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 وصف املساق:  (أ
القوانني عن طريق جملس دستوري أو عن طريق الرقابة الالحقة من قبل القاضي العادي الذي ميتنع عن الرقابة على دستورية القوانني حبسب األنظمة املختلفة، سواء الرقابة السابقة لصدور 

فلسطيين يا ودورها يف النظام القانوين والسياسي التطبيق القوانني املخالفة للدستور وإما عن طريق حمكمة متخصصة. الرتكيز على األسلوب املتبع يف فلسطني: مكانة احملكمة الدستورية العل
 تبعة للقيام بذلك.وطرق الرقابة املختلفة وإجراءاهتا على دستورية القوانني واللوائح واألنظمة ابملقارنة مع األنظمة القانونية املختلفة واإلجراءات امل

 

 : 2018-2017الفصل الدراسي األول  (ب

 

 Rights-Based Constitutional Review   الرقابة الدستورية املرتكزة على احلقوق

يف ظل املكانة املركزية املتزايدة حلقوق اإلنسان يف القانون الدستوري سيتم تكريس هذا املساق لدراسة الرقابة على دستورية القوانني يف إطار النزاع على احلقوق األساسية واحلرايت العامة 
 اية احلقوق األساسية واحلرايت العامة منذ احلرب العاملية الثانية. املقارن من جهة والدور املتزايد اليت تلعبه احملاكم الدستورية والعليا يف مح

من قبل الطلبة سواء للتحضري للمساق أو سيعتمد هذا املساق على أسلوب التعلم من خالل املمارسة حبيث يتم تطبيق اإلطار النظري والنهج العلمي املعتمد للمساق لغاايت التطبيق 
 . على الوضع الدستوري القائم حماولة التأثرييف ثية أو حىت املهام البحابلواجبات و للقيام 

القضااي املرفوعة )أو اليت رفعت( أمام احملكمة الدستورية العليا أو احملكمة العليا بصفتها حدى مرتبط إب Amicus Curiaeبتحضري وعليه سيتم تكريس املساق لغاايت قيام الطلبة 
 وابلرتكيز على الدور املناط ابحملكمة الدستورية العليا الفلسطينية فيما يتعلق ابحلقوق األساسية واحلرايت العامة. الدستورية 
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 اإلطار العام للمساق 

 

رقم 
 الحصة

المطلوب من الطلبة خالل وبعد  مراجع إضافية  الحصة قبلللقراءة  المراجع المواضيع التاريخ 
 الحصة

 
أ( اإلطار  

 العام
    

1)  
الرقابة الدستورية   19/9

المرتكزة على الحقوق: 
 تقديم عام وتحديد اإلطار

 

(Bell and Paris 2016, 1-26; 409-
429). (1-1) 

 

  

2)  
ابة الدستورية، الرق  26/9

أنواعها وأشكالها: تقديم 
 عام وشامل

 

 ( 215-13، 2002)صليبا 

 

 ( 424-235، 2002)صليبا 

 

 

3)  
الرقابة الدستورية في   3/10

الدول العربية 
واإلسالمية مع إشارة 
للتغيرات التي حدثت 

 العربي"بعد "الربيع 

(Grote 2012, 221-238) (3-1) 
 

 
 

 (2-3)  (2014)شودري وبايس 

-617، 2013)شطناوي وحتالمة 

634) (3-3) 

 (4-3( )2012)البرعي 

 

 

4)  
امتحان مكتوب / صفي: المطلوب  امتحان امتحان امتحان  10/10

)صليبا  2تحضيره مراجع الحصة 

2002 .) 

5)  
الرقابة الدستورية في   17/10

 السلطة الفلسطينية 
 

 (1-5) 218-186العموري وصيام، 

  (2-5) قانون المحكمة الدستورية العليا

 (3-5) 2013القانون األساسي المعدل 

 (4-5) 2015القانون األساسي 

بشأن  2012قرار بقانون رقم )( لسنة 

تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا 

م. )لم ينشر في 2006( لسنة 3رقم )

 (5-5الجريدة الرسمية( 

-5) (146-131، 2015خليل )
6) 

 (7-5( )2010)التركماني 

 قرارات المحكمة الدستورية

( والقرارات 8-5الجدول ))أنظر 

  .(9-5)ضمن ملف 
 
 

اختيار قرار المحكمة المستهدف 
  amicus curiaeلتقديم 

 
مداخل ب(  

للرقابة 
 الدستورية

    

https://drive.google.com/open?id=0B95IQ6uaG3ZwSTF6eEJJX0V4MW8
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6)  
حصة 

تعويض 
سيتم 
تحديد 

 موعدها

الرقابة الدستورية من  
خالل المحكمة 

الدستورية مقارنة مع 
غيرها من مؤسسات 

 الدولة الرسمية

(Juliane Kokott and Martin Kaspar, 
2012, 795-830). (6-1) 

  

7)  
لحقوق  العالميالنموذج   24/10

اإلنسان منذ الحرب 
العالمية الثانية ودور 

المحاكم العليا 
 والدستورية

 (Möller 2014, 155-172) (7-1)  (Kommers 1991). (7-2) 
(Möller 2012  1-26; 206-211) 
(7-3)  
 

 

8)  
الحقوق االقتصادية   31/10

واالجتماعية: جنوب 
 أفريقيا

(Sacks 2009, 161-201) (8-1)   عروض صفية حول القضايا في
جنوب افريقيا والخاصة بانفاذ 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

9)  
دور المحاكم الدستورية   7/11

في الدول العربية في 
حماية الحقوق 

 والحريات

Khalil 2017 (9-1) 
 

 (2-9)أبو العينين، بال تاريخ( )

 (3-9)بلفقيه، بال تاريخ( )

 

10)  
قرارات مراجعة لبعض   14/11

المحكمة العليا 
األمريكية من خالل ما 

 كتبه رونالد دووركين

 الدين والكرامة اإلنسانية: 
(Dworking 2006, 52-89) (10-1) 

 األفالم اإلباحية وخطاب الكراهية
(Dworkin 1996, 214-226) (10-
2) 

 اإلجهاض: 
)Dworkin 1996, 44-71( (10-3) 

 الموت الرحيم: 
(Dworkin 1996, 130-146) (10-
4)  

على كل طالب تسليم مراجعة ألحد  
هذه الفصول بموجب منهجية 

 مراجعة كتاب. 

 
ج(  

مراجعة 
 نقدية 

    

11)  
المحكمة الدستورية   21/11

)ورئيسها(: حماة 
الدستور؟ دراسة حالة 

 هنغاريا وروسيا

(Scheppele 2006) (11-1)   
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 طرق التقييم: 

 مالحظات النسبة  

 امتحان صفي / أسئلة دقيقة وليس تحليلية  10 امتحان أول / مكتوب 

 دقائق كحد أقصى 10-5كل طالب  10 عروض صفية / شفهي

 10-5صفحات كحد أقصى ونقاش ما ورد فيها لمدة  3تسليم  10 مراجعة فصل / مكتوب

 دقائق كحد أقصى. 

كلمة. بحسب مواصفات وردت هنا:  amicus curiae 30 6000 – 9000البحث على شكل 

brief-https://legaldictionary.net/amicus/  

 أسئلة كحد أقصى أحدها حول موضوع البحث نفسه 3 30 النهائي / شفهياالمتحان 

 الحضور والمشاركة الفاعلة 10 المشاركة الصفية 

 

 

  

12)  
القضايا السياسة وحدود   28/11

الرقابة الدستورية في 
 األنظمة الديمقراطية 

  (235-185، 2014)عبد الغفور وخليل 
(12-1) 

 

(Allan 2003, 161-200) (12-
2) 

 
 

 

13)  
الرقابة الدستورية في   5/12

 نظام سلطوي 
Tushnet 2015, 391-461; (13-1) 
 

Abu Odeh 2011, 985-
1007; (13-2)  

 

14)  
المحكمة الدستورية   12/12

 raisonكحامي ل
d’etatتركيا : 

Bali 2015, 666-701  (14-1) Can 2012, 259-278 (14-2)  

15)  
المحكمة الدستورية:   19/12

الدسترة، الدسترة 
اإلسالمية والدسترة 

 الليبرالية

  Parolin 215-235 (15-2) (1-15( )2013خليل )

16)  
المحكمة الدستورية   2/1

 والديمقراطيات الحديثة 
(Gardbaum 2015, 285-320) (16-
1) 

  

https://legaldictionary.net/amicus-brief/
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 : العربيةالمراجع 

نسخة ورقية )مركز  نسخة إلكرتونية 
 حنني(

  (2-9) أبو العينني، حممد. بال اتريخ. دور الرقابة على دستورية القوانني يف دعم الدميقراطية وسيادة القانون "دراسة مقارنة". 

، ص. 48، عدد 12جملة الدميقراطية )وكالة األهرام(، مصر، جملد  ".2011القضاء املصري بعد ثورة يناير ". 2012الربعي، جناد. 
25-34 . 

(3-4)  

  (3-9)  .169-155، ص. 35/36مسالك،  "تقنيات عمل احملكمة الدستورية يف رقابة دستورية القوانني."بلفيقه، عبد احلق. بال سنة. 

م: دراسة حتليلية 2006( لسنة 3القضاء الدستوري يف فلسطني وفقاً لقانون احملكمة الدستورية العليا رقم ). 2010الرتكماين، عمر. 
 . رسالة ماجستري يف القانون العام من كلية احلقوق يف جامعة األزهرـ، غزة. مقارنة

(5-7)  

  000 . 2012رام هللا: دار الشروق،  .منهجية البحث القانوين وأصوله: تطبيقات من النظام القانوين الفلسطيين. 2012خليل، عاصم. 

  (1-15) فلسطني: مواطن.  الدميقراطية بديل عن حكم القانون؟قانون التشريع وقانون احلرية: هل . 2013خليل، عاصم. 

  (6-5) جامعة بريزيت. كلية احلقوق واإلدارة العامة،   .دراسات يف النظام الدستوري الفلسطيين. 2015خليل، عاصم. 

جملة . "الرقابة القضائية على دستورية القوانني واألنظمة أمام احملكمة الدستورية يف األردن." 2013شطناوي، فيصل، وسليم حتامله. 
 .634-617: 2، عدد 40 علوم الشريعة والقانون

(3-3)  

مركز  عيني واالستقالل القضائي النسيب.احملاكم الدستورية بعد الربيع العريب: آليات الت. 2014شودري، سوجيت وكاثرين غلني ابيس. 
 العمليات االنتقالية الدستورية واملؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخاابت. 

(3-2)  

لبنان: املؤسسة احلديثة  -طرابلس  دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون "دراسة مقارنة".. 2002صليبا، أمني عاطف. 
 للكتاب.

 مركز حنني 
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"، يف: على ضوء ممارسات احملاكم العليا والدستورية الضماانت الدستورية للحقوق السياسية. "2014الغفور، حممد وعاصم خليل. عبد 
 ، معهد احلقوق.  235-185، احلقوق السياسية يف فلسطني: بني سندان التشريع ومطرقة اإلنقسام وآفاق املصاحلة

(12-1)  

، جملة العدالة والقانوناحملكمة الدستورية العليا الفلسطينية ما بني احلاجة واإلشكاليات." ". 2009العموري، ايسر وأشرف صيام. 
186-218 . 

(5-1)  
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