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 وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري
 االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة تورفي ظل الدس

 بحث مقارن
 أشرف حسين عطوةد. 

 مقدمة 

في حماية الكيان الدستوري؛ فتأخذ بعض الدول  يتباين المنظور القضائي
( ومن هذه الدول الواليات المتحدة االمتناعرقابة ) بالحماية القضائية الالمركزية

. والبعض اآلخر من (1) م بجميع درجاتهااألمريكية التي تعطي هذا الحق للمحاك
( وذلك بتحديد )الرقابة القضائية المركزية ية المركزيةئالدول تأخذ بالحماية القضا

جهة قضائية واحدة تتولى مهمة حماية السمو الدستوري وتنقسم هذه الدول إلى 
يخصص محكمة قائمة بذاتها مهمتها حماية الدستور ومن هذه  :األول نظامين

حيث نص دستورها على تخصيص المحكمة  ،ل جمهورية مصر العربيةالدو 
من  الدستورية العليا للفصل في المنازعات الدستورية. والثاني: يخصص دائرة
الدائرة دوائر المحكمة العليا في البالد تتولى مهمة حماية الدستور تسمى )

ا االتحادي في (، مثل دولة اإلمارات العربية المتحدة التي نص دستورهالدستورية
على اختصاص المحكمة االتحادية العليا. ببحث دستورية القوانين  99المادة 

من  33والتشريعات. وقد تأيد هذا االختصاص للمحكمة االتحادية العليا بالمادة 
 .بشأن إنشاء المحكمة االتحادية العليا 1993لسنة  11القانون 

الدستوري لدولة اإلمارات العربية يعتبر من مظاهر الدولة االتحادية في النظام 
 لتشريعات المحلية، وبالتالي يسموالمتحدة علو التشريعات االتحادية على ا

                                                 
1- Duguit: Traité de droit Constitutionnel. T, 11. 1928. P,65, Duverger, 
Manuel de droit Constitutionnel et de science politique, 1948,p.46., Herman 
Pritchett: the American Constitution U.S.A. 1968p.67. 
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الدستور االتحادي على دساتير اإلمارات و كافة التشريعات داخل دولة اإلمارات 
 العربية المتحدة.

عدد السكان عن ذي قبل هو السبب الحقيقي في تحول وظيفة  يعتبر تضاعف
لدولة منن الدولنة الحارثنة إلنى الدولنة المتداخلنة، وقند ننت  عنن ذلنك مشناكل عديندة، ا

منها االقتصادية واالجتماعية واجهتها الدولة بإصدار التشريعات التي تننظم األطنر 
هنننذا الكنننم الهائنننل منننن  المسنننتحدثة سنننواء بقنننوانين عادينننة أو تشنننريعات فرعينننة. وأمنننام

الحرينننننات العامنننننة والمبننننناد  الدسنننننتورية و  تعرضنننننت الضنننننمانات الفردينننننة التشنننننريعات
والفصننل بننين السننلطات إلننى اعتننداءات عدينندة لمننا تتصننف بنن  هننذه التشننريعات مننن 
عجلننة وسننرعة فنني صنندورها هننذا فضننالت عننن وفننرة التشننريعات الفرعيننة التنني تصنندرها 
السننلطة التنفيذيننة والتوسننع فنني سياسننة التفننويض التشننريعي لننذلك وجننب البحننث عننن 

السنننننلطة المختصنننننة بالتشنننننريع بمراعننننناة حننننندودها الدسنننننتورية وسنننننيلة لضنننننمان قينننننام 
لها. وكانت هذه الوسيلة هي الرقابة على دستورية القوانين باعتبارها منن  المرسومة

أهننم الوسننائل التنني تسننتطيع أن تننردع السننلطة التشننريعية وتلزمهننا بالسننير فنني حنندود 
الحريات العامة من الدستور وتحقق مبدأ الشرعية باعتبارها الضمان الفعال لحماية 

تعسننف السننلطة التشننريعية فنني اسننتعمال سننلطتها والتأكينند علننى مبنندأ سننيادة القننانون 
في الدولة الذي يستوجب عندم خنروا القنوانين واللنوائى علنى  الذي هو أساس الحكم

بأحكامن  فيمنا يصندر عنهنا منن قواعند  أحكام الدستور ضمانات اللتزام سلطات الدولة
 .تشريعية

أن الكيان الدستوري يتبوء قمة الهرم التشريعي، فهو الذي يحدد ومن المؤكد 
شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وينشىء السلطات العامة ويحدد اختصاصاتها 
وعالقاتها بعضها ببعض، وعالقاتها بالجمهور ويبين الحقوق والحريات. وبذلك 

مظهران أحدهما:  يتمتع القانون الدستوري بالسمو على كافة القوانين ولهذا السمو
 .شكلي واألخر: موضوعي
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منذ بداية القرن التاسع  الدستوري وقد ظهر دور القضاء في حماية الكيان
عشر في الواليات المتحدة األمريكية، في حكم المحكمة االتحادية العليا األمريكية 

ميالدية، وقد وضع القاضي  1011في قضية ماربوري ضد ماديسون في عام 
 .(2) لة على شكل اختياري بين أمرينمارشال المسأ

األمر األول: أن الدستور قانون أعلى ول  السيادة حيث يستحيل تغييره 
 بالقوانين العادية.

األمر الثاني: أن الدستور يحتل مكانة مساوية للتشريعات العادية وبالتالي 
 يمكن تغييره حسب إرادة المشرع. ومن ثم فعلينا أن نختار أحد اتجاهين:

 األول: أن القوانين المخالفة للدستور ليست قوانين. تجاهاال
الثاني: أن الدساتير ال تلعب أي دور في وضع حدود على السلطة  االتجاه
 (3)التشريعية.

وتثار إشكالية الرقابة على دستورية القوانين، في دول الدساتير المكتوبة 
ستور جمهورية مصر الجامدة، مثل دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة، ود

                                                 
2- CARRE Dd Malberg: Contribution à la théorie générale de l'État, 1922. T. 
ll.p.87, C. SIRAT: "La loi organique et la Constitution de 1958", Rec. Dalloz, 
chronique XXVII, 1960.p 91.  

زيد: سيادة الدستور وضمان تطبيق ، دراسة مقارنة، دار النهضة  د. محمد عبد الحميد أبو -3
ن الدستوري وتطور النظام ود. سعاد الشرقاوي: القانو  ،، وما بعدها5، ص1909العربية، 

 .102وما بعدها،  ص، ،2112السياسي المصري، الكتاب األول، دار النهضة العربية
- Allen M.Potter: American Government and politics, 1978, p 308, the 
supreme Court and Civil Liberties. 

األفاق المشرقة،  عربية المتحدة،د. زياد محمد الجفال: التنظيم الدستوري لدولة االمارات ال
مكتبة العين  ،ود. ماجد راغب الحلو: أنظمة الحكم ودستور دولة اإلمارات .99، ص 2112
 .19، ص 1991الوطنية،
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وجود لها في دول  العربية، والعديد من دساتير العالم، وبالتالي فهذه المشكلة ال
 الدساتير المرنة أو العرفية.

يتطلب وجود نظام يكفنل التنفينذ الفعلني لضنمان  من المؤكد أن مبدأ المشروعية
ي . ومنننن ثننم فنننإن األسنناس النظنننري النننذ(1)احتننرام قواعننند نصننوص ومبننناد  الدسننتور
أيننات كننان  –ية القننوانين الصننادرة مننن البرلمننانيتأسننس علينن  نظننام الرقابننة علننى دسننتور 

كمنا  السنمو الدسنتوري  أويتمثل في مبدأ عام جوهري يسنمى   –طبيعة نظام الرقابة
يسمي  بعض الفقهاء مبدأ علو الدستور؛ الذي يعني سيادة أحكام الدستور على كل 

خرى، فقواعد وأحكام الدستور تعلو وال يوجد منن ما عداها من قواعد قانونية نافذة أ
 .(5)يعلوها باستثناء مباد  الشريعة اإلسالمية في الدول ذات النظم اإلسالمية

وعلة ذلك أن الدستور يضع القواعند والمبناد  العلينا التني تننظم سنلطات الدولنة 
لطة وتضمن حريات األفراد، ومن ثم يجب أن تعلو أحكام الدستور على قرارات الس

التنفيذية وليس هذا فقط بل يجب أن تعلو أحكام الدستور أيضات علنى القنوانين التني 
تقرهنننا السنننلطة التشنننريعية. ألنننن  مهمنننا كاننننت هنننذه السنننلطة ممثلنننة للشنننعب أو األمنننة 
وتعبنننر بالتنننالي علنننى إرادة المنننواطنين النننذين انتخبنننوا أعضننناء البرلمنننان، إال أن هنننذه 

                                                 
د. محمد عبد الحميد أبوزيد: سيادة الدستور وضمان تطبيق ، دراسة مقارنة، دار النهضة  -1

 .21، ص 1909العربية، 
على أن  اإلسالم دين الدولة الرسمي،  2111من الدستور المصري نصت المادة الثانية  -5

المصدر الرئيسي للتشريع . والدستور  ، ومباد  الشريعة اإلسالميةالرسميةواللغة العربية لغت  
بهذا النص العام المطلق يعتبر وكأن  أدخل مباد  الشريعة في أحكام الدستور، مما يعني أن 

لف مبدأ شرعيات يعتبر بالتالي وبالضرورة قانونات مخالفات ألحكام القانون البرلماني الذي يخا
 الدستور أي غير دستوري.
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ة منشننأة تجنند أسنناس وجودهننا وصننالحيتها فنني السننلطة التشننريعية تبقننى مجننرد سننلط
 .(6)نصوص الدستور األعلى الذي أسسها

الننذي يعننني سننيادة حكننم القننانون  ويننرتبط مبنندأ سننمو الدسننتور بمبنندأ المشننروعية
وذلك من خالل خضوع السلطات العامة في الدولنة التشنريعية والتنفيذينة والقضنائية 

 (9)في كل تصرفاتها وأنشطتها ألحكام الدستور.
ولذلك كان مبدأ سمو القواعد الدستورية أحد مظناهر مبندأ المشنروعية حينث أن 

 ( 0)بعرى وثيقة ال انفصام لها.  رىباألخكالهما يرتبط 

 المنهج المستخدم في البحث:

الكيان حماية المنظور القضائي في تهدف للتعرف على  لما كانت هذه الدراسة
فإننا سوف  المصري واإلماراتي،النظامين ضد أي انتهاكات في ظل  يالدستور 
بعدة طرق ومناه  لتحقيق هذا الهدف تعتمد جميعها على أسلوب المقارنة  نستعين

دور بين الدائرة الدستورية العليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة مقارنة مع 
جمهورية مصر العربية، كما تعد هذه الدراسة من ب المحكمة الدستورية العليا

 الوصفية التحليلية التي تعني بدراسة حقائق متعلقة، بأوضاع راهنة الدراسات
بهدف اكتشاف حقائق جديدة، أو التحقق من صحة حقائق قديمة وآثارها 
والعالقات التي تتصل بها، وتفسيرها وكشف الجوانب التي تحكمها. حتي يتسنى 

 لنا استخالص النتائ  والتوصيات. 
 خطة البحث: 

                                                 
د مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز في القانون الدستوري واألنظمة السياسية، دار  -6

 .191المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ص 
 .113المرجع السابق ص  1999ود.عبد الغني بسيوني، النظم السياسية والقانون الدستوري، 

، 2112د.محمد كامل عبيد: نظم الحكم ودستور اإلمارات، أكاديمية شرطة دبي،  -9
 .111ص

 .96، ص 2111شرطة دبي،  د. محمد كامل عبيد: مبدأ المشروعية، أكاديمية -0
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ا البحث إلى مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي على النحنو سوف نقوم بتقسيم هذ
 التالي:

 المبحث تمهيدي: أوج  مخالفة السمو الدستوري.
الحماية القضائية للكيان الدستوري في جمهورية مصر المبحث األول: 

 العربية.
الحماية القضائية للكيان الدستوري في دولة اإلمارات العربية المبحث الثاني: 

 المتحدة.
 .نختتم البحث بالنتائ  والتوصيات التي توصل إليها الباحثثم 

 

 المبحث التمهيدي
 أوجه مخالفة السمو الدستوري 

يعتبر الدستور هو قمة الهرم التشريعي لذلك يتمتع بالسمو على كافنة القنوانين؛ 
التننني يننننتم سنننننها مننننن خنننالل كافننننة السننننلطات التنننني أنشنننأها الدسننننتور، ولننننذلك تضننننع 

نة تضمن من خاللها الحفاظ على سنموها الشنكلي والموضنوعي، الدساتير قيود معي
القانون بأن   اتصافويعتبر الخروا على هذه القيود مخالفة دستورية، يترتب عليها 

 غير دستوري.
تتمثنننل فننني قيننندين األول: شنننكلي يتمثنننل فننني الشنننكل النننذي يتطلبننن   وهنننذه القينننود

إلجنننراءات الشنننكلية التننني الدسنننتور فننني القنننانون الصنننادر فالدسنننتور يبنننين الشنننروط وا
يجب مراعاتها، وأما القيد الثاني: فهو موضوعي يتمثل في موضوع القانون وفحواه 

ال عدا مخالفات في الموضوع.  (9)والذي يجب أن يكون متفقات مع الدستور وا 
ولنننذلك فنننان القنننانون الصنننادر منننن السنننلطة التشنننريعية، يجنننب أن يراعننني الشنننكل 

نون، وأن يكون متفقات مع موضنوع  وفحنواه لنصوصن  الذي يتطلب  الدستور في القا
 ومبادئ  الدستورية.

                                                 
 .61ص ،2111د. رمزي الشاعر: رقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة، القاهرة،  -9
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 وسوف نفصل ما أجملناه في المطلبين التاليين
 المطلب األول: المخالفة الشكليننة.

 المطلب الثاني: المخالفة الموضوعية.
 

 المطلب األول
 المخالفة الشكلية

مخالفنننة  تمثنننل فنننيالمخالفنننة الشنننكلية للدسنننتور صنننورتين األولنننى: ت تأخنننذ صنننور
. قواعننند الشنننكل الواجنننب إتباعننن  قواعننند االختصننناص. والثانينننة: تتمثنننل فننني مخالفنننة

 وسوف نوضح ذلك فيما يلي:

 مخالفة قواعد االختصاص. أواًل:
يقصد بعدم االختصاص: عدم المقدرة من الناحية القانونية على اتخاذ تصنرف 

ص السننننلطة صنننناحبة معننننين، نتيجننننة النتهنننناك ومخالفننننة القواعنننند المحننننددة الختصننننا
 التصرف.

وتننرتبط هننذه الفكننرة بمبنندأ الفصننل بننين السننلطات، حيننث يهنندف هننذا المبنندأ إلننى 
والتنفيذية، والقضائية(  ،االختصاصات بين سلطات الدولة الثالثة )التشريعية توزيع

(. 11)دم التننداخل فنني مننابين هننذه السننلطاتعلننى نحننو يكفننل تحدينند المسننؤوليات وعنن
درها مننننن الدسننننتور، بحيننننث اننننن  ال يجننننوز أن يباشننننر وتسننننتمد هننننذه السننننلطات مصنننن

االختصنناص إال مننن قبننل الجهننة التنني حننددها الدسننتور، وبالتننالي فننال يجننوز لسننلطة 
منحهنننا الدسنننتور اختصاصنننات معيننننات بنننناء علنننى ننننص صنننريى أن تفنننوض غيرهنننا فننني 

 ممارسة هذه االختصاص.
                                                 

10 - André HAURIOU: Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 
Editions Montchrestien, 1960. P.132 ,BONNARD: La conception juridique de 
l'Etat, R.D.P., 1922, p.45 
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لفننة وعلنى ذلننك يرتكننز عيننب عنندم االختصناص فنني المجننال الدسننتوري علننى مخا
السلطة المختصة بالتشريع لقواعد االختصاص التي يرسمها الدسنتور، وهنذا العينب 

 (11)قد يكون عضويات أو موضوعيات أو زمنيات أو مكانيات.

 عدم االختصاص العضوي: .1
مننننن العضننننو أو السننننلطة التنننني منحهننننا الدسننننتور ذلننننك  ينبغنننني صنننندور التشننننريع

لتشننريعية والتنني يمثلهننا االختصنناص واألصننل هننو أن يصنندر القننانون مننن السننلطة ا
البرلمان، وال يجوز الخروا على هذا األصل إال بنص صريى فني الدسنتور. ولنذلك 
فان السلطة التنفيذينة ال يجنوز لهنا أن تتندخل فني أعمنال التشنريع إال إذا وجند نصنات 

 يمنحها هذا الحق.
 الموضوعي: عدم االختصاص .2

اصنننها التشنننريعي فننني يجنننب التنننزام السنننلطة المختصنننة بالتشنننريع بممارسنننة اختص
ال كننان التشننريع مخالفننات للدسننتو  ؛ لتخلننف رالموضننوع الننذي أسنننده إليهننا الدسننتور، وا 

 العنصر الموضوعي في االختصاص.
التننزم الموضننوع التقلينندي  2111والدسننتور المصننري الحننالي الصننادر فنني سنننة 

واألصننننننل العننننننام الننننننذي يسننننننمى لمجلننننننس النننننننواب بالتشننننننريع فنننننني أي موضننننننوع مننننننن 
اعتبننناره صننناحب االختصننناص األصنننيل فننني التشنننريع، وال ينننرد علنننى الموضنننوعات ب

سننلطت  هننذه قيننود إال بعنننض القيننود الموضننوعية التنني يننننص عليهننا الدسننتور كعننندم 
جواز تقرير رجعية القوانين الجنائية ما لم تكن أصنلى للمنتهم، وعندم اإلخنالل بحنق 

دسننننتور التقاضننني وغيرهنننا، حينننث إن هننننذه القينننود الموضنننوعية التنننني ننننص عليهنننا ال
يتوجب على السلطة التشريعية مراعاتها عندما تقوم بمهمتها فني سنن القنوانين، فنال 

ال كاننت عرضننة لتقريننر عندم دسننتوريتها مننن قبنل المحكمننة الدسننتورية  تخنرا عنهننا وا 
 العليا.

                                                 
 .161ص ،2113د رمزي الشاعر: القضاء الدستوري في مملكة البحرين،  -11
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وتكون حاالت عندم االختصناص الموضنوعي أكثنر ظهنورات عنندما تقنوم السنلطة 
اسننتثناء مننن األصننل العننام، حيننث تكننون مهمتهننا التنفيذيننة بممارسننة مهمننة التشننريع ك

بنصننوص دسننتورية، حيننث أن ذلننك يعتبننر اسننتثناء أملتنن   فنني هننذا المجننال محنندودة
علنننى المجنننال  أو الخنننروا التشنننريع فننني غيرهنننا ظنننروف واعتبنننارات معيننننة ال يجنننوز

فنني الدسنتور، فننإن منا يصنندر  المحندد لهنا، فننإذا تعندت السننلطة التنفيذينة المحننال لهنا
لتخلنننننف العنصنننننر الموضنننننوعي فننننني  بنننننر مشنننننوبات بعينننننب عننننندم الدسنننننتوريةعنهنننننا يعت

 (12)االختصاص.
 :عدم االختصاص الزمني .3

قد يضع الدستور قيدات زمنيات على ممارسنة اختصناص التشنريع منن قبنل السنلطة 
التشريعية أو من قبل السلطة التنفيذية، فإذا لم تراع السلطة التي تقوم بتلنك المهمنة 

التشريع في وقت لم يكن لها حقات ممارسة هذا االختصناص، القيد الزمني وأصدرت 
يترتنب  عندها تكون قد خرجت عن الحد الزمني المحدد دستوريات إلصداره، وبالتنالي

 للقيد الزمني الذي جاء ب  الدستور. على ذلك مخالفة التشريع
ومنننن الفنننروض التننني تحقنننق فيهنننا تخلنننف القيننند الزمنننني فننني االختصننناص إقنننرار 

انون بعنند حلنن  أو انتهنناء المنندة المحننددة لنن  فنني الدسننتور، أو أن يصنندر البرلمننان لقنن
رئنننيس الجمهورينننة تشنننريعات فننني حالنننة التفنننويض التشنننريعي بعننند انتهننناء المننندة الزمنينننة 

فين  مخالفنة صنريحة  هذا التفويض، حيث إن صدور هذا التشنريع المحددة لممارسة
ص االسننتثنائي مننن جانننب للقينند الزمننني الننذي ورد بالدسننتور لممارسننة هننذا االختصننا

 (13)السلطة التنفيذية.

 عدم االختصاص المكاني: .4

                                                 
القانون الدستوري في دولة اإلمارات العربية المتحدة، مكتبة الفالح  د. أحمد شوقي محمود: -12

 .211، ص 2111للنشر والتوزيع، 
 .166ص ،مرجع سابق ،في مملكة البحرين د. رمزي الشاعر: القضاء الدستوري -13
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تحنندد بعننض الدسنناتير مكانننات معينننات تمننارس فينن  السننلطة التشننريعية المتمثلننة فنني 
البرلمان عملها، حيث يترتب على ممارسة البرلمان هذا االختصاص خارا النطاق 

در فني هنذه الحالنة غينر المكاني المحدد في الدستور، أن يصبى التشريع النذي يصن
 دستوري؛ لمخالفت  قواعد االختصاص المكاني.

م على  2111( من الدستور المصري الصادر عام 111ولذلك نصت المادة )
ويجنننوز لننن  فننني الظنننروف االسنننتثنائية عقننند  أن مقنننر مجلنننس الننننواب مديننننة القننناهرة

اء جلسننات  فنني مكننان أخننر، بننناء علننى طلننب رئننيس الجمهوريننة، أو ثلننث عنندد أعضنن
المجلنننننس علنننننى خنننننالف ذلنننننك، ومنننننا يصننننندر عنننننن  منننننن قنننننرارات  واجتمننننناعالمجلنننننس 

  (11)باطل.

( منننن دسنننتور دولنننة اإلمنننارات العربينننة المتحننندة  95) وكنننذلك نصنننت المنننادة رقنننم
ي علنننى أن يعقننند المجلنننس النننوطني االتحننناد 1991ديسنننمبر عنننام  2الصنننادر فننني 

ينعقنند فنني أي  (، ويجننوز اسننتثناء أنظبنني أبننوجلسننات  فنني مقننر عاصننمة االتحنناد )
مكان آخنر داخنل االتحناد، بنناء علنى قنرار يتخنذه المجلنس بأغلبينة أعضنائ  جميعنات 

 وبموافقة مجلس الوزراء.
 قواعد الشكل الواجب إتباعه. ثانيًا: مخالفة

جننراءات متعننددة تنننص عليهننا الدسنناتير يمننر التشننريع ويترتننب علننى  )ا(،بمراحننل وا 
يصننبى التشنننريع بنناطالت يتعنننين إلغننناؤه أو عنندم مراعننناة هننذه المراحنننل واإلجنننراءات أن 

 االمتناع عن تطبيق .

                                                 
 .2111من الدستور المصري الصادر عام  111المادة  -11
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دون  ومن أمثلة المخالفات التي تتعلق بالشكل واإلجنراءات، أن يصندر التشنريع
فني  موافقة األغلبينة البرلمانينة التني حنددها الدسنتور، أو دون تصنديق رئنيس الدولنة

 ( 15)فيها الدستور ذلك. التي يوجب األحوال
فننة القواعنند الشننكلية واإلجرائيننة أن يكننون للجهننة المنننوط بهننا ويترتننب علننى مخال

الرقابنننة علنننى دسنننتورية القنننوانين حنننق مراقبنننة التشنننريع وتقرينننر عننندم دسنننتوريت  إذا منننا 
 تعلق األمر بمخالفة جوهرية لتلك القواعد واإلجراءات.

وترد قواعد الشكل واإلجراءات الخاصة بعملية التشريع في الدستور ذات ، أوفي 
األول:  االتجناهائى الداخلية للبرلمان. وهناك اتجاهان في الفق  بهنذا الشنأن ينري اللو 

عننند مخالفننة التشننريع للقواعنند الشننكلية المتصننلة  يمكننن أن يتحقننق أن العيننب الشننكلي
باقتراح التشريع أو إقراره أو إصداره سواء كانت تلك القواعند قند وردت فني الدسنتور 

 ن فيما ذهب االتجاه اآلخر: بأن عيب عدم الدستوريةأو في اللوائى الداخلية للبرلما
لمخالفننننة الشننننكل الواجننننب ارتباطنننن  ال يتحقننننق إال إذا كانننننت الشننننكلية التنننني خالفهننننا 

 .(16)التشريع قد ورد النص عليها في الدستور ذات 
الرقابنننة الدسنننتورية فننني هنننذا الشنننأن هنننو منننا ورد منننن  فاألسننناس النننذي تقنننوم عليننن 

ما تضمنت  النصوص القانونية األخرى األقل مرتبن  منن إجراءات في الدستور، أما 
 .(19)مخالفتها ال تؤدي إلى عدم دستوريت  فان قواعد شكلية

ومن الجندير بالنذكر أن المحكمنة المختصنة بالرقابنة علنى دسنتورية القنوانين، ال 
الموضنننوعية إال بعننند أن تتأكننند منننن خلنننو التشنننريع منننن المخالفنننات  تفحنننص العينننوب

                                                 
15 - Beth: politics, the constitution and supreme Court 1962.p.54, Dicey: 
introduction to the study of the law of the constitution, 1952,p.81. 

جيهان حسن سيد أحمد خليل: دور السلطة التشريعية في الرقابة على األموال العامة،  .د -16
 .191ص ،2111رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية، 

 .192القضاء الدستوري في مملكة البحرين، مرجع سابق، ص الشاعر: رمزي .د -19



 وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في ظل الدستور االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 ف حسين عطوة د. أشر

 

04 

 واإلجننراءات التنني تطلبهننا الدسننتور، وذلننك الن العيننوب الشننكلية الشننكلية لضوضنناع
 تتقدم العيوب الموضوعية. 

 

 المطلب الثاني

 المخالفة الموضوعية 

التننني حنننددها  يجننب أن يكنننون التشنننريع متفقنننات منننن حينننث الموضنننوع منننع المبننناد 
 المختصنة بالتشنريع مراعاتهنا التني يجنب علنى السنلطة الدستور فني إطنار الضنوابط

التشننريع، وأن يصنندر ذلننك التشننريع غيننر متجنناوزات فنني غاياتنن  مننا تضننمن   فنني سننن
لننذلك ينبغنني علننى السننلطة التشننريعية عنندم مخالفننة القيننود الموضننوعية ( 10)الدسننتور.

 الواردة بالدستور وكذلك عدم خروا التشريع على روح الدستور. 
 وسوف نوضى ذلك فيما يلي:

 بالدستور:أواًل: مخالفة القيود الموضوعية الواردة 
تتضنننمن الدسننناتير عنننادة العديننند منننن القينننود التننني ال يجنننوز للسنننلطة المختصنننة 
بالتشريع وهي بصدد استعمالها لحقها في التشريع أن تخرا عليها، ومن أمثلنة هنذه 

حيننث نصننت المننادة  2111 القيننود التنني تضننمنها الدسننتور المصننري الصننادر عننام
مكفولننة وال يجننوز إبعنناد أي مننواطن  ( علنى أن حريننة التنقننل، واإلقامننة، والهجننرة62)

وال يكنون منعن  منن مغنادرة إقلنيم الدولنة،  عن إقليم الدولة، وال منع  منن العنودة إلين 
أو فننرض اإلقامننة الجبريننة علينن ، أو حظننر اإلقامننة فنني جهننة معينننة علينن ، إال بننأمر 

  (19)قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي األحوال المبينة في القانون.

                                                 
 .192د. محمد كامل عبيد: نظم الحكم في دستور اإلمارات، مرجع سابق، ص -10
 .2111من دستور مصر  62المادة  -19
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ر دولة اإلمارات العربية المتحدة أيضنا علنى هنذه القينود والتني وقد تضمن دستو 
يجنب أن يراعيهنا المشنرع ومنن أمثلتهنا حرينة التنقنل واإلقامنة مكفولنة للمنواطنين فني 

 (21)وال يجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم من االتحاد. (21)حدود القانون 
صات وردت ولذلك فإن التشريع يكون غير دستوري إذا خالف بشكل مباشر نصو 

كلن  إلنى نطناق أخنر جعلن  الدسنتور  بالدستور، وكذلك إذا خرا على نطاق التشنريع
 لسلطة أخرى.

وتتضننننمن المخالفننننة الدسننننتورية الموضننننوعية للقيننننود الننننواردة بالوثيقننننة الدسننننتورية 
 حالتين هما:

 في التشريع. العمومية والتجريد القانون على قاعدتي الحالة األولى: خروج
ويترتنننب  ريعية أن التشنننريع ينطنننوي علنننى قواعننند عامنننة مجنننردهمنننن األسنننس التشننن

قنرارات فردينات وقصند بن  أن يكنون تشنريعا  أصندرتعلى ذلك إن السلطة التشريعية إذا 
لعيننب فنني المحننل، حيننث يقصنند  عامننات، فننأن ذلننك التشننريع يتصننف بعنندم الدسننتورية،

فننراد الننذين وعلننى كننل األ بالعموميننة تطبيننق التشننريع علننى جميننع الحنناالت المتماثلننة
لكنني  يوجنندون فنني وضننع قننانوني واحنند، أمننا التجرينند فيقصنند بنن  أن يصنندر التشننريع

 بننذاتها وبننذلك بصننفة مجننرده ولننيس علننى حالننة معينننة يطبننق علننى حنناالت متماثلننة
 (22)دون أخر أو مجموع  دون أخرى. التجريد لفرد ينتفي

يقتصنننر  بالعمومينننة والتجريننند أن متصنننفات  ولكنننن ال يمننننع منننن أن يكنننون التشنننريع
تطبيقنن  علننى فننرد واحنند طالمننات اننن  يقبننل التطبيننق علننى فننرد أخننر يخالفنن  فنني المركننز 
القنننانوني النننذي ينظمننن  هنننذا التشنننريع، وكمنننا ال يمننننع منننن اكتسننناب التشنننريع صنننفتي 

                                                 
 .1991الصادر  من دستور دولة اإلمارات العربية 29المادة  -21
 . 1991الصادر  إلمارات العربيةمن دستور دولة ا 39المادة  -21
 .191د. رمزي الشاعر : القضاء الدستوري في مملكة البحرين، مرجع سابق، ص -22
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فني  مؤقتات بمدة محدده كالتشريعات الصادرة العمومية والتجريد من أن يكون تشريعات 
 الظروف االستثنائية.
ح انعنندام لصننفتي العموميننة والتجرينند فنني التشننريعات التنني تحننرم ويظهننر بوضننو 

طائفة معيننة منن حنق أو حرينة محندده أو تمننى طائفنة منن الطوائنف امتينازا خاصنا 
 (23) دون تطبيق  على الطوائف األخرى رغم تماثل وتساوي المراكز القانونية بينها.

 الحالة الثانية: خروج المشرع على السلطة المقيدة :
 فانننن  يجنننب أن يراعننني القينننود التننني فرضنننها اختصاصننن  يباشنننر المشنننرع عنننندما

بنننين السنننع  والتضنننييق فقننند يتنننولى الدسنننتور صنننراحة تحديننند  الدسنننتور، والتننني تتنننراوح
نطاق موضوع معين تحديدات كامالت بحيث يحرم المشرع عند مباشرة اختصاص  من 

 تقديرية. أية سلطة

تنعدم فيهنا  صوصات عديدةن 2111الصادر عام  المصري ولقد تضمن الدستور
( 11المثنننال ال الحصنننر المنننادة ) التقديرينننة للمشنننرع ومنننن ذلنننك علنننى سنننبيلالسنننلطة 

المصننننننادرة العامننننننة لضمننننننوال محظننننننورة وال تجننننننوز المصننننننادرة الخاصننننننة إال بحكننننننم  
  التعننننذيب بجميننننع صننننوره وأشننننكال ، جريمننننة ال تسننننقط (52. والمننننادة )(21)قضننننائي 
 .(25)بالتقادم 

 بهننا لحنناالت تكفننل الدسننتور المصننري ببيننان األحكننام المتعلقننةففنني جميننع هننذه ا
 والمنظمة لها فال يسنتطيع المشنرع يسنتطيع المشنرع الخنروا علنى القينود المفروضنة

  ال يجنوز إبعناد أى منواطن عنن  2111 ( من الدستور المصنري62فنص المادة )
أي مجنال منن  فهنذا الننص لنم يتنرك للمشنرع إقليم الدولنة، وال منعن  منن العنودة إلين  

منننن العنننودة إلنننى وطنننن  كنننأن يعطننني اإلدارة الحنننق فننني  أن يمننننع المنننواطن المصنننري

                                                 
 . 191د. رمزي الشاعر: المرجع السابق، ص -23
 .2111من دستور مصر  11المادة  -21
 .2111من دستور مصر  52المادة  -25
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منعنن  منن العننودة إلنى وطننن . حيننث إنن  إذا مننا صنندر  إسنقاط الجنسننية عنن  وبالتننالي
 مثل هذا القانون يصبى مشوبات بعدم الدستورية.

 وهكننذا الحننال فنني بقيننة النصننوص التنني لننم يتننرك الدسننتور المصننري أي مجننال
سنننلطة تقديرينننة علنننى اإلطنننالق، حينننث انننن  إذا منننا صننندر أي قنننانون غينننر  للمشنننرع

مراعيات للقيود التني فرضنها الدسنتور فنان مصنيره يكنون الحكنم علين  بعندم الدسنتورية 
  (.26)من قبل المحكمة الدستورية العليا

 :للمشرع السلطة التقديرية
عية فنني تنظيمهننا قيننود تفرضننها الدسنناتير علننى السننلطة التشننري بننالرغم مننن وجننود

 إنها تملك سلطة تقديرية في كثير من األمور. (29)لبعض الموضوعات، إال
السنلطة التشنريعية: حرينة المفاضنلة بنين  التني تملكهنا ويقصد بالسلطة التقديرينة

التشنننريعي النننذي يهننندف إليننن ، دون أن  للتنظنننيم بننندائل وخينننارات موضنننوعية بالنسنننبة
توجيهنات محنددا يتعنين علين   علين  إتباعن  أو علي  طريقات بذات  يجب يفرض الدستور

 التزام .
وبننذلك يملننك المشننرع سنننلطة تقديريننة عننند قيامنن  بإصننندار تشننريع معننين، ولكنننن 
يجب علي  أن ال يمس أصل الحق أو المبدأ أساس التنظيم التشنريعي، وذلنك حتنى 

 للدستور. ال يكون القانون مخالفات 
 ائل التنني يجننب بحثهننا وذلننك لمعرفنن ولننذلك فننان السننلطة التقديريننة مننن أدق المسنن

مننا إذا كننان المشننرع باسننتعمالها قنند هنندف إلننى تحقيننق المصننلحة العامننة أم لتحقيننق 
 (20)أغراض أخرى بجانب الصالى العام.

 
                                                 

 .69ص، ،بقمرجع سا ،دستورية القوانين د. رمزي الشاعر: رقابة -26
 
 .190ص، مرجع سابق ،في مملكة البحرين الدستوري رمزي الشاعر: القضاء د. -20



 وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في ظل الدستور االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 ف حسين عطوة د. أشر

 

45 

 على روح الدستور: خروج التشريع :ثانياً 
نما  ال يكفي أن يصدر التشريع مراعيات لما جاء في الدستور من قواعد وقيود، وا 

أن يكنننون هنننذا التشنننريع متالئمنننات منننع روح الدسنننتور ومنننا اسنننتهدف  هنننذه  يجنننب أيضنننا
 (29)األخير من مقاصد وغايات.

ولقنند كننان للفقنن  المصننري فضننل السننبق فنني إبننراز هننذه الفكننرة مننن خننالل العننالم 
التشننريع  مخالفننةلننرزاق السنننهوري فنني بحثنن  بعنننوان )الجليننل األسننتاذ النندكتور عبنند ا
 ل السلطة التشريعية(. للدستور واالنحراف في استعما

عي علننى نظريننة االنحننراف وقنند حنناول هننذا الفقينن  قينناس فكننرة االنحننراف التشننري 
وقياسننننات علننننى تعريننننف االنحننننراف اإلداري حنننناول وضننننع معيننننار االنحننننراف اإلداري )

التشريعي حيث يقول األستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري إذا قسننا االنحنراف فني 
يجنننب أن يسنننتعمل سنننلطت  التشنننريعية  لقلننننا بنننان المشنننرع اسنننتعمال السنننلطة اإلدارينننة

لتحقيننق المصننلحة العامننة، فننال يتننوخى غيرهننا، وال ينحننرف عنهننا إلننى غايننة أخننرى، 
ال كان التشريع باطالت، والمعيار هنا ذا شقين:   وا 

شقات ذاتيات وشقات موضوعيات: فالشق الذاتي يتعلق بالنوايا والغايات التني أضنمرتها 
يعية وقصدت إلى تحقيقها بإصدارها تشريعات معينات والشق الموضنوعي السلطة التشر 

هننو المصننلحة العامننة التنني يجننب أن يتوخاهننا المشننرع دائمننات فنني تشننريعات ، وكننذلك 
  .الغاية المخصصة التي رسمت لتشريع معين(

وقنننند اسننننتبعد النننندكتور عبنننند الننننرزاق السنننننهوري فكننننرة الغننننرض الننننذاتي والغايننننات 
السنلطة التشنريعية وذلنك لعندم استسناغة ذلنك بالنسنبة لهنذه  الشخصنية فني تصنرفات

السلطة، وقد اتج  لمعيار موضنوعي بحنت يتمثنل فني المصنلحة العامنة التني يجنب 

                                                 
 . 193نظم الحكم ودستور اإلمارات، مرجع سابق، ص د. محمد كامل عبيد: -29
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أن يهنندف إليهننا المشننرع، وقنند حنندد خمسننة فننروض لتطبيقننات المعيننار الموضننوعي 
 :(31)وهي

 موضوعيًا: الفرض األول: الرجوع إلى طبيعة التشريع ذاتها باعتبارها معياراً 
بطبيعت  قاعدة عامة مجنرده، فنإذا جناء البرلمنان وهنو يمثنل السنلطة  إن التشريع

 التشريعية واصدر تشريعات معينات ال يطبق إال على حالة فردية فإن مثل هذا التشريع
 في استعمال السلطة التشريعية.  االنحرافيعتبر معيبات بعيب 

  صص له:الفرض الثاني: مجاوزة التشريع للغرض المخ
 وهننننذا الفننننرض نننننادر، وذلننننك ألن الدسننننتور قلمننننا يحنننندد غرضننننات بذاتنننن  للتشننننريع

( التني 91يضنرب مثنال لنذلك منن خنالل المنادة ) 2111والدستور المصري الحنال 
المصنننننرية أو  اإلعنننننالموجننننن  فنننننرض رقابنننننة علنننننى الصنننننحف ووسنننننائل  بنننننأيتحظنننننر 

ة عليها فني زمنن . ويجوز استثناء فرض رقابة محددإغالقهامصادرتها أو وقفها أو 
يبننيى فننرض رقابننة علننى  الحننرب أو التعبئننة العامننة. ولننذلك فإننن  إذا مننا صنندر تشننريع

في غينر زمنن الحنرب  إغالقهامصادرتها أو وقفها أو  أو اإلعالمالصحف ووسائل 
 .(31)مثل هذا التشريع يكون مجاوزات للغاية المحددة ل  أو التعبئة العامة، فإن

 ات والحقوق العامة في حدودها الموضوعية:الفرض الثالث: كفالة الحري
يمكنننن أن نقسننننم الحقنننوق والحريننننات العامنننة إلننننى ننننوعين األول: ال يقبننننل التقينننند 

ذلننك حننق المسنناواة، وحظننر إبعنناد المننواطن عننن بننالده، وحظننر  بطبيعتنن  ومننن أمثلننة
ما صندر تشنريع يقيندها  المصادرة العامة لضموال، فهذه الحقوق ال تقبل التقيد، فإذا

 ذلك التشريع للدستور. ن باطالت وذلك لمخالفةكا
                                                 

 .39ص،19916،ط ،د. سليمان الطماوي: النظرية العامة للقرارات اإلدارية، دراسة مقارنة -31
قابة السياسية على أعمال الحكومة خالل فترة حل البرلمان، مجلة عادل الطبطبائي: الر د.  -31

 .1991ديسمبر  ،الحقوق الكويتية، السنة الخامسة عشر، العدد الرابع
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وذلننك بقصنند تمكننين األفننراد  أمننا النننوع الثنناني: فننإن المشننرع يتنندخل فنني تنظيمهننا
بهننا دون اعتننداء علننى الغيننر، ومننن أمثلننة هننذه الحقننوق والحريننات حريننة  مننن التمتننع

ة كبينره علنى حرين يفنرض قينودات  وحق التملنك ولنذلك فانن  إذا منا صندر تشنريعات  الرأي
 القيام بالشعائر الدينية على سبيل المثل كان هذا التشريع باطالت.

فني المنادة  1991الي الصنادر عنام وقد نص دستور دولة اإلمارات العربية الح
حرية القيام بشعائر الدين طبقات للعادات المرعينة مصنونة، علنى أال ( على أن  32)

 (32)يحل ذلك بالنظام العام، أو ينافي اآلداب العامة .

احترررام الحقرروق المكتسرربة وعرردم المسرراي بهررا فرري  يررر  -الفرررض الرابررع:
 ضرورة أو من  ير تعويض:

تحنننرص الدسننناتير عنننادة علنننى تقرينننر مبننندأ عننندم رجعينننة القنننوانين وذلنننك احترامنننا 
للحقنننوق المكتسنننبة، ومثنننال ذلنننك عننندم رجعينننة قنننانون العقوبنننات، وعننند رجعينننة سنننائر 

الدسنننتور يحنننرص علنننى احتنننرام الحقنننوق القنننوانين إال بننننص صنننريى فننني التشنننريع، ف
 (33)المكتسبة بحيث ال يجوز المساس بها في غير ضرورة.

مخالفررة التشررريع لمبررادت الدسررتور العليررا والررروح الترري  -الفرررض الخررامي:
 تهيمن على نصوصه:

يقنوم هنذا الفننرض علنى أننن  توجند مبناد  تسننود الدسنتور وتهننيمن علنى أحكامنن ، 
ويتم استخالصها موضوعيا من نصوص  المدونة، وهذه المباد  هي روح الدستور 

                                                 
 .1991العربية المتحدة الصادر  اإلماراتدولة  من دستور 32المادة  - 32

33 - Burdeau: Droit constitutionnel et institutions politiques. 1976 , p.76 
,BURDEAU (G) Traité de science Politique. Tome lll. La Dynamique politique. 
2éme éd., L.G.D.J. Paris, 1968p.34. 
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ولذلك كان واجب على المشرع أن يلتزم بها عندما يصدر تشريعا تجنبات من الوقنوع 
 في االنحراف في استعمال سلطت  الممنوحة ل .

ومنننن أمثلننن  علنننى ذلنننك منننا ننننص عليننن  دسنننتور دولنننة اإلمنننارات العربينننة المتحننندة 
العندل أسناس ( حينث نصنت علنى أن  91فني المنادة ) 1991الحالي الصادر عنام 

ء واجننننننبهم لغيننننننر القننننننانون مسننننننتقلون ال سننننننلطان علننننننيهم فنننننني أدا والقضنننننناةالملننننننك 
وبالتالي فإن صدور أي تشريع من شأن  المساس باستقالل القضناء  (31) وضمائرهم

  فإن  يكون باطالت.
الرزاق السننهوري منن نظريتن  فني االنحنراف   وقد استهدف األستاذ الدكتور عبد

التشنننريعي توسنننيع نطننناق الرقابنننة علنننى دسنننتورية القنننوانين، بحينننث ال تقنننف عنننند حننند 
المخالفننة الصننريحة والواضننحة لنصننوص الدسننتور، بننل تتعنندى ذلننك إلننى البحننث فنني 

 (35بواعث التشريع ومالءمت  .)
وقنند اسننتقر الفقنن  والقضنناء المصننري واإلمنناراتي علننى أن الرقابننة القضننائية علننى 

جميننع األحننوال رقابننة مشننروعية وليسننت رقابننة مالءمننة،  دسننتورية القننوانين هنني فنني
حيننننث تقتصننننر علننننى التحقننننق مننننن مطننننابق النننننص التشننننريعي المطعننننون علينننن  مننننع 
النصوص الدستورية، ولم يتمسك الفق  والقضاء المصري واإلماراتي بالبواعث التي 

المشرع على إقرار نص تشنريعي باعتبارهنا منن المالئمنات التني يجنب تركهنا  دفعت
 (36)روع.للمش

 

 

                                                 
 .1991من دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة الحالي الصادر عام  91المادة  - 31
 .195ص ،مرجع سابق ،د. محمد كامل عيد: نظم الحكم ودستور اإلمارات - 35
 910ص ،دراسة مقارن ، مرجع سابق د. رمزي الشاعر : رقاب  دستوري  القوانين، -36



 وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في ظل الدستور االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 ف حسين عطوة د. أشر

 

40 

 المبحث األول

 الحماية القضائية للكيان الدستوري في جمهورية مصر العربية

 تمهيد وتقسيم:

لضننمان السننمو الدسننتوري إال الحمايننة القضننائية  تننردد الفقنن  والقضنناء فنني مسننألة
قند حسنما هنذه  2111 والدستور الحنالي 1991الصادر عام  أن الدستور المصري

 2111من دستور  (191قضائية، حيث نصت المادة )من خالل الرقابة ال المسألة
كمنننا المحكمنننة الدسنننتورية العلينننا جهنننة قضننائية مسنننتقلة، قائمنننة بنننذاتها...( علننى أن )

تتولى المحكمة الدسنتورية العلينا دون غيرهنا الرقابنة ( على أن )192نصت المادة )
.( وقنند للننوائى، وتفسننير النصننوص التشننريعية..القضننائية علننى دسننتورية القننوانين، وا

تنشننننر فنننني الجرينننندة الرسننننمية األحكننننام والقننننرارات ( علننننى أن )195نصننننت المننننادة )
الصادرة من المحكمنة الدسنتورية العلينا، وهني ملزمنة للكافنة وجمينع سنلطات الدولنة، 

  .(39)وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم

دور المحكمة الدستورية العليا في مصر من خنالل عنرض واقنع  وسوف نتناول
ثننم تقيننيم  2111بننة علننى دسننتورية القننوانين فنني ظننل الدسننتور المصننري الحننالي الرقا

 الرقابة على دستورية القوانين وذلك في المطلبين التاليين: 
وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في النظام المطلب األول: 

 المصري
                                                 

 من الدستور، الدستورية، العدد السابع، 96د. أحمد فتحي سرور: ركائز تعديل المادة  -39
.، و د. عادل يونس: المحكمة االتحادية العليا بدولة اإلمارات 2115السنة الثالثة، ابريل، 

لمتحدة، ودورها في الرقابة الدستورية، مجلة العدالة، وزارة العدل بدولة اإلمارات العربية العربية ا
الدستوري، الدستورية، العدد السابع،ن السنة  اإلصالح.، ود. يحي الجمل: 1995المتحدة، يوليو 
 .2115الثالثة، ابريل 
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النظام وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في المطلب الثاني: تقييم 
 المصري

 المطلب األول
 وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في النظام المصري

 

على أن تؤلف المحكمة من  2111من دستور مصر  193نصت المادة 
رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس 

رين المساعدين. وتختار وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشا
كما  الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثالث رؤساء لرئيس المحكمة،

تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من 
 .رئيس الجمهورية، وذلك على النحو المبين بالقانون

ونواب  على أن رئيس ،2111من دستور مصر  195كما نصت المادة 
رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون 
وغير قابلين للعزل، وال سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون 
الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مسائلتهم تأديبيات، على الوج  المبين 

الحقوق والواجبات والضمانات المقررة ألعضاء بالقانون، وتسري بشأنهم جميع 
 السلطة القضائية.

على أن تنشر في الجريدة  2111من دستور مصر  195كما نصت المادة 
الرسمية األحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة 

يما يلي للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وف
اختصاص المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية القوانين وأثر األحكام الصادرة 

 من المحكمة الدستورية العليا.

 اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين: -أوالً 
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على أن تتولى المحكمة  2111من دستور مصر  192نصت المادة وقد 
دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين، واللوائى، وتفسير  الدستورية العليا

النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع 
االختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات االختصاص القضائي، والفصل 

ما من أية صدر أحده في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين
جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، واآلخر صادر من 
جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها 

ينظم اإلجراءات التي تتبع ويعين القانون االختصاصات األخرى للمحكمة، و 
دستورية القوانين  لرقابة علي لوسائلوفيما يلي عرض مختصر  أمامها
 .(38)واللوائى

: يجوز للمحكمة الدستورية العليا في جميع الحاالت أن التصدي -أ
تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون آو الئحة يعرض لها 
بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المطروح عليها، وذلك 
بشرط ضرورة إتباع اإلجراءات المقررة في تحضير الدعوي 

 (39)ورية.الدست
: إذا تراءي ألحدى المحاكم أو الهيئات ذات االختصاص اإلحالة -ب

القضائي أثناء نظر احدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو 
الئحة الزم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوي وأحالت األوراق إلي 

وذلك للفصل في المسالة  –المحكمة الدستورية العليا بغير رسوم
أن يتضمن القرار الصادر باإلحالة إلي المحكمة  الدستورية ويجب

                                                 
 .2111من دستور مصر  192الفقرة األولى، من المادة  -30
مرجع سابق،  ،حسين عطوة: مباد  القانون الدستوري والنظم السياسية د. أشرف -39
 . 152ص
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الدستورية العليا بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريت  والنص 
 الدستوري المدعي بمخالفت  وأوج  المخالفة.

المحاكم أو  احدي: إذا دفع احد الخصوم أثناء نظر دعوي أمام الدفع -ت
قانون أو  الهيئات ذات االختصاص القضائي بعدم دستورية نص

الدفع جدي، أجلت نظر الدعوي،  أنالئحة ورأت المحكمة أو الهيئة 
وحددت لمن أثار الدفع ميعادا ال يجاوز ثالثة أشهر لرفع الدعوي 
ذا لم ترفع الدعوي في الميعاد  بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وا 

 اعتبر الدفع كأن لم يكن.

إلي المحكمة الدستورية العليا  ويجب أن تتضمن صحيفة الدعوي المرفوعة
بيان للنص التشريعي المطعون في  بعدم الدستورية والنص الدستوري بمخالفت  

 (40)وأوج  المخالفة.

 

 أثر األحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا: -ثانيًا 

 :الدستورية العليا اآلثار التاليةيترتب علي األحكام الصادرة من المحكمة 

حكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا غير قابلة للطعن فيها إن األ -أ
 .)41)بأي طريق من الطعن وذلك الن أحكامها وقراراتها تعد نهائية 

أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها المتعلقة بالتفسير تكون  -ب
 ملزمة للكافة ولجميع السلطات العامة في الدولة. 

م والقرارات الخاصة بالدعاوي الدستورية والتفسير في الجريدة تنشر األحكا -ا
الرسمية خالل الخمسة عشر يوما علي األكثر من تاريخ صدورها ويترتب علي 

                                                 
 .119د. مجدي مدحت النهري: مرجع سابق، ص -11
 .152د. مجدي مدحت النهري، مرجع سابق، ص - 11
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الحكم بعدم دستورية نص دستورية نص من قانون أو الئحة عدم جواز تطبيق  من 
 اليوم التالي لنشر الحكم.

قا بنص جنائي تعتبر األحكام التي إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعل -د
صدرت باإلدانة استنادا إلي ذلك النص كان لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين 

 (42) بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق ب  إلجراء ما يقتضي  ذلك الحكم.

( من 3بتعديل الفقرة ) 1990( لسن  160صدر المرسوم بقانون رقم ) -هن
نون المحكمة الدستورية العليا بتقييد األثر الرجعي ألحكام عدم ( من قا19المادة )

الدستورية حيث نصت المادة األولي من هذا القرار علي أن   يستبدل بنص الفقرة 
( من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 19الثالثة من المادة )

 والنص التالي: 1999( لسنة 10)

بعدم دستورية نص في قانون أو الئحة عدم جواز تطبيق    ويترتب علي الحكم
أخر؛ علي أن  من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخات 

الحكم بعدم دستورية نص ضريبي ال يكون في جميع األحوال إال بأثر مباشر، 
ا كم الصادر بعدم دستورية هذوذلك دون إخالل باستفادة المدعي من الح

 (43) .النص

 
 المطلب الثاني

 وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في النظام المصريتقييم 
 

تؤدي المحكمة الدستورية العليا دورات هام في واقع الحياة السياسية المصرية فقد 
المحكمة في تبني سياسة قضائية  اتجاهصار دورها واضحا ومؤثرا خاصة مع 

                                                 
 .152المرجع السابق، ص - 12
 .51د. محمد عبد اللطيف : مرجع سابق، ص  - 13
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السلطات في الدولة بكافة األحكام الصادرة عنها،  ايجابية. وقد التزمت كافة
وقامت بإجراء التعديالت المطلوبة في القوانين واللوائى التي حكمت المحكمة بعدم 
دستوريتها أو بعدم دستورية بعض موادها أو بعض فقرات نصوصها وال شك أن 

بحت هذا قد أدي إلي ازدياد درجة مصداقية المحكمة لدي الرأي العام بحيث أص
 .(11) تمثل أداة هامة للحفاظ علي الحقوق والحريات

وقد أسهمت المحكمة بدور واضى في وضع القواعد والمباد  المالئمة لقيام 
النظام السياسي المصري بوظائف  إضافة إلي إسهامها في تحسين أداة السلطة 

م الدستور التشريعية والسلطة التنفيذية بحيث يأتي نشاطها متوافقا مع القانون وأحكا
كما أن المحكمة من خالل أحكامها ونشاطها قد أرست مجموعة من المباد  

 .(15)الدافعة نحو المزيد من اإلصالح الديمقراطي 
ورغم الدور الذي لعبت  المحكمة الدستورية العليا فقد تبين للباحث بعض 

حكام المثالب والمزايا نوضحها فيما يلي: من حيث تكوين المحكمة الدستورية، وأ
العضوية فضال عن االختصاصات الرقابية المسندة إليها باإلضافة إلي األحكام 

 الصادرة عنها واآلثار المترتبة عليها وسوف نوضى ذلك فيما يلي:

 

 من حيث تكوين المحكمة: -أوالً 
أن عدم تحديد أعضاء المحكمة الدستورية العليا علي سبيل الحصر حيث 

تؤلف المحكمة من رئيس على أن   2111 من دستور مصر 193 نصت المادة
يعطي للسلطة التنفيذية فرصة تعيين عدد من  وعدد كاف من النواب  وهذا

                                                 
 من الدستور، الدستورية، العدد السابع، 96لمادة د. أحمد فتحي سرور: ركائز تعديل ا - 11

 .13ص  .2115السنة الثالثة، ابريل، 
 .369ص  ،المرجع السابق - 15
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األعضاء علي النحو الذي يمكنها من تغليب وجهة نظرها علي وجهة نظر 
المحكمة الدستورية، وذلك في حالة اختالف هذه الوجهة عن تلك، فضال على 

محكمة، ويحمد للمشرع إغفال  في قانون المحكمة ذلك المساس باستقالل هذه ال
الدستورية العليا النص الذي كان وارد في قانون المحكمة العليا والذي كان يقضي 
بان يتم تعيين أعضائها بقرارات جمهورية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد فهذا في  

طة التنفيذية اكتمال ما للمحكمة الدستورية العليا من استقالل في مواجهة للسل
وتمتع أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأنهم مستقلون وغير قابلين للعزل، وال 
سلطان عليهم في عملهم لغير القانون. ويبين القانون الشروط الواجب توافرها 

وتسري بشأنهم  فيهم، وتتولى المحكمة مسائلتهم تأديبيا على الوج  المبين بالقانون،
ألعضاء السلطة القضائية. وهو ما  المقررةت والضمانات جميع الحقوق والواجبا

 ( 46)يحقق استقالل هذه المحكمة.
تنص على أن ينظم القانون كيفية  1991من دستور  196وقد كانت المادة 

تشكيل المحكمة الدستورية العليا ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها 
الملغي كانت  2112مصر  من دستور 196وحقوقهم وحصناتهم. أما المادة 

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين ص على أن تن
القانون الجهات والهيئات القضائية، أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم 

 والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
الملقاة علي عاتق المحكمة الدستورية العليا فقد  كما أن  نظرات لخطورة المهمة

كان من الالزم أن ينظم الدستور كيفية تشكيلها ال أن يترك ذلك لقانون عادي 
تصدره السلطة التشريعية فالرقابة علي دستورية القوانين مهمة خطيرة لها أبعاد 

الي كان وأثار سياسة ضخمة، وتحكمها اعتبارات قانونية وسياسية مختلفة، وبالت
من الالزم في نظر هذا البعض من الفق ، أن يتحدد تشكيل المحكمة وطريقة 

                                                 
 2111من دستور مصر  191المادة  - 16
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اختيار أعضائها والشروط الواجب توافرها فيهم بنصوص صريحة في وثيقة 
 .(19)الدستور تتمتع بما تتمتع ب  نصوص الدستور األخرى من ثبات وسمو واحترام

 :(10)جراءات الرقابيةالرقابة واالختصاصات واإل من حيث تحريك -اثانيً 

إن تحريك االختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية وغيرها من اختصاصات 
المحكمة ال مجال لتحريكها أو لفرضها إال عند وجود فائدة أو مصلحة عامة أو 
خاصة باألفراد يمكن تحصيلها من وراء ذلك، وأما القيام بفرض هذه الرقابة هكذا 

الحدوث بل أن نصوص القانون ال تسمى ب  وهو وبصورة مجردة فأمر غير متوقع 
ما عبر عن  باختصار الفق  الدستوري المصري بأن رقابة الدستورية ال تتحرك إال 
من منطلق وجود نزاع أو دعوي قضائية سابقة علي دعوي الدستورية وبحيث 
تكون هذه األخيرة مترتبة عليها وان  ال مجال للرقابة عن طريق الدعوي األصلية، 

 قد تبين للباحث ما يلي:و 
ال تتحرك الرقابة على دستورية القوانين واللوائى في مصر بأي من أسلوبي  -1

الدعوي األصلي بمعناه الفني الدقيق أو الدفع الفرعي بمفهوم  األمريكي 
المنضبط بل أن تحريك الرقابة الدستورية قد أخذ بقسط متوازن من 

 الخصائص المميزة لكال األسلوبين.

 

مى قاضي الموضوع لمن دفع أمام  من الخصوم بعدم الدستورية، ال يس -2
باللجوء إلي المحكمة الدستورية العليا؛ إال إذا كان هذا الدفع جديا، فيسند 
لقاضي الموضوع تقدير مدي جدية الدفع ولكن دون أن يتطرق إلي نطاق 

رية بحث  للمسالة الدستورية ذاتها، والتي يترك الفصل فيها للمحكمة الدستو 

                                                 
 .113مرجع سابق ص ن د. ثروت بدوي: -19
د. مصطفي محمود عفيفي: رقابة الدستورية في مصر والدول األجنبية، دار النهضة  -10

 .201، ص ن1991ة، صالعربي
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العليا، وال يشاركها في هذا االختصاص أي محكمة أخري من أي نوع أو 
 درجة.

إن االختصاص التفسيري للنصوص التشريعية الثابت للمحكمة الدستورية  -3
ال يسلب أيا من  2111من الدستور المصري  192العليا بموجب المادة 

ره من قوانين السلطتين التشريعية حقها في التفسير التشريعي الملزم لما تصد
أو السلطة القضائية ما هو مستقر علي  لها من إمكانية التفسير القضائي إذ 
ليس من المقبول وقف فصل سائر المحاكم في المنازعات المثارة أمامها إزاء 

 والي حين صدوره عن المحكمة الدستورية العليا؛ كل نص يحتاا إلي تفسيره
عدالة، وبمصالى المتقاضين، فذلك أمر يخل إخالال خطيرا بحسن سير ال

 )49)فضال عن استطالة أمد التقاضي وضياع الحقوق.

اخذ األسلوب الرقابي علي الدستورية المتبع في مصر من خصائص الدعوي  -1
األصلية كأسلوب فني بعنصرين أساسين احدهما: مركزية الرقابة بواسطة 

ثبات جهة قضائية واحدة دون غيرها من سائر جهات القضاء، واألخر: إ
الحجية المطلقة واألثر الملزم للسلطات العامة وللكافة بما يصدر من أحكام 
وقرارات في المسالة الدستورية وبصورة نهائية، ال تقبل المراجعة أو إعادة 
النظر ممثلة في عدم تطبيق النص الغير دستوري علي اإلطالق، كما أخذت 

بعنصرين أساسين  رقابة الدستورية في مصر وبالمقابل بالدفع الفرعي
جوهرين في  أحدهما: عدم تحريك االختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية 
نما بناء علي وجود نزاع سابق بين يدي قاضي  العليا بصورة مباشرة وا 
الموضوع. واألخر: أن ثبوت عدم الدستورية يمنع من تطبيق النص الغير 

ائ  فذلك أمر دستوري بصورة مطلقة وعامة ولكن دون أن يؤدي إلي إلغ
 مقصور علي السلطة المختصة أصال بإصدارة.

                                                 
 .291ص  ،مرجع سابق ،الرزاق النقبي اهلل عبد خالد عبد .د المستشار 19
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  ثالثا: أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا:

المحكمة الدستورية العليا في ضمان سمو  يتبلور الهدف األساسي من إنشاء
األحكام الواردة في الدستور، وتغليبها عند التعارض علي النصوص األدنى درجة 

قوانين العادية واللوائى علي اختالف أنواعها ومن هنا فقد أمكن بناء منها أي ال
( إلي 2111)من دستور مصر 193علي اإلحالة الدستورية الواردة بنص المادة 

قانون المحكمة الدستورية بشان تحديد اآلثار المترتبة علي الحكم بعدم دستورية 
 :فيما يلي اآلثاري وقد تمثلت تلك نص تشريع

 حكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا نهائية، التعتبر األ -1
يجوز الطعن فيها أمام أي جهة قضائية بما في ذلك المحكمة الدستورية 

 العليا نفسها.
تحوز األحكام الصادرة من المحكمة الدستورية حجية مطلقة، حيث يكون  -2

التالي لنشر الحكم  ملزم للسلطات والكافة من ذوي الشأن، اعتبارات من اليوم
 الصادر بعدم الدستورية. 

إن رقابة الدستورية في مصر هي رقابة امتناع عن تطبيق النص غير  -3
الدستوري وليست رقابة إلغاء ل  وان كان االمتناع هنا يتسم بالعمومية 
واإلطالق من حيث ترتيب أثارة الملزمة فاالمتناع عن التطبيق ملزم 

وللسلطة القضائية من بينها بصفة خاصة للسلطات جميعها بصفة عامة 
فضال عن الكافة من األفراد أطرافها كانوا في دعوي الدستورية أم ليسوا 

 أطرافا فيها.

الئحة عدم جواز  أوويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون  -1
 أخرلنشر الحكم. ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا  التاليمن اليوم  تطبيق 

يكون ل  في جميع  ال ضريبيالحكم بعدم دستورية نص  أناسبق على 
أثر مباشرة وذلك دون إخالل باستفادة المدعى من الحكم  إال األحوال
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كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا  فإذاالصادر بعدم دستورية هذا النص 
ذلك النص  إلىاستنادا  باإلدانةالتى صدرت  األحكامتعتبر  جنائيبنص 

رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور  كان لم يكن ويقوم
 .(51)مقتضاه إلجراءالنطق ب  
نستطيع القول بأن  بالرغم من محاوالت الهجوم علي رقابة ومما سبق 

الدستورية والقضاء الدستوري في مصر إال أن  في واقع الحال ينبأ ويؤكد إن غد 
 الرقابة أكثر إشراقا وتوهجا. 

 

 المبحث الثاني
 وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في النظام اإلماراتي

 تمهيد وتقسيم:
منى دسنتور دولنة اإلمنارات العربينة المتحندة السنلطة القضنائية الحنق فني حماينة 

تعتبر الدائرة الدستورية إحدى دوائنر المحكمنة االتحادينة العلينا الدستور االتحادي، و 
 بدولة اإلمارات العربية المتحدة ويناط بها الفصل في المنازعات الدستورية. 

وتنننم  1991يولينننو عنننام 10المتحننندة فننني  صننندر دسنننتور دولنننة اإلمنننارات العربينننة
شننناء إن هنننذا الدسنننتور علنننى ، وقننند ننننص1991العمنننل بننن  فننني الثننناني منننن ديسنننمبر 

 قائمة بذاتها. المحكمة االتحادية العليا كهيئة قضائية مستقلة
وأعطنننننى الدسنننننتور اإلمننننناراتي حنننننق الرقابنننننة علنننننى دسنننننتورية القنننننوانين للمحكمنننننة 
االتحاديننة العليننا، وذلننك باعتبارهننا الجهننة التنني تسننهر علننى ضننمان سننيادة الدسننتور 

وى االتحننننننادي فخصننننننص لهننننننا دائننننننرة دسننننننتورية تتننننننولى مهمننننننة الفصننننننل فنننننني النننننندعا

                                                 
لسنة  160بعد تعديلها بالمرسوم بقانون  1999لسنة  10من القانون رقم  19المادة  -51

1990. 
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للمحكمننننننة  األخننننننرىوأوضننننننى الدسننننننتور اإلمنننننناراتي االختصاصننننننات  (51)الدسننننننتورية.
 (52)االتحادية العليا.

 وبين تشكل المحكمة، وقد صدر قانون إنشاء المحكمة االتحادية العليا
 وأصول الطعن، وطرق ، وأثر الحكم الصادر من المحكمة. واختصاصاتها،

 لتالية: وسوف نفصل ما أجملناه في المطالب الثالثة ا
 المطلب األول: تشكيل الدائرة الدستورية واختصاصاتها بدولة اإلمارات.

وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في ظل النظام المطلب الثاني: 
 .اإلماراتي

تقييم وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في ظل المطلب الثالث: 
 .النظام اإلماراتي

 
 المطلب األول 

 ل الدائرة الدستورية واختصاصاتها بدولة اإلماراتتشكي

بأسنلوب  1991أخذت دولنة اإلمنارات العربينة المتحندة طبقنات لدسنتورها الصنادر 
تخصيص محكمة واحندة علينا ألداء مهمنة الرقابنة القضنائية علنى دسنتورية القنوانين 

لينا منن الع من خالل دائرة دستورية تتولى هذه المهمة، و تشكل المحكمة االتحادينة
يصننندره  رئنننيس وعننندد منننن القضننناة ال يزيننندون جميعنننات علنننى خمسنننة يعيننننون بمرسنننوم

رئنننيس االتحننناد بعننند مصنننادقة المجلنننس األعلنننى عليننن ، ويحننندد القنننانون عننندد دوائنننر 
                                                 

د. السيد محمد إبراهيم: أسس التنظيم السياسي والدستوري لدولة اإلمارات العربية المتحدة،  - 51
دور  –األسس التاريخية لوحدة اإلماراتد. جمال زكريا قاسم: ، و 65ص  .1995ظبي،  أبو

تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة، مركز دراسات الوحدة العربية،  في تجزئتها، االستعمار
 .12. ص 1906

 .210صد. رمزي الشاعر: مرجع سابق،  - 52
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جراءاتهننننننا وشنننننروط الخدمنننننة والتقاعنننننند ألعضنننننائها والشننننننروط  المحكمنننننة ونظامهنننننا وا 
منناراتي التنظننيم الدسننتوري وقنند أجمننل الدسننتور اإل والمننؤهالت الواجننب توافرهننا فننيهم

 .(53)(111 -95للمحكمة االتحادية العليا، في المواد من ) 

 
 :تشكيل الدائرة الدستورية -أوالً 

الرقابننة، حيننث عهنند بالرقابننة علننى  بأسننلوب مركزيننة اإلمنناراتي وقنند أخننذ الدسننتور
 وحننندها دون العلينننا االتحادينننة والمحلينننة إلنننى المحكمنننة االتحادينننة دسنننتورية القنننوانين

األخرى باعتبار إنها تمثل قمة الجهاز القضائي في الدولنة  سائر الجهات القضائية
جنناء قنانون إنشنناء المحكمنة االتحاديننة  منن الدسنتور 96وتنفينذا لمنا جنناء فني المننادة 

 1901لعنننننام  1رقنننننم  والمعننننندل بالقنننننانون االتحنننننادي 1993لسننننننة  11العلينننننا رقنننننم 
االتحادينة العلينا منن رئنيس وعندد منن المباد  التي تحكم تشنكيل المحكمنة  متضمنات 

قضاة، ويجوز أن يعين بها قضناة منناوبون ال  القضاة ال يزيدون جميعات عن خمسة
المحكمنة عنند االقتضناء، علنى أن ال يجلنس  يزيد عددهم على ثالثة لتكملة نصاب

منهم أكثر منن واحند فني أينة دائنرة منن دوائنر المحكمنة، وال يكنون ألي مننهم رئاسنة 
فيمنا  منن قواعند العلينا على أن يسري عليهم ما يسري علنى قضناة المحكمنة الدائرة،

 .(54)لم يرد بشأن  نص خاص

المحكمنة فتطلنب  شروطا خاصنة يجنب توافرهنا فني أعضناء القانون ولقد اشترط
وكامننننل  دولنننة اإلمنننارات االتحادينننة العلينننا منننن منننواطني أن يكنننون قاضننني المحكمنننة

يا الندول العربينة، ممنن تتنوافر فين  ااضي من رعالمدنية، وأجاز أن يعين الق األهلية
القانونية عن طريق اإلعارة من الحكومات التابعين لها، أو بمقتضنى  باقي الشروط

                                                 
والتنظيم الدستوري  ،وري والنظم السياسيةد. أشرف حسين عطوة: مباد  القانون الدست - 53

 .155لدولة اإلمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 
 .393د. أشرف حسين عطوة: المرجع السابق، ص - 51
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قابلنة للتجديند، وتطلنب أيضنا أال يقنل سننة عنن خمنس  عقود اسنتخدام لمندد محندودة
مننن  القنانون وثالثنين سننة ميالديننة، وأن يكنون حاصنالت علننى منؤهالت فني الشننريعة أو

 يكون قد سبق ل  العمل فني األعمنال القضنائية إحدى الجامعات المعترف بها، وأن
أو فني دوائنر  فني وظنائف النيابنة مدة ال تقل عنن خمسنة عشنر سننة أو ممنا يقابلهنا

المعتنرف  الفتوى والتشريع أو تندريس القنانون أو الشنريعة فني الجامعنات أو المعاهند
سننيرة حسنن السننمعة، ولنم يسننبق الحكنم علينن ، وأن يكننون محمنود ال .المحامناةبهنا أو 
المحنناكم أو مجننالس التأديننب ألمننر مخننل بالشننرف ولننو كننان قنند رد إلينن   إحنندىمننن 

اعتباره. ويصندر مرسنوم تعييننهم منن رئنيس االتحناد بعند مصنادقة المجلنس األعلنى 
وينؤدي رئننيس المحكمنة وقضنناتها قبنل مباشننرة وظنائفهم اليمننين القانونينة أمننام  علين .
 التحاد وبحضور وزير العدل.رئيس ا

سننواء  ومنن هنننا يتضننى إن المشنرع قنند تطلننب عنددات محننددات فنني تشنكيل المحكمننة
بالنسنننبة لضعضننناء األصنننليين أو األعضننناء المنننناوبين، ولنننذلك أزال التخنننوف النننذي 

 يمكن أن ينشأ عن عدم تحديد أعضاء المحكمة تحديدات دقيقات.
 

 

 بشأن حماية الكيان الدستوري:اختصاصات الدائرة الدستورية  -ثانيًا 

من قانون المحكمة االتحادية العليا  33من الدستور والمادة  99نصت المادة 
الدائرة المحكمة االتحادية ) على اختصاصاتبدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 ( ومن ضمنها دستورية القوانين كما يلي :الدستورية
عن فيها من قبل إمارة أو أكثر بحث دستورية القوانين االتحادية إذا ما ط -1

 لمخالفتها لدستور االتحاد.
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بحث دستورية التشريعات الصادرة من إحدى اإلمارات، إذا ما طعن فيها من  -2
قبنننننل إحننننندى السننننننلطات االتحادينننننة لمخالفتهنننننا لدسننننننتور االتحننننناد أو للقننننننوانين 

 االتحادية.
إليهننا هننذا  إذا مننا أحيننل عمومننات  والتشننريعات واللننوائى القننوانين بحننث دسننتورية -3

دعوى  أثناء الطلب من أية محكمة من محاكم االتحاد أو اإلمارات األعضاء
 منظورة أمامها.

وحندها  هي المختصنة العليا بأن المحكمة االتحادية ما سبق يتضى ومن خالل
 بهننذه الرقابننة، إذا مننا طلننب منهننا عننن طريننق إمننارة أو أكثننر مننن إمننارات االتحنناد أو

الزم  عندم دسنتورية ننص قنانوني الندعاوى ذا تنرأى إلحندىالسنلطات االتحادينة، أو إ
إلنننى المحكمنننة الدسنننتورية، أو إذا منننا دفنننع أمنننام  فتحينننل األوراق للفصنننل فننني الننننزاع

 (55)قانون. بعدم دستورية نص في إحدى المحاكم
بالقانون الذي يطعن بعدم دسنتوريت  أمنام المحكمنة االتحادينة العلينا هنو  ويقصد

شنننريعية طبقنننات لتجنننراءات الخاصنننة التننني يننننص عليهنننا منننا يصننندر عنننن السنننلطة الت
اإلمنارات،  أو عنن إحندى االتحادينة السنلطات الدستور، سواء كنان ذلنك صنادرات عنن

 عننن السنننلطة األخننرى الصننادرة التنظيميننة مطلننق القواعننند ولننذلك ال يقصنند بالقننانون
قنوة التشريعية، سواء كاننت مراسنيم صنادرة عنن رئنيس االتحناد أو كاننت قنرارات لهنا 

 القانون.
 

 المطلب الثاني
 وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في ظل النظام اإلماراتي 

 

 تمهيد:

                                                 
 .161د. مجدي مدحت النهري: مرجع سابق، ص -55
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في  اإلماراتي طبقات للنظام الدستوري تتم الحماية القضائية للكيان الدستوري
سلطات الدولة، والدفع  إحدى)الدعوى األصلية من خالل طعن   هي وسائلثالثة 

وتحريك الرقابة على  ألفراد المنظورة دعواهم أمام القضاء،الفرعي بواسطة ا
دستورية القوانين بواسطة إحدى المحاكم( وسوف نفصل ما أجملناه في النقاط 

 التالية:
 من له الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين: -أوالً 

مننن دسننتور دولننة اإلمننارات العربيننة المتحنندة العربيننة علننى أن  99نصننت المننادة 
المحكمننة االتحاديننة العليننا بالفصننل فنني األمننور التاليننة...... بحننث دسننتورية تخننتص 
، إذا منننا طعنننن فيهنننا منننن قبنننل إمنننارة أو أكثنننر لمخالفتهنننا لدسنننتور االتحادينننةالقنننوانين 

االتحاد. وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى اإلمارات إذا ما طعنن فيهنا 
دسنننننتور االتحننننناد، أو للقننننننوانين منننننن قبنننننل إحننننندى السنننننلطات االتحادينننننة لمخالفتهنننننا ل

االتحادية، وبحث دستورية القوانيين والتشريعات واللوائى عمومات، إذا منا أحينل إليهنا 
هننذا الطلننب مننن أيننة محكمننة مننن محنناكم الننبالد أثننناء دعننوى منظننورة أمامهننا وعلننى 

 المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة االتحادية العليا الصادر بهذا الصدد. 
 سلطات االتحادية :ال  -1

 السلطات االتحادية وهي: 15 في المادة حدد الدستور اإلماراتي
 المجلس األعلى لالتحاد. -
 رئيس االتحاد ونائبة. -
 االتحاد. وزراء مجلس -
 المجلس الوطني االتحادي. -

 القضاء االتحادي. -
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وقد أجاز الدستور للسلطات االتحادية الطعن في دسنتورية التشنريعات الصنادرة 
دى اإلمنارات األعضناء لمخالفتهنا للدسنتور االتحنادي أو للقنوانين االتحادينة، عن إح

 (56)حيث ان  يجوز لكل سلطة من هذه السلطات الطعن بعدم الدستورية.

إال إن هناك بعض من الفق  ذهب إلى أن المجلس النوطني االتحنادي يسنتطيع 
سننقاطها مننن االعتبنن ار، وذلننك عننند تخطنني التشننريعات المحليننة المخالفننة للدسننتور وا 

النظر في القوانين االتحادية، ويستطيع النص في القوانين االتحادية على منا يلغني 
بعنننندم  فنننني هننننذه التشننننريعات التشننننريعات المحليننننة المخلفننننة دون الحاجننننة إلننننى طعننننن

 (57)الدستورية، وعندما يكون الخالف يعرض األمر على المحكمة االتحادية العليا.
رفع الدعوى  االتحادي ق المجلس الوطنيإلى إن من ح بعض الفق  وذهب

عند  المحلية التشريعات العليا للطعن في دستورية مباشرة أما المحكمة االتحادية
من  كل عضو االتحادية، إال إن هذا ال يعني إن حق للدستور أو القوانين مخالفتها

نما هذا الحق مقرر للمجلس برفع الدعوى أعضاء المجلس ككل فيتم الطعن  وا 
 م المجلس وبناء على قرار يصدره في هذا الشأن. باس

 االتحادينننننة دسنننننتورية القنننننوانين الطعنننننن بعننننندم أيضنننننات  القضننننناء االتحنننننادي ويملنننننك
 أحكام الدستور. لمخالفتها عمومات  واللوائى والتشريعات المحلية

أيضنننا حينننث أجننناز الدسنننتور  هنننذا الحنننق ويملنننك القضننناء المحلننني فننني اإلمنننارات
التحادينننة العلينننا فننني أينننة محكمنننة منننن محننناكم االتحننناد أو وقنننانون إنشننناء المحكمنننة ا
والتشنريعات واللنوائى عمومنات  طلب بحث دستورية القنوانين اإلمارات األعضاء إحالة

أثناء دعوى منظورة أمامها إلنى المحكمنة االتحادينة العلينا وينتم ذلنك بنناء علنى دفنع 
ها إذا تننوافرت أو مننن تلقنناء نفسنن الخصننوم فنني دعننوى منظننورة أمامهننا مقنندم مننن احنند
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المراد تطبيق  علنى  جدية تحملها على الشك في بعدم دستورية القانون لديها أسباب
 المنازعة المطروحة أمام .

وقد أعطى الدستور حق اإلمارات األعضاء في الطعن بعدم الدستورية للقوانين 
 االتحادية، وذلك الحتمال تجاوز السلطة التشريعية الختصاصات.

ل وهننو هننل حننق الطعننن بعنندم الدسننتورية مقتصننرات علننى القننوانين وهنننا يثننور تسنناؤ 
 االتحادية فقط أم ان  يشمل اللوائى االتحادية أيضات.

منن  33من الدستور والمادة  99 نالحظها من خالل المادة هذا التساؤل إجابة
االتحادية العليا، حيث نصنتا علنى إجنازة الطعنن فني القنوانين  المحكمة قانون إنشاء

قصننر حننق اإلمننارات  أن المشننروع مننا يننوحي الفهننم مننن خننالل ذلننك يننة، وهننذااالتحاد
  (58)االتحادية. اللوائى فقط دون في الطعن بعدم الدستورية على القوانين االتحادية

 بننين فقهنناء القننانون، فعلننى لالخننتالف ومننن هنننا نجنند أن تفسننير ذلننك كننان بابننا
 فيمنا نعتقندإلنى ) اسنتنادات  كامنل عبيند ال الحصر، ذهنب الندكتور محمند المثال سبيل

فنني اللننوائى  قصنند المشننرع، فنني قصننر النننص علننى الطعننن بعنندم الدسننتورية لننم يكننن
 للقننوانين االتحاديننة للدسننتور أو حتننى إذا كانننت مخالفننة إذا كانننت مخالفننة االتحاديننة

ذاتهننا. ذلننك الن البننناء القننانوني للدولننة االتحاديننة يحننتم هننذا االعتقنناد، إذا البنند وان 
ة التشننريعات التني تصندر داخننل دولنة االتحناد أو فنني اإلمنارات األعضنناء تكنون كافن

متسنننننقة ومتجانسنننننة، بننننندءات منننننن الدسنننننتور االتحنننننادي وانتهننننناء بننننناللوائى أو القنننننرارات 
 (59) التنظيمية التي تصدر عن السلطات المحلية باإلمارات.
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 األسننتاذ النندكتور أخننر لننذلك ومننن أصننحاب هننذا الننرأي رأيننات  فيمننا نجنند أن هننناك
عننننندا القضننننناء  فيمنننننا إن السنننننلطات االتحادينننننةذهنننننب إلنننننى ) رمنننننزي الشننننناعر حينننننث

 أنهنننا مخالفنننة االتحنننادي، ال تملنننك الطعنننن فننني دسنننتورية القنننوانين االتحادينننة إذا رأت
الصادرة من إحندى اإلمنارات  للدستور، إذ يقتصر حقها على الطعن في التشريعات

 كانت مخالفة للدستور أو القوانين االتحادية(. إذا
أخننذ بالتفسننير الواسننع لعبننارة )القننوانين االتحاديننة( التنني  لننذلك فننان الننرأي األولو 

من قنانون إنشناء المحكمنة االتحادينة  33من الدستور والمادة  99وردت في المادة 
تشنننمل القنننوانين العادينننة وهننني التننني تصننندر عنننن السنننلطة التشنننريعية،  بحينننث العلينننا
 (60)مختلف أنواعها.ب تشمل القوانين الفرعية أي اللوائى وكذلك

وأما عنن السنلطة المختصنة فني اإلمنارات بنالطعن بعندم الدسنتورية فإنن  وحسنب 
 مننننن قنننانون إنشنننناء المحكمننننة 33( مننننن الدسنننتور والمننننادة 99منننا جنننناء فننني المننننادة )

 فإن حاكم اإلمارة هنو النذي يملنك مباشنرة هنذا الحنق باعتبناره ممنثالا  العليا االتحادية
 مثلنن ، وكننذلك فاننن  يجننوز للقضنناء المحلنني فنني اإلمننارةإلرادة شننعب إمارتنن  أو مننن ي

علنى  نفسن  أو بنناء منظنور أمامن ، سنواء منن تلقناء مباشرة هذا الحنق بصندد دعنوى
 دفع من إحدى الخصوم.

 
 حق األفراد في الطعن بعدم الدستورية: - 2
 الطعننن بعنندم دسننتورية القننوانين واللننوائى اتحاديننة كانننت أو محليننة يحننق لضفننراد 

دعنوى معروضنة علنى  حق األفنراد يقتصنر علنى الندفع الفرعني أثنناء نظنر حيث إن
وبالتنالي فانن   أي ان  يوجد نص قانوني ينراد تطبيقن  مشنكوك فني دسنتوريت  القضاء

النندعوى األصننلية للطعننن  ال يحننق لضفننراد اللجننوء للمحكمننة االتحاديننة العليننا بطريننق

                                                 
 .312ص  ،مرجع سابق ،اهلل عبدالرزاق النقبي خالد عبدد.  المستشار - 61



 المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(    مجلة علمية محكمة 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

46 

المننادة  منا جناء بن  الدسنتور ليتجلنى منن خنال وهنذا أو اللنوائى فني دسنتورية القنوانين
 ( 61)إنشاء المحكمة العليا. ( وقانون99)

 حق المحاكم في تحريك الرقابة على دستورية القوانين: -3
اتبعنننت دولنننة اإلمنننارات العربينننة المتحننندة أسنننلوب تحرينننك الرقابنننة علنننى دسنننتورية 

 99القننوانين مننن خننالل أي محكمننة بالدولننة. وقنند ورد هننذا االختصنناص فنني المننادة 
االتحننادي حيننث نصننت علننى أن   تخننتص المحكمننة االتحاديننة العليننا  ن الدسننتورمنن

بالفصل في األمور التالية..... بحث دستورية القوانين والتشنريعات واللنوائى عمومنات 
إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البالد أثناء دعنوى منظنورة 

ر المحكمننة االتحاديننة العليننا الصننادر بهننذا أمامهننا. وعلننى المحكمننة ان أن تلتننزم بقننرا
 الصدد.
 الطعن على دستورية القوانين. وسائل ثانيًا:

تتم الحماية القضنائية للكينان الدسنتوري فني دولنة اإلمنارات العربينة المتحندة منن 
 :ثالثة وسائل كما يليل  و الطعن بعدم دستورية القوانين  خالل
مى بمهاجمننننة القننننانون دون وهننننو أسننننلوب هجننننومي يسنننن :النننندعوى األصننننلية -1

 انتظار وقوع الضرر نتيجة لتطبيق .
 إلى منع تطبيق القنانون المخنالف أسلوب دفاعي يرمي وهو :الدفع الفرعي -2

 أمام المحكمة. للدستور على الدعوى المعروضة
 :تحريك الدعوى الدستورية بواسطة إحدى المحاكم -3

 م الدستورية وذلك كما يلي: الطعن بعد أساليبوقد أوضى الدستور اإلماراتي 
  طريق الدعوى األصلية.الوسيلة األولى لحماية الكيان الدستوري: 

 تتمثل هذه الطريقة عندما يلجا صاحب المصلحة بندعوى مباشنره إلنى المحكمنة
 يعتقنند اننن  مخننالف للدسننتور فنني تشننريع لننيطعن أمامهننا المختصننة بفحننص الدسننتورية
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القننانون حيننث ال ينتظننر حتننى يطبننق بننل  وهننو أسننلوب يتميننز بطننابع الهجننوم علننى
 يكفي أن يكون قابالت للتطبيق.

وقنند أوضننى الدسننتور وقننانون المحكمننة االتحاديننة العليننا علننى النندعوى األصننلية 
بالنسنننبة للقنننوانين  بإمكانينننة تقنننديم الطعنننن بعننندم الدسنننتورية منننن قبنننل إمنننارة أو أكثنننر

فني  من السلطات االتحادينةالمخالفة للدستور، كما يمكن أن يقدم الطعن  االتحادية
دسننننتورية القننننوانين المحليننننة الصننننادرة مننننن إحنننندى اإلمننننارات ولننننذلك فننننان السننننلطات 
االتحاديننننة فيمننننا عنننندا القضنننناء االتحننننادي ال تملننننك الطعننننن فنننني دسننننتورية القننننوانين 
االتحادية إذا رأت إنها مخالفة للدستور إذ يقتصر حقها على الطعن في التشريعات 

 ارات إذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين االتحادية.الصادرة من إحدى اإلم
 كمنننا إن اإلمنننارات ال يحنننق لهنننا الطعنننن فننني دسنننتورية التشنننريعات الصنننادرة منهنننا

على الطعن  اختصاصها لمخالفتها لدستور االتحاد أو للقوانين االتحادية إذ يقتصر
سننلطة عامننة ولننذلك فننإذا كننان الطنناعن  فنني القننوانين االتحاديننة إذا خالفننت الدسننتور

اتحادينننة أو محلينننة فيحنننق لننن  أقامنننة الننندعوى األصنننلية أمنننام المحكمنننة العلينننا مباشنننرة 
 محننل المنازعننة القانونيننة النندعوى والنصننوص علننى موضننوع بعريضننة تشننتمل وذلننك
 (62)الدالة على ذلك. والمستندات مخالفتها وكذلك األسانيد وأوج 
 

 لدفع من األفراد: طريق االوسيلة الثانية لحماية الكيان الدستوري: 
بمناسبة نظر دعوى معينة أمام أي محكمة من محاكم البالد  يقام الدفع الفرعي

فإذا رأى أحد طرفي النزاع بأن نص القانون أو الالئحة التىي تريد المحكمة تطبيق  
 بعنندم دسننتورية دعننوى أمننام نفننس المحكمننة التنني تنظننر النننزاع غيننر دسننتوري فينندفع

المحكمننة  المننراد تطبيقهننا علننى النننزاع القننائم فننإذا مننا قنندرت نننص القننانون أو الالئحننة
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الحالننة أن توقننف النندعوى المنظننورة أمامهننا،  تعننين عليهننا فنني هننذه هننذا النندفع جديننة
لم ترفنع  فإذا للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة االتحادية العليا أجالت  وتحدد

لهنذه المحكمنة أن تمضني  كان لم يكن. ويحنق الدعوى في هذا الميعاد اعتبر الدفع
إليننن ، كمنننا انننن  إذا رفعنننت الننندعوى أمنننام  فننني نظنننر الننندعوى بعننند ذلنننك دون االلتفنننات

بعنننند الميعنننناد المبننننين فنننني الحكننننم الصننننادر مننننن محكمننننة  المحكمننننة االتحاديننننة العليننننا
وذلنك  الموضوع وجب على المحكمنة االتحادينة العلينا أن تحكنم بعندم قبنول الندعوى

  المتطلبة لقبول الدعوى وهو شرط الميعاد. شكليةلعدم توافر محل الشروط ال
طريرررق اإلحالرررة مرررن محكمرررة الوسررريلة الثالثرررة لحمايرررة الكيررران الدسرررتوري: 

 الموضوع:
مننن دسننتور دولننة اإلمننارات العربيننة المتحنندة علننى اختصنناص  99نصننت المننادة 

ى المحكمننة االتحاديننة العليننا منها......بحننث دسننتورية القننوانيين والتشننريعات واللنننوائ
عمومات، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البالد أثناء دعوى 
منظننورة أمامهننا وعلننى المحكمننة المننذكورة أن تلتننزم بقننرار المحكمننة االتحاديننة العليننا 

 الصادر بهذا الصدد. 
لقاضي الموضوع الحق في االلتجاء من تلقناء نفسن  إلنى  وبذلك أعطى المشرع

ننننص قنننانوني أو الئحننني الزم  ينننة العلينننا فننني الفصنننل فننني دسنننتوريةالمحكمنننة االتحاد
 للفصل في دعوى منظورة أمامها.
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قنرار  والشنك إن هنذا الطرينق ينؤدي إلنى التطبينق الصنحيى لنصنوص الدسنتور وا 
بغض النظر عن مصالى الخصوم الذين قد ال يجديهم تقرير  المشروعية الدستورية

 (63)عدم الدستورية في بعض الحاالت.
 

 أثر الحكم في الطعن بعدم دستورية القوانين: ثًا:ثال
تتمثننل سننلطة المحكمننة االتحاديننة العليننا علننى الحكننم بدسننتورية النننص المطعننون 

الدسننتور  فين ، أو عندم دسننتوريت ، دون أن تمتند إلننى الحكنم بإلغائنن ، حينث لننم يخنول
وقننننانون المحكمننننة االتحاديننننة لهننننذه المحكمننننة سننننلطة إلغنننناء النننننص المقضنننني بعنننندم 

القننننانون يظننننل موجننننودات مننننن الناحيننننة الشننننكلية فنننني عننننداد  توريت ، حيننننث أن هننننذادسنننن
أو  السننلطات المختصننة بالتشننريع اإلجننراءات الالزمننة إللغائنن ، القننوانين، حتننى تتخننذ

زالننة مننا بنن  مننن مخالفننة دسننتورية. ولننذلك فننان الدسننتور اإلمنناراتي جعننل  تصننحيح  وا 
تحننناد أو فننني اإلمنننارات المعنينننة فننني اال حنننق إلغننناء الننننص منننن اختصننناص السنننلطة

مننا  بحسننب األحننوال ولننم يجعلنن  مننن اختصنناص المحكمننة االتحاديننة العليننا، وحسنننات 
لمبنندأ الفصننل بننين السننلطات وعنندم تعنندي  حيننث إن فنني ذلننك تأكينندات  فعلنن  المشننرع،

 سلطة على اختصاصات سلطة أخرى.
ى أو مطبقات إل هذا ال يعني إن النص المقضي بعدم دستوريت  يضل نافذات  ولكن

حينث إن الننص فني هنذه  إن تلغي  السلطات المختصة أو تتخذ إجراءات تصنحيح 
بعنننندم  بقائنننن  يكننننون مجننننردا مننننن كننننل قيمننننة أو أثننننر قننننانوني الن الحكننننم رغننننم الحالننننة

 قد سلب  كل آثاره وجرده من قوت  الملزمة فأصبى غير قابل للتطبيق. الدستورية
 

                                                 
اره الزغبي: وسائل وما بعدها. و د. خالد سم 232د. رمزي الشاعر : مرجع سابق ص - 63

الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، دراسة مقارنة، مجلة العلوم اإلدارية، العدد الثاني، 
 .1909ديسمبر
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لقننن  حينننث إن الدسنننتور ويعتبنننر الحكنننم الصنننادر بعننندم الدسنننتورية ذو حجينننة مط
اإلماراتي نص على أن األحكام الصادرة من المحكمة االتحادية العليا تحوز حجية 
مطلقة مما يؤدي إلى تصفية النزاع حول دستورية النص مرة واحندة وبصنفة نهائينة 

منننن  111إلثنننارة هنننذه المسنننألة منننن جديننند، حينننث نصنننت المنننادة  وبالتنننالي ال يسنننمى
بينننة المتحننندة علنننى أن أحكنننام المحكمنننة االتحادينننة العلينننا دسنننتور دولنننة اإلمنننارات العر 

ذا مننا قننررت المحكمننة عننند فصننلها فنني دسننتورية القننوانين  نهائيننة، وملزمننة للكافننة، وا 
والتشنننريعات واللنننوائى، أن تشنننريعات اتحادينننا منننا جننناء مخالفنننات لدسنننتور االتحننناد. أو أن 

االتحنناد أو لقننانون ضننوع يتضننمنان مخالفننة لدسننتور أو الالئحننة المحليننة مو  التشننريع
اتحادي، تعين على السنلطة المعنينة فني االتحناد أو فني اإلمنارات بحسنب األحنوال، 

 (64)المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير إلزالة المخالفة الدستورية، أو لتصحيحها.

 
 المطلب الثالث 

 وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري تقييم 
 في ظل النظام اإلماراتي

ييم وسائل الحماينة القضنائية للكينان نستطيع تق ن خالل هذا البحث المتواضعم
وفيمنننا يلننني يمكنننننا عنننرض منننا توصنننل إليننن   فننني دولنننة اإلمنننارات العربينننة الدسنننتوري

 كما يلي:الباحث من مزايا ومسالب 
 مزايا دور الدائرة الدستورية: -أوال 
كمنننة االتحادينننة علنننى أن   تشنننكل المح 96أكننند المشنننرع الدسنننتوري فننني المنننادة  -1

العلينننا منننن رئنننيس وعننندد منننن القضننناة ال يزيننندون جميعنننات عنننن خمسنننة يعيننننون 
بمرسوم يصدره رئيس االتحاد بعد مصادقة المجلس األعلى. وبنذلك تنم تحديند 
تأليف المحكمة سواء بالنسبة لضعضاء األصليين أو األعضناء المنتندبين وقند 

                                                 
 من الدستور االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 111المادة  -61
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مسننتقبلة  إشننكالياتيننة أحسننن المشننرع صنننعات عننندما فعننل ذلننك للقضنناء علننى أ
 تنشأ من جراء عدم تحديد أعضاء المحكمة

تتألف المحكمة سواء الرئيس واألعضاء من العنصنر القضنائي يعتبنر ضنمانة  -2
أكينندة لمشننروعية األحكننام الصننادرة مننن النندائرة الدسننتورية بالمحكمننة االتحاديننة 

عالء لمبدأ السمو الدستوري.   العليا وا 

، حيث نص المشرع الدسنتوري، فني المنادة لقضاةاتأكيد المشرع على استقالل  -3
علنننننى أن  ....... والقضننننناة مسنننننتقلون ال سنننننلطان علنننننيهم لغينننننر القنننننانون  91

وضننمائرهم  وهننذه ضننمانة تجعننل القضنناة فنني مننأمن مننن تننأثير سننلطات الدولننة 
 وتؤهلهم للحكم في دستورية القوانين دون خشية من تدخل السلطات.

لينا وقضناتها ال يعزلنون إبنان تنوليهم القضناء، أن رئيس المحكمنة االتحادينة الع -1
مننندة عقنننود  انتهننناءاالسنننتقالة أو  وال تنتهننني والينننتهم إال ألحننند أسنننباب الوفننناة أو

ثبننوت  بلننوس سننن اإلحالننة إلننى التقاعنند. أو المتعاقنندين منننهم أو منندة إعننارتهم أو
الفصننل التننأديبي بننناء  عجننزهم عننن القيننام بمهننام وظننائفهم ألسننباب صننحية أو

سننباب واإلجننراءات المنصننوص عليهننا فنني القننانون، أو إسننناد وظننائف علننى األ
نات التني تنؤهلهم للقيننام أخنري لهنم بمنوافقتهم. وبننذلك مننى المشنرع كافنة الضننما

 .(65)بأعمالهم

منن دسنتور اإلمنارات علني أن  111نص المشرع في الفقرة األولي منن المنادة  -5
افنننة، ومقتضننني ذلنننك إن أحكنننام المحكمنننة االتحادينننة العلينننا نهائينننة، وملزمنننة للك

الدسنننتور مننننى األحكنننام الصنننادرة منننن المحكمنننة االتحادينننة العلينننا حجينننة عامنننة 

                                                 
 من دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة. 99المادة  - 65



 المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(    مجلة علمية محكمة 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

45 

ومطلقة، مما ينؤدي إلني حسنم الننزاع حنول دسنتورية الننص منرة واحندة، وبنذلك 
 .(66)ال يكون هناك مجال إلثارة هذه المسالة من جديد 

 العربية المتحدة:مسالب الرقابة علي دستورية القوانين في اإلمارات  -اثانيً 

الرقابنننة  عننندم تحديننند النطننناق الزمنننني ألحكنننام الننندائرة الدسنننتورية فننني مجنننال -1
علننى دسننتورية القننوانين، وعمننا إذا كانننت تلننك األحكننام لهننا أثننر مباشننر أو 
رجعي، علي الرغم من خطورة عدم تحديد النطناق الزمنني للحكنم الصنادر 

جننائي، فكنان  بعدم دستورية ننص قنانوني وخاصنة إذا كاننت تتعلنق بننص
مننن الواجننب أن يتعننرض المشننرع لهننذه المسننألة وأن يضننع لهننا قواعنند بنندالت 

 من الرجوع إلي القواعد العامة في هذا الشأن.
رخصننننة التصنننندي للنننندائرة الدسننننتورية، بننننالرغم مننننن أن  عنننندم منننننى المشننننرع -2

استعمال هذه الرخصة يؤدي إلى تأكيد مبندأ سنيادة القنانون، وتمكينهنا منن 
فنني حمايننة الدسننتور، لكونهننا تمثننل أعلننى هيئننة قضننائية فنني  أداء وظيفتهننا

الدولة وبها الدائرة الدستورية الواجب عليها ضمان سمو الدسنتور والحفناظ 
 علي .

منن الدسنتور علنى  99نص المشرع الدستوري في البنند الثناني منن المنادة  -3
يعات عبارة القوانين االتحادية، بينما استخدم فني الفقنرة الثانينة عبنارة التشنر 

اإلمارات وهني تفرقنة فني غينر محلهنا، حينث أن كلمنة  حدياالصادرة عن 
القنننانون تشنننمل القواعننند التننني يكنننون مصننندرها السنننلطة التشنننريعية والقواعننند 
التننني يكنننون مصننندرها السنننلطة التنفيذينننة، أمنننا كلمنننة التشنننريع فتطلنننق علننني 

نون القواعد القانونية التي يكون مصدرها السلطة التشنريعية، حينث أن القنا
 أعم من التشريع ألن كل تشريع يعد قانونا وليس كل قانون يعد تشريعا.

                                                 
 دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة.من  111المادة  - 66



 وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في ظل الدستور االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 

 ف حسين عطوة د. أشر

 

45 

بحنث دسنتورية القنوانيين من الدسنتور اإلمناراتي علنى  99/3نصت المادة  -1
والتشريعات واللوائى عمومات، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمنة 

لمنذكورة أن من محاكم البالد أثناء دعوى منظنورة أمامهنا وعلنى المحكمنة ا
 تلتزم بقرار الدائرة الدستورية الصادر بهذا الصدد. 

ويرى الباحث أن هذا النص يتضمن تدخل في اللوائى اإلدارية التي تعتبر 
قننننرارات إداريننننة تخضننننع لرقابننننة المشننننروعية إلغنننناء وتعويضننننا و تخضننننع لرقابننننة 

أن  . لنننذا نهينننب بالمشنننرع اإلمننناراتيالدسنننتوريةالقضننناء اإلداري ولنننيس الرقابنننة 
 امتنداد يقصر األمر في مجنال الرقابنة علني دسنتورية اللنوائى التشنريعية، وعندم

 هذه الرقابة إلي اللوائى العادية.

 

 النتائج والتوصيات

 نتائج البحث: -أوالً 

من المسائل التي أثارت العديد من  يالدستور الكيان تعتبر مسألة حماية   
الخطيرة  لآلثارانون العام وذلك نظرات المناقشات وحازت انتباه الفقهاء في مجال الق

نصوص الدستور، وعلى الرغم من كثرة المراجع الفقهية التي  المترتبة على مخالفة
تناولت الرقابة على دستورية القوانين إال أن الباحثين لم ينقطعوا عن التعمق فيها. 

تائ  ومن هذا المنطلق فقد كان تناولي لهذا البحث وقد أسفرت الدراسة عن الن
 التالية:
اختالف تشكيل الجهة القضائية المنوط بها حماية الدستور في كل من   -1

النظام المصري واإلماراتي: فنجد في النظام المصري الحالي طبقات للمادة 
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من رئيس  ،2111من دستور  193

ن وعدد كاف من نواب الرئيس وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة م
رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين 
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النظام اإلماراتي تشكل الدائرة الدستورية من رئيس  أما في المساعدين
 وعدد من القضاة ال يزيدون جميعات عن خمسة أعضاء.

اختالف الجهة المنوط بها حماية الدستور: في النظام المصري تتولى  -2
عليا مهمة الرقابة على دستورية القوانين، وفي المحكمة الدستورية ال

النظام اإلماراتي تتولى الدائرة الدستورية في المحكمة االتحادية العليا 
 مهمة الرقابة على دستورية القوانين.

أخذ المشرع المصري بثالثة  صاحب الحق في الدعوى الدستورية: -3
دولة  شرع فيأساليب: اإلحالة، والتصدي، والدفع الفرعي. وقد أخذ الم

اإلمارات العربية المتحدة بثالثة أساليب األول: الدعوى األصلية من 
خالل السلطات العامة، والثاني: الدفع الفرعي بواسطة األفراد، والثالث 

 اإلحالة من محكمة الموضوع.

حجية األحكام: تحوز حجية األحكام في كل من مصر واإلمارات العربية  -1
 المتحدة حجية مطلقة. 

بر إنشاء محكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين يعت -5
ضمانة للسمو الدستوري وتأكيد على احترام الحقوق والحريات العامة 

 التي جاء بها الدستور.

 بنظام مركزية الرقابة يأخذ كل من النظام المصري واإلماراتي -6
رة ة العليا أو الدائسواء المحكمة الدستوريواختصاص جهة واحدة )

( بالفصل بدستورية القوانين، وهذا أفضل من نظام الالمركزية الدستورية
في الرقابة المتبع في بعض الدول مثل الواليات المتحدة األمريكية، ألن  
يتجنب ما قد يترتب على نظام الالمركزية من إشاعة القلق وعدم 

محاكم االستقرار في المعامالت والمراكز القانونية حيث تتضارب أحكام ال
إلى إن جزاء  أو عدم دستورية قانون بعينة، هذا باإلضافة في دستورية
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بمركزية الرقابة يرفع اإلشكاالت التي قد تترتب على  اإللغاء المرتبط
في قضية معروضة عليها  معين قانون مجرد امتناع المحكمة من تطبيق

 .في ما عداها ومنتجات لجميع آثار نفاذه رغم ذلك قائمات  مع بقائ 

 

 التوصيات: -ثانياً 
يجب ضمان استقالل الجهة القضائية  يالدستور الكيان ضمانا لحماية 

المختصة بالرقابة على دستورية القوانين وتدعيم دورها في الحفاظ على السمو 
رساء دعائم دولة القانون في ظل التمسك  الدستوري وحماية الحقوق والحريات وا 

 توصل إلي  الباحث من توصيات: بمبدأ المشروعية وفيما يلي أهم ما
على المشرع اإلماراتي وتماشيات مع الرسالة السامية في كفالة الحقوق  -أوالً 

وترسيخات لقواعد الديمقراطية التي باتت من معالم  األساسيةوالحريات 
المجتمع اإلماراتي، فإن  يبدو ملحات إنشاء محكمة دستورية عليا 

ية القوانين على غرار المشرع متخصصة تكون مهمتها رقابة دستور 
 المصري.

ألحكام المحكمة  الزمنيعلى المشرع اإلماراتي أن يحدد النطاق  -ثانياً 
بحيث يبين عما إذا كانت األحكام  االتحادية العليا في المجال الدستوري

الصادرة بشأن دستورية القوانين لها أثر مباشر أو رجعي يرجع إلى تاريخ 
رق بالنصوص الدستورية لهذه المسألة وأن يضع صدور القانون وأن يتط

 لها قواعد بدالت من الرجوع للقواعد العامة في هذا الشأن.
مراجعة كافة القوانين الجنائية إلماراتي والمشرع ا المصريعلى المشرع  –ثالثاً 

 عدم الدستورية. لتنقيتها من شائبة وغيرها المعمول بها
الدستورية وسائر دوائر المحكمة  إضافة رخصة التصدي للدائرة -رابعاً 

جهة قضائية بدولة اإلمارات العربية  اسميالعليا باعتبارها  االتحادية
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تلك الرخصة لما في ذلك من تأكيد مبدأ  استعمالهاالمتحدة والتوسع في 
 سيادة القانون وتمكين المحكمة من أداء وظيفتها في حماية الدستور.

بشكل مفصل ضمن  الدستوري المقارناالهتمام بتدريس القضاء  –خامساً 
مساق القانون الدستوري، لطلبة كليات القانون بدولة اإلمارات العربية 

 المتحدة.
 

 المراجع
 

 الكتب: –أوالً 

 د. إبننراهيم درويننل، القننانون الدسننتوري النظريننة العامننة والرقابننة الدسننتورية، -1
 .2111القاهرة،  دار النهضة العربية،

ز شننيحا، النظننام السياسنني والقننانون الدسننتوري، تحليننل العزينن د. إبننراهيم عبنند -2
 .2111النظام الدستوري المصري، دار المعارف اإلسكندرية، 

على دستورية القوانين في الفقن   د. إبراهيم محمد حسنين، الرقابة القضائية -3
  2111دار النهضة العربية، القاهرة،  والقضاء،

ي والننننننظم السياسنننننية مبننننناد  القنننننانون الدسنننننتور  د. أشنننننرف حسنننننين عطنننننوة: -4
 .2115والتنظيم الدستوري لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

د. السيد محمد إبراهيم: أسس التنظيم السياسني والدسنتوري لدولنة اإلمنارات  -5
 . 1995العربية المتحدة، أبوظبي، 

 االسنتعماردور  –لوحندة اإلمنارات د. جمنال زكرينا قاسنم: األسنس التاريخينة -6
مركنننز دراسنننات  -بنننة دولنننة اإلمنننارات العربينننة المتحننندة،تجر  -فننني تجزئتهنننا،

 .1906الوحدة العربية، 

دراسنة  د. رمزي الشاعر: القضناء الدسنتوري المصنري فني مملكنة البحنرين، -7
 م، 2113مقارنة، 
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دراسننة تحليلينننة  (،: رقابننة دسننتورية القننوانين )دراسننة مقارنننة--------- -8
 .2111، للقضاء الدستوري في مصر، دار التيسير، القاهرة

النظننام الدسننتوري المصننري، تطننور األنظمننة الدسننتورية  رمننزي الشنناعر، د. -9
، دار 1991المصرية، وتحليل النظام الدستوري المصري في ظنل دسنتور 

 م.1990التيسير، القاهرة، 

د. زيناد محمند الجفنال : التنظنيم الدسنتوري لدولنة االمنارات العربينة  -10
 2112األفاق المشرقة،  المتحدة،

الشنننرقاوي: القنننانون الدسنننتوري وتطنننور النظنننام السياسننني  د. سنننعاد -11
 ،2112المصري، الكتاب األول، دار النهضة العربية

الرقابنننة القضنننائية أمنننام المحكمنننة  –د. عثمنننان عبننند الملنننك الصنننالى -12
الطبعنننننة  ، دراسنننننة تحليلينننننة نقدينننننة مقارننننننة،1906الدسنننننتورية فننننني الكوينننننت 

 األولى، إصدار مجلة الحقوق، جامعة الكويت.

الحميننننند الشنننننواربي، الننننندعوى الدسنننننتورية، دار المعنننننارف،  عبننننند د. -13
 م.2112اإلسكندرية، 

د. مصننطفى محمننود عفيفننني: رقابننة الدسننتورية فننني مصننر والننندول  -14
 .1991األجنبية، دار النهضة العربية، 

د. مجنننندي منننندحت النهننننري، مبنننناد  النننننظم السياسننننية والدسننننتورية،  -15
 .2119جامعة الجزيرة، 

نون الدستوري والنظام السياسي في لبنان، د. محمد المجذوب، القا -16
 .2112لبنان،  –منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت الطبعة الرابعة،

العزيننننز شننننيحا،  الوهنننناب و د. إبننننراهيم عبنننند د. محمنننند رفعننننت عبنننند -17
الدسنننننننننتوري، دار المطبوعنننننننننات الجامعيننننننننننة،  الننننننننننظم السياسنننننننننية والقنننننننننانون

 .1900اإلسكندرية، 
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يند: سنيادة الدسنتور وضنمان تطبيقن ، ز  . د. محمد عبد الحميد أبو -18
 .1909دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

عبننند الباسننط، والينننة المحكمننة الدسنننتورية العليننا فننني  د. محمنند فننؤاد -19
 .2112دار المعارف اإلسكندرية،  الدستورية، المسائل

د. محمد كامل عبيد، نظم الحكم ودستور اإلمارات دراسنة تحليلينة  -20
 .2112مارات، أكاديمية شرطة دبي، مقارنة لدستور اإل

شننننرطة دبنننني،  د.محمنننند كامننننل عبينننند، مبنننندأ المشننننروعية، أكاديميننننة -21
2111. 

د. سنننليمان محمننند الطمننناوي، النظرينننة العامنننة، للقنننرارات اإلدارينننة،  -22
 . 1991دراسة مقارنة، الطبعة السادسة، جامعة عين شمس، 

 

 ستير والدكتوراه:رسائل الماج –ثانيًا 

للحكومنننة فننني النظنننام  اهيم:المسنننئولية السياسنننيةد. أحمننند محمننند إبر  -23
 .1991البرلماني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

الرقابة على دسنتورية  الرزاق النقبي: اهلل عبد المستشار. خالد عبد -24
، كلينننة الحقنننوق، جامعنننة حلنننوان، ماجسننتيررسنننالة  القننوانين )دراسنننة مقارننننة(

 .2119القاهرة، 
ن سنننيد أحمننند خلينننل: دور السنننلطة التشنننريعية فنننني د. جيهنننان حسننن -25

الرقابة على األموال العامة، رسالة دكتنوراه، كلينة الحقنوق، جامعنة القناهرة، 
2111. 

د. عبننند اهلل إبنننراهيم ناصنننف: منننندى تنننوازن السنننلطة السياسنننية مننننع  -26
المسئولية في الدولة الحديثة، رسالة دكتوراه، القاهرة، دار النهضة العربية، 

1901. 
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 األبحاث والمقاالت: -ثاً ثال
مننننننن الدسننننننتور،  96د. أحمنننننند فتحنننننني سننننننرور: ركننننننائز تعننننننديل المننننننادة  -1

 .2115السنة الثالثة، ابريل،  الدستورية، العدد السابع،
د. عنننادل يننننونس: المحكمنننة االتحاديننننة العليننننا بدولنننة اإلمننننارات العربيننننة  -2

المتحننندة، ودورهننننا فنننني الرقابننننة الدسنننتورية، مجلننننة العدالننننة، وزارة العنننندل 
 . 1995بدولة اإلمارات العربية المتحدة، يوليو 

الدستوري، الدستورية، العندد السابع،نن السننة  اإلصالحد. يحي الجمل:  -3
 .2115الثالثة، ابريل 

عنننادل الطبطبنننائي: الرقابنننة السياسنننية علنننى أعمنننال الحكومنننة خنننالل  د. -1
فترة حل البرلمان، مجلة الحقوق الكويتية، السنة الخامسة عشر، العدد 

 . 1991رابع، ديسمبر ال

د. خالد سماره الزغبي: وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة،  -5
 .1909دراسة مقارنة، مجلة العلوم اإلدارية، العدد الثاني، ديسمبر
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