بیستویکم،شماره،46پاییز8931
فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سال 

دادگاه عالی قانون اساسی مصر و کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در
حقوق مصر
جواد تقیزاده - 1مرتضی نجابتخواه - 2وحید باکویی کتریمی

3

دریافت -1331/2/33 :پذیرش1331/2/22 :

چکیده
تضمینجایگاهواال یااوو اساسیرربنینهنرارهنا یحقنوای،اا ضنا ی رارارر
کهسازوکارمؤثر یبرا یصیاوت رروظرگرف هشور.لذا،توجهبهترربهریگنروظنا -
ها یحقوایوازجمله،وظا حقوایمصر،چهبسامنیتواون بنهتیینینسنازوکار یمنؤثر
برا یصیاوتازااوو اساسیررایرا کمککن .رراینبارهبای اشارهکنررکنهمقننن
اساسیمصرررسال8398باتوجهبهمسئلهضنرور صنیاوتازاناوو اساسنی،رارگناه
عالیااوو اساسیراشکلرارهاست.اینوهارررحالحاضنرصنیاوتازاناوو اساسنی
سال4186رابرعه هراررکهررماره834ااوو اساسیوماره42اناوو رارگناهعنالی
ااوو اساسی،تحتعنوا وظیفه«وظار اساسیبراواوینومقررا »به تصریحش ه
است.از وراکهاواوینرروظا حقوایمصرم نوعهس ن ،الزمهکار م  یوظا وظار 
اساسیبراواوین ،استکهتما اواوینررالمرووظار اساسیرارگناهجنا یگیرون .
برایناساس،اواویناعمازعار ی،مکملااوو اساسی،مصوبهمهپرسی،اواوینملغی،
یینوامهراخلیمرلس،معاه ا بینالمللیومصوبا اناووویرینیسجمهنورموضنوع
وظار اساسیرارگاهمزبورارارمیگیرو .باوجوراین،ااوو بازوگر یااوو اساسنیاز
رایرهوظار اساسیاینرارگاهخارجاست.رراینمقالهکار من  یوظنار اساسنیبنر
اواوینررحقوقمصرمورربررسیارارگرف هاست.

واژگان کلیدی :ااوو اساسی،رارگاهعالیااوو اساسی،وظار اساسی،مصر
.8راوشیارحقوقعمومیراوشگاهمازو را ،ایرا (وویسن همسئول)jtaghizadehd@yahoo.com
.4راوشیارحقوقعمومیراوشگاهمازو را ،ایرا m.nejabatkhah@gmail.com
.9کارشناسیارش حقوقعمومیراوشگاهمازو را ،ایرا bakoei.v66@gmail.com
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مقدمه
ااوو اساسی،میثاقملیوعاملساما رار بهمناسیا وهارها یسیاسیوتضنمینحقنوق
و زار یها یشهروو ا بهشمارمیرور.اینسن اساسیکهمییناصولوارزشهنا یبنینارین
یکوظا حقوایاست،اا اروثیا بیشتر یوسنیتبنهانواوینعنار یرارروانواوینریگنر
می نیبراصل«حاکمیتااوو اساسی»براساس ایرارشن هواعمنالمنیشنوو (ممنامیو
ریگرا ،بهوقلازتروپر.)84:8939،وظا  ها یحقنوایبناتوجنهبنهاهمینتایننمسنئلهیعننی
تضمیناح را وبرتر یااوو اساسی،باایرارساماوها یبرا یبررسیمطابقتیاعن مغنایر 
اواوینسطوحمارو باااوو اساسی،حفاظتازعنالیتنرینسنن حقنوایوسیاسنیجامعنهرا
تضمینمیکننن (عیاسنی.)889-811:8911،بنهطنورکلیازایننسناماوهبنهعننوا «راررسنی
اساسی»یارمیشور.راررسیاساسیرربرخیکشورهاماون ایاال م ح ه مریکابهمرموعه
رس گاهاضاییسپررهش هاستکهاز بهعنوا الگو ی مریکاییراررسیاساسیونا بنرره
میشورورربرخیکشورهاویزرراالبیکوهارویژها یتحتعناوینیچنو رارگناهاناوو 
اساسیوشورا یااوو اساسیاعمنالمنی شنورکنهالگنو یاروپناییراررسنیاساسنیوامین ه
میشور(فاورو.)48:8939،مقنناساسیمصرررسال8398الگو یاروپاییصنیاوتازاناوو 
اساسیرابرگزی هوراررسیاساسنیراررصنیحیترارگناهعنالیاناوو اساسنیانرارراره
است.صیحیتها یرارگاهعالیااوو اساسیررماره834ااوو اساسیسنال4186واناوو 
شماره61سال8393راجعبهرارگاهتعیینش هاو .اینصنیحیتهنارامنیتنوا رررورسن ه
کلیجا یرار:صیحیتها یمیرازوظار اساسیبراواع حقوایوصنیحیتهنا یمربنو 
بهوظار اساسیبراواع حقوای.ازجملهصیحیتها یرس هاولمنیتنوا بنهرسنی گیبنه
اخ یفررصیحیتایرابیوسلییمیا مراجعووهارها یاضاییاشارهکرر.وظار اساسی
صیحیتها یرس هرو ومهمترینعنوا صیحیتهااست.

براواوینومقررا جزء
براساسماره834ااوو اساسیوماره42ااوو شنماره61سنال8393راجنعبنهرارگناه،
رارگاهعالیااوو اساسیتنهامرجعیاستکهوظار براساسیبنور انواوینومقنررا (رر
االبوظار پسینی)رابرعه هراررومحاکمووهارها یرارا یصیحیتاضاییازهرونوعو
ررجها یصیحیتوظار برمطابق تیاعن مغنایر انواوینومقنررا بنااناوو اساسنیرا
برعه هو ارو .از وراکهاواوینرروظا حقوایمصرم ننوعهسن ن وشناملانواوینعنار ی،
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اواوینمکملااوو اساسی،اواوینمصوبهمهپرسی،اواوینملغی ،یینوامنهراخلنیمرلنس،
معاه ا بینالمللیومصوبا ااووویرییسجمهورمیشوو ،اینمقالهررص رپاسخبهاینن
سؤالاستکه یاوظار براساسیبور تما ایناواوینبارارگاهعالیااوو اساسنیاسنت 
بهعیار ریگر ،یااصلوظار رارگاهعالیااوو اساسیعا استوشاملکلیههنرارهنا ی
ااووویمیشور 

 .1نظارت بر قوانین عادی
براساسماره818ااوو اساسیمصر،مرلسوماین گا مسئولیتااوو گذار یررکشنورو
تصویبسیاستها یعمومیرولت،بروامهعمومیرش وتوسعهاا صنار یواج مناعیوبورجنه
عمومیکشورراعه هراراست.مارهمزبورمرلسوماین گا رارراجرا یاینموارربنهرعاینت
احکا ااوو اساسیمکلفکررهاستیعنیمرلسوماین گا ومیتواو ااووویراوضعکن کنه
باااوو اساسیمغایر راش هباش .یکووعازایناواوین،انواوینعنار یاسنتکنهبنااکثرینت
مطلقحاضرا مرلستصویبمیشوو بهشرطیکهازیکسو تعن اراعضنا یمرلنسکم نر
ویاشن .ررصور تصویبااوو عار یمغایرباااوو اساسیوورور بنهوظنمحقنوایمصنر،
وهار یالز استکهازحضور ااوو رروظمحقوایجلوگیر یکن .از وراکهمقنناساسنی
رارگاهعالیااوو اساسیراتنهامرجعصالحرروظار براساسیبور اواوینتعیینکررهاسنت
ترری  یویستکهااوو عار یرابای ررزمرهانواوینمشنمولوظنار اساسنیرارگناهگنراون .
رویهرارگاهعالیااوو اساسیویزصراح اًاینموضوعراتأیین منیکنن زینرارراحکنا خنور
بهصراحتبیا میراررکهوظار اساسنیایننرارگناهبنرانواوین بن و شنک،انواوینعنار ی
مصوبمرلنسراشناملمنیشنوروایننوظنار هنمازحین شنکلیوهنمازحین مناهو ی
میباش 8.الی هعیوهبراینکهایرارا شکلیوماهو یواررهبنراناوو عنار یمصنوبمرلنس

می تواون موضوعوظار رارگاهعالیاناوو اساسنیانرارگیرون ،مسنئلهریگنر یتحنتعننوا 
«مفلتااوو گذار ی»4ویزممکناستموضوعوظار رارگاهباش 8.
.8ازبابومووهرراضیهشماره824سال81اضنایی(صناررهررتناریخ)8331/8/4واضنیهشنماره811سنال49اضنایی
(صاررهررتاریخ)4114/8/82بهاینموضوعاشارهکررهاست).(www.sccourt.gov.eg
.4اإلمفالال شریعی.
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ررتعریفوظار برمفلتااوووگذار یبای گفتکهاگرااوو گذاربهمقنررا گنذار یرر
رابطهبایکیازموضوعاتیکهررصیحیتاوستبپررازرولیاینمقنررا گنذار یراخنواهاز
رو یعم یامسنامحهبنه طنورکامنلاورنا و هن ینامقنررا مزبنورتمنا جواونبموضنوعرا
رربروگیرر،بهطور یکهمنرربهتع  یبهتضمیناساسیموضنوعمقنررا گنذار یشنورمفلنت
ااوووگننذار یتحقننقمننییاب ن (سننالما 4.)4113،برخننیازوظننا هننا یصننیاوتازانناوو اساسننی
بهصراحتصیحیتوظار برمفلتااوو گذار یرابرا یوهارراررسنیاساسنیخنورررسنن 
اساسیپیشبینیکررهاو ورربرخیریگرازوظا هاویزوهارراررسیاساسنیصنیحیتخنویش
رروظار برمفلتااوو گذار یرابه رمنموینورونرصنریحررمنورر بنهرسنمیتشنناخ ه
است.رس هسو ازوهارها یصیاوتازااوو اساسیوهارهاییهس ن کهمسئلهوظنار بنرمفلنت
ااوو گذار یررم نااوو اساسیورررویهوهارها یراررسیاساسنی هنامشناه هومنیشنور
(سالما .)4113،وظا مصرجزءوظا هاییاستکهررااوو اساسی بهوظنار رارگناهعنالی
ااوو اساسیبرمفلتااوو گذار یتصریحوش هاستامنارارگناهایننحنقرابنهخنورشراره
استتابرمفلتااوو گذار یوظار کن وازمیا روشها یچهارگاوهبرا یحلمسنئلهمفلنت
ااوو گذار ی9روشحکمبهمیراساسیبور م نم ضمنمفلترااو خابکنررهاسنت.رارگناه
عالیااوو اساسیازهما اوایلفعالیتخورباایرارمفلنتااوووگنذار یمواجنهشن ورراب ن ا
.8الز بهذکراستکهوظار رارگاهعالیااوو اساسیبرمفلتااوووگذار یتنهامربو بهاواوینعار یویسنتبلکنهرر
یکن .
خصوصاواوینمکملااوو اساسیومصوبا ااووویرییسجمهورویزمحکمهاینووعوظار رااعمالم 
راابة-اإلمفال-فی-القضاء-ال س ور ی2. http://www.f-law.net/law/threads/26009-
الز بهذکراستکهمفلنتااوووگنذار یموضنوعوظنار رارگناه(مفلنتجزینی)ویاین بناسنلبصنیحیتازسنو ی
ااوووگذاروسکو رربارهمقررا گذار یازسو یااوو گذاراش یاهشور.
.9اینروشهاعیار او از.8:احکا کاشف:رراینروش،وقشااضیاساسیبهصرفکشنفوجنورتخلنفازاناوو 
یشور.بهعیار ریگر،وقشااضیاساسیرراین
اساسیبهطورعا وازجمله،تخلفوجورمفلتااوووگذار یمح ورم 
یکن ب و اینکهامکنا 
روشازصرفکشفوجورمفلتااوووگذار یو گاهیرار بهاوهمقننهررمورر تراوزوم 
حکمبهمیراساسیبور برا یاوباش .4.احکا توصیها ی:ررایننروش،وقنشااضنیاساسنیبنهصنرفکشنفوجنور
یسازروازاوبهشیوهها یم عن ر یررخواسنتجینرا اینن
یشوربلکهااوو گذاررا گاهم 
مفلتااوووگذار یمح وروم 
یکن اگرچهرروهایتاوهمقننهملز بهپاسخبنهایننررخواسنتویسنت.9.حکنمبنهمیراساسنیبنور من ن
مفلترام 
م ضمنمفلت:رراینروش،ااضیاساسیحلمسئلهمفلتااوووگذار یراازطریقحکمبهمیراساسیبور م نبرعه ه
یگیررب و اینکهااوو گذارراازاینمسئله گاهسازروبهاومهلتجیرا مفلتراب هن .رامننهحکنمبنهمیراساسنی
م 
یشنور.پنسالغناءمن نالغناءجزینیاسنت.6.
یشوربلکهفقطبهجزءم ضمنمفلتمح ورمن 
بور تما م نراشاملوم 
احکا تکمیلی:رراینروش،ااضیاساسیبهتفسیرم نااووویباضمیمهکرر م نیکهاز مفلنتکنررینارربناره 
یپررازرتااینکهم نمطابقباااوو اساسیشور(سالما .)4113،
سکو کرر،م 
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ترری راشتکهبراساساینایرارمیتواون بنهمیراساسنیبنور اناوو حکنمکنن .ازایننرو،
مفلتااوو گذاریااصورشررتنظیمیکیازموضوعا رابهعنوا م ناسببور ااوووگنذار ی8
کهااوو گذارررتشخیر اخ یاررارربه شنمار ورروبینا راشنتکنههنیروظنارتیبنر 
ویست.اینوگرشرارگاهررحکمصناررهررتناریخ84فورینهسنال8311رراضنیهشنماره89
سالاولاضاییومایا ش .ررایناضیه،من عیازرارگناه،حکنمبنهمیراساسنیبنور مناره9
ااوو شماره24سال8344ررخصوصاصیحزراعیراررخواستکرر.م عیمع ق بنورکنه
مارهمزبورطریقه گهیبهمس أجراراضیزراعیراتنظیموکررهاستتاال زا اناووویمنوجربنه
تق یم گهیبهشرکتتعاوویزراعیررخصوصرینشمعلنو شنورومرنازا سنقو رینن
کهمارهمزبورتعیینکررهاستبهعنوا مصاررهوتعن  یبنهحنقمالکینتخصوصنیمحسنوب

میشورکهمغایرباموار96و94ااوو اساسیاست.رارگاهعالیااوو اساسیمقررراشنتکنه
ارعا یمزبورتنهاوزا عیپیرامنو م ناسنببنور ااوووگنذار یاسنتواینرارمیراساسنیبنور را
تشکیلومیره تاوظار براساسیبور اواوینبه تسر ییاب (عنارلالعین النرحمن:4184،
.)411
بع ازایناضیه،رارگاهعالیااوو اساسیوگرشخورراوسیتبهمفلتااوووگنذار یتغیینر
رارو رابهعنوا ایراراساسیکهموضوعوظنار رارگناهانرارمنیگینررپنذیرفت.ازجملنه
احکا رارگاهعالیااوو اساسیکهبهطورواضحبروظار ایننرارگناهبنرمفلنتااوووگنذار ی
راللننتراررمننیتننوا بننهحکننمصنناررهاشررخصننوصتحننتالحمایننههننا یطییعننیررتنناریخ
8336/81/8رراضیهشماره41سال82اضاییاشارهکرر زینراررایننحکنمبنرایننموضنوع
الحمایههاییکنهحن ورهنرتحنتالحماینهرامشنخر

تأکی کررکهمفلتازاو شاروقشهتحت
هامیشور،بهطنور یکنهجنر عنصنر
الحمایه 

سازرباع جهلبهرکنمار یجر تع  یبهتحت
اصلیراازرستمیره و راررمغایر باااوو اساسیانرارمنیرهن .رارگناهبنهتینعاینن

حکمبهمیراساسیبور ماره8مصوبهوخستوزیربهشماره621سال8314ررخصوصایرار
تحتالحمایهها یطییعیررمنطقهجبعلیهرریا یسرخبهخاطرع تعیینح ور یکنهالمنرو
مکاوی تحتالحمایههارامشخرسازر،حکمکرر.همچنین،منیتنوا بنهحکنمرارگناهرر
.8مییمةال شریع.منظورازم ناسببور ااوووگذار یح ورمطابقتااوووگذار یبازمنا وضنعاناوو وشنرایطسیاسنی،
یشور،است(محم حسن،بهوقلازسار ی.)231:4182،
اج ماعیواا صار یکهرر شرایطوضعم 
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تاریخ4114/6/86رراضیهشماره4سال41اضاییاشارهکرر.ررایناضیهرارگاهعالیاناوو 
اساسیبهمیراساسیبور ماره89ااوو شنماره894سنال8318ررخصنوصبرخنیازاحکنا 
مربو بهاجارهوفروشاماکنوتنظیمرابطهبینموجرومس أجرحکمکنرر زینرامنارهمزبنور
اس مرارعق اجارهراتنهابنهزوجنهمصنر یوفرزون اوشررهنگنا پاینا ااامنتزوجمسن أجر
میرمصر یررکشورکهارارراراجارهبرا یاوخاتمهمییاب منحصرکرر.رارگناهررایننحکنم

بهوضوحتأکی کرراصلمساوا ایرابمیکن کهرامنهحکممنارهمزبنوربنهزوجمصنر یو
فرزو اوشررهنگا پایا ااامتزوجهمس أجرمیرمصر یررکشورکنهانرارراراجنارهبنرا یاو
خاتمهمی یاب چهعمیًوچهشرعاًتسر ییاب وچنو منارهمزبنورازایننموضنوعمفلنتکنرر
مغایرباماره61ااوو اساسیاست(عارلالعی الرحمن8.)418:4184،
براساساحکا رارگاهعالیااوو اساسیکهتاکنو رررابطهبنامفلنتااوووگنذار یصنارر
ش هاستمیتوا سیاستاینرارگاهرارربرخورربااینموضوعررروموررشمارشکرر:
الننف-رارگنناهعننالیانناوو اساسننیخننوررابننهروشصننحیحیبننرا یوظننار بننرمفلننت
ااوووگذار یمقی کررهاست زیراالمرووظارتشرابهمفلنتجزینیمنحصنرکنررهاسنتوبنه
وظار برسکو ااوو گذاررربارهتنظیمگر ییا وچهررحقوق مفلتکلنیوامین همنیشنور
وپرراخ هاست.اینروشاتخاذ یرارگاهصحیحاستبرا یاینکهوظار برمفلنتکلنی،ورور
مس قیمررحوزهصیحیتااوو گذاروبهویژهظواهراخ ینارارزینابیاومحسنوبمنیشنور.رر
اینخصوصویای بابرخیازحقوا اوا کهمع ق و رارگاهبای باسکو اناوو گنذاربرخنورر
کن ووقشخورراررارتقا یمشروعیتاعمالکن ،هموظرش زیراایننوقنش،وقنشرارگناه
ویستوهیرارتیاطیبهاوو ارر.وقشموصوف،وقشااوووگذار یاسنتورارگناهعنالیاناوو 
اساسیتنهابرااوووگذار یوظار میکن اماااوو وضعومیکنن (عنارلالعین النرحمن:4184،
.)414
ب-رارگاهعالیااوو اساسیهنگا اعمالوظار برمفلتااوووگذار ی،خورراتابعهمنا 
یتنوا بنهحکنمرارگناهبنهمیراساسنیبنور مناره89اناوو 
.8ازاحکا ریگررارگاهعالیااوو اساسیرراینرابطهمن 
حمایتاز ثاربهشماره889سال8319رراضیهشماره814سال83اضایی،حکمرارگناهبنهمیراساسنیبنور مناره49
ااوو گمرکبهشماره44سال8349رراضیهشماره823سال41اضاییوحکمرارگاهبهمیراساسنیبنور بنن 9مناره
43ااوو شماره63سال8399ررخصوصفروشواجارهاماکنوتنظیمرابطهبینمنوجرومسن أجررراضنیهشنماره91
سال81اضاییاشارهکرر.
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شرو اخ صاصیمیکن که هاراررحوزهوظار براساسیبور اواوینبنهکنارمنیگینرر.
اینرارگاهمینا یصیحی شبهوظار برمفلتااوووگنذار یرابرتنر یاناوو اساسنیانرارراره
استو هما میناییاستکهازطریق براساسیبور اواوینوظار میکن (عنارلالعین 
الرحمن.)419:4184،
 .2نظارت بر قوانین مکمل قانون اساسی
او اوینارگاویکیامکملاناوو اساسنیمرموعنهانواوینیاسنتکنهتوسنطپارلمنا ،خنواه
بهطورخورکاروخواهررو یرهمأموریتازسو یمقنناساسی،وضعمیشورولیموضوع وهنا
مربو بهتنظیممسئلهاساسیاستیعنیبهامورمربو بهوظا حکومتررکشنور،تنظنیمانوا ی
عمومیرر وتعیینروابطمیا اواباهم یگروباافرارمیپررازو .ایننونوعانواوینازحین 
مرتیهااووویررررجها یباالترازاواوینعار یوپایینترازااوو اساسیانراررارون وتشنریفا 
هاسخت ترازتشریفا وضنعواصنیحانواوینعنار یاسنت.انواوینیکنهرر

وضعواصیح
و یرهمأموریتازسو یمقنناساسیوضنعمنی شنوو ونوعمالنبانواوینمکمنلاناوو اساسنی
هس ن زیرااسناراساسیمعموالًبسیار یازمسایلمربو بهتنظیماوا یعمومیرابهاناووویکنه
شوراحالهمیرهن .ااوو اساسنیجمهنور یپننرمفراوسنهمصنوب86

ازسو یپارلما وضعمی
اک یر8321رروشا رار وقشمهمایناواوینررمیا منابعحقوقاساسنیپیشن ازبنورهاسنتو
برخیازوظا ها یاساسیریگراز تأثیرپذیرف هاو (الوحی  ی.)99-91:4116/8،
وظا جمهور یعربیمصریکیاز وظا هاستکهررااوو اساسیخورمیا اواوینعنار ی
واواوینارگاویکتمایزاایلش هاست.وجهتمایزمزبوررراناوو اساسنی8398بن ینصنور 
تنظیمش هبورکهلوایحاواوینمکملااوو اساسیایلازتق یمبهمرلسمرر بنرا یتصنویب،
بای بهتأیی مرلسشورامیرسی 8.امارررابطهبالوایحاواوینعنار ی،صنرفتصنویبمرلنس
مرر کافیبور.ررمورروظار اساسیرارگاهبراواوینارگاویک،مقنناساسنیوظنار مزبنور
راتنهابهماره94مح ورکررهومقررراش هبورکهرییسجمهنورباین الیحنهاناوو او خابنا 
 یش هطیهمهپرسی44مارسسال،4119بنهایننموضنوعاشنارهراشنت.اینن
.8بن رو ماره836ااوو اساسی،بازوگر 
مارهررفصلاول(مرلسالشورا)ازبخشهف مااوو اساسی(احکا ج ی )گنراو هش هبور.بخشیکهطیهمنهپرسنی
44میسال8311بهااوو اساسی8398اضافهش .الز بهذکراستکهمارهمزبوراواوینمکمنلاناوو اساسنیراتعینین
کررهبور.
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جمهور یبهعنوا یکیازاواوینمکملااوو اساسنیراپنسازطنیمراحنلتصنویبو

ریاست
پیشازاو شار برا یتعیینمطابقت باااوو اساسیبنهرارگناهعنالیاناوو اساسنیارجناع
ره .اماررموررسایراواوینارگاویککه یامشمولوظار اساسیرارگاهانرارمنیگیرون ینا
خیر،ااوو اساسیحکمیرابه طورج اگاوهمقنرروکنررهبنوروتنهناحکنمکلنیررمناره892
ااوو اساسیمصوب8198رربارهصیحیتاوحصار یرارگاهرروظار پسینیبراساسنیبنور 
اواوینوجورراشت.حکمیکهحقوا اوا مصر یرابهاینوظرسوقرارهبنورکنهسنایرانواوین
ارگاویننک،خننواهازحی ن تشننریفا وضننع هنناوخننواهازحی ن موضننوعاتیکننهبننه هننا
میپررازو ،هماون اواوینعار یررالمرووظار پسنینیرارگناهانرارمنیگیرون (طلینه:4188،
.)214ررااوو اساسی4184بهاواوینارگاویکوتمایز بااواوینعار یاشارهوش هبوروتنها
ازلفظ«ااوو »ررسن اساسیاس فارهش هبور.بهوظرمی م مقنناساسیاایلبنهایننبنورکنه
اینرو،تمنا انواوینرر
بینهنرارها یااووویواشیازاعمالاوهمقننهطیقهبن  یوجورو اررواز 
المرووظار اساسیرارگاهگنراو هش هبور8.امارراناوو اساسنیفعلنیمصنر،مقننناساسنی
روبارهبهشناساییاواوینمکملااوو اساسیپرراخ هاسنتوررتمنایزایننرسن هانواوینیعننی
اواوینسازما رهن هاو خابا ریاستجمهور ی،مرلس،شوراها یمحلی،احنزابسیاسنی،انوه
اضاییه،اواوینمربو بهمراجعوسازما ها یاضاییواواوینسازما رهن هحقوقو زار یهنا ی
مذکورررااوو اساسیبااواوینعار یررماره848ااوو اساسیمقنررراشن هاسنتکنهانواوین
ارگاویکباموافقتروسو تع اراعضا یمرلسوماین گا تصویبمیشوو امناانواوینعنار ی
بااکثریتمطلقحاضرینتصویبمی شوو بهشنرطیکنهازینکسنو تعن اراعضنا یمرلنس
کم رویاشن .
ررحالحاضرباتوجهبهصنیحیتاوحصنار یرارگناهرروظنار پسنینیبنراساسنیبنور 
اواوین،بازاینموضوعمطرحمیشورکه یارامنهشمولوظار اساسنیرارگناه،اناوو مکمنل
ااوو اساسیرارربرمیگیرر برا یحلاینمسئله،رجوعبهاحکا رارگاهعنالیاناوو اساسنی
راهگشاست.رراضیهشماره829سال48اضاییکهررموررمیراساسیبور اناوو تشنکیی 
.8اینوظار اساسیهمرراالبوظار پیشینیوهمرراالبوظار پسینیبورهاستیعنیرارگاهعنالیاناوو اساسنی
براواویناو خابا ریاستجمهور ی،مرلسوشوراها یمحلیوانواوینیکنهاعمنالحقنوقسیاسنیراتحنتتنأثیرانرار
یکنرر(منوار
یکرروبرسایراواوینپسازالز االجراش  هاوظار م 
یرهن ایلازالز االجراش  هاوظار م 
م 
892و899ااوو اساسی.)4184
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ومؤسسا محلیبهشماره829سال8333بورهاست،رارگاهعنالیاناوو اساسنیررتناریخ9
ژوینسال4111بهمیراساسیبور ااوو مزبورحکمکنرر.رربخشنیازرالینلحکنمرارگناه
م هاستکهکلمه«اواوین»ررماره892ااوو اساسنیومناره42اناوو رارگناهاطنیقراررو
ووع تعیینوش هاستوبرایناساسوظار اساسنیرارگناهبنرتمنا انواوین،خنواهعنار یو
خواهارگاویک،توسعهمییاب .از وراکهااوو مورربح طینقاناوو اساسنییکنیازانواوین
مکملااوو اساسیاستلذامیبایستتشریفا وضنعانواوینارگاوینککنهرراناوو اساسنی
ذکرش هاستررخصوصاینااوو ویزرعایتمیش وچنو رعاینتوشن هاسنتلنذااناوو 
مزبورمغایرباااوو اساسیتشخیررارهش .اگرچهاینحکنمررچنارچوبصنیاوتازاناوو 
اساسی8398صاررش هاستولیبااس ناربهاینحکممیتوا گفتکهکلمه«اواوین»ررمناره
834ااوو اساسیفعلیویزاطیقراررووظار اساسیرارگناهبنرانواوینشناملانواوینمکمنل
ااوو اساسیمیشور.حکمرارگناهبنهمیراساسنیبنور بنن 8مناره1اناوو او خابنا مرلنس
وماین گا بهشماره64سال4186رراضیهشماره46سنال99اضناییررچنارچوبصنیاوتاز
ااوو اساسی4186می تواو مؤی اینموضنوعباشن زینرااناوو مزبنورطینقمناره848اناوو 
اساسیجزءاواوینمکملااوو اساسیاستورارگاهعالیااوو اساسیویزازبررسنیمطابقنت
باااوو اساسیخوررار یوکررهاست.

8



 .3نظارت بر قوانین مصوب همهپرسی
رییسجمهورمنیتواون ری یرهنن گا رابنرا یشنرکترر
براساسماره829ااوو اساسی «،
همهپرسیررخصوصمسایلیکهمربو بهمنافععالیکشنوراسنترعنو کنن وایننامنر
ویای بااحکا ااوو اساسیررتضارباش .اگررعو برا یهمهپرسیبیشازیکموضنوعرا
رربرگیرر،ری یگیر یبای بهصور ج اگاوهبرا یهرموضوعاورا شور».طیقمنارهمزبنور،
ممکناستااوو معینیباوجورمغایر  باااوو اساسیازطریقمراجعهبه را یعمنومی
تصویبوالز االجراشورواینسؤالمطرحمنیشنورکنه ینااناوو مصنوبهمنهپرسنیاز
مصوویتبرخورراراستورارگاهعالیااوو اساسیراازرسی گیبنهاساسنیبنور  مننع
میکن یااینکهررالمرووظار اساسیرارگاهارارمیگیررورارگناهمنیتواون بنهبررسنی
.8اضیهرام46لسنه99اضاییه ررwww.cc.gov.eg/dostoureya.aspx.:
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مطابقت باااوو اساسیبپررازر 
ااوو گذارا اساسیوعار یمصربه صراحتبنهموضنوعوظنار اساسنیبنرانواوینمصنوب
همهپرسیاشارهوکررهاو وحقوا اوا مصنر یررایننبنارهوظنرا مخ لفنیرااراینهرارهاون .
جابرجاروصارررک اب«همهپرسیعمومیورمکراسی»بیا منیرارر«:برخنیازحقوان اوا 
مصر یاواوینمصوبهمهپرسیراازوظار اضاییمصو میراون بااینناسن اللکنهاینن
اواوین،اواوینبر من هازارارهمنرر هسن ن واینناراره،ارارهالنزا  ور یاسنتکنهازتمنا 
ابزارها یااووویریگربرتربورهوال زا همهاواررمقابنل ضنرور یاسنت»(وصنار:8339،
.)619ررمقابل،برخنیریگنرازحقوان اوا (الوحین  ی)31:4116/4،مع ق ون کنهپرسنما 
همگاویازماهی شکهاعطا یاخ یاربهرییسکشورررمنوررتقن یمبرخنیمسنایلوانواوین
رارا یصیغهسیاسیبهمنرر بنرا یجویناشن وظرشنا ررمنورر هاسنتجن اومنیشنور 
بنابراین،اگرمرر ررباره مسایلوانواوینموافنقباشنن تصنویب انواویناورنا شن هو
بهعنوا اواوینمصوبهمهپرسیمحسوبمیشوو ولیباوجوراینن،همنهپرسنیرسن اویز ی
برا یبطی احکا ااوو اساسیومخالفتبا احکا اراررارهومیشوریعنیموافقتمنرر 
بااواوینیااصولمعینیکهررهمه پرسیمطنرحشن هاسنت انواوینواصنولراتناررجنه
احکا ااوو اساسیارتقاومیره وویزموافقتمرر تأیین ومنیکنن کنهم نو اناووویفاان 
ایرارا اساسیهس ن .ررو یره،اواوینمزبورهماون سایراواوینبای ررالمرووظار رارگاه
عالیااوو اساسیارارگیرو .اینری گاهرابرخیریگنرازحقوان اوا (وصنار)611:8339،
ویزتأیی میکنن .وظراینگروه استکهرییسجمهنورازایننحنقبرخنورراراسنتکنه
مسئلها یسیاسییامعاه هیاااووویرابهپرسما همگاویبگذاررولیباوجوراین،همهپرسنی
ماهیتموضنوعاراینهشن هبنهمنرر راتغیینرومنیرهن و رابنهررجنها یبناالترازررجنه
اصلیاشارتقاومیره بهعیار ریگر،مراجعهبنه را یعمنومیمصنووی یبنه مسنایلو
اواوینومیره وایرارا اساسی هارااصیحومیکن .موافقتمرر ابرازحاکمیتمنرر 
رروظرگرف همیشورکهاوکار جایزویست8.مرر ررایننحالنتعینار ازانوهمقنننها ی
یکنن وموررحمایتاست.اینحق
.8مطابقماره6ااوو اساسی«،حقحاکمیتتنهااز مرر استکه رااعمالم 
فرصتها یبرابرمیا همهشنهروو ا 

منشأاوااستوموجبحفظوح ملیاستکهبراصولبرابر ی،ع التوایرار
جامعهبناوهارهش هاست.»...
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استکهبهوظیفهاشررچارچوباواع  یکهااوو اساسی هاراتعیینکررهمیپنررازرو
جایزویستکهمس قلعملکن مگرطیقایناواع .پسهنگا ترناوزشازایننچنارچوب،
اا امش میخ هبهمیراساسیبنور اسنت(شنی ور.)98:4111،ایننوظنر یاسنتکنهمراجنع
راررسیاساسیوارار یمصررراحکا خورویز راتأیی کررهاو .
رارگاهعالیااوو اساسیبرا یبررسیارزشاواوینمصوبهمهپرسنیوررجنهاناوووی و
ح ورتیعیت رربرابروظار اضاییررحکمشررباره مقنررراشن هاسنت...«:رولنت
بهع صیحیترارگاهرررسی گیبهرعوا یااامهش هاع راضکررهاستبااینناسن الل
کهماره6ااوو حمایتازوظا راخلیوامنیتعمومیبهشماره99سال88391باهمهپرسنی
ماره824ااوو اساسی4ررتناریخ48منیسنال(8391تحنتعننوا اصنولحماینتازوظنا 
راخلیوامنیتعمومیکهمصوبهرییسجمهوربهشماره486سال8391م ضمناینناصنول
بور)باه فتأمینامنیتکشورووظا سیاسی ومحققساخ نوفعسیاسی ررحماینت
ازوظا راخلیوامنیتعمومیتصویبش هاسنتوبننابراین،ازاعمنالسیاسنیا یمحسنوب
میشورکهوظار اضاییبراساسیبور اواویناز برراش همیشنور.باین گفنتکنهاینن
اع راضاابلپذیرشویست زیرا وچهماره824ااوو اساسیبنر تصنریحکنررهاسنترر
وااعاخ یاررییسجمهورررتق یممسایلرارا یاهمیتبسیارومربو بهمنافعملیحیاتیبنه
هیئتری یرهن گا برا یجویاش وظرشا ررمنورر هناازوظنرسیاسنیاسنت بننابراین،
ممکنویستاینوظرخواهیکهااوو اساسی رامرازراوس هوماهیت وه فاز را
تعیینکررهاستبهعنوا رس اویز یبرا یبطی احکا ااوو اساسییامخالفتبنا احکنا 
بهکارگرف هشور.همچنین،موافقتعمومیبااصنولمعیننیکنهررهمنهپرسنیمطنرحشن ه
استایناصولراتاررجهاحکا ااوو اساسنیکنهبنازوگر ی جنزطینقتشنریفا خناص
مصرحررماره813ااوو اساسی9مرازویست،ارتقاومیرهن .ررو یرنه،ایننموافقنتتأیین 
ومیکن کهم و ااووویم علقبه اصولعار یازایرارمغایر باااوو اساسنیاسنتبلکنه
.8طیقاینماره«وابس گیبهاحزابسیاسییااعمالحقوقیافعالیتها یسیاسیبرا یکسیکنهررفسنارحینا سیاسنی
ایلازاوقیبژوییهسال8324وقشراشتجایزویستخواهاینوقشبامشارکتررپذیرف نمناصبوزارتنیوابسن هبنه
احزابسیاسییابامشارکترررهیر یاحزابواراره ها،بهِاس ثنا یحزبملیوحزبسوسیالیس ی،بورهباش .»...
.4ماره829ااوو اساسیفعلی.
.9ماره444ااوو اساسیفعلی.
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اینم و ازلحاظماهیتهماون عمنلاناووویررررجنهپنایینتنرازاناوو اساسنیهسن ن از
اینرو،تابعاحکا ااوو اساسیووهای اًتابعوظار اساسیاینرارگاهمیشوو »8.

رارگاهارار یمصرویزاینری گاهرارراضیهشماره814سنال94اضناییپذیرف نهاسنت.رر
ایناضیه،رارگاهارار یتأکی کررصیحیتوظار برتصمیما ارار یکهباهمهپرسیماره
96ااوو اساسی(4)8398تصنویبشن هاون راراررورررالینلحکنمصناررهاشررتناریخ
8318/1/44بیا راشت...«:همهپرسیماهیتموافقتمرر بااینتصمیما راتغییرومیرهن 
برا یاینکهوقشمرر ررهمهپرسیررخصوصاینتصمیما یکوقشسیاسنیاسنتکنه
مفهو  موافقتیاع موافقتبااتخاذ هاستووقشمرر ماهیتااوووی تصمیما 
وح ورمشروعیت هاراهنگا ص ورشا تغییرومیره »9.بهعنیوه،عینار «...ایننامنر
ویای بااحکا ااوو اساسیررتضارباش »...ررماره829ااوو اساسیویزمؤی رین گاهاخینر
است زیرامفهو عیار ایناسنتکنهانواوینمصنوبهمنهپرسنیررسلسنلهمراتنباواعن 
حقوایررررجها یپایینترازااوو اساسیارارمیگیرو .برایناساس،ررصنور مغنایر 
ایناواوینباااوو اساسی،رارگاهعالیااوو اساسیتنهامرجعیاستکهمیتواو ازحضنور
وهارروظمحقوایجلوگیر یکن .
 .4نظارت بر قوانین ملغی
الغا یم نااوووییااصیح توسطااوو گذار ،اگرمن نملغنی ثناراناووویمعیننیبنرحنق
.8ال عوى24لسنه-4رس وریه-المحکمه ال س وریهالعلیا-محالهعلنیهتمالحکم.رر
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces.
یکنن یناوهارهنا یکشنوررا
.4طیقاینماره«اگرخطرفور یوبزرگحارثشورکهوح ملییاامنیتکشورراته ی م 
یرارررییسجمهنورتصنمیما سنریعرابنرا یمواجهنهبناایننخطنربعن ازمشنور بنا
یشا بازم 
ازاجرا یصیحیتاساس 
یوماین وظنرف41روزازاتخناذ 
یکن وبیاویها یرابرا یمرر صاررم 
وخستوزیروروسا یمرلسمرر وشورااتخاذم 
یگذارر.اوحنیلمرلنسمنرر وشنوراررحنیناعمنالاینناخ ینارا مرناز
تصمیما ،تصمیما اتخاذ یرابههمهپرسیم 
ویست».منظورازتصمیما رراینمارهاعمازتصمیما فرر یوووعیاست.ررخصوصتعینینماهینتهمنهپرسنیمنذکور
میا حقوا اوا اخ یفوظروجورراشت.برخیازحقوا اوا مع ق بورو کن ههمنهپرسنیمناره96اناوو اساسنیهمنهپرسنی
یره ررحالیکهحقوان اوا ریگنرمع قن بورون 
تقنینیاستکهوصفااووویبور رابهتصمیما اتخاذ یرییسجمهورم 
همهپرسیسیاسیاستکهکسبموافقتمرر باسیاسترییسکشورواان اماتشررخصنوصارزینابی
کههمهپرسیمزبور 
یرهن (مع نزبنال
شرایطیکهتوسلبهماره96راضرور یوموروتصمیماتیکهبرطیق اتخاذکررراهن فخنورانرارمن 
شبینیوش هاست.
محمور.)19-14:4189،الز بهذکراستکهحکماینمارهرراواوین اساسی4184و4186پی 
.9ال عوى814لسنه-94رس وریه-المحکمه ال س وریهالعلیا-محالهارارمرفهمشورهتمالحکم رر:
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces.
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ریگرا ایلازالغایشم رتنبکنررهباشن ،مناوعازامکنا اع نراضبنهمیراساسنیبنور  
ومیشور.رارگاهعالیااوو اساسیبرا یاولینبارررحکمصناررهررتناریخ8332/6/41رر
اضیهشماره98سال 84اضاییچنینوگرشنیراوسنیتبنهتسنر یاواعن حقنوایو ثنار 
اتخاذکرر.بهموجبایننحکنم،رارگناهمقنررراشنت«:ازجملنهامنور یکنهمسنلماًباین رر
اضاو رارگاهعالیااوو اساسیموررتوجنهانرارگینرراینناسنتکنهملغنیشن ااعن ه
حقوایازسو یااوو گذارماوعاز ویستکنهایننااعن هازسنو یاشخاصنیکنهموضنوعِ
ی ااع هشاملحال وهامیشنورو
عملیا اجرایی ارارمیگیرو وررو یره ،ثارااووو 
تحققمییاب ،مورراع راضانرارگینرر یعننیاصنلرر

باابطال  ثار،وفعفرر یمس قیمی
موررااع هحقوایتسر ی ااع هبروانایعیاسنتکنهررطنولرورهاجنرا ی تنازمنا 
الغا ی حارثمیشور بنابراین،اگرااع هحقنوایج ین  یجنایگزینااعن هایلنیشنور،
تعیینش هبرا یاجرا ی تسر یمییابن وتسنر یااعن هایلنیاززمنا 

ااع هج ی اززما
الغا ی م وافمیشورو ثار کهررطولرورهاجرا ی بهوجور من ه،تنهناوناظربنر
اشخاصموضوع خواه بور»8.
حکمرارگاهعالیااوو اساسنیررایننخصنوص،بنار یریگنررراضنیهشنماره81سنال1
اضایی«رعوا یاساسی»،صاررهررتاریخ8334/4/9موررتأکی انرارگرفنت4.روینهرارگناه
ررارتیا بااواوینملغیاینمفهو رامیرساو هرگاهثابتشورکنهاناوو اع نراضشن هبنه
میراساسیبور  ایلازالغایشبرم عیاعمالوش وبهمق ضا ی هیر ثارااووویوسیت
.8ال عوى98لسنة-84رس وریة-المحکمةال س وریةالعلیا-مرفوعةعلنیةتمالحکم رر:
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces.
.4همچنین،اضیهشماره861سال81اضایی«رعوا یاساسنی»،صناررهررتناریخ 4111/9/1زینرارارگناهبنهموجنب 
یشورتسر یمی یاب .پساگنر
مقررکرر«:اصلررموررااوو ایناستکهبااثرمس قیمبر وچهبع ازاجرایشحارثم 
ااوو برواایعیکهتکوینشا یابرمواعیتها یااووویکهاجزایشا ایلازعملبنهاحکنامشاورنا وتکمینلشن هاسنت
یباش یعنیاینکهتعیینعطفبماسیقش ااوو یاع عطنفبمناسنیقشن 
تسر ییاب اینااوو م ضمناثررجعیم 
یا یاسنننتکنننهاننناوو گنننذاربنننر اثنننر یرام رتنننبکنننرر»
تنهنننامننننو بنننهتننناریختحقنننقوااعنننهاننناووو 
یتوا بهاضیهشماره899سنال43اضنایی،صناررهررتناریخ2رسنامیر
).(www.sccourt.gov.egررومووهج ی م 
سال،4182اشارهکررکهرر رارگاهبهمیراساسیبور ماره94اناوو محنیطزیسنتبنهشنماره6سنال8336اینلاز
حکمرارگاهبهماون ومووهها یایلیاینبورکهالغنا ی

جایگزینی باااوو شماره3سال4113حکمکرر.یکیازمیار ی
ااع هحقوایتوسطااوو گذارماوعاع راضبهمیراساسیبور  ازسو یکسیکهررطولاجرایشبراواعمنالشن و
ییابن وخواهن شن 
یا یوسیتبهاوم رتبش کهباابطال  ثنار،وفنعفنرر یمسن قیمتحقنقمن 
بهمق ضا ی  ثارااووو 
).(www.cc.gov.eg
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بهاوم رتبوش ،منفعتاوررطرحایرارمیراساسیبور بهاینطریقمن فیمیشوروحکنم
بهرررعواصاررمیشور(عیاس.)888:8331،بهاینترتیب،اواوینملغیویزررزمنرهانواوین
مشمولوظار اساسیرارگاهعالیااوو اساسیاراررارو .
 .5نظارت بر آییننامه داخلی مجلس
از وراکه یینوامهراخلیوهارااوووگذار ی روو کاروهناراساسنیراتنظنیممنیکنن رارا ی
اهمیننتخاصننیرروظننا سیاسننیاسننتوتننأثیرا سیاسننیزیننار یرارر.ح ننیبرخننیاز
صاحبوظرا حقوقاساسیکیسیک رابهاینرلیلکه«اناوو اساسنیبنهشنکلریگنرو
توسعها یبرا ی یاتفسیر یبرا ی اسنت»مع ینرمنیشنمارو زینراصنرفتنظنیمفعالینت
راخلیمرلسویستبلکهباموضوعا رارا یماهیتاساسیاشفراتنرازبعن تنظیمنیاسنت.
وامهها یراخلیممکناستمن خلیبنرا یمخالفنتبنااحکنا اناوو 
عیوهبراین،وضع یین 
اساسییام خلیبرا یتراوزازتفسیرصحیحم و اساسیباش .ب ینسا وباوجورتصنریح
رراکثرانواویناساسنیبنرضنرور ایننکنهمرنالسباین همنوارهرروضنع ینینوامنههنا ی
راخلیشا بهموجباصلتفکینکانواازاسن قیلکامنلبرخنوررارباشنن ،بسنیار یازاینن
اواویناساسیایناخ یارواس قیلرابهضرور تابعبور  یینوامهرربرابنروظنار اساسنی
مقی کنررهاون (المن ور.)929:4111،شنای هن فاز ،جلنوگیر یازایننامنراسنتکنه
یینوامهراخلیبرا یمرلسبهعننوا ابنزار یبنرا یگسن رشصنیحیتهنایشیناترناوزبنه
صیحیتها یرولتیامماوعتازفعالی شب و توجهمرلسبنهحن وراساسنیترسنیمشن ه
برا یاوبهکارگرف هشور .
تاایلازتصویبااوو اساسنیسنال4186مصنر،پارلمنا رروضنع ینینوامنهراخلنیخنور
اس قیلکاملراشتیعنی یینوامهراخلیباتصمیمپارلما وضعمیش وبهمحن

تصنویب

اجرامیش .ایناسن قیلازرخالنتهنرمرجعنیرر

وب و اینکهمنو بهامرریگر یباش ،
تهیه یینوامه،بح وری یگیر یراجعبه وویزازعرضه بهرارگاهعنالیاناوو اساسنی
برا یوظار براساسیبوروشجلوگیر یمیکرر.رروااع،اعمالوظار اساسیبنر ینینوامنه
راخلیمرلسمشکلبور.اینموضوعبهاراینهوظنرا مخ لنفازسنو یحقوان اوا مصنر ی
منررش .ع ها یمع ق بورهاون کنهاگنر ینینوامنهراخلنیمرلنسمیننا یموضنوعررحنال
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رسی گیرارگاهباش ورارگاهرربارهاوطیاق باااوو اساسیترری راش هباش میتواو بنه
وظار اساسیبر بپنررازر(سنار ی.)894:4114،ررمقابنل،برخنیریگنر،پنذیرشوظرینه
وظار اتوماتیکرارگاهعنالیاناوو اساسنیراسنختمنیراوسن ن زینرامع قن بورون کنه
یینوامهراخلی،ااوو بهشمارومی ی چراکهمطابقتشریفا ااوو وضعومنیشنوروارزش
یینوامهارار یو ارر،چو بامسنایلارار یارتینا ون ارروازطنرفارارهصناررومنیشنور.
همچنین،پذیرشایرارمیراساسیبور  یینوامهراخلنیمرلنسراسنختمنیراوسن ن زینرا
مع ق بورو کهعملپارلماویازصیحیترارگاهعالیااوو اساسیخارجمیشور(سنالما ،
.)4184
باتوجهبهع امکا وظار اساسیبر یین وامنهراخلنیمرلنسرروظنا سنابقمصنر،مقننن
اساسیررااوو اساسیسال4186طریقهوضع یینوامهراخلیمرلسراتغیینررارتنابن ین-
وسیلهوظار اساسیبر ممکنشنور.مطنابقمناره881اناوو اساسنی«،مرلنس ینینوامنه
راخلیخوررابرا یسازما رار فعالیترر ،چگووگیاورا وظنایفواخ ینارا ،حفنظ
وظمرروویمرلسوکیفیتتصویبااوو وضعمیکن .این ینینوامنهباین ازطرینقفراینن 
وامهها یپارلماویکهازطریقفراین ااوووگذار یوضعمنیشنوو 
ااوووگذار یوضعشور» .یین 
رارا یارزشانناووویهس ن ن یعنننیررشننماراننواوینگنراو ن همننیشننوو واینننطریقننهوضننع
یینوامهها یمزبور،وظار اساسیبنر  هناراررکشنورهاییکنهوظنار بنراساسنیبنور 
اواوینراشناساییمیکنن تسهیلمیکن .برایناساس ،یینوامنهراخلنیمرلنسوماینن گا 
مصرررسلسلهمراتباواع حقوایررجایگاهاواوینصاررهازپارلمنا انرارمنیگینرر8وبنا
توجهبهصیحیترارگاهعالیااوو اساسیمصررروظار براساسیبور اواوین ،ینینوامنه
راخلیمرلسویزمشمولوظار مزبوراست.

 .6نظارت بر معاهدات بینالمللی
براساسبن یکماره4عه وامنهوینن«،8343معاهن هعینار ازتوافنقبنینالمللنیاسنتکنه
بهصور ک ییوبهموجبمقررا حقوقبینالمللازسو یچن کشورمنورراینولوتصنویب
.8ااوو مربو بهوضع یینوامهراخلیمرلسوماین گا بهشماره8سال4184ویزمؤین ارزشاناوووی ینینوامنهمزبنور
است.
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ارارگرف هباش .صرفوظرازعنوا خاص واعمازاینکهررسن  یواحن ینارررویناچنن 
سن مرتیطبههممنعکسش هباش ».وگرشکشورهاررخصوصجایگاهیکنهانواویناساسنی
راخلیشا بهمعاه ا بینالمللیوسیتبهسایراواوینراخلیشا وازجملهخنورم نو اساسنی
ررسلسلهمراتباواع حقوایاعطامیکنن م فاو استکهمیتوا  هاراررچهناروگنرش:
برتر یمعاه هبینالمللیبرااوو اساسی،معاه هبینالمللیرارا یارزشپایینترازااوو اساسنی
وباالترازااوو عار ی،معاه هبینالمللیرارا یارزشااوو عار یوع تعیینجایگناهمعاهن ه
بینالمللیوسیتبهاواوینملیجا یرار.مطابقماره828اناوو اساسنیمصنر«رینیسجمهنور ی
بیاوگرروابطخارجیکشوراسنتومعاهن ا بنینالمللنیرامنعقن وپنسازموافقنتمرلنس
وماین گا  هاراتأیی میکن .اینمعاه ا بع ازاو شنارمطنابقاحکنا اناوو اساسنیرارا ی
ارزشااووویهس ن .معاه ا صلح،پیما باریگرکشورهاومعاهن اتیکنهمربنو بنهحقنوق
حاکمیتاست،بای بههمهپرسیشهروو ا ری یرهن هگذاش هشور.ایننمعاهن ا تنهنابعن از
اعی موافقتشهروو ا ری یرهن هررهمهپرسیمصوبخواهن بور8.»...
بهموجب وچهمقنناساسیبر تصریحکررهاستواضحاستکهمعاه ا بینالمللیبعن 
ازاجرا یتشریفا اساسیوشرایطااووویموررویازراجعبه هاازحی اوعقاروتصویبو
او شار،تنهاارزشااوو عار یرارارو بهطور یکهبهررجههنرارها یاساسیومیرسنن .رر
اننواویناساسننیسننابقمصننرویننزچنننینوگرشننیوسننیتبننهجایگنناهمعاه ن ا بننینالمللننیرر
سلسلهمراتباواع حقوایوجورراشت4ولیباوجوراین،راجعبنهوظنار اساسنیرارگناه
عالیااوو اساسیبنرمعاهن ا بنینالمللنیررزمنا حاکمینتاناوو اساسنی8398وگنرش
حقوا اوا ورس گاهاضام فاو بور.حقوا اوا مع ق بورو کهتمنا معاهن ا بنینالمللنی9
ررالمرووظار اساسیرارگاهعالیااوو اساسیارارمیگیرو واس نار هابهارزشااوو 
راخلیمعاه ا بور امارسن گاهاضنابنینمعاهن ا مربنو بنهاعمنالحن اکمی یکشنور6و
معاه ا ریگرتمایزاایلش هبورواع قارراشتکنهمعاهن ا رسن هاولازالمنرووظنار 
نالمللیاشارهرارر.
نوامهراخلیمرلسوماین گا بهفراین وضعمعاه ا بی 
.8ماره839ااوو شماره8سال 4184یی 
.4ماره828ااوو اساسی8398وماره862ااوو اساسی.4184
یش ومعاه اتیکهتأیی  هاتوسطرینیس
.9اعمازمعاه اتیکهتنهابااطیعمرلسمرر توسطرییسجمهورتأیی م 
جمهورمنو بهموافقتمرلسمرر بور(معاه ا مربو بهاعمالحاکمی یکشور).
همپیماواوشوجوررارر.
.6مقصورازاعمالحاکمی ی روابطیاستکهمیا رولتمصرو 
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اساسیرارگاهخارجمیشوروتنهامعاه ا رس هرو ررالمرومزبورارارمیگیرون .حکنم
رارگاهارار یررتاریخ8363/2/44وحکمرارگاهعنالیاناوو اساسنیررتناریخ48ژاووینه
سال88316احکامیهس ن کهاینوگرشرااتخاذکررو ولنیبناوجنوراینن،وهنارراررسنی
اساسیررحکمریگرشرررسی گیبهاضیهشماره81سال86اضناییررتناریخ83ژوینن
سال48339بیا راشت«:معاه هبینالمللیشایس هاستکهموضوعوظار رارگاهعالیااوو 
اساسیباش ورارگاهحقراررکهبرح وراساسیبور  ازوظرموضوعیبعن ازاطمیننا 
ازصحتتشریفا شکلی(مراحلاوعقناروتصنویب)کنه معاهن هبنرا یانرارگنرف نرر
ررجهاواوینراخلیطیکرروظار کن (»...الوحی  ی.)811:4116/4،
مقنناساسی4184باتوجهبهرویهاتخاذ یرارگناهعنالیاناوو اساسنیراجنعبنهوظنار بنر
اساسیبور معاه ا بینالمللی،فراین وضعمعاه ا بینالمللیرایکسا کررهبور9وبینا 
میراشتکهتما معاه ا رارا یارزشااوو عار یهسن ن تنابن ینوسنیلهوظنار اساسنی
رارگاهبر هاراتسهیلکن .تسهیلاینوظار رراناوو اساسنی4186بناایننحکنممقننن
اساسیکه«...تصویبهنرمعاهن ه ا یکنهبنامقنررا اناوو اساسنیمغنایراسنتیناموجنب
واگذار یهربخشیازالمروکشورشنورمرنازویسنت»6بیشن رشن هاسنت زینراررصنور 
تصویبچنینمعاه ها یوورور بهوظمحقوای،رارگاهعالیااوو اساسیکهتنهنامرجنع
صالحررصیاوتازااوو اساسیپیشبینیش هاستمیتواون ازحضنور معاهن هرروظنم
حقوایجلوگیر یکن .وک ها یکهبای به توجهراشتایناستکهبراساسحکممزبور،
هرمعاه ها ی،اعمازمعاه اتیکهتأیی  هاتوسطرییسجمهورمنو بنهموافقنتمرلنس
هاتوسطرییسجمهورمنو بنهموافقنتشنهروو ا 

وماین گا استومعاه اتیکهتأیی  
ری یرهن هررهمه پرسنیاسنت،ررالمنرووظنار اساسنیرارگناهعنالیاناوو اساسنیانرار
«.8اینمعاه هررچارچوباتحاریهکشورها یعربیجهنتتنظنیمشنرایطرفناعیمشن رکبنینایننکشنورهاوبعن از
یشا منعق ش هاست...واگررولتمصربااینمعاه هباه فحفظوجورکشنورو
تأسیسرهیر یم ح ویروها یوظام 
یشنورو
یاشمحسوبمن 
بر ورر شرایط رامشوامنیتخارجی موافقتکن  ازمسایلمربو بهروابطبینالملل 
یشورکهشایس هاسنتازالمنرووظنار اضنایی
یراو وذیلاعمالحاکمی یررجم 
سیاستعالیکشور رامق ضیم 
اساسیخارجشور».
نالمللیعربیبورهاست.
.4ررموررمطابقتباااوو اساسیبور معاه هتأسیسباوکبی 
یکن .
نالمللیرامنعق وپسازموافقتمرلسمرر وشورا هاراتأیی م 
سجمهور معاه ا بی 
.9ریی 
.6ذیلماره828ااوو اساسی.
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میگیررکهرروااعبیاوگررامنهوسیعاینوظار است.


 .7نظارت بر مصوبات قانونی رئیس جمهور
براسناسمناره824اناوو اساسنیمصنر«،اگنرررزمناویخنارجازوشسنتمرلنسوماینن گا 
موضوعیرخره کهبای هرچهزورتروسیتبه اتخاذتصمیمشوروومیتواو بهتأخیراف ن 
رییسجمهوراعضا یمرلسرابرا یوشستفور یرعو میکن تاموضوعبنهمرلنستقن یم

شور.اگرمرلسوماین گا هنوزتشکیلوش هباش رینیسجمهنورمنیتواون مصنوبا اناوووی
خوررارراینخصوصوضعکن مشرو بهاینکهتقن یم مصنوبا بنهمرلنسوبحن و
مذاکرهراجعبه هاوتصویب هاظرف82روزازتشکیلمرلسج ین اورنا شنور.اگنر
اینمصوبا وهبهمرلسارایهشورووهتوسطمرلسمورربح ومذاکرهارارگیرروینااینن
کهبهمرلستق یمشورامابهتصویبمرلسورس رراینصور اع یارااوووی مصوبا بنا
لحاظاثرعطفبماسیقش ازبینخواه رفتب و  کنهوینازبنهصن ورتصنمیمیرراینن
موررباش مگر کهوظرمرلستصویبتأثیر مصوبا رررورهسابقیاحنلوفصنل ثنار
واشیاز مصوبا رراینرورهباش »8.هما طورکهمشاه همیشور،وضعمصنوبا اناوووی
توسطرییسجمهورمنو بهرعایتشرایطیاسنت.ایننشنرایطعینار اون از:النف-مرلنس

وماین گا هنوزاو خابوش هباش ،ب-رینیسجمهنور یوجنورضنرور عاجنلراتشنخیر
ره ،پ-مصوبهصناررهمغنایربنااناوو اساسنیویاشن - ،تقن یمایننمصنوبا بنهمرلنس
وماین گا ظرف82روزازتاریختشکیلوخس ینجلسه اورا شور4.
.8موار839تا 834یینوامهراخلیمرلسوماین گا بهشماره8سال4184فراین مزبوررابنهتفصنیلبینا کنررهاسنت.
طیقماره 836یینوامه...«،اگرمرلستأثیرمصوبهااووویرررورهسابقراتصویبکن یابهحنلوفصنل ثنارواشنیاز
یشور.»...
مصوبهرراینرورهبپررازررراینحالتمصوبهمرلسررروزوامهرسمیمن شرم 
سجمهوراعطاءوش هبنور.
.4الز بهذکراستکهررااوو اساسیسال4184اخ یاروضعاینووعمصوبا ااووویبهریی 
اینررحالیاستکهررااوو اساسی،8398رییسجمهورعیوهبررارابور اخ یاروضعایننونوعمصنوبا اناووویاز
صیحیتوضعووعریگر یازمصوبا ااووویویزبرخورراربورکهررماره 811ااوو پیشبیننیشن هبنور.طینقاینن
ماره«،رییسجمهورهنگا ضرور وررشنرایطاسن ثناییوبننابنهتفنوی ازسنو یمرلنسمنرر بنااکثرینتروسنو 
یتواو مصوبا رارا یارزشااووویوضعکن .تفوی مزبوربای برا یم معینیباش ورر موضنوعا 
اعضایشم 
یباش مشخرشور.اینمصوبا بای بنهمرلنسمنرر رراولنینجلسنهبعن از
یا یکهبر می نیم 
اینمصوبا ومیاو 
پایا م تفوی تق یمشور.چناوچهاینمصوبا تق یممرلسوشوریاتق یمشوروموررتصویبمرلساراروگیرر
یشور».رروااع،وضعمصوبا ااووویررروحالتممکنبور:وضعاینمصنوبا هنگنا میینت
ارزشااوووی هالغوم 
مرلسووضعاینمصوبا هنگا وجورمرلسباتفوی ازسو یااوو گذار.
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چناوچهرییسجمهورب و رعایتاینشرایطمیارر بهوضعمصوبا ااووویکن اثر یکنه
براینع رعایتم رتبمیشورمیراساسیبور  مصوبا است زیرارارگاهعالیااوو 
اساسیررتع ار یازاضایابهمیراساسیبور مصوبا ااووویصاررهازاوهمررینهبنهاسن نار
اینکهحایزشرایطالز برا یوضعشا ویورهاو حکمکررهاست.بهعنوا وموونهمنیتنوا بنه
اضیهشماره41سال4اضاییاشنارهکنررکنهرر اضنیه،رارگناهعنالیاناوو اساسنیبنه
میراساسیبور مصوبهااووویشماره66سنال8393ررخصنوصبنازوگر یبرخنیازانواوین
احوالشخصیهحکمکررباایناس اللکنهحالنتضنرورتیکنهتسنریعرروضنعاناوو را
ضرور یسازروجورو اش هاست.رراضیهشماره82سال81اضاییویزرارگاهبننابنرهمنین
اس اللبهمیراساسیبور مصوبهااووویشماره826سال8318ررخصوصاضافهکرر بن 
ج ی بهماره96ااوو صیاوتازارزشهارربرابرعیبووقربهشماره32سال8311حکم
کنرر8.ممکننناسنتاینننپرسنشمطننرحشنورکننه یناتصننویبمصنوبهانناووویرارا یایننرار
میراساسیبور (ع رعایتشرایطوضع)توسطمرلسوماین گا پاکساز ی مصوبهاز
اینایرارمحسوبمیشور بای گفتکهاثرتصویبمصوبهااووویتوسطمرلسوماینن گا 
تنهااس مراراجرا ی مصوبهاستب و اینکه راازاینرارمیراساسنیبنور پناککنن .
عیوهبراین،وظار رارگاهعالیااوو اساسیبراینمصنوبا محن وربنهرسنی گیشنکلی
ویستبلکهرارگاهازحی ماهو یویزبهوظار بر هامیپررازر.


نتیجهگیری
ااوو اساسیرکناصلیبافتوظا سیاسیوساختحقوایهرکشنوراسنتوصنیاوتاز 
بهعنوا زیربنا یوظا حقوایملیوعاملتضمینحقوقبنیناریناشنخاصوتنظنیماا ن ارا 
حاکمیتضرور یاست.رروظا حقوایمصرصیاوتازااوو اساسیررسال8398بهرارگاه
عالیااوو اساسیاعطاش ومقنناساسیوهارمزبوررابهعننوا رارگناهیخنارجازسناخ ار
مراتییرارگاهها یعار یوررراس ا یوظریه«تمرکزوظار اساسی»شکلرار.ررحنال

سلسله

حاضننررارگنناهعننالیانناوو اساسننیررمقننا وهننارصننیاوتازانناوو اساسننیسننال4186
.8ال عوى82لسنه-81رس وریه-المحکمهال س وریهالعلیا-مرفوعهعلنیهتمالحکم رر:
http://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces.
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صیحیتها یم ع ر یرابرعه هراررکهمهمتریناینصیحیتهاوظار اساسیبراواوینو
مقررا است.وظار اساسیرارگاهعالیاناوو اساسنیبنرانواوینرراالنبوظنار پسنینی
المرووسیعیازاواوینراشاملمنی شنورکنهایننموضنوعحکاینتازوظنا وظنار اساسنی
کار م ووااعیررمصرراررچراکهباتوجهبهرویهاتخناذ یرارگناه،انواوینعنار ی،انواوین
مکملااوو اساسنی،انواوینمصنوبهمنهپرسنی،انواوینملغنی ،ینینوامنهراخلنیمرلنس،
رییسجمهورررالمنرووظنار اساسنیرارگناهجنا ی
معاه ا بینالمللیومصوبا ااوووی 
میگیرو .حکمماره834ااوو اساسیرربارهوظار اساسیرارگناهعنالیاناوو اساسنیبنر
اواوینومقررا بهطورمطلقوب و هیراس ثناییذکرش هاستوکلمهاواوینرراینمناره
اعمازاواوینمصوبپیشازتصویبااوو اساسیج ی وانواوینمصنوبپنسازتصنویب
است.ررو یره،اواوینمصوبپیشازتصویبااوو اساسیسنال4186وینزهماونن سنایر
اواوینمیتواون موضوعوظار اساسیرارگاهعالیااوو اساسنیانرارگیرون .الز بنهذکنر
استکهبیش راضایا یاساسیمطروحهوزررارگاهعالیااوو اساسیررزما حاکمیتااوو 
اساسیفعلیپیرامو اواوینمزبوربورهاستورارگاهویزبهمیارر وظنار اساسنیبنر هنا
کررهاست.باوجوراین،ااوو بازوگر یااوو اساسیرروظا حقوایمصربراسناسروینها ی
کهمحکمهاساسیتاکنو اتخاذکررهاسنتررراینرهوظنار اساسنیانرارومنیگینرر زینرا
رارگاهمع ق استکهپذیرشتابعبور ااوو اساسیرربرابنروظنار ایننرارگناهترناوزاز
ح ورصیحیتمحسوبمیشورووهار وا "ااوو بازوگر یااوو اساسی"براصیحا ویز
اشخارجومیکنن .شنایا ذکنراسنتکنه

موضوعراتغییرومیره و راازماهیتاساسی
فق ا وظار اساسیبربازوگر یااوو اساسیمیتواو بهخنروجازارارهانوهمؤسنساصنلی
ب و هیرمرازاتیمنررشورووهای اًفق ا اینوظار میتواو و ایجزینا بنار یبنرا یوظنا 
اساسیوسیاسیکشورراش هباش .ازاینرو،شایس هاستکهوهارصیاوتازااوو اساسنیرر
تفسیرخورازکلمهاواوینتر ی وظرکن و رابنهگوونها یتفسنیرکنن تنااناوو بنازوگر ی
ااوو اساسنیررالمنرووظنار اساسنیاوحن االازحین شنکلییعننیوظنار بنرحن ور
موضوعی،زماوییااوضاعواحوالبازوگر یااوو اساسیارارگیرر.
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منابع
الف -فارسی
کتابها

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

ممننامی،محم ن مهن  یوریگننرا ،)8939(،راررسننیاساسننیتطییقننی مطالعننهمینناوی،ساخ ارهاوصیحیتها یوهارراررسیاساسی،چاپاول،تهرا :پژوهشک هشورا یوگهیا .
فاورو،لویی،)8939(،رارگاهها یااوو اساسی،چاپرو ،ترجمنهعلنیاکینرگرجنی،تهرا :میزا .

ب -عربی
کتابها

سار ی،جورجشفیق،)4114(،اصنولواحکنا القناوو ال سن ور ی،القناهره:رارالنهضنهالعربیه.
عینناس،حننافظ،)8331(،المحکمننهال س ن وریهالعلیننا،وشننأتها،تشننکیلها،اخ صاصنناتها،القاهره:رارالثقافهللنشروالطیاعه.
عارلالعی الرحمن،جواهر،)4184(،الراابهال س وریهعلیاإلمفنالال شنریعی،القناهره:رارالنهضهالعربیه.
-وصار،جابرجار،)8339(،االس ف اءالشعییوال یمقراطیه،القاهره:رارالنهضهالعربیه.

-الوحی ن  ی،ف حننی،)4116/8(،ال طننورا ال س ن وریهفننیفلسننطینم نعشننرحالمیننار ی

ال س وریهالعامه"الرزءاالول"،مزه:مطابعالمق ار،الطیعهالرابعه.

الوحی ن  ی،ف حننی،)4116/4(،القضنناءال س ن ور یفننیفلسننطینوفقننانحکننا القنناوو االساسیالمع لومشروعااوو المحکمهال سن وریهالعلینانرراسنهمقارونه،منزه:رارالمقن ار
للطیاعه.
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مقالهها

سالما ،عی العزیز«،)4184(،الراابهال س وریهعلیالییحهالیرلماویه»،مرلهال سن وریه،السنهالعاشر،الع رالثال والعشرو .
سالما ،عی العزیز«،)4113(،راابهاإلمفنالفنیالقضناءال سن ور ی»،مرلنهال سن وریه،السنهالسابع،الع رالخامسعشر من شرش هرر
راابة-اإلمفال-فی-القضاء-ال س ور ی.http://www.f-law.net/law/threads/26009-
شی ور،جلول«،)4111(،الراابهالقضاییهعلیرس وریهالقواوین»،مرلهاالج هارالقضایی،الع رالرابع.

طلیننه،وسننرین«،)4188(،الراابننهعلننیرس ن وریهالقننواوین»،مرلننهجامعننهرمشننقللعلننو االا صاریهوالقاووویه،المرل ،49الع رانول.
محم حسن،حی ر«،)4182(،معالرهام ناعالیرلما عنممارسهاخ صاصهال شریعیفیالقاوو الوضعی»،مرلهالمحققالحلیللعلو القاووویهوالسیاسیه،السنهالسابعه،الع رالرابع.
الم ور،رشی «،)4111(،خصایرالراابهعلیرس وریهانوظمنهال اخلینهومنهرهنافنیال طییقالمغربی»،مرلهالحقوقالکوی یه،جامعهالکویت،الع ر.8

