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 چکیده
 یااوو اساسیرربنینهنرارهنا یحقنوای،اا ضنا ی  راراررتضمینجایگاهواال

-کهسازوکارمؤثر یبرا یصیاوت  رروظرگرف هشور.لذا،توجهبهترربهریگنروظنا 

تواون بنهتیینینسنازوکار یمنؤثرها یحقوایوازجمله،وظا حقوایمصر،چهبسامنی
مقننناینبارهبای اشارهکنررکنهبرا یصیاوتازااوو اساسیررایرا کمککن .رر

رارگناه،بهمسئلهضنرور صنیاوتازاناوو اساسنیباتوجه8398اساسیمصرررسال
رهاست.اینوهارررحالحاضنرصنیاوتازاناوو اساسنیشکلراعالیااوو اساسیرا

عنالیهاناوو رارگنا42ااوو اساسیوماره834رابرعه هراررکهررماره4186سال
به  تصریحش ه«وظار اساسیبراواوینومقررا »تحتعنوا وظیفهااوو اساسی،

کار م  یوظا وظار الزمهاست.از وراکهاواوینرروظا حقوایمصرم نوعهس ن ،
ون .گیر  استکهتما اواوینررالمرووظار اساسیرارگناهجنا ی،اساسیبراواوین
پرسی،اواوینملغی،مصوبهمهمکملااوو اساسی،عار ی،اعمازواوینبرایناساس،ا

جمهنورموضنوعالمللیومصوبا اناووویرینیسوامهراخلیمرلس،معاه ا بین یین
گیرو .باوجوراین،ااوو بازوگر یااوو اساسنیازارارمیمزبوروظار اساسیرارگاه
رراینمقالهکار من  یوظنار اساسنیبنراست.خارجاینرارگاهرایرهوظار اساسی

اواوینررحقوقمصرمورربررسیارارگرف هاست.
 

ااوو اساسی،رارگاهعالیااوو اساسی،وظار اساسی،مصر واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                                                                     

 jtaghizadehd@yahoo.com()وویسن همسئول،ایرا .راوشیارحقوقعمومیراوشگاهمازو را 8

 m.nejabatkhah@gmail.comایرا ،.راوشیارحقوقعمومیراوشگاهمازو را 4

 bakoei.v66@gmail.com،ایرا .کارشناسیارش حقوقعمومیراوشگاهمازو را 9
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 مقدمه  
ااوو اساسی،میثاقملیوعاملساما رار بهمناسیا وهارها یسیاسیوتضنمینحقنوق

هنا یبنینارینرور.اینسن اساسیکهمییناصولوارزشهروو ا بهشمارمیها یشو زار ی

تر یوسنیتبنهانواوینعنار یرارروانواوینریگنریکوظا حقوایاست،اا  اروثیا بیش

شنوو )ممنامیوبراساس  ایرارشن هواعمنالمنی«حاکمیتااوو اساسی»می نیبراصل

ها یحقنوایبناتوجنهبنهاهمینتایننمسنئلهیعننی(.وظا 8939:84ریگرا ،بهوقلازتروپر،

ا یبرا یبررسیمطابقتیاعن  مغنایر تضمیناح را وبرتر یااوو اساسی،باایرارساماوه

تنرینسنن حقنوایوسیاسنیجامعنهرااواوینسطوحمارو باااوو اساسی،حفاظتازعنالی

راررسنی»عننوا طنورکلیازایننسناماوهبنه(.بنه889-8911:811کننن )عیاسنی،تضمینمی

م ح ه مریکابهمرموعهشور.راررسیاساسیرربرخیکشورهاماون ایاال یارمی«اساسی

عنوا الگو ی مریکاییراررسیاساسیونا بنررهش هاستکهاز  بهرس گاهاضاییسپرره

ا یتحتعناوینیچنو رارگناهاناوو ویژهوهارشورورربرخیکشورهاویزرراالبیکمی

شنورکنهالگنو یاروپناییراررسنیاساسنیوامین هاساسیوشورا یااوو اساسیاعمنالمنی

الگو یاروپاییصنیاوتازاناوو 8398(.مقنناساسیمصرررسال8939:48شور)فاورو،می

و اساسنیانراررارهاساسیرابرگزی هوراررسیاساسنیراررصنیحیترارگناهعنالیاناو

واناوو 4186ااوو اساسیسنال834ها یرارگاهعالیااوو اساسیررمارهاست.صیحیت

تنوا رررورسن ههنارامنیاو .اینصنیحیتراجعبهرارگاهتعیینش ه8393سال61مارهش

بنو هنا یمرها یمیرازوظار اساسیبراواع حقوایوصنیحیتکلیجا یرار:صیحیت

تنوا بنهرسنی گیبنهها یرس هاولمنیبهوظار اساسیبراواع حقوای.ازجملهصیحیت

اخ یفررصیحیتایرابیوسلییمیا مراجعووهارها یاضاییاشارهکرر.وظار اساسی

هااست.ترینعنوا صیحیتها یرس هرو ومهمصیحیتءبراواوینومقررا جز

راجنعبنهرارگناه،8393سنال61ااوو شنماره42ااوو اساسیوماره834براساسماره

رارگاهعالیااوو اساسیتنهامرجعیاستکهوظار براساسیبنور انواوینومقنررا )رر

االبوظار پسینی(رابرعه هراررومحاکمووهارها یرارا یصیحیتاضاییازهرونوعو

تیاعن  مغنایر انواوینومقنررا بنااناوو اساسنیراا یصیحیتوظار برمطابقررجه

برعه هو ارو .از وراکهاواوینرروظا حقوایمصرم ننوعهسن ن وشناملانواوینعنار ی،
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وامنهراخلنیمرلنس،پرسی،اواوینملغی، ییناواوینمکملااوو اساسی،اواوینمصوبهمه

شوو ،اینمقالهررص رپاسخبهایننجمهورمیالمللیومصوبا ااووویرییسمعاه ا بین

سؤالاستکه یاوظار براساسیبور تما ایناواوینبارارگاهعالیااوو اساسنیاسنت 

بهعیار ریگر، یااصلوظار رارگاهعالیااوو اساسیعا استوشاملکلیههنرارهنا ی

شور ااووویمی

 
 نظارت بر قوانین عادی .1

گذار یررکشنوروااوو اساسیمصر،مرلسوماین گا مسئولیتااوو 818مارهبراساس

ها یعمومیرولت،بروامهعمومیرش وتوسعهاا صنار یواج مناعیوبورجنهتصویبسیاست

راراست.مارهمزبورمرلسوماین گا رارراجرا یاینموارربنهرعاینتعمومیکشورراعه ه

تواو ااووویراوضعکن کنهفکررهاستیعنیمرلسوماین گا ومیاحکا ااوو اساسیمکل

باااوو اساسیمغایر راش هباش .یکووعازایناواوین،انواوینعنار یاسنتکنهبنااکثرینت

شوو بهشرطیکهازیکسو تعن اراعضنا یمرلنسکم نرمطلقحاضرا مرلستصویبمی

ایرباااوو اساسیوورور  بنهوظنمحقنوایمصنر،ویاشن .ررصور تصویبااوو عار یمغ

وهار یالز استکهازحضور  ااوو رروظمحقوایجلوگیر یکن .از وراکهمقنناساسنی

رارگاهعالیااوو اساسیراتنهامرجعصالحرروظار براساسیبور اواوینتعیینکررهاسنت

رهانواوینمشنمولوظنار اساسنیرارگناهگنراون .ترری  یویستکهااوو عار یرابای ررزم

کنن  زینرارراحکنا خنوررویهرارگاهعالیااوو اساسیویزصراح اًاینموضوعراتأیین منی

انواوینعنار ی،بن و شنک راررکهوظار اساسنیایننرارگناهبنرانواوینصراحتبیا میبه

شنکلیوهنمازحین مناهو یشنوروایننوظنار هنمازحین مصوبمرلنسراشناملمنی

کهایرارا شکلیوماهو یواررهبنراناوو عنار یمصنوبمرلنساینالی هعیوهبر8باش .می

تواون موضوعوظار رارگاهعالیاناوو اساسنیانرارگیرون ،مسنئلهریگنر یتحنتعننوا می

8ویزممکناستموضوعوظار رارگاهباش .4«گذار یمفلتااوو »

                                                                                                                                                                                                     

ییاضنا49سنال811شنمارههیاضنو(4/8/8331خیتنارررصنارره)ییاضنا81سال824شمارههیاضررومووهباباز.8
.(www.sccourt.gov.eg)استکررهاشارهموضوعنیابه(82/8/4114خیتارررصارره)
 .یعیال شراإلمفال.4
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گنذار یررگذاربهمقنررا ظار برمفلتااوووگذار یبای گفتکهاگرااوو ررتعریفو

گنذار یراخنواهازرابطهبایکیازموضوعاتیکهررصیحیتاوستبپررازرولیاینمقنررا 

طنورکامنلاورنا و هن ینامقنررا مزبنورتمنا جواونبموضنوعرارو یعم یامسنامحهبنه

شنورمفلنتگنذار یبهتع  یبهتضمیناساسیموضنوعمقنررا طور یکهمنرربه،رربروگیرر

هننا یصننیاوتازانناوو اساسننیبرخننیازوظننا 4(.4113یابنن )سننالما ،ااوووگننذار یتحقننقمننی

گذار یرابرا یوهارراررسنیاساسنیخنورررسنن صراحتصیحیتوظار برمفلتااوو به

هاویزوهارراررسیاساسنیصنیحیتخنویشاو ورربرخیریگرازوظا بینیکررهاساسیپیش

رمنموینورونرصنریحررمنورر  بنهرسنمیتشنناخ هذار یرابهگرروظار برمفلتااوو 

است.رس هسو ازوهارها یصیاوتازااوو اساسیوهارهاییهس ن کهمسئلهوظنار بنرمفلنت

شنورهنامشناه هومنیاساسنی  ذار یررم نااوو اساسیورررویهوهارها یراررسیگااوو 

هاییاستکهررااوو اساسی  بهوظنار رارگناهعنالیوظا ء(.وظا مصرجز4113)سالما ،

ذار یتصریحوش هاستامنارارگناهایننحنقرابنهخنورشرارهگااوو اساسیبرمفلتااوو 

هبرا یحلمسنئلهمفلنتها یچهارگاوذار یوظار کن وازمیا روشگاستتابرمفلتااوو 

روشحکمبهمیراساسیبور م نم ضمنمفلترااو خابکنررهاسنت.رارگناه9گذار یااوو 

عالیااوو اساسیازهما اوایلفعالیتخورباایرارمفلنتااوووگنذار یمواجنهشن ورراب ن ا

                                                                                                                                                                                                     

بلکنهررسنتیو یعارنیااوووگذار یتنهامربو بهاواومفلتبریاساسااوو یعالرارگاهوظار کهاستذکربهالز .8
 .کن یووعوظار رااعمالمنیمحکمهازیجمهوروسیرییومصوبا ااووویوو اساسمکملاانیخصوصاواو

2. http://www.f-law.net/law/threads/26009- ال س ور ی-القضاء-فی-اإلمفال-راابة  

 یازسنوتیبناسنلبصنیح ین(ویایااوووگنذار یموضنوعوظنار رارگناه)مفلنتجزینمفلنتکهاستذکربهالز 
 گذاراش یاهشور.ااوو  یازسو یگذارگذاروسکو رربارهمقررا وااوو

اناوو ازتخلنفوجنورکشنفصرفبهیاساسیااضوقشروش،نیارر:کاشفاحکا .8:ازاو عیار هاروشنیا.9
نیررایاساسیوقشااضگر،ی.بهعیار رشوریااوووگذار یمح ورممفلتوجورتخلفجمله،ازوعا طوربهیاساس

امکنا نکهیب و اکن یرار بهاوهمقننهررمورر  تراوزومیروشازصرفکشفوجورمفلتااوووگذار یو گاه
بنهصنرفکشنفوجنوریاساسنیروش،وقنشااضننین:ررا یاهی.احکا توص4اوباش . یبور برایراساسیحکمبهم

نینها یم عن ر یررخواسنتجینرا اوازاوبهشیوهسازریذاررا گاهمگبلکهااوو شوریمفلتااوووگذار یمح وروم
بنور من نیراساسنی.حکنمبنهم9.سنتیررخواسنتونیناوهمقننهملز بهپاسخبنهاتیاگرچهرروهاکن  یمفلترام

ور م نبرعه هبیراساسیحکمبهمقیحلمسئلهمفلتااوووگذار یراازطریاساسیروش،ااضنیم ضمنمفلت:ررا
یراساسنیمسئله گاهسازروبهاومهلتجیرا مفلتراب هن .رامننهحکنمبنهمنیگذارراازاااوو نکهیب و ارریگیم

.6اسنت.ی.پنسالغناءمن نالغناءجزینشنوریبلکهفقطبهجزءم ضمنمفلتمح ورمنشوریبور تما م نراشاملوم
رربناره  اینکهاز  مفلنتکنرریکرر م نمهیباضمیم نااوووریبهتفسیاساسیااضروش،نی:ررایلیاحکا تکم

(.4113شور)سالما ،یکهم نمطابقباااوو اساسنیتااپررازریسکو کرر،م



 133دادگاهعالیقانوناساسیمصرونظارتاساسیبرقوانین
 

رو،ایننکنن .ازتواون بنهمیراساسنیبنور اناوو حکنمترری راشتکهبراساساینایرارمی

8عنوا م ناسببور ااوووگنذار یگذاریااصورشررتنظیمیکیازموضوعا رابهمفلتااوو 

شنمار ورروبینا راشنتکنههنیروظنارتیبنر  گذارررتشخیر  اخ یاررارربهکهااوو 

89ارهرراضنیهشنم8311فورینهسنال84ویست.اینوگرشرارگاهررحکمصناررهررتناریخ

9حکنمبنهمیراساسنیبنور مناره،سالاولاضاییومایا ش .ررایناضیه،من عیازرارگناه

ررخصوصاصیحزراعیراررخواستکرر.م عیمع ق بنورکنه8344سال24ااوو شماره

مارهمزبورطریقه گهیبهمس أجراراضیزراعیراتنظیموکررهاستتاال زا اناووویمنوجربنه

تق یم گهیبهشرکتتعاوویزراعیررخصوصرینشمعلنو شنورومرنازا سنقو رینن

عنوا مصاررهوتعن  یبنهحنقمالکینتخصوصنیمحسنوبکهمارهمزبورتعیینکررهاستبه

ااوو اساسیاست.رارگاهعالیااوو اساسیمقررراشنتکنه94و96شورکهمغایرباموارمی

عیپیرامنو م ناسنببنور ااوووگنذار یاسنتواینرارمیراساسنیبنور راارعا یمزبورتنهاوزا

:4184ره تاوظار براساسیبور اواوینبه  تسر ییاب )عنارلالعین النرحمن،تشکیلومی

411.)

بع ازایناضیه،رارگاهعالیااوو اساسیوگرشخورراوسیتبهمفلتااوووگنذار یتغیینر

گینررپنذیرفت.ازجملنهکهموضوعوظنار رارگناهانرارمنیوا ایراراساسیعنرارو  رابه

طورواضحبروظار ایننرارگناهبنرمفلنتااوووگنذار یاحکا رارگاهعالیااوو اساسیکهبه

هننا یطییعننیررتنناریخالحمایننهاشررخصننوصتحننتتننوا بننهحکننمصنناررهراللننتراررمننی

اضاییاشارهکرر زینراررایننحکنمبنرایننموضنوع82سال41رراضیهشماره8/81/8336

الحماینهرامشنخرهاییکنهحن ورهنرتحنتالحمایهتأکی کررکهمفلتازاو شاروقشهتحت

طنور یکنهجنر عنصنربه،شورهامیالحمایهسازرباع جهلبهرکنمار یجر تع  یبهتحت

رهن .رارگناهبنهتینعاینناوو اساسیانرارمنیره و  راررمغایر باااصلیراازرستمی

ررخصوصایرار8314سال621وزیربهشمارهمصوبهوخست8حکمبهمیراساسیبور ماره

رریا یسرخبهخاطرع  تعیینح ور یکنهالمنروجبعلیهها یطییعیررمنطقهالحمایهتحت

تنوا بنهحکنمرارگناهررین،منیهارامشخرسازر،حکمکرر.همچنالحمایهمکاوی  تحت

                                                                                                                                                                                                     

،یاسنیسطیشنراواناوو وضنعزمنا ااوووگذار یح ورمطابقتااوووگذار یبابور م ناسبازمنظور.عیال شرمییمة.8
 (.4182:231، یبهوقلازسارحسن،محم است)شور،یموضعطیشرا  ررکه یاا صارویاج ماع
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اضاییاشارهکرر.ررایناضیهرارگاهعالیاناوو 41سال4رراضیهشماره86/6/4114تاریخ

ررخصنوصبرخنیازاحکنا 8318سنال894ااوو شنماره89اساسیبهمیراساسیبور ماره

کنرر زینرامنارهمزبنورمربو بهاجارهوفروشاماکنوتنظیمرابطهبینموجرومس أجرحکم

اس مرارعق اجارهراتنهابنهزوجنهمصنر یوفرزون اوشررهنگنا پاینا ااامنتزوجمسن أجر

یاب منحصرکرر.رارگناهررایننحکنممیرمصر یررکشورکهارارراراجارهبرا یاوخاتمهمی

زوجمصنر یوکن کهرامنهحکممنارهمزبنوربنهوضوحتأکی کرراصلمساوا ایرابمیبه

فرزو اوشررهنگا پایا ااامتزوجهمس أجرمیرمصر یررکشورکنهانرارراراجنارهبنرا یاو

یاب چهعمیًوچهشرعاًتسر ییاب وچنو منارهمزبنورازایننموضنوعمفلنتکنررخاتمهمی

8(.4184:418ااوو اساسیاست)عارلالعی الرحمن،61مغایرباماره

 رارگاهعالیااوو اساسیکهتاکنو رررابطهبنامفلنتااوووگنذار یصنارربراساساحکا

توا سیاستاینرارگاهرارربرخورربااینموضوعررروموررشمارشکرر:ش هاستمی

رارگنناهعننالیانناوو اساسننیخننوررابننهروشصننحیحیبننرا یوظننار بننرمفلننت-الننف

وظارتشرابهمفلنتجزینیمنحصنرکنررهاسنتوبنهااوووگذار یمقی کررهاست زیراالمرو

شنورمفلتکلنیوامین همنی گر ییا وچهررحقوقگذاررربارهتنظیموظار برسکو ااوو 

کهوظار برمفلنتکلنی،وروروپرراخ هاست.اینروشاتخاذ یرارگاهصحیحاستبرا یاین

شنور.ررخ ینارارزینابیاومحسنوبمنیویژهظواهراگذاروبهمس قیمررحوزهصیحیتااوو 

گنذاربرخنورراینخصوصویای بابرخیازحقوا اوا کهمع ق و رارگاهبای باسکو اناوو 

وظرش  زیراایننوقنش،وقنشرارگناههم،کن ووقشخورراررارتقا یمشروعیتاعمالکن 

ر یاسنتورارگناهعنالیاناوو ااوووگذاموصوف،وقشویستوهیرارتیاطیبهاوو ارر.وقش

:4184کنن )عنارلالعین النرحمن،کن اماااوو وضعومیاساسیتنهابرااوووگذار یوظار می

414.)

خورراتابعهمنا ،رارگاهعالیااوو اساسیهنگا اعمالوظار برمفلتااوووگذار ی-ب

                                                                                                                                                                                                     

اناوو 89منارهبنور یراساسنیمبنهرارگناهحکنمبنهتنوا یمنرابطهنیارریاساسااوو یعالرارگاهگریراحکا از.8
49منارهبنور یراساسنیمبنهرارگناهحکم،ییاضا83سال814شمارههیاضرر8319سال889شمارهبه ثارازتیحما
مناره9بنن بنور یراساسنیمبهرارگاهحکموییاضا41سال823شمارههیاضرر8349سال44شمارهبهگمرکااوو 
91شنمارههیاضنررمسن أجرومنوجرنیبرابطهمیتنظواماکناجارهوفروشخصوصرر8399سال63شمارهااوو 43
.کرراشارهییاضا81سال
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گینرر.کنارمنییبور اواوینبنههاراررحوزهوظار براساسکن که  میشرو اخ صاصی

اینرارگاهمینا یصیحی شبهوظار برمفلتااوووگنذار یرابرتنر یاناوو اساسنیانرارراره

کن )عنارلالعین استو  هما میناییاستکهازطریق  براساسیبور اواوینوظار می

  .(4184:419الرحمن،
 

 نظارت بر قوانین مکمل قانون اساسی .2
اوینارگاویکیامکملاناوو اساسنیمرموعنهانواوینیاسنتکنهتوسنطپارلمنا ،خنواهاو

هناشورولیموضوع واساسی،وضعمیطورخورکاروخواهررو یرهمأموریتازسو یمقننبه

مربو بهتنظیممسئلهاساسیاستیعنیبهامورمربو بهوظا حکومتررکشنور،تنظنیمانوا ی

پررازو .ایننونوعانواوینازحین افرارمیباعیینروابطمیا اواباهم یگروعمومیرر  وت

ترازااوو اساسیانراررارون وتشنریفا ا یباالترازاواوینعار یوپایینمرتیهااووویررررجه

ترازتشریفا وضنعواصنیحانواوینعنار یاسنت.انواوینیکنهررهاسختوضعواصیح  

شنوو ونوعمالنبانواوینمکمنلاناوو اساسنیوریتازسو یمقنناساسیوضنعمنیو یرهمأم

هس ن  زیرااسناراساسیمعموالًبسیار یازمسایلمربو بهتنظیماوا یعمومیرابهاناووویکنه

86رهن .ااوو اساسنیجمهنور یپننرمفراوسنهمصنوبشوراحالهمیازسو یپارلما وضعمی

رار وقشمهمایناواوینررمیا منابعحقوقاساسنیپیشن ازبنورهاسنتورروشا 8321اک یر

(.99-8/4116:91او )الوحی  ی،ها یاساسیریگراز  تأثیرپذیرف هبرخیازوظا 

هاستکهررااوو اساسیخورمیا اواوینعنار یوظا جمهور یعربیمصریکیاز  وظا 

صنور بن ین8398 هاست.وجهتمایزمزبوررراناوو اساسنیواواوینارگاویکتمایزاایلش

تنظیمش هبورکهلوایحاواوینمکملااوو اساسیایلازتق یمبهمرلسمرر بنرا یتصنویب،

صنرفتصنویبمرلنس،امارررابطهبالوایحاواوینعنار ی8.رسی بای بهتأیی مرلسشورامی

یرارگاهبراواوینارگاویک،مقنناساسنیوظنار مزبنورمرر کافیبور.ررمورروظار اساس

جمهنورباین الیحنهاناوو او خابنا مح ورکررهومقررراش هبورکهرییس94راتنهابهماره

                                                                                                                                                                                                     

نینا.راشنتاشنارهموضنوعنینابنه،4119سالمارس44یپرسهمهیطش ه یبازوگر،یاساسااوو 836مارهرو بن .8
یپرسنهمنهیطکهیبخش.بورش هگنراو ه( یج احکا )یاساسااوو هف مبخشاز(الشورامرلس)اولفصلررماره
نینیتعرایمکمنلاناوو اساسننیاواومزبورمارهکهاستذکربهالز .ش اضافه8398یاساسااوو به8311سالیم44

.بورکرره
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عنوا یکیازاواوینمکملااوو اساسنیراپنسازطنیمراحنلتصنویبوجمهور یبهریاست

باااوو اساسیبنهرارگناهعنالیاناوو اساسنیارجناعپیشازاو شار  برا یتعیینمطابقت  

گیرون یناره .اماررموررسایراواوینارگاویککه یامشمولوظار اساسیرارگاهانرارمنی

892طورج اگاوهمقنرروکنررهبنوروتنهناحکنمکلنیررمنارهخیر،ااوو اساسیحکمیرابه

صار یرارگاهرروظار پسینیبراساسنیبنور رربارهصیحیتاوح8198ااوو اساسیمصوب

اواوینوجورراشت.حکمیکهحقوا اوا مصر یرابهاینوظرسوقرارهبنورکنهسنایرانواوین

هنناهنناوخننواهازحینن موضننوعاتیکننهبننه  ارگاویننک،خننواهازحینن تشننریفا وضننع  

:4188گیرون )طلینه،انرارمنیپررازو ،هماون اواوینعار یررالمرووظار پسنینیرارگناهمی

بهاواوینارگاویکوتمایز  بااواوینعار یاشارهوش هبوروتنها4184ررااوو اساسی.(214

 م مقنناساسیاایلبنهایننبنورکنهررسن اساسیاس فارهش هبور.بهوظرمی«ااوو »ازلفظ

رو،تمنا انواوینرراینبن  یوجورو ارروازهبینهنرارها یااووویواشیازاعمالاوهمقننهطیق

امارراناوو اساسنیفعلنیمصنر،مقننناساسنی8المرووظار اساسیرارگاهگنراو هش هبور.

روبارهبهشناساییاواوینمکملااوو اساسیپرراخ هاسنتوررتمنایزایننرسن هانواوینیعننی

 ی،مرلس،شوراها یمحلی،احنزابسیاسنی،انوهجمهوررهن هاو خابا ریاستاواوینسازما 

هنا یرهن هحقوقو زار یها یاضاییواواوینسازما اضاییه،اواوینمربو بهمراجعوسازما 

ااوو اساسیمقنررراشن هاسنتکنهانواوین848مذکورررااوو اساسیبااواوینعار یررماره

شوو امناانواوینعنار یوماین گا تصویبمیارگاویکباموافقتروسو تع اراعضا یمرلس

شوو بهشنرطیکنهازینکسنو تعن اراعضنا یمرلنسبااکثریتمطلقحاضرینتصویبمی

کم رویاشن .

ررحالحاضرباتوجهبهصنیحیتاوحصنار یرارگناهرروظنار پسنینیبنراساسنیبنور 

ر اساسنیرارگناه،اناوو مکمنلشورکه یارامنهشمولوظااواوین،بازاینموضوعمطرحمی

رجوعبهاحکا رارگاهعنالیاناوو اساسنی،گیرر برا یحلاینمسئلهااوو اساسیرارربرمی

اضاییکهررموررمیراساسیبور اناوو تشنکیی 48سال829راهگشاست.رراضیهشماره
                                                                                                                                                                                                     

یاساسناناوو یعنالرارگاهیعنیاستبورهینیپسوظار االبررهموینیشیپوظار االبررهمیاساسوظار نیا.8
انرارریراتحنتتنأثیاسنیکنهاعمنالحقنوقسینیوانواویمحل یمرلسوشوراها، یجمهوراستیراو خابا نیاواوبر
)منوارکنرریهاوظار ماالجراش    پسازالز نیاواوریوبرساکرریهاوظار ماالجراش    ایلازالز رهن یم

(.4184یااوو اساس899و892
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9 اساسنیررتناریخرارگاهعنالیاناوو،بورهاست8333سال829ومؤسسا محلیبهشماره

بهمیراساسیبور ااوو مزبورحکمکنرر.رربخشنیازرالینلحکنمرارگناه4111ژوینسال

اناوو رارگناهاطنیقراررو42ااوو اساسنیومناره892ررماره«اواوین» م هاستکهکلمه

خنواهعنار یوووع  تعیینوش هاستوبرایناساسوظار اساسنیرارگناهبنرتمنا انواوین،

یاب .از وراکهااوو مورربح طینقاناوو اساسنییکنیازانواوینخواهارگاویک،توسعهمی

بایستتشریفا وضنعانواوینارگاوینککنهرراناوو اساسنیمکملااوو اساسیاستلذامی

ش وچنو رعاینتوشن هاسنتلنذااناوو ذکرش هاستررخصوصاینااوو ویزرعایتمی

ورمغایرباااوو اساسیتشخیررارهش .اگرچهاینحکنمررچنارچوبصنیاوتازاناوو مزب

ررمناره«اواوین»توا گفتکهکلمهصاررش هاستولیبااس ناربهاینحکممی8398اساسی

ااوو اساسیفعلیویزاطیقراررووظار اساسیرارگناهبنرانواوینشناملانواوینمکمنل834

اناوو او خابنا مرلنس1مناره8شور.حکمرارگناهبنهمیراساسنیبنور بنن اسیمیااوو اس

اضناییررچنارچوبصنیاوتاز99سنال46رراضیهشماره4186سال64وماین گا بهشماره

اناوو 848تواو مؤی اینموضنوعباشن  زینرااناوو مزبنورطینقمنارهمی4186ااوو اساسی

لااوو اساسیاستورارگاهعالیااوو اساسیویزازبررسنیمطابقنتاواوینمکمءاساسیجز

   8.  باااوو اساسیخوررار یوکررهاست


 پرسی  نظارت بر قوانین مصوب همه. 3

رهنن گا رابنرا یشنرکتررتواون ری یجمهورمنیرییس»ااوو اساسی،829براساسماره

افععالیکشنوراسنترعنو کنن وایننامنرپرسیررخصوصمسایلیکهمربو بهمنهمه

پرسیبیشازیکموضنوعراویای بااحکا ااوو اساسیررتضارباش .اگررعو برا یهمه

طیقمنارهمزبنور،«.صور ج اگاوهبرا یهرموضوعاورا شورگیر یبای بهرربرگیرر،ری ی

عمنومی یازطریقمراجعهبه رامغایر   باااوو اساسیباوجورممکناستااوو معینی

پرسنیازشنورکنه ینااناوو مصنوبهمنهاالجراشورواینسؤالمطرحمنیتصویبوالز 

مصوویتبرخورراراستورارگاهعالیااوو اساسیراازرسی گیبنهاساسنیبنور   مننع

تواون بنهبررسنیگیررورارگناهمنیکهررالمرووظار اساسیرارگاهارارمیکن یااینمی
                                                                                                                                                                                                     

 .www.cc.gov.eg/dostoureya.aspxاضاییه رر:99لسنه46.اضیهرام8
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مطابقت  باااوو اساسیبپررازر 

صراحتبنهموضنوعوظنار اساسنیبنرانواوینمصنوبگذارا اساسیوعار یمصربهااوو 

اون .بنارهوظنرا مخ لفنیرااراینهرارهاو وحقوا اوا مصنر یررایننپرسیاشارهوکررههمه

برخنیازحقوان اوا »رارر:بیا منی«سیپرسیعمومیورمکراهمه»جابرجاروصارررک اب

راون بااینناسن  اللکنهایننپرسیراازوظار اضاییمصو میمصر یاواوینمصوبهمه

 ور یاسنتکنهازتمنا اواوین،اواوینبر من هازارارهمنرر هسن ن واینناراره،ارارهالنزا 

:8339)وصنار،«قابنل  ضنرور یاسنتابزارها یااووویریگربرتربورهوال زا همهاواررم

(مع ق ون کنهپرسنما 4/4116:31(.ررمقابل،برخنیریگنرازحقوان اوا )الوحین  ی،619

همگاویازماهی شکهاعطا یاخ یاربهرییسکشورررمنوررتقن یمبرخنیمسنایلوانواوین

شنور ومنیهاسنتجن ارارا یصیغهسیاسیبهمنرر بنرا یجویناشن  وظرشنا ررمنورر  

وشن هاورنا   انواوینبنابراین،اگرمرر ررباره  مسایلوانواوینموافنقباشنن تصنویب

پرسنیرسن اویز یشوو ولیباوجوراینن،همنهپرسیمحسوبمیعنوا اواوینمصوبهمهبه

ر شوریعنیموافقتمنربرا یبطی احکا ااوو اساسیومخالفتبا  احکا اراررارهومی

پرسیمطنرحشن هاسنت  انواوینواصنولراتناررجنهبااواوینیااصولمعینیکهررهمه

کنن کنهم نو اناووویفاان ره وویزموافقتمرر تأیین ومنیاحکا ااوو اساسیارتقاومی

ایرارا اساسیهس ن .ررو یره،اواوینمزبورهماون سایراواوینبای ررالمرووظار رارگاه

(8339:611عالیااوو اساسیارارگیرو .اینری گاهرابرخیریگنرازحقوان اوا )وصنار،

جمهنورازایننحنقبرخنورراراسنتکنهکنن .وظراینگروه  استکهرییسویزتأیی می

پرسنیا یسیاسییامعاه هیاااووویرابهپرسما همگاویبگذاررولیباوجوراین،همهمسئله

ا یبناالترازررجنهرهن و  رابنهررجنهشن هبنهمنرر راتغیینرومنییتموضنوعاراینهماه

عمنومیمصنووی یبنه  مسنایلو یره  بهعیار ریگر،مراجعهبنه رااشارتقاومیاصلی

کن .موافقتمرر ابرازحاکمیتمنرر هارااصیحومیره وایرارا اساسی  اواوینومی

ا یمرر ررایننحالنتعینار ازانوهمقنننه8شورکهاوکار  جایزویست.همیرروظرگرف 
                                                                                                                                                                                                     

حقنیاست.اتیوموررحماکنن یتنهااز  مرر استکه  رااعمالمتیحقحاکم»،یااوو اساس6بقمارهمطا.8
همهشنهروو ا ا یبرابرم یهافرصتراریع التوا، یاستکهبراصولبرابریمنشأاوااستوموجبحفظوح  مل

«.جامعهبناوهارهش هاست...
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پنررازروهاراتعیینکررهمیاشررچارچوباواع  یکهااوو اساسی  استکهبهوظیفه

جایزویستکهمس قلعملکن مگرطیقایناواع .پسهنگا ترناوزشازایننچنارچوب،

(.ایننوظنر یاسنتکنهمراجنع4111:98یبنور اسنت)شنی ور،اا امش میخ هبهمیراساس

او .راررسیاساسیوارار یمصررراحکا خورویز  راتأیی کرره

پرسنیوررجنهاناوووی  ورارگاهعالیااوو اساسیبرا یبررسیارزشاواوینمصوبهمه

رولنت»...شن هاسنت:ح ورتیعیت  رربرابروظار اضاییررحکمشررباره  مقنرررا

ش هاع راضکررهاستبااینناسن  اللبهع  صیحیترارگاهرررسی گیبهرعوا یااامه

پرسنیباهمه83918سال99ااوو حمایتازوظا راخلیوامنیتعمومیبهشماره6کهماره

ظنا )تحنتعننوا اصنولحماینتازو8391منیسنال48ررتناریخ4ااوو اساسی824ماره

م ضمناینناصنول8391سال486جمهوربهشمارهراخلیوامنیتعمومیکهمصوبهرییس

بور(باه فتأمینامنیتکشورووظا سیاسی  ومحققساخ نوفعسیاسی  ررحماینت

ا یمحسنوبازوظا راخلیوامنیتعمومیتصویبش هاسنتوبننابراین،ازاعمنالسیاسنی

شنور.باین گفنتکنهایننضاییبراساسیبور اواویناز  برراش همیشورکهوظار امی

ااوو اساسیبنر  تصنریحکنررهاسنترر824اع راضاابلپذیرشویست زیرا وچهماره

جمهورررتق یممسایلرارا یاهمیتبسیارومربو بهمنافعملیحیاتیبنهوااعاخ یاررییس

هناازوظنرسیاسنیاسنت بننابراین،ش  وظرشا ررمنورر  رهن گا برا یجویاهیئتری ی

ممکنویستاینوظرخواهیکهااوو اساسی  رامرازراوس هوماهیت  وه فاز  را

عنوا رس اویز یبرا یبطی احکا ااوو اساسییامخالفتبنا  احکنا تعیینکررهاستبه

پرسنیمطنرحشن همیبااصنولمعیننیکنهررهمنهبهکارگرف هشور.همچنین،موافقتعمو

استایناصولراتاررجهاحکا ااوو اساسنیکنهبنازوگر ی  جنزطینقتشنریفا خناص

رهن .ررو یرنه،ایننموافقنتتأیین ارتقاومی،مرازویست9ااوو اساسی813مصرحررماره

یر باااوو اساسنیاسنتبلکنهکن کهم و ااووویم علقبه  اصولعار یازایرارمغاومی
                                                                                                                                                                                                     

یاسنیسا ینحفسنارررکنهیکس یبرایاسیس یهاتیفعالایحقوقاعمالاییاسیساحزاببهیوابس گ»مارهنیاطیق.8
بنهوابسن هیوزارتنمناصبرف نیپذررمشارکتباوقشنیاخواهستیوزیجاراشتوقش8324سالهیژویاوقیبازایل

 «.بورهباش ...،یس یالیوحزبسوسیحزبمل یاس ثناِبهها،  ارارهواحزاب یرهیرررمشارکتبااییاسیساحزاب

.یفعلیاساسااوو 829ماره.4
.یفعلیاساسااوو 444ماره.9
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تنرازاناوو اساسنیهسن ن  ازپناییناینم و ازلحاظماهیتهماون عمنلاناووویررررجنه

8«.شوو رو،تابعاحکا ااوو اساسیووهای اًتابعوظار اساسیاینرارگاهمیاین

ییپذیرف نهاسنت.رراضنا94سنال814رارگاهارار یمصرویزاینری گاهرارراضیهشماره

پرسیمارهایناضیه،رارگاهارار یتأکی کررصیحیتوظار برتصمیما ارار یکهباهمه

اشررتناریخاون راراررورررالینلحکنمصناررهتصنویبشن ه4(8398ااوو اساسی)96

رهن ومیپرسیماهیتموافقتمرر بااینتصمیما راتغییرهمه»...بیا راشت:44/1/8318

پرسیررخصوصاینتصمیما یکوقشسیاسنیاسنتکنهکهوقشمرر ررهمهبرا یاین

هاستووقشمرر ماهیتااوووی  تصمیما مفهو   موافقتیاع  موافقتبااتخاذ  

ایننامنر»...بهعنیوه،عینار 9.«ره هاراهنگا ص ورشا تغییرومیوح ورمشروعیت  

ااوو اساسیویزمؤی رین گاهاخینر829ررماره«احکا ااوو اساسیررتضارباش ...ویای با

مراتنباواعن پرسنیررسلسنلهاست زیرامفهو عیار ایناسنتکنهانواوینمصنوبهمنه

گیرو .برایناساس،ررصنور مغنایر ترازااوو اساسیارارمیا یپایینحقوایررررجه

تواو ازحضنوراوو اساسی،رارگاهعالیااوو اساسیتنهامرجعیاستکهمیایناواوینباا

 وهارروظمحقوایجلوگیر یکن .
 

 نظارت بر قوانین ملغی. 4
اگرمن نملغنی ثناراناووویمعیننیبنرحنق،گذارالغا یم نااوووییااصیح  توسطااوو 

                                                                                                                                                                                                     

ررتمالحکم.هعلنیهمحال-العلیاهال س وریهالمحکم-هرس وری-4هلسن24.ال عوى8
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces.

راکشنور یوهارهنااینکنن یم یته راکشورتیامناییملوح  کهشورحارثبزرگو یفورطرخاگر»مارهنیاطیق.4
بنامشنور ازبعن خطنرنینابنامواجهنه یبنراراعیسنرما یتصنمجمهنورسیریرارریمبازشا یاساستیصیح یاجرااز

  اتخناذازروز41ظنرفو ینومایمصاررمرر  یبرارا یاهیاویبوکن یماتخاذشوراومرر مرلس یروساوریوزوخست
مرنازارا یناخ نینااعمنالنیحنررشنوراومنرر مرلنساوحنیل.گذارریمیپرسهمهبهرا یاتخاذما یتصمما ،یتصم

منذکوریپرسنهمنهتینماهنینیتعخصوصرر.استیووعو یفررما یتصمازاعممارهنیاررما یتصمازمنظور.«ستیو
یپرسنهمنهیاساسناناوو 96منارهیپرسنهمنهکنهبورو مع ق حقوا اوا ازیبرخ.راشتوجوروظراخ یفحقوا اوا ا یم
بورون مع قن گنریرحقوان اوا کهیحالررره یمجمهورسیری یاتخاذما یتصمبهرابور یااووووصفکهاستینیتقن
یابینارزخصنوصرراان اماتشوکشورسیریاستیسبامرر وافقتمکسبکهاستیاسیسیپرسهمهمزبوریپرسهمهکه
بنالمع نز)رهن یمنانرارخنورهن فراکرراتخاذ  طیقبرکهیماتیتصموومور یضروررا96مارهبهتوسلکهیطیشرا

.استوش هینیبشیپ4186و4184یاساسنیاواوررمارهنیاحکمکهاستذکربهالز (.19-4189:14محمور،
 رر:تمالحکمهمشورهارارمرفهمحال-العلیاهال س وریهالمحکم-هرس وری-94هلسن814ال عوى.9

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces. 



 111دادگاهعالیقانوناساسیمصرونظارتاساسیبرقوانین
 

امکنا اع نراضبنهمیراساسنیبنور   مناوعاز،ریگرا ایلازالغایشم رتنبکنررهباشن 

رر41/6/8332شور.رارگاهعالیااوو اساسیبرا یاولینبارررحکمصناررهررتناریخومی

اضاییچنینوگرشنیراوسنیتبنهتسنر یاواعن حقنوایو ثنار  84سال98اضیهشماره

مسنلماًباین ررجملنهامنور یکنهاز»موجبایننحکنم،رارگناهمقنررراشنت:اتخاذکرر.به

ااعن هملغنیشن  اینناسنتکنهموررتوجنهانرارگینرراضاو رارگاهعالیااوو اساسی

موضنوعِیکنهاشخاصنااعن هازسنو ی  ویستکنهایننگذارماوعازااوو ازسو یحقوای

وشنورشاملحال وهامی  ااع هی ثارااوووررو یره،وگیرو عملیا اجرایی  ارارمی

ر یعننیاصنلرر،مورراع راضانرارگینریاب تحققمییباابطال   ثار،وفعفرر یمس قیم

موررااع هحقوایتسر ی  ااع هبروانایعیاسنتکنهررطنولرورهاجنرا ی  تنازمنا 

شور بنابراین،اگرااع هحقنوایج ین  یجنایگزینااعن هایلنیشنور،الغا ی  حارثمی

یابن وتسنر یااعن هایلنیاززمنا ش هبرا یاجرا ی  تسر یمی تعیینااع هج ی اززما

بنروناظرتنهناوجور من ه،به  شورو ثار  کهررطولرورهاجرا یالغا ی  م وافمی

8.«موضوع  خواه بوراشخاص

1سنال81ریگنررراضنیهشنماره یبنار،حکمرارگاهعالیااوو اساسنیررایننخصنوص

روینهرارگناه4.موررتأکی انرارگرفنت9/4/8334،صاررهررتاریخ«رعوا یاساسی»یاضای

شن هبنهرساو هرگاهثابتشورکنهاناوو اع نراضررارتیا بااواوینملغیاینمفهو رامی

مق ضا ی  هیر ثارااووویوسیتمیراساسیبور   ایلازالغایشبرم عیاعمالوش وبه

                                                                                                                                                                                                     
 رر:مرفوعةعلنیةتمالحکم-المحکمةال س وریةالعلیا-رس وریة-84لسنة98ال عوى.8

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces. 
  موجنببنهرارگناهراینز 1/9/4111خیتنارررصنارره،«یاساسن یرعوا»ییاضا81سال861شمارههیاضن،یهمچن.4

اگنرپس.اب ییم یتسررشویمحارثشیاجراازبع  وچهبرمیمس قاثرباکهاستنیاااوو مورررراصل:»کررمقرر
اسنتشن هلینتکمواورنا احکنامشبنهعملازایلشا یاجزاکهیااووو یهاتیمواعبراینشا یتکوکهیعیواابرااوو 
شن  سنیقبمناعطنفع  ایااوو ش  سیقبماعطفنییتعنکهیایعنیباش یمیرجعاثرم ضمنااوو نیااب ی یتسر
«رام رتنننبکنننرر یگنننذاربنننر  اثنننرکنننهاننناوو اسنننت یایاننناووووااعنننهتحقنننقخیتننناربنننهمننننو تنهنننا  

(www.sccourt.gov.eg) رسنامیر2خیصناررهررتنار،ییاضنا43سنال899شمارههیبهاضتوا یم ی.ررومووهج
اینلاز8336لسنا6بنهشنمارهسنتیزطیاناوو محن94بور مارهیاساسری،اشارهکررکهرر  رارگاهبهم4182سال
 یبورکهالغنانیایایل یهاماون ومووهحکمرارگاهبه یازمیاریکیحکمکرر.4113سال3  باااوو شمارهینیگزیجا

براواعمنالشن وشیکهررطولاجرایکس یبور   ازسویراساسیگذارماوعاع راضبهمتوسطااوو یااع هحقوا
وخواهن شن ابن ییتحقنقمنمیمسن ق یوسیتبهاوم رتبش کهباابطال   ثنار،وفنعفنرر یای   ثارااووو یمق ضابه

.(www.cc.gov.eg)

http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces
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شوروحکنممنفعتاوررطرحایرارمیراساسیبور بهاینطریقمن فیمی،بوش بهاوم رت

(.بهاینترتیب،اواوینملغیویزررزمنرهانواوین8331:888شور)عیاس،بهرررعواصاررمی

مشمولوظار اساسیرارگاهعالیااوو اساسیاراررارو .
 

 نامه داخلی مجلس نظارت بر آیین. 5
کنن رارا یروو کاروهناراساسنیراتنظنیممنی وامهراخلیوهارااوووگذار یکه ییناز ورا

اهمیننتخاصننیرروظننا سیاسننیاسننتوتننأثیرا سیاسننیزیننار یرارر.ح ننیبرخننیاز

بنهشنکلریگنرواناوو اساسنی»وظرا حقوقاساسیکیسیک  رابهاینرلیلکهصاحب

شنمارو  زینراصنرفتنظنیمفعالینتمع ینرمنی« ی  اسنتا یبرا ی  یاتفسیر یبراتوسعه

اشفراتنرازبعن تنظیمنیاسنت.راخلیمرلسویستبلکهباموضوعا رارا یماهیتاساسی

ها یراخلیممکناستمن خلیبنرا یمخالفنتبنااحکنا اناوو وامهعیوهبراین،وضع یین

سا وباوجورتصنریحیباش .ب یناساسییام خلیبرا یتراوزازتفسیرصحیحم و اساس

هنا یوامنهرروضنع ینینباین همنوارهکنهمرنالسرراکثرانواویناساسنیبنرضنرور اینن

باشنن ،بسنیار یازایننبرخنورراراسن قیلکامنلازاصلتفکینکانواموجبشا بهراخلی

وامهرربرابنروظنار اساسنیاواویناساسیایناخ یارواس قیلرابهضرور تابعبور  یین

جلنوگیر یازایننامنراسنتکنه،(.شنای هن فاز  4111:929اون )المن ور،مقی کنرره

وزبنههنایشیناترناوامهراخلیبرا یمرلسبهعننوا ابنزار یبنرا یگسن رشصنیحیت یین

شن هها یرولتیامماوعتازفعالی شب و توجهمرلسبنهحن وراساسنیترسنیمصیحیت

  برا یاوبهکارگرف هشور.

وامنهراخلنیخنورمصنر،پارلمنا رروضنع ینین4186تاایلازتصویبااوو اساسنیسنال

محن تصنویبش وبهوامهراخلیباتصمیمپارلما وضعمیاس قیلکاملراشتیعنی یین

ش .ایناسن قیلازرخالنتهنرمرجعنیرراجرامی،کهمنو بهامرریگر یباش وب و این

گیر یراجعبه  وویزازعرضه  بهرارگاهعنالیاناوو اساسنیبح وری ی،وامهتهیه یین

وامنهکرر.رروااع،اعمالوظار اساسیبنر ینینبرا یوظار براساسیبوروشجلوگیر یمی

راخلیمرلسمشکلبور.اینموضوعبهاراینهوظنرا مخ لنفازسنو یحقوان اوا مصنر ی

وامنهراخلنیمرلنسمیننا یموضنوعررحنالاون کنهاگنر ینینا یمع ق بورهمنررش .ع ه
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تواو بنهرسی گیرارگاهباش ورارگاهرربارهاوطیاق  باااوو اساسیترری راش هباش می

پنذیرشوظرینه،(.ررمقابنل،برخنیریگنر4114:894سیبر  بپنررازر)سنار ی،وظار اسا

راوسن ن  زینرامع قن بورون کنهوظار اتوماتیکرارگاهعنالیاناوو اساسنیراسنختمنی

شنوروارزش ی چراکهمطابقتشریفا ااوو وضعومنیوامهراخلی،ااوو بهشمارومی یین

شنور. بامسنایلارار یارتینا ون ارروازطنرفارارهصناررومنیچو،وامهارار یو ارر یین

راوسن ن  زینراوامهراخلنیمرلنسراسنختمنیهمچنین،پذیرشایرارمیراساسیبور  یین

شور)سنالما ،مع ق بورو کهعملپارلماویازصیحیترارگاهعالیااوو اساسیخارجمی

4184.)

وامنهراخلنیمرلنسرروظنا سنابقمصنر،مقننناساسیبر یینباتوجهبهع  امکا وظار 

-وامهراخلیمرلسراتغیینررارتنابن ینطریقهوضع یین4186اساسیررااوو اساسیسال

وامنهمرلنس ینین»اناوو اساسنی،881وسیلهوظار اساسیبر  ممکنشنور.مطنابقمناره

چگووگیاورا وظنایفواخ ینارا ،حفنظراخلیخوررابرا یسازما رار فعالیترر  ،

وامنهباین ازطرینقفراینن کن .این ینینوظمرروویمرلسوکیفیتتصویبااوو وضعمی

شنوو ها یپارلماویکهازطریقفراین ااوووگذار یوضعمنیوامه یین«.ااوووگذار یوضعشور

شننوو واینننطریقننهوضننعرارا یارزشانناووویهسنن ن یعنننیررشننماراننواوینگنراونن همننی

هناراررکشنورهاییکنهوظنار بنراساسنیبنور ها یمزبور،وظار اساسیبنر  وامه یین

وامنهراخلنیمرلنسوماینن گا کن .برایناساس، یینکنن تسهیلمیاواوینراشناساییمی

وبنا8گینررمنیمراتباواع حقوایررجایگاهاواوینصاررهازپارلمنا انرارمصرررسلسله

وامنهتوجهبهصیحیترارگاهعالیااوو اساسیمصررروظار براساسیبور اواوین، ینین

راخلیمرلسویزمشمولوظار مزبوراست.



 المللی     نظارت بر معاهدات بین. 6
المللنیاسنتکنهمعاهن هعینار ازتوافنقبنین»،8343عه وامنهوینن4براساسبن یکماره

المللازسو یچن کشورمنورراینولوتصنویبموجبمقررا حقوقبینر ک ییوبهصوبه
                                                                                                                                                                                                     

مزبنوروامنهنینی یاناوووارزش ینمؤزیو4184سال8شمارهبهن گا یومامرلسیراخلوامهنیی وضعبهمربو ااوو .8
.است
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وظرازعنوا خاص  واعمازاینکهررسن  یواحن ینارررویناچنن ارارگرف هباش .صرف

وگرشکشورهاررخصوصجایگاهیکنهانواویناساسنی«.سن مرتیطبههممنعکسش هباش 

جملهخنورم نو اساسنیشا وازالمللیوسیتبهسایراواوینراخلیبینشا بهمعاه ا راخلی

:اراررچهناروگنرشهتوا   کنن م فاو استکهمیمراتباواع حقوایاعطامیررسلسله

ترازااوو اساسنیالمللیرارا یارزشپایینالمللیبرااوو اساسی،معاه هبینبرتر یمعاه هبین

المللیرارا یارزشااوو عار یوع  تعیینجایگناهمعاهن هزااوو عار ی،معاه هبینوباالترا

جمهنور یرینیس»اناوو اساسنیمصنر828المللیوسیتبهاواوینملیجا یرار.مطابقمارهبین

المللنیرامنعقن وپنسازموافقنتمرلنسبیاوگرروابطخارجیکشوراسنتومعاهن ا بنین

کن .اینمعاه ا بع ازاو شنارمطنابقاحکنا اناوو اساسنیرارا یاراتأیی میهوماین گا   

ارزشااووویهس ن .معاه ا صلح،پیما باریگرکشورهاومعاهن اتیکنهمربنو بنهحقنوق

رهن هگذاش هشور.ایننمعاهن ا تنهنابعن ازپرسیشهروو ا ری یحاکمیتاست،بای بههمه

8«.پرسیمصوبخواهن بور...رهن هررهمهوو ا ری یاعی موافقتشهر

المللیبعن موجب وچهمقنناساسیبر  تصریحکررهاستواضحاستکهمعاه ا بینبه

هاازحی اوعقاروتصویبوازاجرا یتشریفا اساسیوشرایطااووویموررویازراجعبه  

رسنن .ررطور یکهبهررجههنرارها یاساسیومیبه تنهاارزشااوو عار یرارارو ،او شار

المللننیرراننواویناساسننیسننابقمصننرویننزچنننینوگرشننیوسننیتبننهجایگنناهمعاهنن ا بننین

ولیباوجوراین،راجعبنهوظنار اساسنیرارگناه4مراتباواع حقوایوجورراشتسلسله

وگنرش8398وو اساسنیالمللنیررزمنا حاکمینتاناعالیااوو اساسیبنرمعاهن ا بنین

9المللنیحقوا اوا ورس گاهاضام فاو بور.حقوا اوا مع ق بورو کهتمنا معاهن ا بنین

هابهارزشااوو گیرو واس نار  ررالمرووظار اساسیرارگاهعالیااوو اساسیارارمی

و6کمی یکشنورراخلیمعاه ا بور امارسن گاهاضنابنینمعاهن ا مربنو بنهاعمنالحنا

معاه ا ریگرتمایزاایلش هبورواع قارراشتکنهمعاهن ا رسن هاولازالمنرووظنار 
                                                                                                                                                                                                     

.رارراشارهیالمللنیبمعاه ا وضعن یفرابهن گا یومامرلسیراخلامهونیی 4184سال8شمارهااوو 839ماره.8
.4184یااوو اساس862وماره8398یاساسااوو 828ماره.4
سیرینتوسطها   ییتأکهیمعاه اتوش یم ییتأجمهورسیریتوسطمرر مرلساطیعباتنهاکهیمعاه اتازاعم.9
(.کشوری یحاکماعمالبهمربو معاه ا )بورمرر مرلسوافقتمبهمنو جمهور
.رارروجورماواوشیپهمومصررولتا یمکهاستیروابط  ی یحاکماعمالازمقصور.6
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گیرون .حکنمشوروتنهامعاه ا رس هرو ررالمرومزبورارارمیاساسیرارگاهخارجمی

ینهژاوو48وحکمرارگاهعنالیاناوو اساسنیررتناریخ44/2/8363رارگاهارار یررتاریخ

احکامیهس ن کهاینوگرشرااتخاذکررو ولنیبناوجنوراینن،وهنارراررسنی83168سال

ژوینن83اضناییررتناریخ86سال81اساسیررحکمریگرشرررسی گیبهاضیهشماره

المللیشایس هاستکهموضوعوظار رارگاهعالیااوو معاه هبین»بیا راشت:83394سال

ارگاهحقراررکهبرح وراساسیبور   ازوظرموضوعیبعن ازاطمیننا اساسیباش ور

ازصحتتشریفا شکلی)مراحلاوعقناروتصنویب(کنه  معاهن هبنرا یانرارگنرف نرر

(.4/4116:811)الوحی  ی،«ررجهاواوینراخلیطیکرروظار کن ...

اناوو اساسنیراجنعبنهوظنار بنرباتوجهبهرویهاتخاذ یرارگناهعنالی4184مقنناساسی

وبینا 9المللیرایکسا کررهبورالمللی،فراین وضعمعاه ا بیناساسیبور معاه ا بین

وسنیلهوظنار اساسنیراشتکهتما معاه ا رارا یارزشااوو عار یهسن ن تنابن ینمی

بناایننحکنممقننن4186هاراتسهیلکن .تسهیلاینوظار رراناوو اساسنیرارگاهبر  

ا یکنهبنامقنررا اناوو اساسنیمغنایراسنتیناموجنبتصویبهنرمعاهن ه»...اساسیکه

بیشن رشن هاسنت زینراررصنور 6«واگذار یهربخشیازالمروکشورشنورمرنازویسنت

ا یوورور  بهوظمحقوای،رارگاهعالیااوو اساسیکهتنهنامرجنعتصویبچنینمعاه ه

تواون ازحضنور  معاهن هرروظنمبینیش هاستمیحررصیاوتازااوو اساسیپیشصال

ا یکهبای به  توجهراشتایناستکهبراساسحکممزبور،حقوایجلوگیر یکن .وک ه

جمهورمنو بنهموافقنتمرلنسهاتوسطرییسا ی،اعمازمعاه اتیکهتأیی   هرمعاه ه

جمهورمنو بنهموافقنتشنهروو ا هاتوسطرییسمعاه اتیکهتأیی   وماین گا استو

پرسنیاسنت،ررالمنرووظنار اساسنیرارگناهعنالیاناوو اساسنیانراررهن هررهمهری ی
                                                                                                                                                                                                     

ازبعن وکشنورهانینانیبنمشن رکیرفناعطیشنرامیتنظنجهنتیعرب یکشورهاهیاتحارچارچوبررمعاه هنیا.»8
وکشنوروجورحفظه فبامعاه هنیابامصررولتاگرو...استش همنعق شا یوظام یروهایوم ح  یرهیرسیتأس

وشنوریمنمحسوباشیالمللنیبروابطبهمربو مسایلاز  کن موافقت  یخارجتیامنو رامشطیشرابر ورر 
ییاضناوظنار المنروازاسنتس هیشاکهرشویمررجی یحاکماعماللیذوراو یمیمق ضرا  کشوریعالاستیس

 .«شورخارجیاساس

.استبورهیعربیالمللنیبباوکسیتأسمعاه هبور یاساسااوو بامطابقتمورررر.4
.کن یم ییتأراها  شوراومرر مرلسموافقتازپسومنعق رایالمللنیبمعاه ا جمهورسیری.9
.یاساسااوو 828مارهلیذ.6
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بیاوگررامنهوسیعاینوظار است.گیررکهرروااعمی



 جمهور  نظارت بر مصوبات قانونی رئیس. 7
اگنرررزمناویخنارجازوشسنتمرلنسوماینن گا »اساسنیمصنر،اناوو 824براسناسمناره

تواو بهتأخیراف ن موضوعیرخره کهبای هرچهزورتروسیتبه  اتخاذتصمیمشوروومی

کن تاموضوعبنهمرلنستقن یمجمهوراعضا یمرلسرابرا یوشستفور یرعو میرییس

تواون مصنوبا اناووویجمهنورمنیباش رینیسشور.اگرمرلسوماین گا هنوزتشکیلوش ه

کهتقن یم  مصنوبا بنهمرلنسوبحن وخوررارراینخصوصوضعکن مشرو بهاین

روزازتشکیلمرلسج ین اورنا شنور.اگنر82هاظرفهاوتصویب  مذاکرهراجعبه  

کرهارارگیرروینااینناینمصوبا وهبهمرلسارایهشورووهتوسطمرلسمورربح ومذا

کهبهمرلستق یمشورامابهتصویبمرلسورس رراینصور اع یارااوووی  مصوبا بنا

کنهوینازبنهصن ورتصنمیمیررایننلحاظاثرعطفبماسیقش  ازبینخواه رفتب و   

فصنل ثنارکهوظرمرلستصویبتأثیر  مصوبا رررورهسابقیاحنلوموررباش مگر  

شور،وضعمصنوبا اناووویطورکهمشاه همیهما 8«.واشیاز  مصوبا رراینرورهباش 

مرلنس-النفاون از:جمهورمنو بهرعایتشرایطیاسنت.ایننشنرایطعینار توسطرییس

جمهنور یوجنورضنرور عاجنلراتشنخیررینیس-بوماین گا هنوزاو خابوش هباش ،

تقن یمایننمصنوبا بنهمرلنس- هصناررهمغنایربنااناوو اساسنیویاشن ،مصوب-پره ،

4روزازتاریختشکیلوخس ینجلسه  اورا شور.82وماین گا ظرف
                                                                                                                                                                                                     

.اسنتکنررها ینبلیتفصنبنهرامزبورن یفرا4184سال8شمارهبهن گا یومامرلسیراخلوامهنیی 834تا839موار.8
ازیواشن ثنارفصنلوحنلبهایکن بیتصوراسابقرورهرریااووومصوبهریتأثمرلساگر»...وامه،نیی 836مارهطیق
...«.شوریممن شریرسمروزوامهررمرلسمصوبهحالتنیاررربپررازرورهنیاررمصوبه  
.بنوروش هاعطاءجمهورسیریبهیااووومصوبا ووعنیاوضعاریاخ 4184سالیاساسااوو ررکهاستذکربهالز .4
ازیاناووومصنوبا ونوعنیناوضعاریاخ بور رارابرعیوهجمهورسیری،8398یاساسااوو ررکهاستیحالررنیا

نیناطینق.بنورشن هیننیبشیپااوو   811مارهررکهبوربرخوررارزیویااووومصوبا از یگریرووعوضعتیصیح
سنو روتیناکثربنامنرر مرلنس یسنواز یتفنوبنهبنناوییاسن ثناطیشنرارروضرور هنگا جمهورسیری»ماره،
موضنوعا   رروباش ینیمعم   یبرا یبامزبور یتفو.کن وضعیااوووارزش یرارامصوبا تواو یمشیاعضا

ازبعن جلسنهنیاولنررمنرر مرلنسبنه یبامصوبا نیا.شورمشخرباش یمیمی ن  برکه یایمیاوومصوبا نیا
رریوگارارمرلسبیتصووررموشورمیتق ایوشورمرلسمیتق مصوبا نیاچناوچه.شورمیتق  یتفوم  ا یپا

ینتیمهنگنا مصنوبا نیاوضع:بورممکنحالترورریااووومصوبا وضعوااع،رر.«شوریملغوها  یااوووارزش
.گذارااوو  یسواز یتفوبامرلسوجورهنگا مصوبا نیاوضعومرلس
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جمهورب و رعایتاینشرایطمیارر بهوضعمصوبا ااووویکن اثر یکنهچناوچهرییس

وبا است زیرارارگاهعالیااوو شورمیراساسیبور   مصبراینع  رعایتم رتبمی

اساسیررتع ار یازاضایابهمیراساسیبور مصوبا ااووویصاررهازاوهمررینهبنهاسن نار

تنوا بنهعنوا وموونهمنیاو حکمکررهاست.بهشا ویورهکهحایزشرایطالز برا یوضعاین

ارگناهعنالیاناوو اساسنیبنهر،اضاییاشنارهکنررکنهرر  اضنیه4سال41اضیهشماره

ررخصنوصبنازوگر یبرخنیازانواوین8393سنال66میراساسیبور مصوبهااووویشماره

احوالشخصیهحکمکررباایناس  اللکنهحالنتضنرورتیکنهتسنریعرروضنعاناوو را

ناضاییویزرارگاهبننابنرهمنی81سال82ضرور یسازروجورو اش هاست.رراضیهشماره

ررخصوصاضافهکرر بن 8318سال826اس  اللبهمیراساسیبور مصوبهااووویشماره

حکم8311سال32هارربرابرعیبووقربهشمارهااوو صیاوتازارزش96ج ی بهماره

ممکننناسنتاینننپرسنشمطننرحشنورکننه یناتصننویبمصنوبهانناووویرارا یایننرار8.کنرر

ساز ی  مصوبهازعایتشرایطوضع(توسطمرلسوماین گا پاکمیراساسیبور )ع  ر

شور بای گفتکهاثرتصویبمصوبهااووویتوسطمرلسوماینن گا اینایرارمحسوبمی

که  راازاینرارمیراساسنیبنور پناککنن .تنهااس مراراجرا ی  مصوبهاستب و این

اساسیبراینمصنوبا محن وربنهرسنی گیشنکلیعیوهبراین،وظار رارگاهعالیااوو 

پررازر.هامیویستبلکهرارگاهازحی ماهو یویزبهوظار بر  


 گیری نتیجه

ااوو اساسیرکناصلیبافتوظا سیاسیوساختحقوایهرکشنوراسنتوصنیاوتاز  

وتنظنیماا ن ارا عنوا زیربنا یوظا حقوایملیوعاملتضمینحقوقبنیناریناشنخاصبه

بهرارگاه8398حاکمیتضرور یاست.رروظا حقوایمصرصیاوتازااوو اساسیررسال

عننوا رارگناهیخنارجازسناخ ارعالیااوو اساسیاعطاش ومقنناساسیوهارمزبوررابه

.ررحنالشکلرار«تمرکزوظار اساسی»ها یعار یوررراس ا یوظریهمراتییرارگاهسلسله

4186حاضننررارگنناهعننالیانناوو اساسننیررمقننا وهننارصننیاوتازانناوو اساسننیسننال
                                                                                                                                                                                                     

 رر:تمالحکمهعلنیهمرفوع-العلیاهال س وریهالمحکم-هرس وری-81هلسن82ال عوى.8
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces. 
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هاوظار اساسیبراواوینوتریناینصیحیتها یم ع ر یرابرعه هراررکهمهمصیحیت

مقررا است.وظار اساسیرارگاهعالیاناوو اساسنیبنرانواوینرراالنبوظنار پسنینی

شنورکنهایننموضنوعحکاینتازوظنا وظنار اساسنیاواوینراشاملمنیالمرووسیعیاز

اتخناذ یرارگناه،انواوینعنار ی،انواوینکار م ووااعیررمصرراررچراکهباتوجهبهرویه

وامنهراخلنیمرلنس،پرسنی،انواوینملغنی، ینینمکملااوو اساسنی،انواوینمصنوبهمنه

جمهورررالمنرووظنار اساسنیرارگناهجنا یرییسالمللیومصوبا ااووویمعاه ا بین

ااوو اساسیرربارهوظار اساسیرارگناهعنالیاناوو اساسنیبنر834گیرو .حکممارهمی

طورمطلقوب و هیراس ثناییذکرش هاستوکلمهاواوینرراینمنارهاواوینومقررا به

ج ی وانواوینمصنوبپنسازتصنویباعمازاواوینمصوبپیشازتصویبااوو اساسی

وینزهماونن سنایر4186  است.ررو یره،اواوینمصوبپیشازتصویبااوو اساسیسنال

تواون موضوعوظار اساسیرارگاهعالیااوو اساسنیانرارگیرون .الز بنهذکنراواوینمی

رزما حاکمیتااوو استکهبیش راضایا یاساسیمطروحهوزررارگاهعالیااوو اساسیر

هنااساسیفعلیپیرامو اواوینمزبوربورهاستورارگاهویزبهمیارر وظنار اساسنیبنر  

ا یبراسناسروینهکررهاست.باوجوراین،ااوو بازوگر یااوو اساسیرروظا حقوایمصر

 زینراینررگکهمحکمهاساسیتاکنو اتخاذکررهاسنتررراینرهوظنار اساسنیانرارومنی

پذیرشتابعبور ااوو اساسیرربرابنروظنار ایننرارگناهترناوزازرارگاهمع ق استکه

براصیحا ویز"ااوو بازوگر یااوو اساسی"شورووهار وا ح ورصیحیتمحسوبمی

کنن .شنایا ذکنراسنتکنهاشخارجومیره و  راازماهیتاساسیموضوعراتغییرومی

تواو بهخنروجازارارهانوهمؤسنساصنلیا وظار اساسیبربازوگر یااوو اساسیمیفق 

بنار یبنرا یوظنا تواو و ایجزینا ب و هیرمرازاتیمنررشورووهای اًفق ا اینوظار می

رو،شایس هاستکهوهارصیاوتازااوو اساسنیررایناساسیوسیاسیکشورراش هباش .از

ا یتفسنیرکنن تنااناوو بنازوگر یگوونهرخورازکلمهاواوینتر ی وظرکن و  رابنهتفسی

ااوو اساسنیررالمنرووظنار اساسنیاوحن االازحین شنکلییعننیوظنار بنرحن ور

موضوعی،زماوییااوضاعواحوالبازوگر یااوو اساسیارارگیرر.
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 منابع 
 یفارس -الف

 ها کتاب

تهرا :او شارا جنگل.،،چاپاولمیاویحقوقاساسی(،8911)،عیاسی،بیژ -

راررسننیاساسننیتطییقننی مطالعننهمینناوی،(،8939)،ممننامی،محمنن مهنن  یوریگننرا -
تهرا :پژوهشک هشورا یوگهیا .،،چاپاولها یوهارراررسیاساسیساخ ارهاوصیحیت

اکینرگرجنی،ترجمنهعلنی،،چاپرو سیها یااوو اسارارگاه(،8939)،فاورو،لویی-

 تهرا :میزا .



 عربی -ب

 هاکتاب

رارالنهضنه:،القناهرهاصنولواحکنا القناوو ال سن ور ی(،4114)،سار ی،جورجشفیق-

العربیه.

،المحکمننهال سنن وریهالعلیننا،وشننأتها،تشننکیلها،اخ صاصنناتها(،8331)،عینناس،حننافظ-

الطیاعه.رارالثقافهللنشروالقاهره:

:،القناهرهالراابهال س وریهعلیاإلمفنالال شنریعی(،4184)،عارلالعی الرحمن،جواهر-

رارالنهضهالعربیه.

رارالنهضهالعربیه.:،القاهرهاالس ف اءالشعییوال یمقراطیه(،8339)،وصار،جابرجار-

عشننرحالمیننار یال طننورا ال سنن وریهفننیفلسننطینمنن(،8/4116)،الوحینن  ی،ف حننی-
مطابعالمق ار،الطیعهالرابعه.:،مزه"الرزءاالول"ال س وریهالعامه

القضنناءال سنن ور یفننیفلسننطینوفقننانحکننا القنناوو (،4/4116)،الوحینن  ی،ف حننی-
رارالمقن ارمنزه:،االساسیالمع لومشروعااوو المحکمهال سن وریهالعلینانرراسنهمقارونه

لطیاعه.ل
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 ها لهمقا

،مرلهال سن وریه،«الراابهال س وریهعلیالییحهالیرلماویه»(،4184)،سالما ،عی العزیز-

السنهالعاشر،الع رالثال والعشرو .

،مرلنهال سن وریه،«راابهاإلمفنالفنیالقضناءال سن ور ی»(،4113)،سالما ،عی العزیز-

رر من شرش هالسنهالسابع،الع رالخامسعشر

. http://www.f-law.net/law/threads/26009- ال س ور ی-القضاء-فی-اإلمفال-راابة  

،مرلهاالج هارالقضایی،«الراابهالقضاییهعلیرس وریهالقواوین»(،4111)،شی ور،جلول-

الع رالرابع.

مرلننهجامعننهرمشننقللعلننو ،«الراابننهعلننیرسنن وریهالقننواوین»(،4188)،طلیننه،وسننرین-
،الع رانول.49،المرل االا صاریهوالقاووویه

معالرهام ناعالیرلما عنممارسهاخ صاصهال شریعیفی»(،4182)،محم حسن،حی ر-

،السنهالسابعه،الع رالرابع.مرلهالمحققالحلیللعلو القاووویهوالسیاسیه،«القاوو الوضعی

اابهعلیرس وریهانوظمنهال اخلینهومنهرهنافنیخصایرالر»(،4111)،الم ور،رشی -

.8،جامعهالکویت،الع رمرلهالحقوقالکوی یه،«ال طییقالمغربی
 


