ سػػمو الدسػػتوره إ  مػػف الواضػػ  أف ىػػ ا التفػػوؽ  

وقدسية الدستور يفقداف معناىما إ ا أمكػف لمسػمطات المؤسعسػةص وبصػورة خاصػة السػمطة التشػريعيةص أف 
ف ضػماف الشػر ية الدسػتوريةص بصػوتخالؼ أحكامو دوف رادعص ل لؾ كاف ال بدع مف قياـ سػمطة تسػتيدؼ 

الدسػػتور القػػاتـ وت كيػػد احترامػػو وحمايتػػو مػػف الخػػروج  مػػى أحكامػػوص و لػػؾ مػػف خػػبلؿ التحقاػػؽ مػػف التػػزاـ 
ـع  الحكػـ  مػى مػد  سمطة التشريل بما يػورده الدسػتور فػي مختمػؼ نصوصػو مػف ضػوابط وقيػودص ومػف اػ

سػػير الدسػػتور  انطبػػاؽ القػػوانيف العاديػػة  مػػى أحكػػاـ الدسػػتور أو مخالفتيػػا ليػػاص حتػػى يػػتـ بػػ لؾ انتظػػاـ
الرقابػػة  مػػى دسػػتورية »أو « رقابػػة الدسػػتورية»المقيػػد لسػػمطة القػػوانيف العاديػػةص ومػػف ىنػػا نشػػ ت فكػػرة 

 .«القوانيف
وال شؾ في أف األخ  بالرقابة  مى دستورية القوانيف يماؿ وسيمة قانونيػة فععالػة لضػماف االلتػزاـ  

رتيػػا الوايقػػة الدسػػتورية ػػام وروحػػامص كمػػا يمااػػؿ بالمبػػادئ والقوا ػػد التػػي قرع ص ومػػف اػػـ احتػػراـ الدسػػتور نصع
الجػػزاء المنطقػػي  مػػى خػػروج المشػػرع العػػادي  ػػف الحػػدود التػػي يفرضػػيا الدسػػتور. واا ا مػػا رجعنػػا إلػػى 
األنظمػػة الدسػػتورية المقارنػػة نجػػد أف طراتػػؽ الرقابػػة  مػػى دسػػتورية القػػوانيف قػػد اختمفػػت بػػاختبلؼ ىػػ ه 

سمؾ النظـ الدستورية سنببلم متعددة في ىػ ا الصػددص فمنيػا مػا يجعػؿ ميمػة األنظمةص وتعداد اتجاىاتياص وت
رقابة الدستورية منوطة بييتة سياسػية يكػالمجمس الدسػتوري فػي فرنسػا فػي ظػؿ دسػتورىا الحػالي لسػنة 

وص ومنيا ما يوكؿ تمؾ الميمة إلى ىيتة قضاتية يكالمحكمة الدستورية العميػا فػي كػؿ مػف الواليػات 1958
يطاليػا وألمانيػا االتحاديػة ومصػر ... الػخوالمتحدة  وىػو األمػر الػ ي يػد ونا إلػى القػوؿ: إإفع  صاألمريكيػة واا

                                                 
 .359, 349, ص(3112انظر في التفاصيل : د. حسن البحري, القانون الدستوري )دمشق, بال ناشر, الطبعة الثانية (  1) 
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الرقابػة  مػى دسػتورية القػوانيف قػد تكػوف رقابػة سياسػيةص أو رقابػة قضػاتيةص و لػؾ تبعػام الخػتبلؼ طبيعػػة 
 .و2يالجية القاتمة بالرقابة

إلى موقؼ المشرع الدستوري في سورية مف موضوع الرقابػة  مػى دسػتورية القػوانيفص  وبالنسبة
ػػػَتت   فقػػػد تبنػػػى األسػػػموب القضػػػاتي فػػػي ىػػػ ا الشػػػ فص إإ   أوكػػػؿ ىػػػ ه الميمػػػة إلػػػى محكمػػػة متخصصػػػة أنن شإ

يصى لي ا الغرضص أطمػؽ  مييػا اسػـ  النافػ  وأحػاط الدسػتور السػوري «. المحكمػة الدسػتورية العميػا»خإصِّ
ػػػ  140إنشاء المحكمة بعناية بالغةص ف فرد ليػا بابػام مسػتقبلم ىػو البػاب الرابػل يالمػواد  2012صادر  اـ ال

وص ولـ يدرجيا فػي الفصػؿ الاالػث ػ مػف البػاب الاالػث ػ الخػاص بالسػمطة القضػاتية بصػفة  امػةص بػؿ 149
بمباشػرة الرقابػة  مػػى  قاتمػة بػ اتياص واختصػيا دوف  يرىػا« ىيتػة قضػاتية مسػتقمة » أفر يػا فػي صػورة 

دسػػتورية القػػوانيفص فضػػبلم  ػػف العديػػد مػػف االختصاصػػات األخػػر ص وىػػو مػػا يػػدؿ  مػػى األىميػػة البالغػػة 
 لممحكمة الدستورية العميا وما تحتمو ػ أو يجب أف تحتمو ػ مف مقاـ مرموؽ في بنياف نظامنا الدستوري.

ػ وكػػ ا المػػادة الحاديػػة  شػػرة مػػف ػػػ 2012/ مػػف الدسػػتور السػػوري لعػػاـ 146وقػػد  ػػدعدت المػػادة /
ػػػػ االختصاصػػات التػػي تتوالىػػا ىػػ ه المحكمػػة فػػي  2014/ لعػػاـ 7قػػانوف المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا رقػػـ /

إطار ممارستيا لرقابة الدستوريةص و كرت في مقدمة ى ه االختصاصات ييالرقابة  مػى دسػتورية القػوانيف 
ضػػبلم  ػػف ييالبػػت فػي الػػدفوع المحالػػة إلييػػا مػػف المحػػاكـ فػػي والمراسػيـ التشػػريعية والمػػوات  واألنظمػػةووص ف

 معرض الطعف باألحكاـ بعدـ دستورية نص قانوني أو مرسـو تشريعي أو التحةوو .
ومػف المعمػػـو أف رقابػة الدسػػتورية تسػتيدؼ أساسػػام صػوف الدسػػتور وحمايتػو مػػف الخػروج  مػػى 

ؿ والقوا د التي يقـو  مييا نظػاـ الحكػـ فػي أحكاموص بوصفو القانوف األساسي األ مى ال ي يرسي األصو
 الدولة.

ومما ال شؾ فيو أف ى ا اليدؼ ال يتحقؽ إال إ ا انبسطت رقابة المحكمػة الدسػتورية العميػا  مػى 
التشػػريعات كمايػػا  مػػى اخػػتبلؼ أنوا يػػا ومراتبيػػاص وسػػواء أكانػػت تشػػريعات أصػػمية صػػادرة  ػػف الييتػػة 

 ػػف السػػمطة التنفي يػػة فػػي حػػدود اختصاصػػيا الدسػػتوريص  لػػؾ أف  التشػػريعيةص أـ تشػػريعات فر يػػة صػػادرة
مظنة الخروج  مى أحكاـ الدستور قاتمة بالنسػبة إلييػا جميعػامص بػؿ إف ىػ ه المظنػة أقػو  فػي التشػريعات 
الفر ية منيا في التشريعات األصمية التي يتوافر ليا مف الدراسة والبحػث والتمحػيص فػي مراحػؿ إ ػدادىا 

تػوافر لمتشػريعات الفر يػة التػي تماػؿ الكاػرة بػيف التشػريعاتص كمػا أف منيػا مػا يػنظِّـ حريػة جميعيا ما ال ي
 .ماؿ لوات  الضبط اإلداري المواطنيف وأمورىـ اليوميةص

                                                 
 . 371, 369انظر: د. حسن البحري, القانون الدستوري, المرجع السابق, ص(  3) 
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وانطبلقػػام مػػف  لػػؾص فقػػد وسعػػل المشػػرع السػػوري يالدسػػتوري والعػػاديو مػػف اختصػػاص المحكمػػة 
يػػة أولػػىص لػػـ يقصػػرىا  مػػى التشػػريعات األصػػمية يالقػػوانيف الدسػػتورية العميػػا برقابػػة الدسػػتوريةص فمػػف ناح

نعمػا جعميػا تشػمؿ أيضػام التشػريعات الفر يػة يالمػوات  واألنظمػةوص  يػر  البرلمانية والمراسػيـ التشػريعيةوص واا
أف المشرع الدستوري استانى القوانيف االستفتاتية مف نطاؽ اختصاص المحكمػةص ولػـ يسػم  ليػا بػالنظر 

ومف ناحية اانيةص أنسنإد إلى المحكمة الدستورية العميا صػبلحية البػت فػي الػدفوع المحالػة في دستوريتيا. 
 إلييا مف المحاكـ في معرض الطعف باألحكاـ بعدـ دستورية نص قانوني أو مرسـو تشريعي أو التحة. 

أىػـ يتماػؿ اليػدؼ الػ ي يكمػف وراء إ ػداد ىػ ا البحػث فػي تسػميط الضػوء  مػى أحػد  ىدؼ البحث:ػ أ 
اختصاصػػات المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا المتماػػؿ بالرقابػػة  مػػى دسػػتورية القػػوانيف والمراسػػيـ التشػػريعية 

 ص ومد  فا ميتو.حقيقة الدور ال ي تضطمل بو المحكمة في مجاؿ رقابة الدستوريةوالموات  واألنظمةص و 

وافيػػة لموضػػوع رقابػػة  : يعػػده ىػػ ا البحػػث محاولػػة جػػادة مػػف الباحػػث لتقػػديـ دراسػػةأىميػػة البحػػثػػػ  ب
الدسػػتورية التػػي تجرييػػا المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا فػػي سػػوريةص وفقػػام لنصػػوص ومػػواد كػػؿ مػػف الدسػػتور 

 .2014/ لعاـ 7ص وقانوف المحكمة الدستورية العميا الجديد رقـ /2012السوري الناف  لعاـ 

سػيام  مػى المػنيل التحميمػيص إ  ا تمد الباحث في إ داد ى ه الدراسػة ا تمػادام أسا منيجية البحث:ج ػ 
تناوؿ بالشرح والتحميؿ المعمؽ النصوص القانونية المتعمقة باختصاص المحكمة الدستورية العميػا برقابػة 

سػتورية ص أـ فػي قػانوف المحكمػة الد2012الدستوريةص سواء الػواردة فػي الدسػتور السػوري الحػالي لسػنة 
 .2014/ لعاـ 7العميا رقـ /

قػـو خطػة البحػث  مػى تقسػيـ موضػوع الدراسػة إلػى خمسػة مطالػب رتيسػةص تتنػاوؿ ت خطػة البحػث:د ػ 
بالشرح والتحميؿ موضوع رقابة الدستورية المناطة بالمحكمة الدستورية العميػا  مػى ضػوء قانونيػا الجديػد 

 ص و لؾ وفؽ التقسيـ اآلتي:2014/ لعاـ 7رقـ /

  دستورية القوانيفالرقابة  مى المطمب األوؿ: 
 دستورية المراسيـ التشريعية الرقابة  مى المطمب الااني: 

 دستورية الموات  واألنظمة الرقابة  مى الاالث: المطمب 
 دستورية القوانيف االستفتاتية الرقابة  مى الرابل: المطمب 
 البت في الدفوع المحالة مف المحاكـ بعدـ دستورية نص قانوني الخامس: المطمب 
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 المطمب األوؿ
 و3يالرقابة  مى دستورية القوانيف

ص أي إإفع رقابػة الدسػتورية و4يتبنعى المشرِّع السوري أسموب الرقابة القضاتية السػابقة  مػى إصػدار القػانوف
التي تجرييا المحكمػة الدسػتورية تػتـ بعػد أف يقػـو مجمػس الشػعب بػإقرار القػانوفص وقبػؿ أف يقػـو رتػيس 

 .و5يالجميورية بإصداره
ص إ  نصػت فػي بنػدىا األوؿ  مػى 2012/ مػف الدسػتور السػوري لعػاـ 146ويستفاد  لؾ مف نص المػادة /

 تتولى المحكمة الدستورية العميا الرقابة  مى دستورية القوانيف  مى النحو اآلتي: » أف: 
 ػ النظر بعدـ دستورية قانوف والبت فييا وفقام لما ي تي:1

 مػى دسػتورية قػانوف قبػؿ إصػدارهص  و6يخنمس أ ضػاء مجمػس الشػعب أػ إ ا ا ترض رتيس الجميورية أو 
يوقؼ إصداره إلى أف تبت المحكمة فيو خبلؿ مدة خمسة  شر يومام مف تاريخ تسػجيؿ اال تػراض لػديياص 

 «.واا ا كاف لمقانوف صفة االستعجاؿ وجب  مى المحكمة أف تبت فيو خبلؿ مدة سبعة أياـ 

                                                 
أيًَّا كان مصددرها أو  يشمل كل قاعدة عامة مجردة اصطالح القوانين هنا إلى القوانين بمعناها الموضوعي األعم الذيال ينصرف (  2) 

القواعدد القانونيدة الصدادرة عدن السدمطة التشدريعية مجموعدة , بل يقصد بها القوانين بمعناها الشدكمي الضديق )أي الموضوع الذي تنظِّمه
. وبتعبيددر رخددر, يقصددد بهددا القددوانين البرلمانيددة, أي التشددريعات الصددادرة عددن ًا ألصددول معينددة(المختصددة فددي نصددوص مكتوبددة, ووفقدد

 مجمس الشعب .
تجدر اإلشدارة هندا إلدى أن المشدرع السدوري تبندى أيضدًا أسدموب الرقابدة القضدا ية الالحقدة عمدى دسدتورية القدوانين عدن طريدق الددفع  ( 4) 

 الفرعي, وهو ما سنتحدث عنه في المطمب الخامس واألخير من هذا البحث.
يقصددد بدصدددار القددانون ذاك اإلجددراق الددذي يقددوم بدده ر دديس السددمطة التنفيذيددة ليكمِّددف أعضدداقها بتنفيددذ القددانون الددذي أقددرَّ  البرلمددان  ( 5) 

وأصبح نها يًا بعدم االعتراض عميه, فالر يس إذ يقوم بدصدار القانون إنما يشهد رسدميًا بد ن مشدروع القدانون الدذي وافدق عميده البرلمدان 
 الشروط  كّمها التي تطمبها الدستور في تكوين القانون, ويؤكد من ّثمَّ ضرورة تنفيذ   بوصفه قانونًا من قوانين الدولة .  قد اجتمعت له

َعدد  وإلصدار القانون من قبل ر يس الدولة فا دتان ر يستان: فهو أواًل ُيَمّكن ر يس الدولة من إصددار أمدر  إلدى السدمطة التنفيذيدة د التدي ي
ا د ب ن تطبق القانون الذي أقرته السمطة التشريعية وأن تنفذ أحكامه, وبذلك تكون السمطة التنفيذية قد تمقت أوامرها من ر يسها ر يسًا له

مباشرة, وليس من قبل السمطة التشريعية, وهذا ينسجم _إلى حد كبير_ مع مبدأ الفصل بين السمطات, وبصورة خاصة بين السدمطتين 
وهو أيضًا ُيَمّكن ر يس الدولة من مراقبة التشريعات الصادرة عدن البرلمدان, ويتديح لده المجدال ألن يردهدا إليده, إذا  التشريعية والتنفيذية.

 رأى أن الضرورة تدعو إلى أن يعيد البرلمان النظر فيها .
 . 137, 136(, ص3115جامعة دمشق, راجع في ذلك : د. هشام القاسم, المدخل إلى عمم القانون )

  عضدوًا, ومدن ثَدمَّ يجدب لتحق دق نصداب الُخُمدس, أن ُيقددَّم 351المعموم أن إجمالي عدد أعضاق مجمس الشعب السدوري يبمد/  من (  6) 
مدن أعضدداق المجمددس. وجدددير بالددذكر أن الدسددتور   عضددوًا عمددى األقددل 51طمدب االعتددراض المقتددرح عمددى دسددتورية القدانون مددن قبددل  

أعضاق مجمس لد " ربع "  عمى دستورية قانون قبل إصدار يعطي حق االعتراض كان  1972رذار سنة 12الصادر في  الدا م السوري
د النسبة من  3113, وبذلك يكون المشرع الدستوري قد خفَّض د في دستور من أعضاق المجمس  عضوًا عمى األقل 62أي لد   الشعب

عضدوًا مدن   51 أتاح لألقمية المعارضة التي يبم/ عدددها  ألنه وبقيامه بهذا التخفيض قد ه,وهو ما يحسب لصالحالربع إلى الخمس, 
 مجمس الشعب فيما لو شّكت بمخالفته لمدستور. عضوًا أن تعترض عمى القانون الذي تم إقرار  من قبل أغمبية أعضاق  351 أصل 

الجمهوريددة العربيددة السددورية بددين انظددر : د. جميمددة الشددربجي, دور المحكمددة الدسددتورية العميددا فددي الرقابددة عمددى دسددتورية القددوانين فددي 
 .138, ص(3112, العدد الثالث 39)مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية, المجمد  3113و  1972دستوري 
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تتػولى » / مػف قػانوف المحكمػة الدسػتورية العميػاص إ  نصػت  مػى أف: 12وىو أيضام ما قضت بػو المػادة /
 المحكمة الرقابة  مى دستورية القوانيف وفقام لآلتي:

أػػػ إ ا ا تػػرض رتػػيس الجميوريػػة أو خنمػػس أ ضػػاء مجمػػس الشػػعب  مػػى دسػػتورية قػػانوف قبػػؿ إصػػداره 
 يوَقؼ إصداره فور تسجيؿ اال تراض في سجؿ خاص لد  ديواف المحكمة.

 ػ تبت المحكمة في اال تراض خبلؿ مدة خمسة  شر يومام مف تاريخ تسجيمو.ب 
ج ػ إ ا كاف لمقانوف صفة االسػتعجاؿ وجػب  مػى المحكمػة البػت بػاال تراض خػبلؿ سػبعة أيػاـ مػف تػاريخ 

 تسجيمو لدييا.
كاػر تمػي د ػ تنبمِّغ المحكمة قرارىا إلى رتيس الجميورية ورتػيس مجمػس الشػعب خػبلؿ ابلاػة أيػاـ  مػى األ 

 «.تاريخ صدوره
ر الحديث  ف موضوع اال تراض  مى دستورية القػوانيفص فػي الفصػؿ الاػاني مػف البػاب الخػامس  وقد تكرع

 / منو  مى أنو:  109ص إ  نصت المادة /و7يمف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السوري
وف قبػؿ إصػداره  يوقػؼ أ ػ إ ا ا ترض رتيس الجميورية أو خنمس أ ضاء المجمس  مى دستورية قػان» 

إصداره إلى أف تبت المحكمة الدستورية العميا فيو خبلؿ خمسة  شر يومػام مػف تػاريخ تسػجيؿ اال تػراض 
 لدييا.

 ب ػ إ ا كاف لمقانوف المعترض  مى دستوريتو صفة االستعجاؿ وَجَب أف تبنتع فيو المحكمة خبلؿ سبعة أياـ.  
المجمػس إلػى الػرتيس يسػجؿ فػي ديػواف المجمػسص ويتابػت ج ػ فػور تقػديـ اال تػراض مػف خمػس أ ضػاء 

رة منػػو إلػػى الػػرتيس مػػف تواقيػػل مقدميػػو و ػػددىـص ويبمػػغ إلػػى المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا. كمػػا يبمػػغ صػػو 
 «.  السيد رتيس الجميورية

/ مػػف 146وتجػػدر اإلشػػارة فػػي ىػػ ا الصػػدد إلػػى أف الحػػؽ الممنػػوح لػػرتيس الجميوريػػة بموجػػب المػػادة /
ي اال تػػراض أمػػاـ المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا  مػػى دسػػتورية قػػانوف قبػػؿ إصػػداره يختمػػؼ  ػػف الدسػػتور فػػ

/ مػػف الدسػػتور فػػي اال تػػراض  مػػى القػػوانيف التػػي يقرىػػا مجمػػس 100الحػػؽ الممنػػوح لػػو بموجػػب المػػادة /
مػؽ و يكػوف أمػاـ المحكمػة الدسػتورية العميػاص وألسػباب تتع146  فاال تراض األوؿ يوفػؽ المػادة و8يالشعب

                                                 
 3114كانون األول عام  33, وُعدَِّل بتاريخ 1974صدر النظام الداخمي لمجمس الشعب السوري بتاريخ السادس من حزيران عام (  7) 

 .3113م نصوصه مع أحكام الدستور الجديد لعام لتنسج
ُيصددر ر ديس الجمهوريدة القدوانين التدي يقرهدا مجمدس الشدعب, : » عمدى أن 3113الدسدتور السدوري لعدام   مدن 111تنص المادة  (  8) 

ثانيددة ب كثريدة ثمثددي ويحدق لدده االعتدراض عميهددا بقدرار معمددل خدالل شددهر مدن تدداريخ ورودهدا إلددى ر اسدة الجمهوريددة, فددذا أقرهددا المجمدس 
 . «أعضا ه أصدرها ر يس الجمهورية
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بصػػوف الدسػػػتور وحمايتػػػو مػػػف الخػػػروج  مػػػى أحكامػػػو بوصػػػفو القػػػانوف األساسػػػي األ مػػػى الػػػ ي يرسػػػي 
 األصوؿ والقوا د التي يقـو  مييا نظاـ الحكـ في الدولة. 

ػػا اال تػػراض الاػػاني يوفػػؽ المػػادة  وص فيكػػوف أمػػاـ مجمػػس الشػػعبص وألسػػباب متعػػددة يقانونيػػة أو 100أمع
 .دية أو اقافية .... الخوسياسية أو اجتما ية أو اقتصا

و لػيس مػف حػؽ رتػيس الجميوريػة فحسػبص بػؿ 146وفضبلم  ف  لؾص فإف اال تراض األوؿ يوفػؽ المػادة 
وص فيػو حػؽ 100ىو أيضػام مػف حػؽ خنمػس أ ضػاء مجمػس الشػعبص أمعػا اال تػراض الاػاني يوفػؽ المػادة 

 .و9يالسمطتيف التشريعية والتنفي يةكوسيمة مف وساتؿ حفظ التوازف بيف يممكو رتيس الجميورية فقط 

 
 
 

                                                 
إن الحددق الددذي يممكدده ر دديس الدولددة فددي االعتددراض عمددى القددوانين التددي يصدددرها المجمددس التشددريعي يعددد  وسدديمة مددن وسددا ل حفددظ (  9) 

بادلدة بدين السدمطتين المدذكورتين, فممدا ال , أو بمعنى رخر يعد  مظهرًا من مظاهر الرقابدة المتن السمطتين التشريعية والتنفيذيةالتوازن بي
السمطة التي يممكها ر يس الجمهورية في سورية في االعتراض عمى مشروعات القدوانين التدي يوافدق عميهدا مجمدس الشدعب شك فيه أن 

بدين مجمدل الضدوابط  أهميدة مدنتعد  من أخطر األسمحة التي تمتمكها السمطة التنفيذية في مواجهدة السدمطة التشدريعية, بدل إنهدا األكثدر 
سددمطة االعتددراض هددذ  ال تمثددل وسدديمة لحمايددة امتيددازات السددمطة التنفيذيددة مددن تجدداوزات و  السددوري. والتوازنددات التددي تضددمنها الدسددتور

السمطة التشريعية فحسدب, ولكنهدا تشدكل ضدمانًا إضدافيًا ضدد سدّن قدوانين غيدر سدميمة أو معيبدة جدّراق التسدرع أو اإلهمدال أو التخطديط 
صود, فهي تشكل مراجعًة وفحصًا ألعمال المجمس التشريعي, بهدف حماية المجتمع من رثار االنقسام والتحّزب واالنددفاع, أو أي المق

؛ فالمشرع ليس معصومًا عن الوقوع في الخطد , شعور غير ودي تجا  الصالح العام, قد يحدث أن ينفذ ت ثير  إلى أغمبية ذلك المجمس
اد رقابددة حقيقيددة عمددى القددوانين التددي تصددر عددن المجمددس التشددريعي, مددن قبددل هي ددة تختمددف مددن حيددث التكددوين ولهدذا كددان البدددَّ مددن إيجدد

 واالختصاص, وتبتعد بحسب موقعها عن جو اإلثارة واالنفعال الذي يسيطر عمى المناقشات البرلمانية .
قدانون أقدر  مجمدس الشدعب لديس حدَق اعتدراض   وينبغي أن يكون معمومدًا أن حدق ر ديس الجمهوريدة فدي االعتدراض عمدى مشدروع       

نمدا هدو حدق اعتدراض تدوقيفي مؤقدت؛ فد ثر اعتدراض ر ديس  مطمقًا أو ما يسمى بحق التصديق الذي يؤدي إلدى إعددام القدانون وقبدر , وا 
المداولدة بشد نه,  الجمهورية ينحصر في إعادة القانون د أو باألحرى مشروع القدانون د المعتدرض عميده إلدى مجمدس الشدعب ثانيدًة إلعدادة

 .  , سقط اعتراض ر يس الجمهورية ووجب عميه إصدار  عمى الفورأكثرية ثمثي أعضا ه فدذا أقر  المجمس ثانيًة بموافقة
ومع أن هذا االعتراض من جانب الر يس ليس حكمًا باإلعدام عمى مشروعات القوانين تمك, إال أنه سدالح جدّد خطيدر, ولده دور فعدال 

الر يس في عمل السمطة التشريعية, لديس عدن طريدق المجدوق إلدى اسدتعماله فحسدب, بدل إن مجدرد التمدويح أو التهديدد ومؤثر من جانب 
باستعماله قد يفي بدالغرض, ويحمدل البرلمدان عمدى التراجدع عدن موقفده, واالسدتجابة لرغبدات الدر يس بتعدديل فقدرة معيندة أو إضدافتها أو 

ف, خاصة إذا كان البرلمان يعمم مقدمًا أن ليس لديه األغمبية الكافية )أغمبية الثمثدين( التدي حذفها واردة في مشروع القانون محل الخال
 تمكنه من فرض وجهة نظر  والتغمب عمى االعتراض من جانب الر يس .

قاعددة الدسدتورية المتبادلة بين السمطتين التشدريعية والتنفيذيدة كضدمان لنفداذ الانظر في التفاصيل : د. حسن مصطفى البحري, الرقابة 
 وما بعدها. 919(, ص3116 3115"دراسة مقارنة" )القاهرة, جامعة عين شمس, كمية الحقوق, رسالة دكتورا , 
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 المطمب الااني
 الرقابة  مى دستورية المراسيـ التشريعية

أف رتػػػيس الجميوريػػػة يشػػػترؾ مػػػل مجمػػػس الشػػػعب فػػػي ممارسػػػة ميػػػاـ السػػػمطة  المعمػػػـومػػػف 
/ مػف الدسػتور السػوري الحػالي 113التشريعية في الدولةص إ  يتولى رتيس الجميورية وفقام لنص المادة /

خػارج دورات انعقػاد مجمػس الشػعبص أو فػي  و10يسمطة التشريل يأي إصدار مراسيـ تشريعيةو 2012لعاـ 
. إ ا اسػػتد ت الضػػرورة القصػػو   لػػؾص أو خػػبلؿ المػػدة التػػي يكػػوف فييػػا المجمػػس مػػنحبلم  أانػػاء انعقادىػػا

ويجػػب  مػػى رتػػيس الجميوريػػة أف يعػػرض ىػػ ه التشػػريعات يالمراسػػيـ التشػػريعيةو  مػػى مجمػػس الشػػعب 
 و.خبلؿ خمسة  شر يومام مف انعقاد أوؿ جمسة ل

الصػػادرة  ػػف رتػػيس الجميوريػػة  مػػى مجمػػس الشػػعبص   المراسػػيـ التشػػريعيةوبعػػد أف يػػتـ  ػػرض 
المجمس اال تراض  مييا بحجة  دـ دستوريتياص و لؾ وفػؽ ضػوابط معينػة ورد  كرىػا فػي يحؽ أل ضاء 

 كؿ مف الدستور وقانوف المحكمة والنظاـ الداخمي لمجمس الشعب.
لى المحكمػػة تتػػو » / مػػف الدسػػتور السػػوري فػػي بنػػدىا األوؿ  مػػى أف: 146فقػػد نصػػت المػػادة /

 الدستورية العميا الرقابة  مى دستورية القوانيف  مى النحو اآلتي: 
 ػ النظر بعدـ دستورية قانوف والبت فييا وفقام لما ي تي: أ ػ ..................................... 1

ب ػ إ ا ا ترض خنمس أ ضػاء مجمػس الشػعب  مػى دسػتورية مرسػـو تشػريعي خػبلؿ مػدة خمسػة  شػر 
تمػي تػػاريخ  رضػو  مػػى المجمػسص وجػػب  مػى المحكمػة أف تبػػت فيػو خػػبلؿ خمسػة  شػػر يومػام مػػف  يومػام 

 «.تاريخ تسجيؿ اال تراض لدييا 

                                                 
التشريعي )أو المرسوم بقانون( : هو عمل تشدريعي يصددر مدن ر ديس الدولدة ويكدون لده قدوة القدانون, وذلدك فدي الحداالت المرسوم (  11) 

الدسددتور. وبتعبيددر رخددر, هددو تشددريع يسددنه ر دديس الجمهوريددة فددي بعددض األحددوال التددي يتددولى فيهددا سددمطة وطبقددًا لمشددروط التددي يحددددها 
التشريع. ور يس الجمهورية ال يصدر المرسوم التشريعي بصفته ر يسًا لمسمطة التنفيذية, بل بوصفه يمارس أيضدًا, فدي بعدض األحدوال 

يعية. ولدذلك ال يعددد  المرسدوم التشددريعي عمداًل تنفيددذيًا كالمراسديم التنظيميددة أو االسدتثنا ية التدي نددص عميهدا الدسددتور مهدام السددمطة التشدر 
نمدا هدو عمدل تشدريعي بحدت. وال يختمدف المرسدوم التشدريعي عدن التشدريع فدي  غيدر التنظيميدة التدي يصددرها ر ديس الجمهوريدة عدادة, وا 

عددن مجمددس الشددعب. وهددو يعددد  فددي منزلددة التشددريع  شدديق, إال فددي صدددور  عددن ر دديس الجمهوريددة حددين يمددارس السددمطة التشددريعية بدددالً 
الصادر عن مجمس الشعب ومرتبته, فيمكن أن تنّظم به األمور التي ال يجوز تنظيمها أصاًل إال بتشريع, كداألمور الجزا يدة مدثاًل, كمدا 

لغاؤ .  يمكن تعديل التشريع به وا 
 .132ابق, صلى عمم القانون, مرجع سانظر في ذلك: د. هشام القاسم, المدخل إ
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تتػػولى المحكمػػة »  مػػى أف:  2014/ مػػف قػػانوف المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا لعػػاـ 13كمػػا نصػػت المػػادة /
 الرقابة  مى دستورية مرسـو تشريعيص وفقام لآلتي:

ض خنمػس أ ضػاء مجمػس الشػعب  مػى دسػتورية مرسػـو تشػريعي خػبلؿ خمسػة  شػر يومػام أ ػ إ ا ا تػر 
 تمي تاريخ  رضو  مى المجمس يسجؿ اال تراض في سجؿ خاص لد  ديواف المحكمة. 

 ب ػ تبت المحكمة في اال تراض خبلؿ مدة خمسة  شر يومام مف تاريخ تسجيمو. 
يس مجمس الشػعب خػبلؿ ابلاػة أيػاـ  مػى األكاػر تمػي ج ػ تبمغ المحكمة قرارىا إلى رتيس الجميورية ورت

 «.تاريخ صدوره
ر الحديث  ف موضوع اال تػراض  مػى دسػتورية مرسػـو تشػريعيص فػي الفصػؿ الاػاني مػف البػاب  وقد تكرع

 / منو  مى أنو:  110الخامس مف النظاـ الداخمي لمجمس الشعب السوريص إ  نصت المادة /
 تػراض  مػى دسػتورية مرسػـو تشػريعي خػبلؿ مػدة خمسػة  شػر أ ػ لخنمػس أ ضػاء المجمػس حػؽ اال» 

 يومام مف انعقاد دورة المجمس التي يجب  رض المرسـو التشريعي فييا. 
ب ػ يسجؿ اال تراض في ديواف المجمس بعد أف يتابػت رتػيس المجمػس مػف  ػدد المعترضػيف وتػواقيعيـص 

 إلى رتاسة الجميورية. ويبمعغ إلى المحكمة الدستورية العمياص وتبمعغ صورة  نو
ج . يجػػب  مػػى المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا أف تبػػت فػػي اال تػػراض خػػبلؿ خمسػػة  شػػر يومػػام مػػف تػػاريخ 

 «.تسجيؿ اال تراض لدييا 
وتجدر اإلشارة في ى ا الصدد إلى أف الرقابة القضاتية  مى دستورية المراسػيـ التشػريعيةص التػي 

/ مػػف الدسػػتورص تختمػػؼ  ػػف حػػؽ إلغػػاء ىػػ ه 146ب المػػادة /تمارسػػيا المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا بموجػػ
/ مػف الدسػتور التػي نصػت  3/ فقرة /113المراسيـ أو تعديميا مف قبؿ مجمس الشعب استنادام إلى المادة /

لممجمػػس الحػػؽ فػػي إلغػػاء ىػػ ه التشػػريعات أو تعػػديميا بقػػانوفص و لػػؾ ب كاريػػة اماػػي أ ضػػاتو »  مػػى أف: 
مػى أالع تقػؿ  ػف أكاريػة أ ضػاتو المطمقػةص دوف أف يكػوف ليػ ا التعػديؿ أو المسجميف لحضػور الجمسػةص  

وكمػا ىػو واضػ  مػف ىػ ا الػنصص «ص اإللغاء أار رجعيص واا ا لـ ينمغيا المجمس أو ينعدليا  ندت منقرة حكمػام 
فػػإف اإللغػػاء أو التعػػديؿ مػػف جانػػب مجمػػس الشػػعب ال يكػػوف بػػ ار رجعػػي ينسػػحب إلػػى تػػاريخ إصػػدار تمػػؾ 

نمػا بػ ار فػوري مباشػرص أي مػف تػاريخ إصػدار مجمػس الشػعب قػانوف ات يالمراسيـ التشريعيةوالتشريع ص واا
تعديؿ أو تمػؾ المراسػيـ  أو إلغاتيػا باألكاريػة المطموبػةص أمعػا إلغػاء المراسػيـ التشػريعية مػف قبػؿ المحكمػة 

ب أي أاػػرص إ  يمغػػي بمفعػػوؿ رجعػػيص وال يرتِّػػالدسػػتورية العميػػا  نػػد مخالفتيػػا لنصػػوص الدسػػتورص فيكػػوف 
 حكميا جميل اآلاار القانونية التي ترتعبت قبؿ اإللغاء. 



 الدستورية في الجميورية العربية السورية رقابة

- 56 - 
 

 المطمب الاالث
 الرقابة  مى دستورية الموات  واألنظمة

/ مػػف قػػانوف المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا كيفيػػة قيػػاـ المحكمػػة الدسػػتورية بالرقابػػة  مػػى 14بيعنػػت المػػادة /
ػػت و11يدسػػتورية المػػوات  واألنظمػػة تتػػولى المحكمػػة الرقابػػة  مػػى دسػػتورية المػػوات  أو »  مػػى أف: ص فنصع

 األنظمة وفقام لآلتي:
أ ػ إ ا ا ترض خنمس أ ضاء مجمس الشعب  مى دستورية الموات  أو األنظمػة خػبلؿ خمسػة  شػر يومػام 

 تمي تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية يسجؿ اال تراض في سجؿ خاص لد  ديواف المحكمة.
 ب ػ تبت المحكمة في اال تراض خبلؿ مدة خمسة  شر يومام مف تاريخ تسجيمو. 

ج ػ تبمغ المحكمة قرارىا إلى رتيس الجميورية ورتيس مجمس الشػعب خػبلؿ ابلاػة أيػاـ  مػى األكاػر تمػي 
 «.تاريخ صدوره 

ر ػـ وتجدر اإلشارة في ى ا الصدد إلى أف النظاـ الداخمي لمجمس الشػعب السػوريص لػـ يتطػرؽ ػ 
ػػػ إلػػى اإلجػػراءات الواجػػب اتبا يػػا مػػف قبػػؿ أ ضػػاء المجمػػس الػػرا بيف فػػي  22/12/2014تعديمػػو فػػي 

اال تػػراض  مػػى دسػػتورية المػػوات  واألنظمػػةص وىػػو مػػا يعػػده نقصػػام ينبغػػي تداركػػو  نػػد أقػػرب تعػػديؿ لمنظػػاـ 
 الداخمي. ونقترح مف جانبنا النص اآلتي: 

 مى دستورية الموات  أو األنظمػة خػبلؿ خمسػة  شػر يومػام أ ػ لخمس أ ضاء المجمس حؽ اال تراض » 
تمي تاريخ نشػرىا فػي الجريػدة الرسػمية. ب ػ يسػجؿ اال تػراض فػي ديػواف المجمػس بعػد أف يتابػت رتػيس 
المجمػس مػف  ػػدد المعترضػيف وتػػواقيعيـص ويبمعػغ إلػػى المحكمػة الدسػتورية العميػػاص وتبمعػغ صػػورة  نػو إلػػى 

ب  مى المحكمػة الدسػتورية العميػا أف تبػت فػي اال تػراض خػبلؿ خمسػة  شػر رتاسة الجميورية. ج ػ يج
 «.يومام مف تاريخ تسجيؿ اال تراض لدييا 

                                                 
دل أحكدام التشدريعات وتوّضدحها وتبديِّن (  11)  األنظمة هي عبارة عن نصوص تصدر عن السدمطة التنفيذيدة, متضدمنة القواعدد التدي تفصِّ

كيفّيددة تنفيددذها وتطبيقهددا. واألنظمددة إمددا أن تصدددر عددن ر دديس الجمهوريددة أو الددوزراق المختصددين أو اإلدارات العامددة والمجددالس البمديددة, 
عمى األنظمة الصادرة عن ر يس الجمهورية اسم المراسيم التنظيمية, في حدين ُيطمدق عمدى األنظمدة األخدرى الصدادرة عدن بقيدة  وُيطمق

السمطات اسم القرارات التنظيمية. وتستمد السمطة التنفيذية صالحيتها فدي إصددار المراسديم والقدرارات التنظيميدة إمدا مدن التشدريع نفسده 
مراسديم والقدرارات د إذ تعهدد بعدض التشدريعات أحياندًا إلدى السدمطة التنفيذيدة بدصددار األنظمدة الالزمدة لتفسدير الذي تصدر ألجمده هدذ  ال

أحكامها وبيان كيفية تطبيقها د أو من المبدأ العام الذي ُيعترف لهدا بموجبده بحقهدا فدي إصددار األنظمدة الالزمدة لتنفيدذ التشدريعات, ولدو 
 . إليها بنص خاص لم تفوِّض هذ  التشريعات أمر ذلك

 .121انظر : د. هشام القاسم, المدخل إلى عمم القانون, مرجع سابق, ص
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/ مػف قػانوف المحكمػة الدسػتورية 15/ مف الدستور السػوري القػاتـ ػ وكػ ا المػادة /147وقد بيانت المادة /
الفػة القػانوف أو المرسػـو التشػريعي أو ػ األار المترتب  مى حكـ المحكمة الصػادر بمخ 2014العميا لعاـ 

رت المحكمػػػػة مخالفػػػػة القػػػػانوف أو المرسػػػػـو »البلتحػػػػة أو النظػػػػاـ لنصػػػػوص الدسػػػػتور بقوليػػػػا :  إ ا قػػػػرع
التشريعي أو البلتحة أو النظاـ لمدستور  ندع ال يام ما كاف مخالفام منيا لنصػوص الدسػتور بمفعػوؿ رجعػي 

كػػاـ لجميػػل السػػمطات العامػػة فػػي الدولػػةص وينشػػر فػػي الجريػػدة وال يرتػػب أي أاػػرص ويػػتـ تبميػػغ ىػػ ه األح
 «.الرسمية

ومعنى  لؾ أف رقابة الدستورية التي تمارسيا ى ه المحكمة ىػي يرقابػة إلغػاءو تػؤدي إلػى إ ػداـ القػانوف 
وَ ػػدِّهإ كػػ ف لػػـ يكػػفص إ  يمغػػي حكميػػا اآلاػػار  و12يأو المرسػػـو التشػػريعي أو البلتحػػة أو النظػػاـ بػػ ار رجعػػي

و يػر قابمػػة  ]نياتيػة  [انونيػة جمييػا التػي ترتبػت قبػػؿ اإللغػاءص وتكػوف قراراتيػا فػي ىػػ ا الشػ ف مبرمػة الق
 ]التشػػريعية والتنفي يػػة والقضػػاتية  [ و14يأمػػاـ أي جيػػة كانػػتص وممزمػػة لجميػػل سػػمطات الدولػػة و13يلمطعػػف
 ولمكافة.

وبعبػػػارة أخػػػر ص إف األحكػػػاـ الصػػػادرة فػػػي الػػػد او  الدسػػػتوريةص وىػػػي بطبيعتيػػػا د ػػػاو   ينيػػػة توجػػػو 
الخصومة فييا إلى النصوص التشريعية المطعوف  مييا بعيب دستوري ػ سواء أكاف  يبػام شػكميام أـ  يبػام 

صػدرت فييػاص  موضو يامػ تكوف ليا حجية مطمقةص بحيث ال يقتصر أارىا  مػى الخصػـو فػي الػد او  التػي
نعما ينصرؼ ى ا األار إلى الكافة وتمتـز بيا جيات القضاء جيعياص سواء أكانت ىػ ه األحكػاـ قػد انتيػت  واا
إلى  دـ دستورية النص التشريعي أو البلتحػي المطعػوف  ميػوص أـ إلػى دسػتوريتو ورفػض الػد و   مػى 

المرسػـو التشػريعي أو البلتحػة مػرة ى ا األساسص مما يؤدي إلى تصفية النػزاع  ػف دسػتورية القػانوف أو 
ـع ال يسػػم  فػػي المسػػتقبؿ بإاػػارة ىػػ ه المشػػكمة مػػف جديػػد بصػػدد الحػػاالت  واحػػدة وبصػػفة نياتيػػةص ومػػف اَػػ

 الجزتية التي يمكف أف يحكميا ى ا القانوف أو المرسـو التشريعي أو تمؾ البلتحة. 
ة العميػػا ىػػو اتجػػاه يتفػػؽ مػػل وتقريػػر الحجيػػة المطمقػػة لؤلحكػػاـ الصػػادرة  ػػف المحكمػػة الدسػػتوري

ىػػدؼ المشػػرع الدسػػتوري مػػف إنشػػاء ىػػ ه المحكمػػة  فالمشػػرع قػػد جعػػؿ الرقابػػة  مػػى دسػػتورية القػػوانيف 
مركزة في يد المحكمة الدستورية العمياص حتى ال يترؾ أمػر البػت فػي مسػ لة  مػى ىػ ا القػدر مػف الخطػورة 

 رأي. لممحاكـ  مى مختمؼ مستوياتياص وحتى ال تتبايف وجوه ال
                                                 

ة م التشدريعييسدابعددم دسدتورية المر الدسدتورية العميدا أن األثر الرجعي يقتصر تطبيقه عمى الحالة التي تقضدي فيهدا المحكمدة  نعتقد(  13) 
هي رقابدة سدابقة  في هذا الش نالمحكمة  تجريهاالتي  الدستورية , ألن رقابةيقّرها البرلمانوانين العادية التي دون القأو الموا ح اإلدارية 

 ب عميه أي أثر.لم يترتَّ م , فكيف ينتج عن حكمها إلغاق القانون ب ثر رجعي وهو لم ينفذ أصاًل, ومن ثعمى إصدار القوانين
 .3114  لعام 7 ستورية العميا رقم   من قانون المحكمة الد48المادة   ( 12) 
 .3114  لعام 7ستورية العميا رقم    البند  أ  من قانون المحكمة الد49المادة   ( 14) 
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كمػػا نػػص قػػانوف المحكمػػة  مػػى أف تننَشػػر األحكػػاـ والقػػرارات الصػػادرة  ػػف المحكمػػة الدسػػتورية 
 .  و15يالعميا في الجريدة الرسمية بغير رسـو خبلؿ خمسة  شر يومام  مى األكار مف تاريخ صدورىا

 المطمب الرابل
 الرقابة  مى دستورية القوانيف االستفتاتية

السػوري القػاتـ ػ  مػى  ػرار بعػض الدسػاتير المعاصػرة ػ االتجػاه الػ ي يقػـو  مػى  الدستورشايل 
 دـ استتاار النواب بالسمطة التشريعيةص والػ ي يجعػؿ لمشػعب الحػؽ فػي أف يمػارس سػمطات حقيقيػة وأف 
يشػػترؾ فػػي ىػػ ه السػػمطة اشػػتراكام فعميػػامص فتضػػمف األخػػ  باالسػػتفتاء الشػػعبيص وأ طػػى لػػرتيس الجميوريػػة 

لػرتيس الجميوريػة أف  : »/ مػف الدسػتور النافػ   مػى أنػو116المػادة/ في االلتجاء إليوص فنص في الحؽ 
يسػتفتي الشػعب فػػي القضػايا الميمػػة التػي تتصػػؿ بمصػال  الػببلد العميػػاص وتكػوف نتيجػػة االسػتفتاء ممزمػػة 

 .«وناف ة مف تاريخ إ بلنياص وينشرىا رتيس الجميورية
لمجػوَء إلػى ىػ ه الصػورة مػف صػور االسػتفتاء الشػعبي متػروؾ وواض  مف نص ىػ ه المػادة أفع ا

لتقػػػدير رتػػػيس الجميوريػػػةص فػػػالرتيس يممػػػؾ أف يعػػػرض  مػػػى الشػػػعب يىيتػػػة النػػػاخبيفو مػػػا يػػػراه متصػػػبلم 
بمصال  الػببلد العميػا مػف قضػايا ميمػة ليسػ لو الػرأي فييػاص وىػو يػزاوؿ ىػ ا االختصػاص أو ىػ ه السػمطة 

عب أو ما سواهص وتكوف نتيجة ىػ ا االسػتفتاء ممزمػة ونافػ ة مػف تػاريخ دونما استت اف مسبؽ لمجمس الش
 إ بلنيا. 

وقد تكوف القضية المطروحة  مى االستفتاء الشػعبي قانونػام أساسػيام يػر  رتػيس الجميوريػة أنػو 
ال يكتفػػػى فيػػػو بمجػػػرد العػػػرض  مػػػى مجمػػػس الشػػػعبص ويسػػػمى االسػػػتفتاء فػػػي ىػػػ ه الحالػػػة االسػػػتفتاء 

مػػؽ القضػػية بمعاىػػدة خطيػػرة ي معاىػػدة سػػبلـ مػػل "إسػػراتيؿ" مػػابلموص أو باتجػػاه سياسػػي التشػػريعي  وقػػد تتع
 معيف يريد رتيس الجميورية أف يستطمل رأي الشعب فيوص وىنا يعده االستفتاء استفتاءم سياسيام.

 
 
 

                                                 
 . 3114  لعام 7  البند  ب  من قانون المحكمة الدستورية العميا رقم  49المادة   ( 15) 
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/ منػػو  مػػى 148بحكػػـ أصػػيؿص إ  نػػص فػػي المػػادة  /  2012وقػػد جػػاء الدسػػتور السػػوري لسػػنة 
يحػػػؽ لممحكمػػػة الدسػػػتورية العميػػػا أف تنظػػػر فػػػي دسػػػتورية القػػػوانيف التػػػي يطرحيػػػا رتػػػيس ال : »و16يأنػػػو

 .و17ي«الجميورية  مى االستفتاء الشعبي وتناؿ موافقة الشعب

                                                 
 .3114  لعام 7قم    من قانون المحكمة الدستورية ر 67وهو أيضًا ما نصت عميه حرفيًا المادة   ( 16) 

مددن الواضددح أن المشدددرع السددوري قددد تددد ثر بوجهددة نظددر المشدددرع الفرنسددي بخصددوص القدددوانين االسددتفتا ية, إذ ال يممددك المجمدددس  ( 17) 
هدذا المبددأ نش  وقد  الدستوري في فرنسا صالحية النظر في مدى دستوريتها, كونها تشكل تعبيرًا عن السيادة الشعبية في أدق صورها.

طريقددة لتعددديل  1963 11 38الددذي اسددتفتي عميدده الشددعب فددي قددانون بشدد ن ال 1963بة قددرار المجمددس الدسددتوري الصددادر عددام بمناسدد
  )لتصبح باالقتراع العام المباشر(. انتخاب ر يس الجمهورية

 7تدداريخ بمنشددور فددي الجريدددة الرسددمية ) 1963نددوفمبر  6 تدداريخ 31ددد63 رقددمانظدر فددي التفاصدديل : قددرار المجمددس الدسددتوري الفرنسددي 
 ( .11778, ص1963نوفمبر 

Le Conseil constitutionnel, Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 (Publication Journal officiel 

du 7 novembre 1962, page 10778).                                                   

قددانون يجيددز التصددديق عمددى معاهدددة بشدد ن  1993 9 32وقددد جددرى ت كيددد هددذا المبدددأ مددرة أخددرى فددي قددرار المجمددس الصددادر فددي      
عمدى هدذ  المناسدبة  فديتدم التشدديد و  .شعبي استفتاق المعتمدة بعد)المؤسِّسة لالتحاد األوروبي(  Traité de Maastrichtماستريخت 

هددي فقددط القددوانين التددي يقرهددا البرلمددان, " التددي يمارسددها المجمددس الدسددتوري رقابددة الدسددتوريةبخضددوعها لالدسددتور أقددر أن القددوانين التددي 
 تشكل التعبير المباشر عن السيادة الوطنية ".ألنها , وليست تمك التي وافق عميها الشعب الفرنسي بعد عرضها عميه في استفتاق عام

 « il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe régulateur de 
l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont 

uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite 

d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale ».                                   

                                           
تداريخ بمنشدور فدي الجريددة الرسدمية ) 1993سدبتمبر  32 تداريخ 212دد93 رقدمانظر في التفاصديل : قدرار المجمدس الدسدتوري الفرنسدي 

 ( .12227, ص1993 أيمول 35
Le Conseil constitutionnel, Décision n° 92-313 DC du 23 septembre 1992 (Publication Journal 

officiel du 25 septembre 1992, page 13337).                                                          
قددانون بشدد ن  3114 4 35تدداريخ  293ددد3114, أعدداد المجمددس الدسددتوري ت كيددد المبدددأ السددابق فددي قددرار  رقددم لدده وفددي حكددم حددديث    

 Loi adoptée par référendum- Droit duالعمدل الدذي أقدر  الشدعب فدي اسدتفتاق عدام فدي مقاطعدة جندوب كاليددونيا الجديددة 

travail en Nouvelle-Calédonie  د مدن قبدل )الغرفدة االجتماعيدة( أثيدر أمامهادذ  القضدية فدي أن محكمدة الدنقض , وتدتمخص هد
والحريدات التدي يكفمهدا لمحقدوق  ًا انتهاكدمقاطعدة جندوب كاليددونيا الجديددة د دفعدًا بعددم دسدتورية قدانون العمدل المدذكور بوصدفه يتضدمن 

فبرايدر  31, أحالت محكمة النقض المس لة في  QPCرية" من الدستور "مس لة ذات أولوية دستو  1د61. وتطبيقًا لنص المادة الدستور
, وعمددل ذلددك فددي الفقددرة إلددى المجمددس الدسددتوري لمفصددل فيهددا. وقددد رفددض المجمددس الدددفع المقدددم فددي المسدد لة المعروضددة عميدده 3114

الددفوع المحالدة إليده  من الدستور توجب عمى المجمس الدستوري البت فدي 1د61وحيث إن المادة  »السابعة من حيثيات حكمه بقوله : 
بشدد ن وجددود نددص تشددريعي يتضددمن انتهاكددًا لمحقددوق والحريددات التددي يكفمهددا الدسددتور, مددن دون تحديددد هددل كددان هددذا االختصدداص يمتددد 

, ومدع ذلدك, فدنده فدي ضدوق ]البرلمدانالتدي أقرهدا أو بعدد اسدتفتاق عدام, الشدعب التدي أقرهدا سدواق [ليشمل النصدوص التشدريعية جميعهدا 
, والتددي تخضددع لرقابددة الدسددتورية مددن جانددب المجمدددس 1ددد61المددادة قددوى التددي أقامهددا الدسددتور, فدددن القددوانين التددي قصددددتها مددوازين ال
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ػ منطقػيص ويتعػيف األخػ  بػو فػي الدسػاتير التػي لػـ تػنص  ميػوص ألف و18يػ كما ير  بعض الفقووى ا الحكـ 
 مػى أنػو إ ا مػا كػاف القػػانوف  صنػو مػػف الػبلـز الخضػوع إلرادتػوالشػعبص وقػد كشػؼ  ػف إرادتػو صػراحةمص فإ

بمقتضى ى ا القػانوفص ممػا يرفػل  ؿَ دا ال ي أقره الشعب باالستفتاء مخالفام لمدستورص فإف الدستور يعده قد  ن 
 مػػى أف ىػػ ا الحػػؿ ينتيػػي   القػػانوف الػػ ي تمػػت الموافقػػة  ميػػو باالسػػتفتاء إلػػى مرتبػػة القػػانوف الدسػػتوري

لى وجود طريقتيف لتعديؿ الدسػتور: تعػديؿ صػري  بالطريقػة المنصػوص  مييػا فيػوص وطريقػة  يػر  مبلم إ
 مباشرة  ف طريؽ االستفتاء  مى القانوف المخالؼ لمدستور.

/ مػػف الدسػػػتور 148ومػػف جانبنػػاص فإننػػا نعتقػػد بعػػدـ صػػوابية الحكػػػـ الػػ ي جػػاءت بػػو المػػادة / 
 ص و لؾ لسببيف:2012لسوري لعاـ ا

إف مف ش ف ىػ ا الحكػـ أف يػؤدي إلػى تحصػيف القػوانيف التػي يوافػؽ  مييػا الشػعب فػي  األوؿ:السبب 
االستفتاءص و دـ إمكانية بسط المحكمة الدستورية العميا رقابتيا  مييػاص مػل أف مشػرو ات القػوانيف التػي 

دوف أف يسػػتفتى الشػػعب  مييػػا قػػد تتضػػمف أحكامػػام مقيػػدة لمحريػػاتص ومػػل  لػػؾ يوافػػؽ  مييػػا النػػاخبوف 
 يشعروا بمداىا أو خطورتيا!! 

ػػص بػػو الدسػػتور وحػػدعد طبيعتػػو  ال يجػػوز أف ينتخػػ  ىػػ ا االسػػتفتاءولػػ لؾ نعتقػػد ب نػػو   ػػػ الػػ ي رخع
ػ  ريعةم إلىدار أحكاـ الدستور أو مخالفتيػا  كمػا أف الموافقػة الشػعبية  مػى مبػاد ء معينػة  والغرض منو

ء إلػى مرتبػة النصػوص الدسػتورية التػي ال يجػوز تعػديميا إال طرحت في االستفتاءص ال ترقى بي ه المباد 
ـع ال تصػػحِّ  ىػػ ه 150وفقػػام لئلجػػراءات الخاصػػة المنصػػوص  مييػػا فػػي المػػادة / / مػػف الدسػػتورص ومػػف اَػػ

نمػا تظػؿ  الموافقة ما قد يشوب النصوص التشريعية المقنِّنة لتمؾ المباد ء مف  يب مخالفػة الدسػتورص واا

                                                                                                              
القددوانين التددي وافددق عميهددا الشددعب الفرنسددي بعددد , وال تشددمل ]القددوانين التددي أقرهددا البرلمددان فقددط[الدسددتوري, تقتصددر عمددى الف ددة األخيددرة 

  .«ذلك ألنها تشكل التعبير المباشر عن السيادة الوطنية عرضها عميه في استفتاق عام, و 
لمجمهوريدة  منشدور فدي الجريددة الرسدمية) 3114 4 35تداريخ  293دد3114: قرار المجمس الدسدتوري الفرنسدي رقدم انظر في التفاصيل

 ( .7261, ص3114إبريل  37تاريخ ب الفرنسية
Le Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-392 QPC du 25 avril 2014 (Publication JORF du 27 

avril 2014, page 7360).                                                                                    
 constitutionnel.fr/-http://www.conseil: الموقع اإللكتروني الرسمي لممجمس الدستوري : المصدر

فددي الدسدداتير العربيددة المعاصددرة وفددي الفكددر اإلسددالمي "دراسددة السددمطات الددثالث انظددر فددي ذلددك : د. سددميمان محمددد الطمدداوي,  ( 18) 
 .56, ص(1996الطبعة السادسة, , مقارنة" )القاهرة, دار الفكر العربي
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ـع ى ه النصوص  مى طبيع تيا كعمؿ تشػريعي أدنػى مرتبػة مػف الدسػتورص فتتقيعػد ب حكامػوص وتخضػل مػف اَػ
 .و19يلما تتواله ى ه المحكمة مف رقابة الدستورية

إف مػػا سػػار  ميػػو المشػػرع الدسػػتوري فػػي ىػػ ا السػػياؽ ال يتفػػؽ البتػػة مػػل الغايػػة التػػي  السػػبب الاػػاني:
أنشتت مف أجميا المحكمة الدستورية العمياص بؿ إف ما أتػى بػو ال يتفػؽ مػل المنطػؽ السػميـص إ  إنػو جعػؿ 
ت القػػػانوف االسػػػتفتاتي ال يخضػػػل لرقابػػػة المحكمػػػة الدسػػػتورية العميػػػاص فػػػي حػػػيف أف القػػػوانيف التػػػي  ػػػدل

أحكاميا بنػاء  مػى القػوانيف االسػتفتاتية تخضػل لمرقابػة القضػاتيةص  ممػام بػ ف تمػؾ القػوانيف ػ التػي  ػدلت 
تصب  جزءما منو بعد إجراء ى ا التعديؿص فكيؼ إ ف يسػتقيـ األمػر  .لتتعفإَؽ مل القانوف االستفتاتيأحكاميا 

 ة  مى القوانيف االستفتاتيةه! أف تخضل لرقابة المحكمة الدستوريةص في حيف تنعدـ تمؾ الرقاب

 المطمب الخامس
 البت في الدفوع المحالة مف المحاكـ بعدـ دستورية نص قانوني

تتػػولى »  مػػى أف:  2012/ مػػف الدسػػتور السػػوري لعػػاـ 147نصػػت الفقػػرة الاانيػػة مػػف المػػادة /
ػ إ ا دفػل   المحكمة الدسػتورية العميػا النظػر فػي الػدفل بعػدـ دسػتورية قػانوف والبػت فيػو وفقػام لمػا يػ تي: أ

بقرارىػاص أحد الخصـو في معرض الطعف باألحكػاـ بعػدـ دسػتورية نػص قػانوني طبقتػو المحكمػة المطعػوف 
ورأت المحكمػػة النػػاظرة فػػي الطعػػف أف الػػدفل جػػدي والـز لمبػػت فػػي الطعػػفص أوقفػػت النظػػر فػػي الػػد و  

                                                 
ونددرى أن المجددوق إلددى االسددتفتاق التشددريعي ال يضددفي » انظددر فددي االتجددا  ذاتدده األسددتاذ الدددكتور رمددزي طدده الشدداعر, إذ يقددول :  ( 19) 

ح مدا بهدا مدن عيدب عددم الدسدتورية؛ فددذا صددرت هدذ  القدوانين مشدوبة بعددم  حصانة عمى القوانين التي يتم االسدتفتاق عميهدا, وال يصدحِّ
االستفتاق عميها, فكل ما هنالك أن الشدعب قدد حدلَّ محدّل المجمدس النيدابي فدي إقدرار هدذ  التشدريعات, وال  الدستورية ظمت كذلك ولو تم

يعترض عمى ذلك ب ن الشعب هو صاحب السمطة الت سيسية األصمية, ومن َثمَّ تعد  موافقته تعبيرًا عن هدذ  السديادة ممدا ال يجدوز معده 
ه. فهددذا القدول يدؤدي إلدى الخمددط بدين الشدعب بوصدفه سددمطة ت سيسدية أصدمية وبدين الشددعب لجهدة أيدًا كدان وضددعها أن تعقِّدب عمدى إرادتد

كسمطة تشريعية كما هو معدروف فدي الدديمقراطيات شدبه المباشدرة؛ فاالسدتفتاق التشدريعي أحدد مظداهر الديمقراطيدة شدبه المباشدرة, وتعدد  
شد نها مدا يطبَّدق عمدى القدوانين بصدفة عامدة . ولديس فدي هدذا مصدادرة التشريعات الصادرة نتيجة لده قدوانين بدالمعنى الفندي لهدا, يطبَّدق ب

لسددمطة الشددعب أو حددّد مددن سدديادته, ولكددن تطبيقددًا منطقيددًا لمبدددأ الشددرعية ومبدددأ سدديادة الدسددتور. فالشددعب هنددا كسددمطة تشددريعية تقددوم 
ار هذ  القواعد, بحيث إذا خالفت هدذا اإلطدار بوظيفتها في إطار القواعد التي حدَّدها الدستور, وال يجوز لها أن تتصرف إال داخل إط

كان تصرفها مشوبًا بعدم الدستورية, والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعديل الدستور بغير الطريقة التدي ندصَّ عميهدا فيده, وهدو مدا ال يمكدن 
انين التدي يدتم الموافقدة عميهدا فدي قبولده ..... وعمدى ذلدك, فددن المحكمدة الدسدتورية العميدا تخدتص د باعتقادندا د بدالتحقق مدن مطابقدة القدو 

 « .االستفتاق لوثيقة الدستور, ش نها في ذلك ش ن القوانين الصادرة عن طريق مجمس الشعب 
 .571(, ص1982انظر : د. رمزي طه الشاعر, النظرية العامة لمقانون الدستوري )القاهرة, دار النهضة العربية, طبعة سنة 
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ػ  مػى المحكمػة الدسػتورية العميػا البػت فػي الػدفل خػبلؿ   با. وأحالت الدفل إلى المحكمة الدسػتورية العميػ
 « .امدة ابلايف يومام مف تاريخ قيده لديي
أ ػ  » / مػف قػانوف المحكمػة الدسػتورية العميػاص إ  نصػت  مػى أف: 38وىو أيضام ما أ ادت ت كيده المادة /

تبػػت المحكمػػة فػػي الػػدفوع المحالػػة إلييػػا مػػف المحػػاكـ فػػي معػػرض الطعػػف باألحكػػاـ بعػػدـ دسػػتورية نػػص 
ؿ خػاص. ب ػ إ ا قانوني أو مرسـو تشريعي أو التحة خػبلؿ ابلاػيف يومػام مػف تػاريخ قيػده لػدييا فػي سػج

قررت المحكمة  دـ دستورية النص المطعوف بدستوريتو  دع ال يام مف تػاريخ صػدور قرارىػاص ويػتـ تبميػغ 
 «.الدولة وينشر في الجريدة الرسميةى ا القرار لجميل السمطات العامة في 

 ويستفاد مف مجمؿ النصوص السابقة األمور اآلتية:

اب الطعػػف بعػػدـ دسػػتورية القػػوانيف والمراسػػيـ التشػػريعية والمػػوات  ػػػ إف المشػػرع السػػوري لػػـ يفػػت  بػػأوالم 
نما جعمو  ف طريؽ  ير مباشػر بواسػطة الػدفل   و20يأمػاـ المحػاكـ واألنظمة بطريؽ مباشر أماـ األفرادص واا

ـع ال يجػػوز لؤلفػراد رفػل  د ػػو  أصػمية أو مبتػدأة أمػػاـ المحكمػة الدسػتورية العميػػا بقصػد إابػػات أف  ومػف اَػ
نمػػا يجػػب أف تكػػوف ىنػػاؾ نصػػام ق انونيػػام أو مرسػػومام تشػػريعيام أو التحػػة معينػػة تخػػالؼ نصػػام دسػػتوريامص واا

د و  مرفو ة أماـ إحد  جيات القضػاء العػادي أو اإلداريص اػـ يطبػؽ قاضػي الموضػوع الػنص القػانوني 
المحكمػػة الػػ ي يحكػػـ النػػزاعص ويصػػدر قػػراره فػػي ىػػ ا الشػػ ف. بعػػد  لػػؾ يحػػؽ ألحػػد الخصػػـو أف يػػدفل أمػػاـ 

األ مػػى درجػػة يمحكمػػة االسػػتتناؼ أو محكمػػة الػػنقض أو المحكمػػة اإلداريػػة العميػػاو بعػػدـ دسػػتورية الػػنص 
 القانوني ال ي طبقتو محكمة الدرجة األولى.

ػ إف المشػرع السػوري حجػب  ػف محػاكـ الدرجػة األولػى البحػث بدسػتورية النصػوص القانونيػة حتػى اانيام 
ـع ال يجوز ألحد الخصـو ػ فػي نطػاؽ القضػاء العػادي ػ أف يػدفل ولو َدَفل ب لؾ أحد أطراؼ الد  و   ومف َا

بعدـ دستورية نص قانوني أماـ محاكـ الصػم  أو أمػاـ محػاكـ البدايػةص بػؿ تجػب إاػارة الػدفل أمػاـ محػاكـ 
 .  و21ياالستتناؼ أو محكمة النقض

                                                 
الكتَّاب في مصر عمى التعبير عن الدفع بعدم الدستورية بالدفع الفرعي, والواقع أن وصف الدفع ب نه فرعي تزي د ال موجدب  داطر (  31) 

ر إال أن يكددون فرعيدًا, أي متفرِّعددًا عددن خصددومة قا مدة, فضدداًل عددن أن االصددطالح الفرنسدي الددذي يترجمدده الكتَّدداب  لده؛ فالدددفع ال يتصددوَّ
 ., أي عن طريق الدفعpar voie d'exceptionخال  من وصف فرعي وهو 

 في الهامش. 146, ص1981انظر : د. سعد عصفور, القانون الدستوري والنظم السياسية, االسكندرية, 
بابدًا خاصدًا بدالطعن فدي األحكدام هدو البداب التاسدع,  3116  لعدام 1رقدم   المدنيدة بقانون أصول المحاكمدات السوري أفرد المشرع(  31) 

. الفصل الثالث: إعادة (341د  338)المواد:  ست نافية: الفصل الثاني: االتق الطعن بثالثة فصول هي الفصول اآلا حدد بموجبه طر 
ق الطعدن فدي األحكدام بموجددب ا دفددن طر  مدن ثَدمَّ . و (367د  351)المدواد :  . الفصدل الرابدع: الدنقض(351د  343)المدواد:  المحاكمدة
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تورية نػص قػانوني أمػاـ المحػاكـ كما ال يجوزػ في نطاؽ القضاء اإلداري ػ أف يدفل أحد الخصـو بعدـ دسػ
الت ديبيػػة أو أمػػاـ المحػػاكـ اإلداريػػة أو أمػػاـ محكمػػة القضػػاء اإلداريص بػػؿ يجػػب إاػػارة الػػدفل أمػػاـ المحكمػػة 

 .و22ياإلدارية العميا

إف المشرع السوري حجب  ف المحكمة الناظرة بالطعف حؽ البحػث بعػدـ دسػتورية الػنص القػانوني  االاامػ
ة المطعوف بقرارىا ػ مػف تمقػاء  اتيػاص والبػدع مػف دفػل يتعمػؽ بػ لؾ لمبحػث فػي جديتػو ػ ال ي طبقتو المحكم

مف  دمياص بمعنى أف الدفل بعدـ دستورية القوانيف  ير متعمؽ بالنظاـ العاـص فإ ا دفػل بػو أحػد الخصػـو 
حسػـ فإف تقدير جديتػو متػروؾ لمطمػؽ تقػدير المحكمػة النػاظرة بػالطعفص فػإف ىػي ارتػ ت جديتػو وضػرورة 

النػزاع بشػػ ف الدسػػتورية قبػؿ الحكػػـ فػػي الػػد و ص أوقفػت النظػػر فػػي الػػد و  وأحالػت الػػدفل إلػػى المحكمػػة 
ف ىي قدعرت  دـ جدِّيتو التفتت  نو ومضت فى نظر الد و .االدستورية العمي  ص واا

إ ا رأت المحكمػػة النػػاظرة فػػي الطعػػف أف الػػدفل جػػدي والـز لمبػػت فػػي الطعػػفص أوقفػػت النظػػر فػػي  رابعامػػػ
لمػػف أاػػار الػػدفل مػػف الخصػػـو الػػد و  وأحالػػت الػػدفل إلػػى المحكمػػة الدسػػتورية العميػػاص أي إنعيػػا ال تحػػدد 

الػد و  فػي الميعػاد ميعادام محددام لرفل الد و  ب لؾ أماـ المحكمػة الدسػتورية العميػاص بحيػث إ ا لػـ ترفػل 
 .و23يالمحدد  ندع الدفل ك ف لـ يكف كما جاء في بعض التشريعات

                                                                                                              
إذ  فهدو, فددن المشدرع كدان لده توجده رخدر ,ا في قانون أصدول المحاكمدات الجزا يدةمَّ أ هي الطرق الثالث المشار إليها. المذكورالقانون 

ل فدندده أورد نصوصددًا تقضددي بددالطعن اسددت نافًا باألحكددام فددي األبددواب المخصصددة ألصددو  ,لددم يخصددص بابددًا لمطعددن باألحكددام القضددا ية
 .وما بعدها( 226)المواد :  وأفرد بابًا خاصًا لمطعن بالنقض هو الباب الحادي عشر ,المحاكمات لكل محكمة من المحاكم

هناك طريق واحد لمطعن باألحكام هو الطعن الواقع عمى األحكام الصادرة عدن محداكم الدرجدة األولدى التدي  ,في القضاق اإلداري(  33) 
لمحكمة اإلداريدة, ومحكمدة القضداق اإلداري, ومرجدع الفصدل فدي هدذ  الطعدون المحكمدة اإلداريدة العميدا التدي وا الت ديبية,هي, المحكمة 

,  1959لعدام  55الصدادر بالمرسدوم التشدريعي رقدم السدوري,  مجمدس الدولدة  مدن قدانون 15 المدادة , إذ تدنص تصدر أحكامها مبرمدة
يددا فددي األحكددام الصددادرة عددن محكمددة القضدداق اإلداري أو المحدداكم اإلداريددة أو العم يجددوز الطعددن أمددام المحكمددة اإلداريددة » عمددى أندده :

إذا كان الحكم المطعدون فيده مبنيدًا عمدى مخالفدة القدانون أو خطد  فدي تطبيقده أو ت ويمده.  د1األحوال اآلتية:  وذلك في ,المحاكم الت ديبية
إذا صدر الحكم خالفًا لحكم سابق حداز قدوة الشديق المحكدوم  د2 إذا وقع بطالن في الحكم أو بطالن في اإلجراقات أثر في الحكم. د3
سواق دفع بهذا الدفع أم لم يدفع. ويكون لذوي الشد ن ولدر يس هي دة مفوضدي الدولدة أن يطعدن فدي تمدك األحكدام خدالل سدتين يومدًا  ,فيه

 .« وذلك مع مراعاة األحوال التي يوجب عميها القانون فيها الطعن في الحكم ,من تاريخ صدور الحكم
تتدولى  »( عمدى أن : 1979لسدنة  48الصدادر بالقدانون رقدم   مدن قدانون المحكمدة الدسدتورية العميدا المصدرية )39  مدادةتدنص ال ( 32 )

أثندداق نظددر  فددي )ب( إذا دفددع أحددد الخصددوم ....)أ(    : يتددالمحكمددة الرقابددة القضددا ية عمددى دسددتورية القددوانين والمددوا ح عمددى الوجدده اآل
ورأت المحكمدة أو الهي دة  ,دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهي ات ذات االختصداص القضدا ي بعددم دسدتورية ندص فدي قدانون أو ال حدة

بدذلك أمدام المحكمدة الدسدتورية أجمت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا ال يجاوز ثالثة أشدهر لرفدع الددعوى  ,أن الدفع جدي
 «. لم يكن العميا, فدذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع ك ن
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ػػػػ إلػػػى المحكمػػػة  مػػػف قبػػػؿ المحكمػػػة النػػػاظرة فػػػي الطعػػػف .ػػػػ اشػػػترط الدسػػػتور فػػػي الػػػدفل المحػػػاؿخامسػػػام 
وف / مػف قػان39المػادة/وىػ ا مػا أكدتػو ػ والزمػام لمبػت فػي الطعػف.  2ػ جػديام  1أف يكوف: ا الدستورية العمي

ػ أف يكػوف جػديام ب ػ   يشترط في الدفل المحػاؿ لممحكمػة مػا يػ تي: أ» المحكمة الدستورية العمياص بقوليا: 
يمكػػف تفسػػير شػػرط الجديػػة ب نػػو اسػػتبعاد لمػػدفوع التػػي تبػػدو أنيػػا و «. أف يكػػوف الزمػػام لمفصػػؿ فػػي النػػزاع 

 يػر مػؤارة فػي الػد و . وحتػى  كيدية بقصد التسويؼ وتعطيؿ الفصؿ في الد او ص أو الدفوع التػي تبػدو
يكوف الدفل جديام يجب أف توجد صمة بيف النص القػانوني أو البلتحػي المطعػوف فػي دسػتوريتو وموضػوع 

 النزاع.
/ مػف قػانوف المحكمػة الدسػتورية العميػاص يجػب  مػى المحكمػة النػاظرة فػي الطعػف 40المػادة /ووفقام لنص 

مَِّف قرارىػا بإحالػة الػدفل إلػى المحكمػة الدسػتورية العميػا مػا بعد أف تقـو بوقؼ النظر في الػد و ص أف تنَضػ
 ي تي:

 ػ النصع القانوني المطعوف بعدـ دستوريتو 1
 ػ النص الدستوري المدع ى بمخالفتو 2
 ػ أوجو المخالفة يأوجو مخالفة النص القانوني لمدستور والمستندات المؤيدة لوو. 3

ـَ المشػرع الدسػتوري  مػى المحكمػة الدسػتورياة العميػا البػتا فػي الػدافل بعػدـ  سادسامػػ دسػتورية الػنص َحػتع
 «.خػػبلؿ مػػداة ابلاػػيف يومػػام مػػف تػػاريخ قيػػده لػػدييا  »القػػانوني الػػ ي طبقتػػو المحكمػػة المطعػػوف بقرارىػػا 

تبػت المحكمػة  أ ػ » بقوليػا:  الدسػتورياة العميػا/ مف قػانوف المحكمػة 38وىو ما أكدتو المادة / 
في الدفوع المحالة إلييا مف المحاكـ في معػرض الطعػف باألحكػاـ بعػدـ دسػتورية نػص قػانوني أو مرسػـو 

 «.تشريعي أو التحة خبلؿ ابلايف يومام مف تاريخ قيده لدييا في سجؿ خاص

ص  2014لػـ يعػطإ المشػرع السػوري المحكمػة الدسػتورية العميػاص مػف خػبلؿ قانونيػا الجديػد لسػنة  سػابعام ػ
مػػف تمقػػاء نفسػػيا يوىػػو مػػا يعػػرؼ بحػػؽ أو أي نػػص قػػانوني الحػػؽ فػػي أف تتعػػرض لمنظػػر فػػي دسػػتورية 

مػػف تمقػػاء  اتيػػاص أي دوف  .رخصػػة التصػػديو. وبعبػػارة أخػػر ص ال يجػػوز لممحكمػػة الدسػػتورية أف تقضػػي
إلى دفل يقدـ إلييا ػ بعدـ دستورية أي نص وارد في قانوف أو مرسػـو تشػريعي أو التحػة أو نظػاـ حاجة 

 .  و24يَيع رإض ليا بمناسبة ممارسة اختصاصاتياص ويتصؿ بالنزاع المطروح  مييا

                                                 
الصدادر بالقدانون رقدم   مدن قدانون المحكمدة الدسدتورية العميدا المصدرية )37  مدادةوهذا ما ي خدذ بده المشدرع المصدري, إذ تدنص ال ( 34 )

جميع الحاالت أن تقضي بعدم دستورية أي ندص فدي قدانون أو ال حدة يعدرض لهدا يجوز لممحكمة في  »( عمى أنه : 1979لسنة  48
 «. وذلك بعد اتباع اإلجراقات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية ,بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عميها
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 :الخاتمة
رقابػػػة الدسػػػتورية فػػػي »  بعػػػد أف تػػػـ بحمػػػد ات و ونػػػو وتوفيقػػػو االنتيػػػاء مػػػف  ػػػرض موضػػػوع الدراسػػػة

/ لعػاـ 7"دراسػة تحميميػة"  فػي ضػوء قػانوف المحكمػة الدسػتورية العميػا رقػـ / الجميورية العربية السػورية
و لػؾ مػف خػػبلؿ جيػد متواضػل بػػ ؿ فػي ىػػ ا البحػثص نعػرض فيمػػا يػ تي ألىػـ النتػػاتل التػي تػػـ «ص  2014

 التوصؿ إلييا في ى ه الدراسة مل بعض المقترحات:
ضػػماف الشػػر ية الدسػػتوريةص بصػػوف الدسػػتور القػػاتـ وت كيػػد احترامػػو تسػػتيدؼ و إف رقابػػة الدسػػتورية  1

وحمايتو مف الخروج  مى أحكامو  بوصفو القانوف األساسػي األ مػى الػ ي يرسػي األصػوؿ والقوا ػد التػي 
 يقـو  مييا نظاـ الحكـ في الدولة.

يةص وىػو يعنػي احتػراـ ويستند حؽ القضاء في الرقابة إلػى دسػتورية القػوانيف والمػوات  إلػى مبػدأ المشػرو 
تدرهج القوا د القانونيةص أي سيادة حكـ القانوف بخضوع وتقيد األفػراد وجميػل السػمطات العامػة فػي الدولػة 
 مى السواء لمقانوف وأحكاموص فكؿ قا دة قانونية تصدر  ف سمطة أ مى تنعده أقو  مػف التػي تصػدر  ػف 

لبلتحةو لمقانوفص وتخضل البلتحػة والقػانوف والمرسػـو سمطة أدنىص فيخضل القرار اإلداري التنظيمي يأي ا
 التشريعي لمدستور ال ي يسمو  مى التشريعات األخر  جمييا. 

و دـ احتراـ ى ا التػدرج يسػقط  ػف الدولػة صػفتيا القانونيػةص ولضػماف احتػراـ ىػ ا التػدرجص كػاف البػدع مػف 
لسمطة التشريعيةص ودستورية المػوات  التػي تقرير حؽ القضاء في مراقبة دستورية القوانيف التي تصدرىا ا

 .أي مد  مطابقتيا ألحكاـ الدستور تصدرىا السمطة التنفي يةص
كانػػت  1973و إف رقابػػة المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا فػػي ظػػؿ الدسػػتور السػػوري الػػداتـ الصػػادر فػػي  ػػاـ 2

ػػا رقابػة المحكمػة الدسػػتور  ية العميػا فػػي ظػؿ الدسػػتور تقتصػر  مػى القػػوانيف والمراسػيـ التشػػريعية فقػطص أمع
فامتػػدت لتشػػمؿ المػػوات  واألنظمػػة إلػػى جانػػب القػػوانيف والمراسػػيـ التشػػريعية.  2012الحػػالي الصػػادر  ػػاـ 

ويجب أف يكوف معمومػام أف رقابػة المحكمػة الدسػتورية العميػا بخصػوص المػوات  أو األنظمػة تقتصػر  مػى 
ر فقػػطص أي إنعيػػا ال تنظػػر فػػي مػػد  اتفاقيػػا بحػػث مػػد  توافػػؽ ىػػ ه المػػوات  واألنظمػػة مػػل أحكػػاـ الدسػػتو 

وتطابقيػػا مػػل أحكػػاـ القػػوانيف النافػػ ةص فيػػ ا األمػػر يخػػرج  ػػف اختصاصػػياص ويػػدخؿ فػػي اختصػػاص ىيتػػة 
 قضاتية أخر  يمجمس الدولة بييتة قضاء إداريو .

العميػػا  و إف الرقابػػة القضػػاتية  مػػى دسػػتورية المراسػػيـ التشػػريعيةص التػػي تمارسػػيا المحكمػػة الدسػػتورية3
/ مػػف الدسػػتورص تختمػػؼ  ػػف حػػؽ إلغػػاء ىػػ ه المراسػػيـ أو تعػػديميا مػػف قبػػؿ مجمػػس 146بموجػػب المػػادة /

لممجمػس الحػؽ فػي » / مػف الدسػتورص التػي نصػت   مػى أف: 3/ فقػرة /113الشعب اسػتنادام إلػى المػادة /
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ضػور الجمسػةص  مػى إلغاء ى ه التشريعات أو تعديميا بقانوفص و لؾ ب كاريػة اماػي أ ضػاتو المسػجميف لح
أالع تقػػؿ  ػػف أكاريػػة أ ضػػاتو المطمقػػةص دوف أف يكػػوف ليػػ ا التعػػديؿ أو اإللغػػاء أاػػر رجعػػيص واا ا لػػـ ينمغيػػا 

وكمػػا ىػػو واضػػ  مػػف ىػػ ا الػػنصص فػػإف اإللغػػاء أو التعػػديؿ مػػف «ص  المجمػػس أو ينعػػدليا  نػػدت منقػػرة حكمػػام 
التشػػػريعات يالمراسػػػيـ ار تمػػػؾ جانػػػب مجمػػػس الشػػػعب ال يكػػػوف بػػػ ار رجعػػػي ينسػػػحب إلػػػى تػػػاريخ إصػػػد

نما ب ار فوري مباشرص أي مف تاريخ إصدار مجمس الشػعب قػانوف تعػديؿ تمػؾ المراسػيـ أو  التشريعيةوص واا
ػػػا إلغػػػاء المراسػػػيـ التشػػػريعية مػػػف قبػػػؿ المحكمػػػة الدسػػػتورية العميػػػا  نػػػد  إلغاتيػػػا باألكاريػػػة المطموبػػػة  أمع

وال يرتِّػب أي أاػرص إ  يمغػي حكميػا اآلاػار القانونيػة   بمفعػوؿ رجعػيصمخالفتيا لنصػوص الدسػتورص فيكػوف 
 جميعيا التي ترتعبت قبؿ اإللغاء .

و إف األحكػػاـ الصػػادرة  ػػف المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا تكػػوف ليػػا حجيػػة مطمقػػة بحيػػث ال يقتصػػر أارىػػا 4
نما ينصرؼ ى ا األار إلى الكافة.    مى الخصـو في الد او  التي صدرت فيياص واا

حجية المطمقػة ألحكػاـ المحكمػة تجعػؿ تمػؾ األحكػاـ نياتيػةص ال يمكػف إ ػادة طرحيػا أمػاـ المحكمػة وى ه ال
لمراجعتيا أو المجادلة فييػاص و مػى السػمطتيف التشػريعية والتنفي يػة أف تمتزمػا بيػ ا الحكػـص إ  يجػب  مػى 

ورص ويجػب  مػى الاانيػة األولى يالتشريعيةو أف تعيد النظر في القانوف حتى يجيء متفقام مل أحكاـ الدسػت
يالتنفي يػةو  ػػدـ تطبيػػؽ نػػص القػػانوف أو البلتحػػة الػ ي قضػػي بعػػدـ دسػػتوريتوص وتمغػػي البلتحػػة أو تعػػدؿ 

 أحكاميا بما يجعميا متفقة مل نصوص الدستور .
ػ إلػى اإلجػراءات  22/12/2014و لـ يتطرؽ النظػاـ الػداخمي لمجمػس الشػعب السػوري ػ مػل تعديمػو فػي 5

مف قبؿ أ ضاء المجمس الػرا بيف فػي اال تػراض  مػى دسػتورية المػوات  واألنظمػةص وىػو  الواجب اتبا يا
 ما يعده نقصام ينبغي تداركو  ند أقرب تعديؿ لمنظاـ الداخمي لممجمس.

/ مػػػف الدسػػػتور فػػػي اال تػػػراض أمػػػاـ 146و إف الحػػػؽ الممنػػػوح لػػػرتيس الجميوريػػػة بموجػػػب المػػػادة /6
ورية قانوف قبؿ إصداره يختمؼ  ف الحؽ الممنػوح لػو بموجػب المػادة المحكمة الدستورية العميا  مى دست

 / مف الدستور في اال تراض  مى القوانيف التي يقرىا مجمس الشعب.100/
و اسػػػتانى المشػػػرع الدسػػػتوري القػػػوانيف االسػػػتفتاتية يالقػػػوانيف التػػػي يطرحيػػػا رتػػػيس الجميوريػػػة  مػػػى 7

ؽ اختصاص المحكمة الدستوريةص ولػـ يسػم  ليػا النظػر االستفتاء الشعبي وتناؿ موافقة الشعبو مف نطا
   في دستوريتيا.

/ مػف الدسػتور السػوري لعػاـ 148ومف جانبنػاص فإننػا نعتقػد بعػدـ صػوابية الحكػـ الػ ي جػاءت بػو المػادة /
ص ألف مف ش ف ى ا الحكـ أف يؤدي إلى تحصيف القوانيف التي يوافؽ  مييا الشعب فػي االسػتفتاءص 2012

بسػػط المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا رقابتيػػا  مييػػاص بػػاؿ مػػل أف مشػػرو ات القػػوانيف التػػي  و ػػدـ إمكانيػػة
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يسػػتفتى الشػػعب  مييػػا قػػد تتضػػمف أحكامػػام مقيػػدة لمحريػػاتص ومػػل  لػػؾ يوافػػؽ  مييػػا النػػاخبوف دوف أف 
 يشعروا بمداىا أو خطورتيا !! 

القػػوانيف قػػد تعػػزز حقيقػػة مػػف خػػبلؿ و إف دور المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا فػػي الرقابػػة  مػػى دسػػتورية 8
و 7والقػانوف رقػـ ي 2012إ طاء األفراد الحؽ في الدفل بعدـ الدستوريةص وفؽ آلية معينػةص قررىػا دسػتور 

  وىػػػو األمػػػر الػػػ ي يػػػدفعنا إلػػػى تكييػػػؼ ىػػػ ه الرقابػػػة ب نيػػػا رقابػػػة قضػػػاتية تنصػػػؼ األفػػػراد 2014لعػػػاـ 
بلؿ تقريػر المحكمػة الدسػتورية إلغاتيػا فيمػا لػو ت كػدت المتضرريف مف القوانيف المخالفة لمدستورص مف خ

مف مخالفتيا لمدستورص بحيث تتحوؿ ى ه المحكمػة إلػى حارسػة لمدسػتور تصػوف أحكامػو وتحمػي مبادتػو 
 مف االنتياؾ.

و إف المشػػػرع السػػػوري لػػػـ يفػػػت  بػػػاب الطعػػػف بعػػػدـ دسػػػتورية القػػػوانيف والمراسػػػيـ التشػػػريعية والمػػػوات  9
نما جعمو  ف طريؽ  ير مباشر بواسطة الدفلواألنظمة بطريؽ مب أمػاـ المحػاكـ. كمػا  اشر أماـ األفرادص واا

أنو حجب  ف المحكمة الناظرة بالطعف حؽ البحث بعدـ دستورية النص القانوني ػ الػ ي طبقتػو المحكمػة 
نػى أف المطعوف بقرارىاػ مػف تمقػاء  اتيػاص والبػدع مػف دفػل يتعمػؽ بػ لؾ لمبحػث فػي جديتػو مػف  ػدمياص بمع

ص فػػإف تقػدير جديتػػو  الػدفل بعػدـ دسػػتورية القػوانيف  يػر متعمػػؽ بالنظػاـ العػػاـص فػإ ا دفػل بػػو أحػد الخصػـو
ممػػا ال شػػؾ فيػػو أف صػػبلحية تقػػدير جديػػة الطعػػف مػػف . و متػػروؾ لمطمػػؽ تقػػدير المحكمػػة النػػاظرة بػػالطعف

قضػػاتيص فمػػا تػػراه  ػػدميا سػػتكوف بالت كيػػد موضػػل خػػبلؼ  ميػػؽ بػػيف المحػػاكـ بحسػػب تبػػايف االجتيػػاد ال
 محكمة أنو دفل جديص قد ال تراه محكمة أخر  حتى لو تعمؽ  لؾ بالنص القانوني  اتو.

الحػؽ فػي  2014و لـ يعطإ المشرع السوري المحكمة الدستورية العميا مف خبلؿ قانونيػا الجديػد لسػنة 10
أو رخصػػة  مػػف تمقػػاء نفسػػيا يوىػػو مػػا يعػػرؼ بحػػؽأي نػػص قػػانوني أف تتعػػرض لمنظػػر فػػي دسػػتورية 

التصػػػديو. ومػػػف جانبنػػػاص فإننػػػا نعتقػػػد أنػػػو مػػػف  يػػػر المستسػػػاغ أف يحػػػـر المشػػػرع السػػػوري المحكمػػػة 
الدستورية العميا مػف اسػتعماؿ رخصػة التصػدي لمػنص القػانوني الػ ي تعتقػد بعػدـ دسػتوريتوص مػاداـ كػاف 

بماػؿ ىػ ا الحػؽ مػف خػبلؿ متصبلم بالنزاع المطروح  ميياص ل ا نقترح اال تراؼ لممحكمة الدستورية العميػا 
 تعديؿ قانونيا في أقرب وقت ممكف. 
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 المراجل

د. جميمة الشربجيص دور المحكمة الدستورية العميا فػي الرقابػة  مػى دسػتورية القػوانيف فػي الجميوريػة  ػ
يمجمػػػة جامعػػة دمشػػؽ لمعمػػـو االقتصػػادية والقانونيػػػةص  2012و  1973العربيػػة السػػورية بػػيف دسػػتوري 

 و .2013ص العدد الاالث 29المجمد 
السػمطتيف التشػريعية والتنفي يػة كضػماف لنفػا  القا ػدة المتبادلة بػيف ػ د. حسف مصطفى البحريص الرقابة 

  و.2005/2006الدستورية "دراسة مقارنة" يالقاىرةص جامعة  يف شمسص كمية الحقوؽص رسالة دكتوراهص 
 و.2013القانوف الدستوري يدمشؽص ببل ناشرص الطبعة الاانية ػ د. حسف مصطفى البحريص 

لمقػػانوف الدسػػتوري يالقػػاىرةص دار النيضػػة العربيػػةص طبعػػة سػػنة د. رمػػزي طػػو الشػػا رص النظريػػة العامػػة ػػػ 
 و.1983

فػػي الدسػػاتير العربيػػة المعاصػػرة وفػػي الفكػػر اإلسػػبلمي د. سػػميماف محمػػد الطمػػاويص السػػمطات الػػابلث ػػػ 
 .  و1996الطبعة السادسةص ص "دراسة مقارنة" يالقاىرةص دار الفكر العربي

ياإلسػػكندرية  منشػػ ة  لقػػانوف الدسػػتوري والػػنظـ السياسػػيةاالمبػػادئ األساسػػية فػػي د. سػػعد  صػػفورص ػػػ 
 .و 1980طبعة سنة  المعارؼص

 و .2005د. ىشاـ القاسـ ص المدخؿ إلى  مـ القانوف يجامعة دمشؽص كمية الحقوؽص الطبعة السادسة ػ 
 .2014/ لعاـ 7قانوف المحكمة الدستورية العميا في سورية رقـ /ػ 
 .2016/ لعاـ 1المدنية السوري رقـ /قانوف أصوؿ المحاكمات ػ 
 وتعديبلتو. 1959لعاـ  55قانوف مجمس الدولة السوري الصادر بالمرسـو التشريعي رقـ ػ 
 وتعديبلتو. 1961/ لعاـ 98في سورية الصادر بالمرسـو التشريعي رقـ /قانوف السمطة القضاتية ػ 
 و وتعديبلتو.1979لسنة  48بالقانوف رقـ قانوف المحكمة الدستورية العميا المصرية يالصادر ػ 
 22ص المعػػدؿ بتػػاريخ 1974حزيػػراف  ػػاـ  6النظػػاـ الػػداخمي لمجمػػس الشػػعب السػػوري الصػػادر بتػػاريخ ػػػ 

 .2014كانوف األوؿ  اـ 
 .2014يناير/كانوف الااني سنة  18دستور جميورية مصر العربية المعدعؿ الصادر في ػ 
 .1973مارس/آ ار سنة  13السورية الصادر في دستور الجميورية العربية ػ 
 .2012فبراير/شباط سنة  27دستور الجميورية العربية السورية الصادر في ػ 
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يمنشػػور فػػي الجريػػدة الرسػػمية  1962نػػوفمبر  6تػػاريخ  20ػػػ62رقػػـ قػػرار المجمػػس الدسػػتوري الفرنسػػي  ػػػ
 و.10778ص ص1962نوفمبر  7بتاريخ 

Le Conseil constitutionnel, Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 

(Publication Journal officiel du 7 novembre 1962, page 10778).   
 يمنشػور فػي الجريػدة الرسػمية 25/4/2014تػاريخ  392ػػ2014قرار المجمػس الدسػتوري الفرنسػي رقػـ  ػ

 و.7360ص ص2014إبريؿ  27بتاريخ  لمجميورية الفرنسية
Le Conseil constitutionnel, Décision n° 2014-392 QPC du 25 avril 2014 

(Publication JORF du 27 avril 2014, page 7360).                                                                                
يمنشور فػي الجريػدة الرسػمية  1992سبتمبر  23تاريخ  313ػ92رقـ قرار المجمس الدستوري الفرنسي  ػ

 و.13337ص ص1992 أيموؿ 25بتاريخ 
Le Conseil constitutionnel, Décision n° 92-313 DC du 23 septembre 1992 

(Publication Journal officiel du 25 septembre 1992, page 13337).                                                     
 

 
. 

 

                                                 
 27/11/2016تاريخ ورود البحث إلى مجمة جامعة دمشؽ


