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 *وحدة القانون الدستوري 

 

 قانون المحكمة الدستورية العليالالقرار بقانون المعدل ورقة موقف حول 
 

تعديل بشأن  2017( لسنة 19القرار بقانون رقم )، (2017ثاني التشرين الجاري )شهر المنتصف  فذن
مااان القاااانون  43قاااانون المة ماااة الدساااتورية العأصاااا الاااذي فصااادر  الاااراصم الفأسااا يني بمقت ااا  المااااد  

 **.2003األساسي الفأس يني المعدل لسنة 

ذا  ان معأوما   المشار لها سأ ة استثنااصة  43بال رور  فّن الراصم الفأس يني صمأك بمقت   الماد   وا 
فااي رياار ةاااا  انعقاااد    ال اارور  التااي ا تةتماال التااأ يرفااي دصاادار مثاال قااذ  القاارارا  فااي ةاااا

ذا  اااان معأوماااا   )ةتااا  تاااارير دصااادار قاااذ  فّن المجأااام التشاااريعي ا  ال  فص اااا المجأااام التشاااريعي، وا 
ماان الثا اا  فّناات وبمقت اا  فمتصااأة،  رياار قااادر اأاا  اانعقاااد منااذ مااا ي يااد ااان اشاار ساانوا ة( الورقاا

 )قرابة ماتي تشريع مشاابت( قذا القرار بقانون ورير  من القرارا  بقانون وجوب ارض  فص ا 43الماد  
دمااا المجأاام التشاريعي فاي فول جأساة صعقاادقا لأتقريار بشاأنها،  اانالتاي صادر  بمقت ا  قااذ  المااد  و 

 بق ولها، فو  تعديأها، فو  رف ها، لي ول في الةالة األ ير  ما  ان لها من قو  القانون.

واأ  الررم من فّن مسألة مدى توافر ةالة ال رور  إلصادار مثال قاذا التشاريع ااساتثنااي قاي مساألة 
توافر ال رور  جهة نظر دستورية، دا فّن ورقة الموقف قذ  لن تبةث في مدى و في راصة األقمصة من 

إلصدار  ا  التي ا تةتمل التأ ير الموجبة إلصدار  اأ  ااتبار فّن دصدار قذا القرار لم ص ن دا تكريس
ُتعن   ه اادا  لااذلك، فااهّن قااذ  الورقااة سااوا ي اادو فناات سااص ون األ ياار  ماااا  التشااريعا   ااذا  ال ريقااة، 

 .تي جا   ها قذا القرار بقانون ال ةول ف ر  التعدصال  المو واصة -اإلجمالي رالبا–الرفي 

نظم  وةد  القانون الدستوري في  أصة الةقوق واإلدار  العاماة  جامعاة  ير يا ، وبغصة الوصول لذلك، 
وفساااتذ  فااي القااانون  ،، لقااا   اولااة مسااتدير ، شااارك فصاات باااةثو الوةااد 2017ثاااني التشاارين  7 تااارير 

ق "الرقابة اأ  دستورية القوانين". وتع م قذ  الورقاة وادد من  أبة الماجستير المأتةقين بمسا ،العام
 ف ر  القواسم المشتر ة التي اتفق اأيها المشار ون:

                                                           
تن صاات قااام: مااا ياارد فااي ورقااة الموقااف قااذ  قااو رفي واجتهاااد لمجمواااة ماان الباااةثين فااي وةااد  القااانون الدسااتوري  جامعااة  ير ياا ، وا صع اام  *

 بال رور  رفي الجامعة فو  أصة الةقوق واإلدار  العامة فيها.
 .10-4، ص2017تشرين فول  15(،  تارير 137الوقااع الفأس ينصة، ادد ) **
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  ّتةديد مد  ا وصة جهة دل  ع  هيجا صة الت أ
ألّن ذلاك ين اوي اأا   ،فاي المة ماة الق ا 
، وصساااقم فااي نااأي هم وةصااادقماسااتقالل تع ياا 
ااان مظّنااة مجامأااة السااأ ة التنفيذصااة  الق ااا 

.  ماااا فّن ذلااااك شاااصة اأاااا  األمااان الااااوظصفي 
 رفااااااااد المة مااااااااة ب اقااااااااا  فص ااااااااا  اقم سااااااااسص

، وماااااع ذلاااااك، فهنااااات ينبغاااااي و فاااااا ا  جدياااااد 
اإلشاااار  دلااا  فّن تةدياااد ماااد  الع اااوصة لسااا  

 ريااار  افصاااة، لكونهاااا الماااد قاااي ماااد  سااانوا  
األقصاار فااي التجااارب الشااااعة المقارنااة، وقااد 

األف ل تةديادقا بماد  تساع سانوا   من  ان
تااااراكم سصساااااقم فااااي ألن ذلااااك اأاااا  األقاااال، 

دااهام ماا يانع م اأا  فب ،ال  ر  لدى الق ا 
الق اااااااااي.  ماااااااا فن مااااااان شاااااااأن رفاااااااع ماااااااد  

فااي  الع ااوصة لتسااع ساانوا  فن صساااقم فص ااا  
العاماة فصماا  ومصاريف الموا نةنفقا   ترشيد

التقاادصاة  والمعاشاا  ،الرواتابيتصل بعجأة 
 .ألا ا  المة مة

 آلصااااة تجدياااد الع ااااوصة دلااا   هيجا صااااة ع الت ّأااا
بشاااا ل ج اااااي دوري، بمااااا ماااان شااااأنت مرااااااا  

ثماة اادم  رصيد ال  ر  فاي الع اوصة. دا فنّ 
لجهااااة ااااادم تةديااااد اآللصااااة و ااااو  فااااي قااااذ  

ن  اااان سصساااتقرو  العاادد النهاااااي ل،ا ااا ،  ا 
 واأااااا  تساااااعة فا اااااا  ف ف يااااارا   قاااااذا العااااادد 

مااع اإلشااار  فااي  ساايبق  ياا داد ةااد ال ااعف.
ةداثاة ال  ار  الفأسا ينصة قذا الساصاق دلا  فّن 

   يارا    في الق ا  الدستوري ا تت أاب ااددا  
من األا ا ، وباأل ص في  و  قأة اادد 
الق اصا،  ل وشةها، ناقصك اان ارتفااس ساأم 

 همرواتااااااااااااب ق ااااااااااااا  المة مااااااااااااة ومسااااااااااااتةقات
 ، وتجديد الع وصة بش ل سريع.التقاادصة

  ع ا تصااااااااص صتوسااااااادلااااااا   الت أاااااااع    اااااااور
المة ماااااااة فااااااااي تفسااااااااير القااااااااانون األساسااااااااي 
و"التشاااااااريعا "، فاااااااي  اااااااو   شاااااااصة تةاااااااول 

ريبااة ال رلمااان، ماان  رس فاايالمة مااة دلاا  مشاا
 سراف فاي تأويال النصاوص توساصعا   الل اإل
، ولما لذلك من   ور  اأ  منظومة وت صقا  

 ةقوق اإلنسان والعالقة  ين السأ ا .
  دن ةصااااار الرقاباااااة اأااااا  دساااااتورية القاااااوانين

دشااااار  لأرقابااااة  ةوالأااااوااأل واألنظمااااة وا  الااااة فصاااا
اأا  األامااال الة ومصاة األ اارى فو القاارارا  

رفااع يااد المة مااة ااان قاارارا  ماان  ماان شااأنت
شااأنها المسااام بااالةقوق األساسااصة والةريااا  
دون فن ص ااون قناااك مرجعصااة ق ااااصة ف اارى 
مناساابة لأقصااام  هااذ  المهمااة.  مااا فناات فصاابأل 
مااان ريااار المم ااان بةساااب التعاااديل لأمة ماااة 
الدستورية مراجعة قرارا  المةاكم العأصا التاي 

تماد  ن ااا  تنتهك الةقاوق األساساصة )ةتا  و 
  . (اأ  تشريعا  في ذاتها دستورية

  لمعاااايير التاااي فسااام دلااا  االت أاااع باساااتغراب
اأيهااااا اةتساااااب ساااانوا  ال  اااار  لاااادى فاااااا  
المرشااااااااااةين، ةيااااااااااث تجاقأاااااااااا  رو  م ااااااااااادف 
المساااوا ، وف ااذ   جانااب شاا أي مناات، ولااصم 
جاااااوقري  ف ياااااف اأااااا  سااااا يل المثاااااال فتاااااصأل 
لرؤسااااا  النصابااااة الترشااااأل فصمااااا لاااام يااااتأل ذلااااك 

ن الاااذين صعأاااونهم فاااي الساااأم النظاااامييلأق اااا  
 الق ااي.

  والارد  التراجع اان م ادف التنةاي دو م ررا  ا ي
 ااااي فو تةييااااد .  أةااااد  اااامانا  ةصاااااد القا

فص ا  التراجاع اان دم انصاة  ما ا ي دو م ررا  
 تعوصض المت ررين.
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   بااااااالررم ماااااان األقااااااداف المشاااااارواة ل اااااارور
 تأمين ةصا   ريمة لق ا  المة مة الدساتورية

ة المالصااااة بااااةاااال انتهااااا  واياااتهم دا فن المقار 
التااااي قاااااام اأيهاااااا قااااذا التعاااااديل تثيااااار الريباااااة 

 وتقت ي التف ير  روصة.
  ا ي اااادو م اااااررا تعياااااين فمااااين ااااااام لأمة ماااااة

الدسااتورية  رتبااة ق اااااصة وا يوجااد مااا صفسااار 
تعقيااادا  دجااارا ا  تعيينااات مقارناااة ماااع تعياااين 

صم الق اااا  فنفساااهم والاااذين صعيناااون مااان الااارا
باسااااااتثنا   سااااااأ ة ف اااااارى  ة اااااادون شااااااراكة فصاااااا

وفي ذا  . تنسيب الجهة الق ااصة الم تصة
 ااااان ماااان األولاااا  تعااااديل دجاااارا ا  السااااصاق، 

بةياااث  مااان فا اااا  المة ماااة تعياااين الق اااا 
مااااااااع السااااااااأ ا   تصاااااااابأل العمأصااااااااة تشااااااااار صة

 ولصس  مةصور   يد الراصم وةد . األ رى،

 

 فااهن ذلااك صااأتي ان القااا    ورقااة الموقااف قااذ دذ تصاادر  ،لقااانون الدسااتوري فااي جامعااة  ير ياا دن وةااد  ا
ن الوةد   *من قنااتها  دور األكادصميين تجا  المجتمع. تاداو المجأام التشاريعي  -فاي قاذا الصادد–وا 

القااادم دلاا  الةاارص اأاا  فاارض رقا تاات اأاا  جمصااع القاارارا  بقااوانين التااي ساان  وفصاادر  فااي رصاباات. 
وةتا  ذلاك الوقا ، فهنهاا تااداو الاراصم دلا  ترشايد اساتعمال تشااريعا  ال ارور ، وتوساصع دااار  النقااا  

 المتعأق بالتشريع.

 

                                                           
وموقاااف وةااد  القاااانون  ،لأم يااد ةاااول قااذا التعااديللأتعاادصال  التااي جاااا   هااا القاارار بقاااانون المااذ ور، تفصااايأصا قااذ  تعاارض ورقاااة الموقااف تلاام  *

 chairofcil@birzeit.eduمع الوةد  ا ر ال ريد اإللكتروني التالي: التواصل باإلم ان ، منت الدستوري 



كرسيييلشيخ يييبنشخيييةشآييياشي بليييوش اشديييريلشخ  يييري  شيخةسييي    ششش

ويخييةوخلشكشك بييوشي  يي اشويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش يي شش

أواشكرسييييلشع يف يييينشكشيخ ييييري  شيخةسيييي    شويخييييةوخلشكشششششش

وأ ييرلتشجللاب يياش يير شششش ش1996ف سيي،  شأي يياجلاشيةرعاييوش يير شششش

جتلءشجلسمبوشيخكرسلشجلكرميًرشعاشيةرعاوشخةوخوشق،يرشش.ش2015

و اميييي ش.ش1996  ييييفشوقلب لييييرشيخكرميييييوشخ عرعاييييوشع يييي شيخايييير ش
يخكرسيييلشآرخ  ييي بحشعيييقشوويييةمشيخ يييري  شيخةسييي    شكشك بيييوششش

ش.ي   اشويالي مشيخارعوشآرةرعاو

 
 :يخرسرخو

يال جل يييرءشآرض ي يييبقشيخ ري يبيييوشيخةسييي    وشويخةوخبيييوشوآرخ  ة يييةشششش"

ي رخييييوشيخل سيييي،ب بوشالسيييي مصارشاييييرش يييية شع يييير شيخ ييييا ششش

 ."يخل س،بين شويةعوشيجمل مقشوجل،  رشعؤسسرتشيجمل مقشيضيف  لو

ش

 :يخرؤ و
 فييقشعسيي  وشيخيي  لشيخ ييري يلشوجليية   شيضيف  يي ش  ييفشيسيي يفةي شش

يخ يييري  شيخيييةوخلشوف يييًرشخمر  ييياشيسسرسيييبو شآرخ سييير  شيخ ري يبيييوشششششش

يض رو وشالسرتجرعشو  اشيخل س،ب ب شوعي  ل شي ييفشكشجل ر يرشششش

يض   شوعصو يوشوارسي وشكي شعياش رجلكي شيةيري  شيخةوخبيوشششششششش

فضييًصش يياشويي  شوخر ييوشي  يي اشوي ر ييرتشيضيف  لييوشششششش.شحب ليي 

  .سفريلشيخ ا شيخل س،بينش  فشيخ ابةشيخ طينشويخةوخل

 س س وشأو ياش م شآ    شخ ة يسرتشيخ ري يبو
س س وشإخكرتويبو شجل ة  رشووةمشيخ ري  شيخةس    شزرعاوشآ     شو  رفش  بليرشكرسيلشيخ يبنشخيةشآياشي بليوش اششششششش

 شجلا ييفشآ  ييرشيسو ياشيخ  ابييوشيض يف  ييوشكشيخ ييري   شي  وييًرشكشو يي اشش(يخكرسييل)دييريلشخ  ييري  شيخةسيي    شويخييةوخلش

.شيخ ري  شيخار شيخيتشعاششيايلرشإفيرلمشيخ،  يوشويسسيرجل مشويخ يروا شويضل يب شكش ي ،شيجمليرالت شكشف سي، شويخيةواشيخارآبيوششششششششششش

 .وذخحش ماشسالشيخكرسلشخ از زشيخ  ثشيخا ملشيخ ري يلشكشجرعاوشآ    
يض يرالتشيضرتةيو شع يروعشع سي  وشيخ يري  شيخةسي    شيخارآيلشيض ير   شأو ياشأحبير شط  يوششششششششششش:شجلض شيخس سي وشسيفشفتيرتششش

 .وقةشجير شيس  ةي شفروعشأيروشجة ةم.شيضرجس   شأو ياشيضؤمتريت شوأو ياشيض قف

ووةمشيخ ري  شيخةس    شكشك بيوشي  ي اششش

ويالي مشيخارعييوشزرعاييوشآ   يي  ش ييلشأواششششش

ووييييةمشحبابييييوشأكرلميبييييوشعيييياشي  لييييرشكششش

أي ييياجللرشيخك بيييوشع، يييقشيخاييير شششش.شف سييي، 

إميرييييييًرشع ليييييرشآا مبيييييوشع يك يييييوش ش2014
ف سلوشيخ ا ب شي ة ثشيخ ر  ش  يفشيخ  يثششش

يخ يييييري  شيخةسييييي    شيخا ميييييل شوآا مبيييييوش

كيييا  شو ييي شعييياشو ييي اشيخ يييري  شيخييي  ششششش

جلرجلكييييزش  ييييفشأسرسيييياشأ كيييير شيخةوخييييو شش

شاو صقوشيخس ،رتشيخاص شآ اضلر شوك ي

اويييييةشأ ييييي شششو ييييي اشيايسييييير شكششُ ييييي   شش

يض  ييييي  رتشيخسيييييرعبوش  يييييفشيخ يييييابة اشش

 .يخةيي لشويخةوخل
يخ روا شويضل م شكشيخ يري  ششجلض شيخ وةمش

ش ليييرط  أسيييرجل مشيخك بيييوشويخةسييي    شعييياش

:ش شوجلليييةفشآ يييك شيييير شإ شويرجيبلييير

جل،يييي  رشيخ  ييييثشيخا مييييل شجل،يييي  رشجلا ييييب شششش

يخ ييري  شيخةسيي     شجل يية  شفيير شجليية   ششش

خ ،  ييييوشوإكسييييرآل شيحيييي يتشيخ  ابييييو شششش

وع يك يييوشيخ ،ييي  يتش  يييفشويييابةشيخ  ييير ش

 .يخةس    شيخل س،بين

http://www.birzeit.edu/ar/study/faculties/law-public-administration/shaikh-Hamad-chair  


