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 تعديل الدستور

أن الحاجة لتعديل الدساتير تعد ضرورة بسبب تغير الظروف بين مدة 

واخرى، لذا فأن مسألة تعديل الدساتير تعد شيئا مهما ال بد من دراسته من 

 اجل مسايرة التطورات التي تحدث في العالم

 اوال: سلطة تعديل الدستور

 توجد ثالثة اتجاهات لتحديد سلطة تعديل الدستور

االتجاه االول الذي يرى أن الدستور هو بمثابة عقد اجتماعي ال يمكن -1

 تغييره او تعديله مالم يتم الحصول على موافقة جميع افراد الشعب.

وهناك من حاول التخفيف من حدة هذا االتجاه عن طريق امكانية التعديل 

 بموافقة اغلب افراد الشعب مع منح المعترضين حق االنفصال.

ه الثاني يعتقد أن الشعب يمكن أن يعدل الدستور متى شاء بشكل االتجا-2

 مباشر أو عن طريق ممثلين يقوم بانتخابهم.

منح حق تعديل الدستور لسلطة يقوم الدستور بتحديدها مسبقا، كأن تكون -3

 جمعية وطنية أو لجنة او السلطة التشريعية او غير ذلك.

 ثانيا: اجراءات تعديل الدستور

 ول من حيث اجراءات التعديل لدساتيرها:اختلفت الد

 التعديل من قبل ذات الجهة التي وضعت الدستور-1

أي أن الدستور ال يمكن أن يعدل اال من قبل نفس الجهة التي وضعته، فاذا 

جاء الدستور باستفتاء شعبي فأن التعديل يكون باستفتاء شعبي ايضا، واذا 

 كون بجمعية وطنية ايضا.جاء الدستور بجمعية وطنية فأن التعديل ي



 اسناد مهمة التعديل للسلطة التشريعية-2

تقوم دساتير بعض الدول باسناد مهمة التعديل للسلطة التشريعية من اجل 

تسهيل التعديل، لكن مع وجود صعوبات تفوق تلك التي تكون في اجراءات 

 تعديل القوانين التي هي اقل من الدساتير.

 من التعديل ثالثا: مواقف دساتير عربية

 الدستور المصري-1

يتيح الدستور المصري في المادة  لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب 

تعديل مادة دستورية او اكثر على ان يكون الطلب موقعا من اكثر من ثلث 

اعضاء مجلس الشعب، واذا وافق ثلثي اعضاء مجلس الشعب على التعديل 

تاء الموافقة باغلبية الثلثين يعرض لالستفيعرض على مجلس الشعب واذا نال 

 الشعبي واذا حصلت الموافقة تكون التعديالت نافذة

 الدستور االردني-2

في االردن يقوم رئيس الوزراء بعرض التعديالت المقترحة على مجلسي 

االعيان والنواب وفي حال حصول الموافقة باغلبية الثلثين تعرض التعديالت 

 يالت نافذة اذا وافق عليها الملك.على الملك وتعد التعد

 الدستور العراقي-3

تكلف رئاسة مجلس النواب لجنة مختصة من البرلمان باعداد التعديالت 

بعدها تعرض التعديالت للتصويت واذا تم التصويت خالل مدة اربعة اشهر 

عليها باغلبية الثلثين تعرض لالستفتاء الشعبي وتعد نافذة اذا لم يعترض 

 صوتون في ثالث محافظات.عليها الم

 

 


