
 

 ملخص الدراسة

ما مخالفة إونجد أن المخالفة  ، لى الحاالت التي تخالف بيا القوانين  الدستور إتتعرض ىذه الدراسة     

. ةشكمية أو مخالفة موضوعي

 

 أحد المصادر باعتبارىا المشروعية مصادر من مصدرا تعد المستقمة األنظمة ومنيا األنظمة أن بماو    

 مصدراًا  أيضاًا  وتعد في الدولة، القانوني النظام عناصر من وعنصراًا  لمدولة القانوني البناء في القانونية لمقواعد

 النظام في القانونية القواعد تدرج عمى ضوء تتحدد قانونية وقوة بمرتبة وتتمتع اإلداري، القانون  مصادر من

 وتؤثر والموضوع، الشكل حيث من األعمى األدنى لمقاعدة القاعدة تخضع بمقتضاه والذي الدولة، في القانوني

 عمى لمرقابة تخضع أن يجب األنظمة ىذه فإن حرياتيم، إلى تقييد تؤدي وقد لألفراد القانونية المراكز في

  .  كما تخضع القوانين لمرقابة الدستوريةدستوريتيا

    

البحث في المخالفو الشكميو قبل البحث في ة وتحديدا في المحكمة الدستوري ، وعادة ما يتم من القضاء 

 فانو في حال وجدت المحكمة الدستورية أن المخالفة شكميو تعطي قرارىا بالغاء وبذلك ة،المخالفة الموضوعي

 .ةالقانون أو النص الذي شابو ىذه المخالفة الشكمي

     

 ،وىي مخالفة قواعد االختصاص ومخالفة قواعد الشكل واإلجراءاتة شكال المخالفة الشكميأ بحثتناول ال 

، أوال حالة عدم االختصاص العضوي والموضوعي، مخالفة قواعد االختصاص بنوعيوتطرقت الباحثة إلى 



والحالة الثانيو ىي عدم االختصاص ، و نص من جية غير مخولة بالتشريعأصدار قانون إوىي حالة 

 ا أو المكانيو التي حددهةن يصدر التشريع في وقت خارج المدة الزمنيأتي في حالة أوىي ت، الزماني والمكاني

أن ىنالك شكل واجراءات حددىا الباحثة وجدت ، وبالنسبة  لمخالفة قواعد الشكل واإلجراءات، الدستور لممشرع

النظام الداخمي  جراءات حددىاإ وشكل و،جراءات حددىا النظام الداخمي لمجمس النوابإ وشكل و،الدستور

ذا كانت إال إن المخالفة التعتبر مخالفة تؤدي الى الغاء القانون أو النظام إ ولكن بالنتيجة ف،لمجمس األعيان

. ىذه المخالفة قد أتت مخالفة لما ورد بالدستور

  

 الواردة ة لمقيود الموضوعية المباشرةالمخالفناول البحث في قد تف ،فة الموضوعيةلأما بالنسبة لممخا   

ن أية  إ ف، وتحريم المصادرة العامو وغيرىا من القيود التي وضعيا الدستور،كمبدأ تكاقؤ الفرص، بالدستور

صدار إ، كة التشريعيةستعمال السمطاالنحراف في ا. لغاء ىذا القانون إمخالفة ليذه القيود يؤدي الى ضرورة 

 تكون ىذه ة والتي عادة،ىداف المخصصألأو مخالفة التشريع ل، تشريع عام لتطبيقو عمى حالة فردية

 لى عدد من النتاائ وتم وضع التوصيات بناءًا إتوصمت الباحثة ، االىداف  لغايات تحقيق المصمحة العامة

 .عمييا

 

 

 

 

 



Abstract 

This research is about the aspects of  disagreement  between law and constitution ، 

these disagreement came out as pro forma disagreement or substantive 

disagreement. And as the regulations –including the discrete regulations- are 

considered as a source of legitimacy sources since its considered as one of the legal 

sources that help in the legal constructive process of the country and also as an 

element of the legal system elements of the country، also it’s considered as a one 

source of the administrative sources، additionally it have a high rank and a legal 

power that determined on the sequence of the legal rules in the legal system of the 

country whereby lower rule is subject to the high rule regarding the content and 

shape، and also the regulations are affecting the legal centers of the individuals 

where there freedom may be limited، so these regulations should have a control on 

its constitutional where usually this control process is performed through judiciary 

specifically the constitutional court which investigate the pro forma violations 

before investigation the substantive violations، and in case of finding a pro forma 

violation is found then the constitutional court ordered to cancel the rule that is 

similar to this violation. 

 We will explore the types of pro forma violations: violations of jurisdiction rules 

and violations of procedures rules. The researcher also explore the two types of 

jurisdiction rules violations: first case by considering the case of non-subject 

jurisdiction –which is the case of law legislation by non-authorized organization-، 

and the second case by considering the non-temporal jurisdiction which have been 

determined through the constitution. 

For the pro formal and procedures violations، the researcher has found that there’re 

a formal and procedures that are determined by the constitution، also there’re a 



formal and procedures that are determined by the bylaw of the parliament، and also 

another formal and procedures that are determined by bylaw of the senate. As a 

result، the violation is not considered as a rule cancelation demanding violation 

unless it violate the constitution itself. 

 The researcher has devoted the chapter four in order to explore the jurisdiction 

rules violations. Where the researcher considered the direct violation of jurisdiction 

rules that are included in the constitution such as the principle of equal 

opportunities، general confiscation forbidding، and any other rules determined by 

the constitution. Any violation for these rules results to cancel this law. 

Also the researcher has considered the delinquency in using the legislature، such as 

issuing a general legislation to be applied on individual case. Or contrary to the 

special aims legislation which usually found for public interest. 

The researcher has found several points، and based on them she put the 

recommendations.      

 

 
 


