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 االهداء

اىل ٍِ تيغ اىزساىح و ادي االٍاّح .... و ّصح االٍح .... اىل ّيب اىزمحح و ّىر اىؼاملني ) سُدّا حمَد صو اهلل ػيُه و 

 سيٌ(

 اىناس فارغا ىُسقُين قطزج حةاىل ٍِ جزع 

 اىل ٍِ ميت اّاٍيه ىُقدً ىنا حلظح سؼادج

 اىل ٍِ حصد االشىاك ػِ درتٍ ىَُهد يل طزَق اىؼيٌ ....

ارجى ٍِ اهلل اُ ميد يف ػَزك ىرتي مثارا قد حاُ قطفها تؼد طىه اّتظار و ستثقً ميَاتل جنىً اهتدٌ هبا اىُىً 

 اىؼزَز(و يف اىغد و اىل االتد ....) واىدٌ 

 اىل ٍِ ارضؼتين احلة و احلناُ

 اىل رٍز احلة و تيسٌ اىشفاء

 اىل اىقية اىناصغ تاىثُاض ....) واىدتٍ احلثُثح(

 َةحرباىل اىقيىب اىطاهزج اىزقُقح و اىنفىس اى

 اىل رَاحني حُاتٍ .... ) اخىتٍ(

 اىل ٍِ اّسين يف دراسيت و شارمين مهىٍٍ تذمزا و تقدَزا ....) اصدقائٍ(
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 كر و ثناءش
ال بد لنا و نحن نخطو خطواتنا االخٌرة فً الحٌاة الجامعٌة من وقفة نعود بها الى اعوام     

قضٌناها فً رحاب الجامعة مع اساتذتنا الكرام الذٌن قدموا لنا الكثٌر باذلٌن بذلك جهود 

 كبٌرة فً بناء جٌل الغد لتبعث االمة من جدٌد ....

الشكر و االمتنان و التقدٌر و المحبة الى الذٌن حملوا  و قبل ان نمضً نقدم اسمى آٌات

 اقدس رسالة فً الحٌاة ....

 الى الذٌن مهدوا لنا طرٌق العلم و المعرفة ....

 الى جمٌع اساتذتنا االفاضل ....

 ( بالسم عدنان عبد هللا التمٌمًو اخص بالشكر الجزٌل الى استاذي الفاضل )

العلمً و التربوي و منحً من وقته و جهده الشًء  الذي سهل لً مهمة البحث بتوجٌهه

 الكثٌر و كان لمتابعته االثر فً اظهار هذه الدراسة بشكلها الحالً .

 

 

 الباحث
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 لمقدمةا

من سمات اعمال البشر و االنحراف من طبابع الناس و كل من ٌملك سلطة ال  الخطأان     

بد ان ٌمٌل بها فً حٌن من الدهر. فذلك ضعف بشري من المكابرة انكاره. و من اجل ذلك 

تحقٌق هذا الغرض و تقوٌم هذه لفٌما شرع من انظمة شرع نظام رقابة دستورٌة القوانٌن. 

االخطاء بعد ان ازداد نشاط الدولة و تدخلها فً مختلف شؤون الحٌاة, فلم تعد وظابف 

الدولة قاصرة على الواجبات التقلٌدٌة فً الدفاع و االمن و القضاء, و انما ازداد و اتسع 

دولة لحماٌة االفراد, نشاطها بعد انتشار المذاهب االشتراكٌة و المبادئ التً تنادي بتدخل ال

و اصبحت الدولة المعاصرة تتدخل فً مختلف شؤون االفراد من سٌاسٌة و اقتصادٌة و 

, و الرقابة على دستورٌة لألفراداجتماعٌة, بل و اصبحت تتدخل فً الحٌاة الشخصٌة 

القوانٌن تعنً التحقق من مدى موافقة القوانٌن للدستور تمهٌدا لعدم اصدارها اذا كانت لم 

او االمتناع عن تطبٌقها اذا كان قد تم اصدارها, بعبارة اخرى فان  إللغابهاتصدر. او 

الرقابة على دستورٌة القوانٌن وسٌلة لتحقٌق غاٌة تشمل فً تحقٌق التوازن بٌن السلطة 

الدستورٌة التقدٌرٌة التً تتمتع بها السلطة التشرٌعٌة و بٌن حقوق و حرٌات االفراد 

مها و تقرر كٌفٌة ة او انها بال قٌود او احكام تنظال تعنً انها سلطة مطلق فالسلطة التقدٌرٌة

هً سلطة تقدٌرٌة ضمن نطاق االحكام و القٌود الواردة فً الدستور و ممارستها وانما 

الدستورٌة التً حظٌت  الموضوعات موضوع الرقابة على دستورٌة القوانٌن من اهم

لما ٌتسم به من اهمٌة عملٌة تفوق اهمٌته النظرٌة  باهتمام خاص لدى رجال الفقه الدستوري

الرقابة على دستورٌة القوانٌن فً الوقت فً حٌاة الدولة القانونٌة و مما زاد من اهمٌة 

الحاضر ان الدساتٌر المعاصرة تتمثل بنزعتها االٌدٌولوجٌة فهً ال تكتفً بتحدٌد 

ت و انما تحدد اٌضا االهداف اختصاصات السلطة العامة و كٌفٌة ممارسة هذه االختصاصا

التً تبتغٌها من وجود هذه السلطات. فالسلطات العامة لم تعد حقا او امتٌازا شخصٌا لمن 

 تؤدي وفق القانون و بما ٌحقق الصالح العام.ٌمتلك مباشرتها بل اصبحت خدمة عامة ٌجب 

غدو ضربا من و اذا كان الدستور ٌسمو على جمٌع السلطات العامة فً الدولة فان سموه ٌ

الخٌال لو كان بمقدور هٌبات الدولة انتهاكه دون ان ٌكون هناك ثمة جزاء ٌتقرر على ذلك 

 ألحكاماالنتهاك اذ ٌجب ان ٌكون هناك من الضمانات ما ٌكفل احترام هذه السلطات العامة 

 الدستور الذي ٌبٌن لها اختصاصاتها و رسم لها حدود ممارستها و اصولها.

ة على دستورٌة القوانٌن الى توسٌع نطاق المشروعٌة بحٌث ال ٌقتصر على و تؤدي الرقاب

القواعد القانونٌة الصادرة عن السلطة التشرٌعٌة فحسب و انما ٌمتد لٌشمل القواعد 

القانون و من ثم سٌادة  ألحكامالدستورٌة كذلك و بما ٌؤدي الى اخضاع الحكام و اعمالهم 

حكاما ام محكومٌن و تتصف هذه  كانواولة سواء القانون على جمٌع االشخاص فً الد

ر الل نهرو حٌن م الهندي جواهكبرى فً حٌاة المجتمعات ٌصفها لنا الزعٌ بأهمٌةالسٌادة 
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ٌقول ان المجتمع الذي ال ٌعٌش فً ظل سٌادة القانون ٌتحول الى مجتمع غٌر قانونً معدوم 

ضوي ان ادامة سٌادة القانون و عٌش فو اقامة نظام قلٌال او كثٌرا النظام و ٌعنً ذلك

المحافظة علٌها كما ٌظهر ٌرادف ادامة الحٌاة المتمدنة و نظرا الن الرقابة على دستورٌة 

القوانٌن هً توطٌد لمبدا سٌادة الدستور و سالح ال ٌستغنى عنه لتوكٌد مبدا المشروعٌة فقد 

بة على دستورٌة اقاضحة عن الراخترناها موضوع لبحثنا هذا و من اجل اعطاء صورة و

القوانٌن فقد حرصنا على ان نبرز الكثٌر من الجوانب المتعلقة بدستورٌة القوانٌن و كانت 

 البداٌة فً تحدٌد مفهوم هذه الرقابة.
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 المبحث االول

 الرقابة السٌاسٌة 

 مفهوم الرقابة السٌاسٌة: المطلب االول 

تعهد حماٌة الدستور والمحافظة علٌه او االولى انه من المنطقً جداً ان  وقد ٌبدو للنظرة    

وان كانت هذه  ألنهبعبارة اخرى الرقابة على دستورٌة القوانٌن الى هٌبة السٌاسٌة ذلك 

طاق البحث والتحقٌق فٌها اذا عتبار انها ال تخرج عن ناجوهرها رقابة قانونٌة ب فًالرقابة 

تتجاوز حدود  التشرٌعٌة لم السلطة القانون قد صدر من جهة مختصة وفٌها اذا كانت كان

هذه الرقابة اثار سٌاسٌة من اثار لها فً الدستور ولكن مع ذلك فان اختصاصها المرسومة 

تتضمن الرقابة على السلطة التشرٌعٌة وربما الحكومة التً تقترح فً الغالب  ألنهادون شك 

ٌان ما اذا كانت اختصاصها الفصل فً موضوع القوانٌن وبب منالقوانٌن فالهٌبة التً ٌكون 

دستورٌة ٌجب اتباعها او غٌر دستورٌة ومن ثم فال قٌمة قانونٌة لها . تكون هذه الهٌبة اعلى 

ما دامت تسطٌع الحكم على  ألنهاهٌبة فً الدولة  وتكون لها فً الحقٌقة السٌادة الفعلٌة ذلك 

هذا فلقد قبل و لم عمل شًء فً الدولة بدون رضاها القوانٌن فمعنى ذلك انه ال ٌمكن ان ٌت

سٌس  بأن هذه الهٌبة او هذه العضو ٌجب ان ٌكون سٌاسٌا وهذا التعلٌل هو الذي احتج به )

منة الفرنسً . وضع دستور السنة الثا ( امام مجلس التأسٌس . عند
(1)

 

امر منطقً  ةٌسٌاسة الرقابة على دستورٌة القوانٌن لهٌبة ومن الطبٌعً ان اعطاء مهم     

مخالف للدستور بالتالً وقابٌة وتمنع صدور القانون  الرقابة هذهن ناحٌة تكولسببٌن فمن 

تكون اكثر فعالٌة من غٌرها من صور الرقابة الالحقة لصدور القانون اعماال للمبدأ القابل ) 

بأن الوقاٌة خٌر من العالج ( ومن ناحٌة اخرى تبدو الرقابة السٌاسٌة اكثر اتفاقا مع طبٌعة 

بة على تنظٌم الرقابة على دستورٌة القوانٌن فال شك ان السلطة التً ٌناط بها االثار المترت

مهمة التحقق من دستورٌة القوانٌن لتكتسب مكانة علٌا بالنسبة الى غٌرها من السلطات 

العامة المنشاة ومن بٌنها السلطة التشرٌعٌة اذ ان نشاط السلطات العامة جمٌعاً سٌكون 

خٌرة ان تشل بها ضد هذه الرقابة وبالتالً تسطٌع هذه اال المنوط خاضعا لرقابة تلك السلطة

ما لنشاط تلك السلطات وان تحدد اختصاصاتها وان تمنع نفاذ االعمال الصادرة منها ك

وجدتها معارضة مع احكام الدستور طالما ان الرقابة السٌاسٌة هً رقابة سابقة لصدور 

 القوانٌن ولٌس على دستورٌة القوانٌن .القانون فهً اذن رقابة على مشروعات 
(2)

 

 

                                                           
 .76ص 1964بغداد  والنظم السٌاسٌة, مطبعة المعارف, الطبعة االولى,قانون الدستوري د . محمد علً ال ٌاسٌن,  ((1
 . 78ص 2009القانونٌة الشركة لقابك لصناعة الكتاب لسنة المكتبة د. خلٌل حمٌد عبد الحمٌد, القانون الدستوري ,  ((2



10 
 

هرت عدد عرٌف الرقابة السٌاسٌة من خالل مفهومها ظوفً نهاٌة المطلب االول ٌمكن ت    

 من التعارٌف. 

ومن ثم تحول دون صدوره اذا  الرقابة السٌاسٌة هً رقابة وقابٌة تسبق صدور القانون    

ابها بواسطة السلطة لجنة سٌاسٌة ٌتم اختٌار اعظهذه الرقابة نصا فً الدستور وتقوم ب خالف

شتراك مع السلطة التنفٌذٌة . التشرٌعٌة باال
(1)

  

 عنً الرقابة السٌاسٌة ٌراد بهذا الرقابة . واٌضاً ت

ترمز الرقابة السٌاسٌة الى صفة الهٌبة التً تباشرها اي انها تكون من جانب هٌبة ذات     

, التنفٌذٌة  التشرٌعٌةصفة سٌاسٌة تكون مستقلة عن بقٌة السلطات الثالثة . السلطة 

 منوالقضابٌة تقوم بهذا الرقابة قبل صدور التشرٌع فهً رقابة وقابٌة تكون مهمتها التحقق 

 ايالدستور  ألحكاملسلطات العامة وبصفة خاصة اعمال السلطة التشرٌعٌة مطابقة اعمال ا

ة سابقة على رقابة تحول دون صدور القوانٌن لمخالفة االحكام الدستور ومن ثم فهً رقاب

بعد سن القانون قبل اصداره . فً الفترة  صدور القانون تباشر
(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .353, ص1974. دار النهضة العربٌة لسنة  القانون الدستوريفؤاد العطار, النظم السٌاسٌة ,  د. ((1
 .309, ص  2009 لسنة الثقافة دار , الدستوري القانون السٌاسٌة النظم,  علوان الكرٌم عبد. د ((2
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 السٌاسٌة على دستورٌة القوانٌنتقدٌر الرقابة :  المطلب الثانً

 مزاٌا الرقابة السٌاسٌة

 االرقابة السٌاسٌة مع طبٌعة عمل السلطة التشرٌعٌة الذي تتداخل فٌه تتفق -1

تبارات القانونٌة الن الرقابة على الدستورٌة هً مسألة مع االعاالعتبارات السٌاسٌة 

سٌاسٌة من حٌث اثارها فأنه من االوفق ان تباشرها هٌبة و قانونٌة فً موضوعها 

سٌاسٌة ٌقوم البرلمان بتشكٌلها وتكون من اعضابه  اساسا تالفٌا العوامل الحساسة 

 التحدي ومحاولة السٌطرة المتبادلة بٌنهما . 

وانما تمتد لتشمل السٌاسٌة  ٌاسٌة على الجوانب القانونٌة فحسبال تقتصر الرقابة الس -2

ة بالعمل محل الرقابة والتقدٌر مدى االثار المترتبة على الرقابة من حٌث المحٌط

 دستورٌة هذا العمل او من حٌث مالبمته . 

الرقابة السٌاسٌة هً رقابة وقابٌة غالبا فهً تحول اصالً دون صدور العمل غٌر  -3

حول الدستورٌة تتفادى خطر تضارب االحكام  الجدلالدستوري تمنع بعد صدوره 

اعف من فعالٌة هذه ٌة الذي ٌحدث فً حالة االخذ بالرقابة القضابٌة مما ٌضالقضاب

الرقابة . 
(1)

 

 بإلغابهطالبة اعدام القانون غٌر الدستوري فً مرحلة والدته دونما تحمل اعباء الم -4

فً المستقبل . 
(2)

 

ار كما تمٌز الرقابة السٌاسٌة بانها تستمد اساسها من المبدأ الفصل بٌن السلطات باعتب -5

ان المبدأ ٌقوم على انه ال ٌجوز للسلطة القضابٌة التدخل فً اعمال السلطة 

خله من دالتشرٌعٌة بهذه الرقابة ٌتمكن البرلمان من تفادي السٌطرة والقضاء وت

كٌلها و تتفادى الصدام بٌن ناحٌة ٌتٌح للبرلمان الفرصة فً المساهمة فً تش

السلطات.
(3)

 

دد الدستور اسلوب فً الدستور على انشابها . ٌح رٌحاوتبٌنت انها تتطلب نصاً ص -6

تشكٌلها هو اسلوب عادة سٌاسً كما ٌحدد اختصاصاتها وفً مقدمتها رقابة 

دستورٌة القوانٌن اذ قد ٌستند لها الدستور اختصاصات اخرى مثل المجلس 

 الحالً .  1958الدستوري الفرنسً فً دستور 

هٌبة سٌاسٌة ولو دخلها بعض من الرجال  ان الرقابة السٌاسٌة ال ٌتوالها قضاء بل -7

القانون الن الملحوظ فً اختٌار اعضاء هٌبة الرقابة انه ٌتم بواسطة السلطات 

 باالشتراك مع السلطة التنفٌذٌة .  واالسٌاسٌة فقد تختارهم السلطة التشرٌعٌة وحدها 

                                                           
 80 ص 2009المكتبة القانونٌة لسنة  ,القانون الدستوري  ,د . خلٌل حمٌد عبد الحمٌد  ((1
 188 ص 1999 لسنة السٌاسة النظام فً الوجٌه , القطٌب احمد نعمان. د ((2
 204 ص. الدستور نظرٌة فً الوجٌه , القٌسً محمد حنان. د ((3
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تحاد بعة فً االضٌف بعض الفقه من خالل تطبٌقات الرقابة السٌاسٌة التً كانت شاوٌ      

السوفٌتً السابق دول الكتلة الشٌوعٌة سابقاً انه احٌانا قد تختص السلطة التشرٌعٌة بالرقابة 

السٌاسٌة  عن طرٌق لجنة منبثقة منها فً تشكٌل لجنة رقابة السٌاسٌة واحٌانا اخرى لجنة 

الحاكم.ٌرا بواسطة رباسة الحزب سٌاسٌة تمثل مختلف الهٌبات والسلطات فً الدولة واخ
(1)

 

 عٌوب الرقابة السٌاسٌة 

من حٌث موضوعها عمل فنً  فًان الرقابة على دستورٌة القوانٌن لها طبٌعة قانونٌة  -1

قانونٌة خاصة فً القابمٌن به لتحدٌد مدى تطابق  كفاءةقانونً ٌتطلب مؤهالت فنٌة 

االجراءات والقوانٌن الصادرة من السلطة التشرٌعٌة مع نصوص الدستور واحكامه 

ومعرفة ما اذا كانت ضد االجراءات والقوانٌن قد خالفت حكماً من احكام الدستور 

اصدرتها تدخل  وببٌان حدود اختصاصات السلطة التشرٌعٌة للتحقق من ان القوانٌن التً

اوالً ضمن االختصاصات كل ذلك ٌفترض حكما ان القابمٌن بمهمة الرقابة على 

 دستورٌة القوانٌن لدٌهم لتكوٌن القانونً الالزم للقٌام بهذه المهمة وٌكون من غٌر

اٌدي هٌبة سٌاسٌة قد ال تتوفر لدى افرادها القدرة  فًالمعقول اذن ان توضع هذه المهمة 

  كل القانونٌة .على فهم المشا

 لالهواء و وان وضع مهمة الرقابة بٌد هٌبة السٌاسٌة من شأنه اخضاع االخٌرة  -2

ع لها الهٌبات السٌاسٌة االخرى التً ٌمكن ان تخض باألطماعالنزوات السٌاسٌة والتأثر 

الهٌبة  الى تلكسوف ٌؤدي ذلك الى نقل مركز ثقل فً النظام السٌاسً من البرلمان و

لهٌبات السٌاسٌة فً الدولة . ة هً الهٌبة العلٌا بٌن جمٌع اوتصبح االخٌر
(2)

 

التً ٌتم بها تشكٌل الجهة الرقابٌة فالهٌبة السٌاسٌة التً تقوم بمهمة الرقابة على  الكٌفٌة -3

دستورٌة القوانٌن لٌس بمنأى من الخضوع للنزوات السٌاسٌة وهذا ٌفسد الغاٌة من تقرٌر 

ٌلها بالتعٌن من قبل البرلمان تكون عرضة الن تكون تابعة الرقابة فالهٌبة التً ٌتم تشك

له وبالتالً تفقد السبب من وجودها وهو الرقابة على نشاطه واما اذا كانت التعٌن 

واما  بواسطة السلطة التشرٌعٌة مثار لتصادم مستمر بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة .

الشعب فان ذلك ٌؤدي الى السٌطرة  اذا كانت تشكٌل الهٌبة بطرٌق االنتخاب من قبل

 االتجاهات السٌاسٌة ذاتها التً تسٌطر على البرلمان وبالتالً تنعدم القٌمة من انشاءها . 

وٌرى بعض الفقه ان االختٌار الذاتً كوسٌلة لتشكٌل الهٌبة السٌاسٌة سرعان ما 

اقض مع المبادئ الدٌمقراطٌة . سٌحولها الى هٌبة ارستقراطٌة وهو ما ٌتن
(3)

 

                                                           
 . 207,  206 , ص2011دار الجامعة الجدٌدة لسنة  القوانٌن ,د.  محمد رفعت عبد الوهاب , رقابة دستورٌة  ((1
 .وما بعدها 80ص , مصدر سابق , د. خلٌل حمٌد عبد الحمٌد  ((2

 .205ص , مصدر سابق , د . حنان محمد القٌسً  ((3
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وبذلك  لألفرادان تحرٌك الرقابة السٌاسٌة ٌكون فقط بواسطة السلطات العامة فال ٌسمح  -4

رغم انهم االكثر تضررا من القوانٌن االعمال غٌر الدستورٌة وسٌما اذا تم التفاهم بٌن 

الى افالت كثٌر السلطات العامة على عدم احترام قواعد الدستور او بعضها مما ٌؤدي 

من اثارة مشكلة  الدستورٌة من الرقابة النعدام مصلحة هذا السلطات نجد من االعمال

دستورٌتها . 
(1)

 

هذا االسلوب من الرقابة من ذلك ان الهٌبة السٌاسٌة وقد وجه الفقه العدٌد من سهام النقد ل -5

قد تشكل بطرٌق التعٌن او بطرٌق االنتخاب وهً ان شكلت بطرٌق التعٌن من قبل 

البرلمان فتكون معرضة الن تصٌر تابعة له تفقد بذلك صالحٌتها الن تكون رقٌبة علٌه 

علٌها نفس وهً ان شكلت بطرٌق االنتخاب من الشعب فتكون معرضة الن تسٌطر 

االتجاهات السٌاسٌة التً تسٌطر على البرلمان بعبارة اخرى ان نظام الرقابة كما قٌل 

االستقالل الهٌبة القابمة بالرقابة بع تتمتٌتطلب اوالً ما ٌتطلب حتى ٌكون مؤثراً وفعالً ان 

الن وفر بالنسبة لهٌبة الرقابة السٌاسٌة تٌدة فً مواجهة جمٌع السلطات وهو ما ال ٌو الح

ٌرها من السلطات فً الدولة . تشكٌلها بطرٌقة او اخرى تجعل منها هٌبة تابعة لغ
(2)

 

لكل ما تقدم ٌمكن القول ان الرقابة السٌاسٌة مهما اختلف صورها وتباٌنت نظمها ال 

ما لم تكن من اختصاص  ألغراضهاتحقق رقابة فعالة ومنتجة فالرقابة ال تكون محققة 

ارات السٌاسٌة ل الالزمٌن لضمان عدم تأثرها بالتٌٌدة واالستقالهٌبة قضابٌة تمتع بالح

سلٌما للمشكلة  فهماما ٌكفل لهم  ألعضابهاوالحزبٌة ٌكون فً التكوٌن القانونً 

عٌا لنصوص الدستور واحكامه . الدستورٌة وادراكا وا
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .80ص , سابق مصدر, الحمٌد عبد حمٌد خلٌل.  د ((1
 .311د. عبد الكرٌم علوان , مصدر سابق, ص  ((2

  206ص  , مصدر سابق, د. حنان محمد القٌسً  ((3
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 المطلب الثالث 

 طرق الرقابة السٌاسٌة 

 5971السٌاسٌة بواسطة المجلس الشٌوخ لمحافظ عام الرقابة الفرع االول: 

 5791الرقابة السٌاسٌة بواسطة لجنة الدستورٌة عام  :الفرع الثانً

 8591 الرقابة السٌاسٌة بواسطة المجلس الدستوري عام :الفرع الثالث
 5971الرقابة السٌاسٌة بواسطة المجلس الشٌوخ لمحافظ : الفرع االول 

حٌنما  اقترح الفقٌه ) سٌٌز (  1795هذه الرقابة كانت فً عام  رلتقرٌلة االولى اوان المح

ر اال ان هذه االقتراح لم هٌبة السٌاسٌة تكون مهمتها الغاء القوانٌن لمخالفة للدستو انشاء

موافقة الجمعٌة التأسٌسٌة ثم عاد ) سٌٌز ( وطرح اقتراحه مرة اخرى عند إعداد ٌحضر ب

اإلمبراطور ) نابلٌون ( وتمكن من اقناع واضعً الدستور  دستور السنة الثامنة فً عهد

بسالمة وجهة نظره وانشأ وفقا للدستور السنة الثامنة مجلس أطلق علٌه ) مجلس الشٌوخ 

 من عدم مخالفة المشروعات القوانٌن للدستور .  التحققلمحافظ ( تكون مهمته 

فً الحقٌقة ان هذا  احكام الدستوراال ان التساؤل الذي اثٌر هل قام لمجلس المحافظ بحماٌة 

 مهمته ولم ٌقم بأي عمل ملموس .  ق فًفالمجلس لم ٌو

 لإلمبراطورباالستقالل الفعلً حٌث كان  ى سببٌن ربٌسٌٌن . االول عدم تمتعهٌعزى فشله ال

 فً تعٌن اعضابه .  تأثٌر كبٌر علٌه ذلك لدوره الواضح

لمجلس للرقابة االعلى مشروعات القوانٌن التً ااما السبب االخر فٌعود الى عدم ممارسة 

 تحال الٌه من الحكومة ) االمبراطور ( او من الهٌبة خاصة انشأت لهذا الغرض . 

وٌالحظ بجالء الخلل الذي اعترى هذا االسلوب اذ من الصعوبة االقرار بقٌام الحكومة 

لوحظ ان الهٌبة  لمجلس للنظر فً دستورٌتها وهً التً قامت باقتراحها فظال عن ذلكا

لة لمجلس و عندما الحظ ) نابلٌون ( محاواصبحت تحت سٌطرة )نابلٌون ( هً والمجلس 

.  1807طرته قرر حلّه فً سنة تحرر من سٌال
(1)

 

                                                           
 157ص  , 2012نظام السٌاسة فً العراق, الطبعة االولى, لسنة القانون الدستوري , تطور أ . د حمٌد حنون خالد,  ((1

 و ما بعدها.
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وقد نص فً الدستور من ان ٌكون لهذه المجلس رقابة دستورٌة القوانٌن بحٌث ٌسلك الغاء 

ة الكافة وله الحق فً تنظٌم كل ما لم ٌنظمه فً فً مواجهو القوانٌن للدستور الغاء كامالً 

 .   الغامضةالدستور وٌكون ضرورٌاً لنفاذه فضال من حقه فً تفسٌر احكامها 

 منعلى كٌفٌة اختٌار اعضاء هذا المجلس بحٌث كفل لهم نوعا  الدستور كذلك نص

 بأداءم لم ٌق ه الواسعةسلطاتستقالل ٌمكنهم فً اداء مهمتهم . على ان هذا المجلس رغم اال

مهمته فلم ٌبطل وال عمال لعدم دستورٌة رغم كثرة مثل هذه االعمال فً عهد االمبراطور 

قام بدور مهم فً تكٌٌف الدستور وتوجٌهه فً المسلك  التأسٌسٌةبل العكس مستعمال السلطة 

رغم اتجاهه الدكتاتوري فهو كما ٌقول البروفسور  لإلمبراطورالذي ثبت السلطات 

(Burdeau  وذلك  ( ) خلق ) ً ح اداة فً ٌد نابلٌون اصب ألنهلٌكون ودٌعا . اصبح خادما

  علٌه سخره لتعدٌل الدستور وفقاً لرغباته . الذي فرض سٌطرته

فالنسبة لتكوٌنه كان ٌتألف المجلس من اعضاء معٌنٌن من قبل لجنة ٌرأسها نابلٌون 

ٌٌن جمٌع االعضاء مباشرة بل وفتح واعضاء منتدبٌن اال ان سرعان ما انفرد نابلٌون بتع

امامهم مناصب الدولة والرواتب والمخصصات فهٌمن علٌهم وبسط نفوذه وبهذا ٌصبح 

 ة فً ٌد نابلٌون . ة طٌعجمٌع هؤالء االعضاء من الناحٌة الواقعٌة ادا

ان مرده الى ان لس عن اداء  مهمته كحام الدستور كوالسبب الثانً فً عجز هذا المج

ته وذلك الن دعوة هذا التً اتبعت اودت باختصاصاته وصٌرتها صورٌة بح اتاالجراء

المجلس للنظر فً دستورٌته اي عمل قانونً كان فً اختصاص الحكومة وحدها وال 

لمجلس النظر فً دستورٌة قانون اذا كان لها صالح فً اعماله ) اٌتصور ان تدعو الحكومة 

ٌر مسألة دستورٌة ( ان تث Tribunatكان اٌضا من اختصاص هٌبة خاصة تسمى ) 

فاصبح للحكومة وحدها هذا  1807لمحافظ اال انها الغٌت لسنة االقوانٌن امام مجلس الشٌوخ 

ولذلك كانت هذه التجربة على غاٌة من األهمٌة اذ ان المجلس بوجوده بهذا الشكل الحق 

اثبت ان الرقابة دستورٌة القوانٌن عن طرٌق الهٌبة السٌاسٌة البد وان تنجرف فً اذٌال 

سلطة المحاكم شل بوجوده بهذا الشكل السلطة الحاكمة ومن جهة اخرى كانت اضراره انه 

الدستور . لمحافظة على احكام العادٌة بالقٌام بمهمة ا
(1) 

   
(  اعاد الفقٌه )سٌس 1799وعندما وضع الدستور السنة الثامنة االعالن للجمهورٌة عام  

محاولته وتقدم بمشروعه مرة اخرى ووجد فً هذه المرة اذانا صاغٌة من واضعً الدستور 

نظراً لدوره الملموس هو نفسه فً وضع هذا الدستور وهكذا اخذ دستور السنة الثامنة 

وكان هو اول رقابة  ( سم ) مجلس الشٌوخ ( المحافظباالدستورٌٌن لكن  المحلفٌنبمشروع 

رنسا للرقابة على دستورٌة القوانٌن قبل اصدارها وكان مجلس الشٌوخ السٌاسة تأخذ بها ف

                                                           
 بعدها.و ما  170ص ,  2004لسنة  ون الدستوري والعلم السٌاسً الطبعة الثالثة ,القان, اسماعٌل مرازة د.  ((1
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عضواً وكفل لهم الدستور ضمانات هامة تكفل  افظ كهٌبة سٌاسٌة ٌتكون من ثمانٌنالمح

مثل تعٌٌنهم لمدى الحٌاة وعدم جواز عزلهم وكذلك عدم جواز جمعهم بٌن  استقاللهم .

مجلس الشٌوخ واي طبقة اخرى . عضوٌة 
(1)

 

 . 5791الرقابة السٌاسٌة بواسطة اللجنة الدستورٌة لعام : الفرع الثانً 

الجمهورٌة استمرت محاوالت رقابة دستورٌة القوانٌن بواسطة هٌبة سٌاسٌة مع دستور 

علٌا ذات تشكٌل سٌاسً الرقابة الدستورٌة لهٌبة سند هذا الدستور فا 1946الرابعة العام 

ت تشكل طبقا للدستور من ربٌس الجمهورٌة ربٌسا بحكم سمٌت باللجنة الدستورٌة فهً كان

 عضواً ٌختارون على الوجه االتً :ً عشر ومن اثنمنصبه 

 أعضاءسبعة الشٌوخ ( و ربٌس الجمعٌة الوطنٌة وربٌس مجلس الجمهورٌة ) بمثابة مجلس 

للهٌبات السٌاسٌة  النسبًتختارهم الجمعٌة الوطنٌة من غٌر اعضاءها على اساس التمثٌل 

جمهورٌة كل عام راً ثالثة اعضاء ٌنتخبهم مجلس ال)االحزاب ( وذلك كل عام واخٌ
(2)

 . 

لك من وٌقول ان ذ لألحزابمراعاة التمثٌل النسبً  بحق(  laferriereوٌنتقد البروفسور ) 

ختٌار ا هذا ٌؤدي الىو العتبارات الحزبٌة على تشكٌل اللجنة شأنه ان ٌؤدي الى السٌطرة ا

انه قد ال تتوفر فٌهم الكفاءة القانونٌة الالزمة ثم انها  اعضاء و ان كانوا بارزٌن فً احزابهم

تتمتع باالستقالل والحٌدة بصورة خاصة الى ان  تحٌل اللجنة الدستورٌة من هٌبة ٌنبغً

مجرد هٌبة تابعة للبرلمان ٌحس اعضاءها بأنهم مدٌنون بمراكزهم للهٌبات المتمثلة فٌه ومن 

نٌن التً سنتها تلك الهٌبات . ه القواٌتصور ان ٌفقوا موقفاً ٌتضمن ادانثم ال 
(3)

  

حصر اختصاص اللجنة الدستورٌة فً التأكد مما اذا كانت واختصاص اللجنة ٌ    

مشروعات القوانٌن التً اقرت من الجمعٌة الوطنٌة تتضمن تعدٌال للدستور من عدمه اال ان 

هذه المهمة اال بناءا على طلب من ربٌس الجمهورٌة او ربٌس مجلس  تباشراللجنة ال 

ه وٌجب ان ٌقدم الطلب قبل اصدار الجمهورٌة على ذلك بأن اغلبٌة المطلقة لعدد اعضاء

ه دٌال للدستور فلٌس لها سلطة الغابالقانون وفً حال تقرٌر اللجنة ان القانون ٌتضمن تع

فً هذا االمر فهً التً  لبات وانما ٌجب اعادته الى الجمعٌة الوطنٌة التً ٌكون لها الرأي

فقا مع احكام الدستور واما تقرر اما تعدٌل القانون بما ٌنسجم مع رأي اللجنة بحٌث ٌصبح مت

ال بعد تعدٌل الدستور وفقا اان تصر على راٌها وفً هذه الحالة ال ٌجوز اصدار القانون 

المنصوص علٌها فٌه .  لإلجراءات
(4)

 

                                                           
 . 209مصدر سابق ص , د . محمد رفعت عبد الوهاب  ((1

 .212ص  ,  مصدر سابقد . محمد رفعت عبد الوهاب ,  ((2
 . 173, ص مصدر سابق  د . اسماعٌل مرزة , ((3
 . 159ص ,  سابق مصدر ,  خالد حنون حمٌد د.  أ ((4
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ومختصر القول ان اختصاص اللجنة الدستورٌة فً النظام الفرنسً الحالً وبالشكل الذي 

لدستور متمشٌاً مع احكام دو ( الى جعل اهو علٌه ٌؤدي كما ٌقول البروفسور ) بٌر

 نجد دوال اخرى كثٌرة فإننالنظام اشتراكً النا الى اطار سٌاسً اخر واذا ما انتق. الدستور

. وقد جاءت تجاربهم فعالً بنتابج حسنة  نٌناوللقلدستورٌة قد طبقت جهد الرقابة السٌاسٌة 

مزاج االفراد والسلطات والنظام ولكن لٌس مرد ذلك الى االجراء ذاته وانما ٌعود الى 

هذا االجراء ) الرقابة االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً اي االطار العام الذي عاش بداخله 

اكتوبر  7لقوانٌن ( فنجد مثالً ان الدستور المانٌا الشرقٌة الصادر فً السٌاسٌة لدستورٌة ا

لجنة الدستورٌة ( ٌقوم  قد جعل رقابة دستورٌة القوانٌن من اختصاص لجنة تسمى ) 1949

محكمة العلٌا كما ان ٌكون بٌن اعضابها ثالثة قضاة من البتشكٌلها المجلس الشعبً على 

رقابة  لقاربا فانه ٌجعتنظٌما م 1958وفاكٌا الصادر فً السنة نجد دستور تشٌكو سل

عٌة وتحت اشراف هذه دستورٌة القوانٌن من اختصاص )المكتب االداري ( للهٌبة التشرٌ

الهٌبة .
(1)

 

لوطنٌة او عدم وتختص هذه اللجنة بالتحقٌق من مطابقة القوانٌن التً اصدرتها الجمعٌة ا    

اذا رأت ان قانونا تضمن تعدٌالً للدستور اعادت القانون الى الجمعٌة مطابقتها للدستور ف

تفق الوطنٌة وامتنع على ربٌس الجمهورٌة اصداره الى ان تعدله الجمعٌة الوطنٌة بحٌث ٌ

 من 92واحكام الدستور او تعدل الدستور ذاته وفقا لإلجراءات المقررة لذلك على ان المادة 

الدستور قٌدت مباشرة اللجنة الدستورٌة الختصاصها بان ٌكون بناءا على طلب صادر من 

ربٌس الجمهورٌة وربٌس مجلس الجمهورٌة معاً كما قٌدت اختصاص اللجنة بان تقتصر 

لباب العاشر من ضمن الدستور .تضمنها احكام الباب االول الى ا على المسابل التً
(2)

كما  

ان بعض الدول االشتراكٌة االخرى تجعل رقابة دستورٌة القوانٌن من اختصاص الهٌبة 

التشرٌعٌة ذاتها كالنظام السوفٌتً الذي اعطاه اختصاص رقابة الدستورٌة القوانٌن للمجلس 

فله  ألحكامهشراف على دستور االتحادي مطابقة القوانٌن السوفٌتً االعلى الذي له حق اال

و  ت عند اصدار القانونروط التً ٌتطلبها الدستور قد روعٌحق الفصل فٌها اذا كانت الش

القانون دستورٌا كما له ان ٌتخذ االجراءات التً تكفل توافق دساتٌر  فٌها اذا كان هذا

ٌن بالمذهب االشتراكً العلمً وتسعى الجمهورٌات مع نصوص احكامه . ان هذه الدول تد

ما كانت الفكرة الحاكمة فً مثل هذه الدول تتطابق غالبا مع الفكرة لتطبٌقه بالشكل الكامل ول

القانونٌة السابدة وان احتمال اختالفها لٌس ممكنا لفترة طوٌلة وذلك لتوافر حسن النٌة 

ها مخالفة للنصوص الدستورٌة والرغبة الصادقة لخدمة الغٌر ولذلك ال تصدر القوانٌن فٌ

عن عمد وانما ان حدث وخالف قانون نصاً دستوٌا فان ذلك ٌحدث عن سهو الشك فوجود 

ٌن ٌكفً فً مثل هذه النظم عضو ) ناجح ( كما هو حال الرقابة السٌاسٌة الدستورٌة القوان

                                                           
 .بعدها ما 174 ص ,سابق مصدر,  مرزة إسماعٌل ((1
 .254ص  ,مصدر سابق, د . فؤاد العطار  ((2
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 فً النص ٌد عن رغبة بالحدود الواردةالتشرٌعٌة عن مخالفتها ممتنة وتق السلطة ان ترجع

اسً ٌالنضج الس الدستوري الى احترامها. فاساس هذه الرقابة اذ ٌرجع بصفة اساسٌة الى

ذي ٌتحلى به هؤالء الذي ٌمٌز افراد ضد المجتمع عادة كما ٌرجع الى المستوى الخلقً ال

االفراد . 
(1)

 

 .5711الرقابة السٌاسٌة بواسطة المجلس الدستوري لسنة  -لث الفرع الثا

رك( بشان اهمٌة المجلس ٌٌقول احد الفقهاء الفرنسٌٌن الكبار وهو االستاذ )كلود لٌكل    

الحالً فً فرنسا )ان التجدٌد االساسً الذي احدثه  1958الدستوري فً ضل دستور 

قتراع العام المباشر من الشعب منذ ( لم ٌكن انتخاب ربٌس الجمهورٌة باال1958دستور 

مثل هذا االنتخاب  الن فرنسا سبق ان عرفت 1962نوفمبر  6التعدٌل الدستوري بتأرٌخ 

طرد هذا الفقٌه ٌستو 1848رٌة الثانٌة وفقا لدستور ٌس الدولة فً ظل الجمهوبلرالمباشر 

قابال "ان موطن التجدٌد الحقٌقً فً رأٌه هو انشاء المجلس الدستوري فً دستور فرنسا 

حداث هذا المجلس بأنه ٌمثل "ثورة هو ٌعبر عن است 1958اكتوبر  4الحالً الصادر فً 

مع اختصاصات  1958قانونٌة" ٌرٌد بذلك اختصاصه الهام الفعلً الذي كلفه به دستور 

 اخرى سنشٌر الٌها اال وهً رقابة دستورٌة القوانٌن.
(2)

 

 .5711الرقابة على دستورٌة القوانٌن فً فرنسا وفقا لدستورها االخٌر لسنة 

ما تقدم اسماها الدستور بالمجلس كقابة بهٌبة خاصة ذات صفة سٌاسٌة طت هذه الرنٌا    

هذا المجلس من اعضاء لمدى الحٌاة وهم رؤساء الجمهورٌات  ٌتألف و الدستوري .

السابقٌن ٌضاف الٌهم تسع اعضاء اخرٌٌن ٌعٌنون لمدة تسع سنوات غٌر قابلة لتجدٌد ٌعٌن 

 ثالث منهم من قبل ربٌس الجمهورٌة.

من قبل ربٌس المجلس الوطنً  وثالثة من قبل ربٌس مجلس الشٌوخ . اما ربٌس  ةوثالث

ٌقسم و  ,س الجمهورٌة من بٌن اعضاء المجلسالمجلس الدستوري فٌعٌٌن بقرار من ربٌ

المحافظة على سرٌة بٌمٌن بممارسة وظابفهم من دون تحٌز والاعضاء المجلس جمٌعا 

راك فً الحكومة او فً البرلمان او فً المجلس المجلس االشت ألعضاءالمناقشات ,ال ٌجوز 

 االقتصادي واالجتماعً.

                                                           
   175ص , مصدر سابق, اسماعٌل مرزة  ((1

 .217صمصدر سابق,  د.محمد رفعت عبد الوهاب, ((2
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على ذلك مالم ٌبد رغبته  تهفان عٌن احد هؤالء لعضوٌة المجلس الدستوري فتفترض موافق

العكسٌة فً خالل ثمانٌة اٌام ٌعتبر مستقٌال من المجلس من قبل اعضابه عمال او وظٌفة ال 

. مع عضوٌة المجلس تتالبم
(1)

 

: ان مدة العضوٌة فً المجلس تسعة اعوام غٌر قابلة للتجدٌد وال ٌجوز الجمع مدة العضوٌة

 (.  57بٌن عضوٌة مجلس الوزراء وعضوٌة البرلمان م)

 

 

 :الٌة عمل المجلس الدستوري  

ان الرقابة على دستورٌة القوانٌن هً رقابة سابقة ولٌست الحقة وهً على نوعٌن:           

ن االساسٌة قبل اصدارها انٌاوجب الدستور عرض القو لألولىبالنسبة  ازٌة ,جو وجوبٌة, و

( اما 61لوابح المجلس البرلمانٌة قبل تطبٌقها على المجلس لٌرى مدى مطابقتها للدستور )م

ن زٌر االول او ربٌس اي من المجلسٌفٌجوز لربٌس الجمهورٌة او الو لألخرىبالنسبة 

 الدستوري قبل اصدارها .عرض القوانٌن على المجلس 

شٌخا الطعن بعدم دستورٌة قانون او معاهدة دولٌة  ستٌن كذلك اجاز الدستور لستٌن ناببا او

الشعب علٌها  ٌستفتىٌن التً ن المجلس الدستوري استبعد القوانامام المجلس مع مالحظة ا

المجلس على عدم عن السٌادة الشعبٌة  كذلك استقر  رقابة على اساس انها تعتبر مباشرمن ال

ضع لرقابة مجلس على اعتبار انها قرارات ادارٌة تخ تهلرقابقوانٌن بالمراسٌم  الخضوع

انما  ما و قانونتلقاء نفسه لفحص دستورٌة وكذلك ال ٌجوز للمجلس ان ٌتصدى من  الدولة.

طعن بعدم الدستورٌة سواء كانت الهات التً حددها الدستور ان تحرك دى الجحٌجب على ا

. بٌه او اختٌارٌةوجو
(2)

 

ٌن التً ٌتعمدها البرلمان بالتحقق من عدم مخالفة القوان وٌختص المجلس الدستوري 

االستفتاء متى احٌلت  للدستور وال ٌختص بالنسبة للقوانٌن الً ٌقررها الشعب عن طرٌق

بشأنها خالل شهر من ٌن الى المجلس الدستوري وجب علٌه ان ٌصدر قرارا هذه القوان

او  ٌن التً ٌقرر المجلس عدم دستورٌتها ال ٌمكن اصدارهاوٌالحظ ان القوان ةاالحال تارٌخ

نهابٌة اي  الصدد فً الدولة جمٌع الهٌبات االدارٌة القضابٌةقرارات مجلس فً  . نفاذها

. غٌر قابله للطعن فٌها باي وجه من اوجه الطعن ملزمة لكافة السلطات
(3)

       

                                                           
 .106محمد علً ال ٌاسٌن ,صد.  ((1

 .160صمصدر سابق,  أ.د.حمٌد حنون خالد, ((2

 .310صمصدر سابق,  عبد الكرٌم علوان, ((3
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 ستوري: اما اختصاصات المجلس الد

فً المنازعات االنتخابٌة النتخاب ربٌس الجمهورٌة والنتخاب النواب والشٌوخ  الفصل -1

 ٌراقب قانونٌة عملٌة االنتخاب.

تقدٌم المشورة لربٌس الجمهورٌة فً الحاالت الخطرة التً ٌجوز فٌها لربٌس  -2

من  16و المخولة له فً المادة  الجمهورٌة ان ٌقرر استعمال السلطات االستثنابٌة

 .الدستور

الفصل فً دستورٌة النصوص التشرٌعٌة فً دستورٌة االلتزامات الدولٌة وهذا  -3

 االختصاص ٌعد اهم اختصاصاته.   

   

 ختصاصات:: ال لدستورياطرٌقة ممارسة المجلس 

من ربٌسه وان لم ٌحضر الربٌس فٌترأس المجلس اكبر  ةٌجتمع المجلس بناء على دعو

ٌجب بقراراته ان تصدر بموافقة سبعة اعضاء على االقل وهً اغلبٌة  و االعضاء سننا,

 قوٌة.                                                                                           

او نصوص نظام الحد مجلس  او قانون تنظٌمً عادي اما تقدٌره لمطابقة نصوص قانون

ٌكون بناء على تقرٌر  ٌتقدم به احد المستشارٌن اي احد  فإنماالدستور  ألحكامالبرلمان 

ذلك من خالل مدة شهر من تارٌخ  و المكلف بدراسة القضٌة العضو اعضاء المجلس وهو

هذه المدة من شهر الى  ىفٌمكن ان تقص تقدٌمها للمجلس  اال اذا كانت القضٌة مستعجلة.

 ثمانٌة اٌام فقط.

تصدر قرارات المجلس على شكل صرٌح وٌجب ان تكون مسببه كما انها تنشر فً الجرٌدة 

. الرسمٌة
(1)

                                                                                               

ٌكفل له ضمانات االستقالل  الدستوري على نحوس نظام المجلس وضع اس 1958فدستور 

ٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة لما للمجلس من رقابة الرقابً عن السلطت هفً ممارسة عملو الحٌدة 

حقٌقٌة على دستورٌة القوانٌن لٌس رقابة وهمٌة وصورٌة مثل حال اللجنة الدستورٌة التً 

 من قبل. 1946تور انشباها دس

ن تبقى مثل السمة لس الدستوري على دستورٌة القوانٌٌمارسها المجان كانت الرقابة التً 

ابة العامة للرقابة السٌاسٌة رقابة سابقة على اصدار القانون وكان ضعف وصورٌة نظام الرق

قبلها فً دستور لسنة الثامنة على اعالن الجمهورٌة و  .1946السٌاسٌة فً ظل دستور 

ابة التً كان ٌمارسها مجلس الشٌوخ بسبب حٌث فشلت الرق 1852ودستور  1799عام ال
                                                           

 .106صمصدر سابق ,  محمد علً ال ٌاسٌن, ((1
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خضوع المجلس لسٌطرة االمبراطور كان المتبقً  لهذه الرقابة الفاشلة من الماضً هو 

الطاغً فً فرنسا لمبدا سٌادة االمة على االذهان منذ الثورة الفرنسٌة فالقانون  التأثٌر

لقواعد فً الدولة وال هو اعلى ابوضعه تعبٌرا عن االرادة العامة لالمة التً ٌمثلها البرلمان 

خطا وكان للبرلمان ان ر الن االرادة العامة لالمة ال ته بحجة مخالفة الدستوٌبٌجوز تخط

الدستور  و اي قٌود تحده وهكذا ان مبدا علٌشرع فً مجال ٌرٌد ان ٌشرع فٌه ٌنظم بال

جزاء حقٌقً ٌتصور ضد جامد لغوا بال قٌمة عملٌة بالنظر لهذه السٌادة الطلقة للقانون فال ال

هذا القانون ولو ادعى بانه خالف الدستور لذلك لم تمارس نظم الرقابة السٌاسٌة فً الدساتٌر 

رقابة حقٌقٌة. 1958لسابقة على دستور 
(1)

 

ن بمختلف اشكالها انها غٌر ذات اثر فعال لدستورٌة القوانٌقابة السٌاسٌة والمالحظ على الر 

لسلطة لامر تحرٌك الرقابة ٌعود  ألنهن وذلك مخالفة القوانٌالدستور من عدم فً حماٌة 

 الصرٌحة رغبتها لذلك فال ٌنتظر من السلطة ان تحرك ضد ارادتها نفسها وٌصدر بناء على

لذلك تبدو هذه الرقابة بال جدوى لكن اهمٌة هذه الرقابة تبدو شكلٌا فً اثار الرقابة قبل 

العملٌة بذاتها اي درء مخالفة مشروع القانون  فًالمنطق  تشرٌع القانون مما قد ٌبدو من

لك احترام الدستور المفروض ان اصحاب المصلحة فً الدستور وهم االفراد ذبو للدستور. 

 منوع نقانون وهذا مالم ٌؤخذ فً هذه الٌترك لهم امر تحرٌك الرقابة على دستورٌة ال

المختلفة ال  بأوجههاالرقابة السٌاسٌة الدستورٌة القوانٌن بدون ذلك فان الرقابة السٌاسٌة 

.ةلاتحقق رقابة فع
(2)

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .217صمصدر سابق ,  محمد رفعت عبد الوهاب, ((1
 .223صمصدر سابق,  العانً, شفٌق حسان محمدد.  ((2
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 الرقابة القضائٌة:  المبحث الثانً

 م الرقابة القضائٌةوفهم:  المطلب االول

نحو كاف لحل المشاكل التً تواجه وضحنا فٌما سبق الرقابة السٌاسٌة الغٌر فعالة على      

ف عن هذه الرقابة ارصنالاالعدٌد من الدول  جعلدستورٌة القوانٌن االمر الذي  الرقابة على

الف فً ان موضوع الرقابة الدستورٌة ووسابلها لها خ الو واالتجاه نحو الرقابة القضابٌة .

من  فالمشكلة االساسٌة التً تثٌرها هذه الرقابة هً مشكلة التحقق واضحةطبٌعة قانونٌة 

تطابق او عدم تطابق القانون مع احكام الدستور ومعرفته فٌها اذا كانت احدى السلطات 

العامة كالبرلمان قد تجاوز حدود الصالحٌات التً رسمها له الدستور فً الطبٌعً ان ٌعهد 

تع عة القانونٌة الى السلطة القضابٌة كونها تتمهذ الحل مثل هذه المشاكل ذات الطبٌ

الى ما تقدمه من  ضافةباإل ألعضابهان القانونً باختصاص المهنً من حٌث التكوٌ

كل هذا ما  ,حق الدفاع ,عالنٌة الجلسة و حرٌة التقاضً و ضمانات لحٌدة واالستقالل 

.حماٌة نصوص دستور سالحا فعاال فًٌجعل من هذه الرقابة ضمان لمبدا احترام ال
(1)

 

ٌن ما هً اال قضٌة قانونٌة تتعلق فً بحث ما اذا قضٌة الرقابة على دستورٌة القوانان      

كانت احدى السلطات العامة وهً السلطة التشرٌعٌة قد تصرفت ضمن اختصاصها 

وانها قد تجاوزت هذا االختصاص . هل انها احترمت القواعد القانونٌة االدستوري 

فً الدستور ام انها انتهكت هذه القواعد وهل هناك تناقض بٌن احكام  المنصوص علٌها

وبٌن االحكام الواردة فً الدستور . ان تحقٌق مثل هذه القضاٌا هو فً صمٌم عمل  القانون,

القضاء كذلك ارتباط هذه الرقابة بالقضاء فً ضمانات اخرى تتعلق باختصاص القضاة ي 

وروحه القانونٌة تدفعه الى عدم التحٌز فً قضابه ثم ان القضاٌا القانونٌة فتكوٌن القاضً 

الضرورة تسبٌب  و من حضورٌةفٌها من عالنٌة ومناقشات  االجراءات القانونٌة ما

التً تؤدي الى االطمبنان بان ٌكون  المهمةالقرارات الصادرة كذلك ٌعد من قبٌل الضمانات 

                                                           
 .83ص مصدر سابق ,  خلٌل حمٌد عبدالحمٌد , ((1
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قانونا مناسبا  القة لها ببٌان ما اذا كانمهمة القاضً مهمة قانونٌة بحته ال عفالقرار عادال 

نون مع من موافقة القا التأكد او غٌر مناسب. صالحا او ال انما ٌقتصر بحثه على تحقٌق و

 الدستور وعدم معارضته له.

الرقابة بالقضاء فهناك الحجج االقرب تناقض هذا الراي  المؤٌدة الناطةوازاء هذه الحجج  

ان خضوع حجج بما ٌاتً تستند هذه ال قثل هذا الحوتقصد ضرورة عدم اعطاء القضاء م

الدولة واالفراد للقانون لٌس من طبٌعة واحدة فهناك مصالح علٌا ٌجب ان تنفرد الدولة فً 

السلطة القضابٌة. مستقله ال تتحمل  حةترك تقرٌرها لمصل بإمكانتقرٌرها انه من الصعوبة 

تجعل منه  فإنهانت هذه الرقابة مالبمة معتدلة فً اطار قانونً امسؤولٌة الحكم .فمهما ك

                                                                                                                         (1). لسلطة السٌاسٌة ذات نفوذ كبٌرة اجال ام عاجال

 ولكن ماهً الطرٌقة التً ٌتبعها القضاء فً معالجت: لهذه الرقابة؟

صراحة تتوقف االجابة على هذا السؤال تبعا للنص الوارد فً الدستور فاذا نص الدستور    

الدستور ان  للجهة القضابٌة التً حددها انلقضاة كان لرقابة على اخضاع دستورٌة القوانٌ

الجهة القضابٌة فً دعوى اصلٌة بعدم دستورٌتها  هطعن امام هذ ن اذار فً صحة القوانٌظتن

ٌطلق علٌه اصطالحا اسم  الدستور وهذا ما ألحكامكان منها مخالفا  ما بإلغاءوان تقضً 

 ؤتمرل ذلك ما تضمنه تقرٌر لجنة الملٌة( مثاصابة القضابٌة عن طرٌق الدعوى اال)الرق

ام لقوة الشعبٌة حٌث اوجب ان تقام كل الضمانات الكفٌلة بصٌانة القانون بحٌث ٌصدر الع

                             .                      لهاللحرٌة ودعما  تأكٌدتطبٌقا للدستور ومن ثم فقد اصبح مالبما الن 

 .ٌلها واختصاصاتها ان ٌقرر انشاء محكمة دستورٌة علٌا ٌحدد الدستور الجدٌد طرٌقة تشك

خلوا من هذا النص اي لم ٌتضمن نصا ٌمنع القضاء صراحة من حدد الدستور اما اذا 

التعرض لبحث دستورٌة القوانٌن ففً هذه الحالة فان االخذ بقاعدة الدستور ٌتتبع حتما 

تطبٌق مبدا دستورٌة القوانٌن القول بغٌر ذلك ٌؤدي الى اعتبار احكام الدستور عمال فً 

ضابٌة من حٌث القضاء على اعمال االدارة فقط حكم العدم كذلك ال ٌقتصر تحقٌق الرقابة الق

 التشرٌعٌة  السلطةبل ٌمتد الى اعمال 

وفً هذه االخٌرة ٌقدم الدستور بوصفه القانون االساسً للدولة وٌستبعد القانون من التطبٌق 

ٌطلق علٌه اصطالحا اسم الرقابة القضابٌة عن طرٌق الدفع بعدم الدستورٌة.  وهذا ما
(2)

 

القضاء فً هذا المجال هو اختصاص مستمد من طبٌعة وظٌفة التً تقوم واختصاص     

اء قانونا ٌتم اصداره ضقبول ان ٌعتمد القاللك انه من غٌر على تطبٌق القانون بمعناه العام ذ

 ٌثالدستور من ح و قتفبطرٌقة سلٌمة خالٌة من العٌوب الشكلٌة اذ اتضح له انه الٌ

                                                           
 79صمصدر سابق ,  علً ال ٌاسٌن, محمد ((1

 .259صمصدر سابق,  فؤاد العطار , ((2
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التً تعمل على  داةباألالدستور وبالتالً ب الى تضحٌةذلك ٌؤدي  بغٌرلقول و االموضوع 

 .بقاء القانون
(1)

 

او قد  والقضاء الذي ٌراقب السلطة التشرٌعٌة قد ٌكون قضاء عادٌا او ادارٌا او كالهما معا,

 تمارس محكمة مختصة مهمة الرقابة هذه اذ تنشأ اساسا لهذه المطلب.

 

قٌد بالدستور الذي هو اعلى من القوانٌن العادٌة والقاضً مقٌد بالقوانٌن العادٌة كما هو م

عند تعارضه مع قانون ادنى  والقاضً ال بد له من ان ٌطبق الدستور وهو القانون االعلى

و ٌمتنع  القاضً ان ٌطبق احكام القانون . القانون العادي فعلى الالبحةفلو عارضت  منه.

 عن تطبٌق الالبحة الن القانون اعلى و اقوى.

فالقاضً ملزم بتطبٌق نص الدستوري واهمال نص القانون العادي وفً كال الحالتٌن ال 

 ٌكون القاضً قد خرج عن دابرة عمله.

 فهو ال ٌلغً القانون بل ٌطبق القانون االعلى درجة.

النظمة بها  المحاكم فً كافة ا تأخذعمله القانونً وهذا ابسط انواع الرقابة جوهر وهذا هو 

 .القضاء فً الرقابة على دستورٌة القوانٌن قً ال تعترف بححتى تلك الت
(2)

 

 وٌمكن تعرٌف الرقابة القضائٌة من خالل ما تقدم:

الدستور فالرقابة القضابٌة  ألحكامٌقصد بها قٌام القضاء بالتحقق من مدى مطابقة القانون 

اذا تقر بها الهٌبة تباشرها وطابعها القضابً فالثانً هنا ال ال ٌتوقف عمله عند فحص 

فً مدى  التأكٌدالقانون الواجب التطبٌق فً القضٌة المعروضة امامه بل ٌتعداها الى 

. مطابقته القانون والدستور
(3)

 

 رقابة القضائٌة:لالتعرٌف الثانً ل

ن الصادرة من البرلمان للتحقق من تولى القضاء فحص دستورٌة القوانٌان ٌ ٌقصد بها

مطابقتها او مخالفتها لقواعد الدستور فهذه الرقابة تتمٌز عن الرقابة السٌاسٌة بواسطة هٌبة 

ذاتها اما المحاكم المختلفة التً تمارس فً هذه  القضابٌة سٌاسٌة بان الذي ٌقوم بها اذا الهٌبة

ة االمتناع عن تطبٌق القانون المخالف للدستور واما محكمة علٌا مركزٌة او الحالة رقاب

 .ٌنص علٌها الدستور دستورٌة علٌامحكمة 

                                                           
                                                                                                                                    . 314صمصدر سابق , عبد الكرٌم علوان , ((1

 .207صمصدر سابق,  حنان محمد القٌسً, ((2

 .260صمصدر سابق ,  محمد رفعت عبد الوهاب,د. ((3
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ٌن وذلك للمحافظة على هٌبة قضابٌة على دستورٌة القوان وان القٌام بالرقابة تتم من قبل

ٌلً:                                                                                                                     قرٌر القانون هو ماعلوٌة الدستور اما االثر المترتب على مزاولة عملها اي فً حالة ت

                                                                               ٌسمى الرقابة امتناع .                                            االمتناع عن تطبٌق القانون غٌر الدستوري وهو ما -اوال:

                                                           القانون المخالف للدستور اي ان الرقابة هً رقابة الغاء.                                                                         بإلغاءالحكم  -ثانٌا:

وااللغاء ٌمكن ان ٌتم قبل صدور القانون مسمى الغاء سابق وقد ٌكون االلغاء بعد صدور 

 .القانون فٌطلق علٌه االلغاء الالحق
(1)

 

تكون رقابة الحقة لصدور القانون. لكنها قد تكون سابقة  والرقابة القضابٌة غالبا ما 

الدول بالرقابة القضابٌة السابقة, كما هو الحال فً اٌرلندا لصدوره وقد اخت العدٌد من 

حٌث ٌجوز لربٌس الدولة بعد استشارة مجلس الدولة  1927بموجب دستورها الصادر سنة 

ٌخ تقدٌمه الٌه وٌجب على المحكمة العلٌا ان تبت فً امر رخالل مدة سبعة اٌام من تا

 ٌترتب على قرارها بعدم و الٌها. لةاإلحادستورٌة القانون خالل سنٌن ٌوما من تارٌخ 

 دستورٌة القانون امتناع ربٌس الدولة على اصداره اما اذا كان قرارها انه سٌوفق الدستور. 

باسلوب الرقابة القضابٌة السابقة .  1886وقد اخذ دستور كولومبٌا الصادر سنة      

الفرنسً  1958لسنة من الدستور  39وقد الزمت المادة  1904ر لسنة دستور بنما الصاد

ٌن على مجلس الدولة الفرنسً من اجل صٌاغتها وابداء القوانالحكومة بعرض مشروعات 

 63الرأي فٌها قبل عرضها على البرلمان كذلك فعل المشرع المصري حٌث قضت المادة 

عدل على كل وزارة او مصلحة الم 1959لسنة  55فً قانون مجلس الدولة المصري رقم 

ي قانون او قرار من ربٌس الجمهورٌة ذي صفة تشرٌعٌة ان ٌعرض تصدار اسقبل ا

 المشروع المقترح على مجلس الدولة لغرض مراجعة صٌاغته.

خذت اما الرقابة القضابٌة الالحقة فهً االكثر شٌوعا حٌث اخذت بها اغلب الدول التً ا 

ٌمكن تقسٌم هذه االسالٌب ٌن وان كانت اسالٌبها مختلفة اال انه بالرقابة على دستورٌة القوان

                                                           
 .223العانً , االنظمة السٌاسٌة الدستورٌة المقارنة ,صشفٌق حسان محمد د. ((1
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على قسمٌن ٌعرف االول برقابة االلغاء واما الثانً فٌعرف بالرقابة االمتناع او الرقابة عن 

. طرٌق الدفع بعدم الدستورٌة
(1)

 

 

 
 

 لمطلب الثانًا

 مزاٌا الرقابة القضائٌة
تقدم ضمانات اكٌدة لحسن سٌر القضاء و جعله ٌمارس رقابة فعالة فً مواجهة  -1

السلطات العامة من خالل االجراءات التً اعتاد على انتهاجها كعلنٌة الجلسات و 

حرٌة التقاضً و حرٌة الدفاع و التزام القاضً بتسبٌب احكامه و تعدد القضاة فً 

 (2)كثٌر من االحٌان. 

ة دستورٌة القوانٌن و ذلك ان هذه ة قضابٌة تتفق مع مشكلة رقابهٌب الرقابة بواسطة -2

ال تتعلق بمالبمة القانون  ألنهاالمشكلة هً اساسا مشكلة قانونٌة و لٌس سٌاسٌة 

بالظروف االجتماعٌة و االقتصادٌة و انما تتصل بمدى مطابقة القانون او عدم 

لى و تلك مشكلة قانونٌة و مطابقته لمبادئ و نصوص الدستور باعتباره القانون االع

 من ثم ٌجب ان ٌختص بها بما له من خبرة قانونٌة فً تفسٌر القوانٌن و تطبٌقها.

و االستقالل و هو ما ٌوفر ضمانات جدٌة لبحث دستورٌة  القضاء ٌتمٌز بالحٌدة -3

القوانٌن ام الرقابة بواسطة هٌبة سٌاسٌة فهً ال تتوفر ضمانات الحٌدة و االستقالل 

الرقابة السٌاسٌة ٌكون اختٌار اعضابها غالبا بٌد البرلمان و الحكومة او الن هذه 

ان تصورنا هذه الهٌبة  لتأثٌرهااالثنٌن معا ففً الحالتٌن ستكون خاضعة فً قراراتها 

 السٌاسٌة منتخبة من الشعب فسوف تتنافس البرلمان و تعطل قوانٌن بال مبرر جدي.

على القوانٌن التً كمواطنٌن للطعن  لألفرادة الرقابة القضابٌة تعطً دابما امكانٌ -4

تهدر او تنتقص من حرٌاتهم و حقوقهم العامة او االساسٌة و هذا واضح فً ظل 

اسلوب الدفع الفرعً مجددا اما لمحاكم بعدم دستورٌة القانون و موجود اٌضا فً 

تشرٌع المقارن فً ظل وجود محكمة دستورٌة علٌها اذا ٌسمح بدفع فرعً امام 

                                                           
نوقف الدساتٌر العراقٌة منها, رسالة فً القانون الدستوري ,  ٌن ,ول , الرقابة على دستورٌة القوانرٌاض محسن مج ((1

 .53,ص2000لسنة جامعة عدن , رسالة غٌر منشورة, 

 .84خلٌل حمٌد عبد الحمٌد, المصدر السابق, ص د. ((2
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 محكمة بإذنحكمة و ٌدفع التنازع على الدستورٌة من المحكمة الدستورٌة م

لموضوع الجانب ان فً المانٌا هناك امكانٌة لدعوى اصلٌة مباشرة امام المحكمة ا

فالمواطن لٌس له حق الطعن  السٌاسٌةذلك ال ٌتحقق فً الرقابة  هذا او الدستورٌة و

 (1)امام هٌبة الرقابة.

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

  المطلب الثالث

 طرق الرقابة القضائٌة

 الفرع االول  : الرقابة القضائٌة عن طرٌق الدعوى االصلٌة

 الفرع الثانً : الرقابة القضائٌة عن طرٌق الدفع بعدم الدستورٌة

 الرقابة القضائٌة عن طرٌق الدعوى االصلٌة:  الفرع االول 

 اوال : مفهوم الرقابة القضائٌة عن طرٌق الدعوى االصلٌة ) رقابة االلغاء (

ٌقصد بهذه الرقابة ان ٌعطً الدستور للمواطن حق رفع دعوى اصلٌة مباشرة امام المحكمة 

الدستورٌة او المحكمة العلٌا. طالبا منها الغاء قانون لمخالفته النصوص الدستورٌة فاذا 

تحققت المحكمة من وجود هذه المخالفة الدستورٌة, قضت بإلغاء القانون المخالف للدستور 

 ٌقبل الطعن و له حجٌة مطلقة امام الكافة بحكم نهابً ال
(2)

 . 

و ٌراد بها مخاصمة القانون المخالف بدعوى اصلٌة ٌرفعها الطاعن امام القضاء و بعد 

فحص القانون المطعون بدستورٌة ان وجد القاضً المخالفة اصدر الحكم بإلغابه كال او 

ء وجود قانون مخالف للدستور رض رقابة االلغاتجزءا و ان لم ٌجدها قرر رد الدعوى و تف

ٌدفع السلطات و االفراد الى الطعن به امام القضاء بدعوى اصلٌة ٌوجهها صاحب شان 

بصفة مستقلة ضد قانون معٌن للحكم بإلغابه كما ان رقابة االلغاء تهاجم القانون المخالف 

                                                           
1))

 .261محمد رفعت عبد الوهاب, المصدر السابق, ص د. 
 .263د. محمد رفعت عبد الوهاب, مصدر سابق, ص  ((2



28 
 

دعً للدستور ناعٌة علٌه خروجه عن احكام الدستور بدعوى موضوعٌة ٌخاصم فٌها الم

القانون و بذلك تختلف دعوى االلغاء عن الدعوى الشخصٌة التً ٌخاصم فٌها االشخاص.
(1)

  

بموجب هذا النوع من الرقابة القضابٌة ٌكون لألفراد او بعض هٌبات الدولة دون االفراد 

الحق فً مهاجمة قانون معٌن و الطعن فً دستورٌته و ذلك عن طرٌق اقامة دعوى مباشرة 

امام القضاء. و ٌقصد رفع هذه الدعوى عادة بمدة معٌنة ) ستون ٌوما( كما هو الحال فً 

و ذلك من اجل ضمان استقرار القانون و استقرار  1874ري لعام ظل الدستور السوٌس

المعامالت و توصف الدعوى المباشرة بانها دعوى موضوعٌة و لٌس دعوى شخصٌة ألنها 

تقوم على قانون معٌن. أي ان المدعً فً القضٌة قد ٌكون فردا او هٌبة من هٌبات الدولة و 

ته. المدعً علٌه هو القانون الذي ٌشك فً دستورٌ
(2) 

عن طرٌق الدعوى ) وسٌلة هجومٌة تتحصل فً مهاجمة القانون و و بذلك تكون الرقابة 

الطعن فٌه بطرٌق غٌر مباشرة أي استقالال عن أي نزاع اخر و ٌتطلب فٌها صاحب الشأن 

من المحكمة المختصة الغاء القانون لمخالفته للدستور. و ذلك بوصف هذه الدعوى من 

لشخص فً الدستور مباشرة. الحقوق التً تثبت ل
(3) 

و نتٌجة لألثر الكبٌر الذي ٌترتب على قرار القضاء بخصوص القانون المطعون بدستورٌة 

لذلك ترى اناطة هذه المهمة بمحكمة خاصة تشكل لهذا الغرض. حٌن ٌالحظ ان الدساتٌر 

كدستور بولٌفٌا  المحاكم العادٌة تحدٌد المحكمة التً تختص بالرقابة. فمنها جعلتها تباٌنت فً

فً حٌن هنالك دساتٌر اخرى جعلت ذلك من اختصاص محكمة خاصة  1880لسنة 

و دساتٌر العراق لسنة  1949و المانٌا  1947و اٌطالٌا لسنة  1945كدستور النمسا لسنة 

1925 ,1968  ,2005 .
(4)

بعد الحرب العالمٌة االولى هذا النوع من  و قد عرفت اوربا 

( فً مادته السابعة و الثالثٌن 1929) المعدل عام  1920المحاكم ففً النمسا نص الدستور 

بعد المابة على اقامة محكمة للنظر فً دستورٌة القوانٌن تحت اسم ) محكمة القضاء 

تحت بشكل واسع امام االفراد اما اسبانٌا الجمهورٌة فهً الدولة الوحٌدة التً ف الدستوري(.

و ما بعدها(  121م  1931كانون االول  9هذا النوع من الدعوى حٌث نص دستورها )

على انشاء محكمة الضمانات الدستورٌة التً تقام لدعوى امامها من قبل االدعاء العام و 

المحاكم و من قبل كل مواطن او شخصٌة جماعٌة حتى و لو لم ٌمسه ضرر فً القانون 

( على تشكٌل محكمة علٌا  81م 1925اذار  21حل الطعن اما العراق فقد نص دستور ) م

                                                           
ا. م. د. عدنان عاجل عبٌد, القانون الدستوري. النظرٌة العامة, النظام الدستوري فً العراق, الطبعة الثانٌة, سنة  ((1

 .122, ص 2013
العامة فً القانون الدستوري و النظام الدستوري فً العراق, الطبعة الثانٌة, لسنة د. احسان حمٌد المفرجً, النظرٌة  ((2

 و ما بعدها. 176, ص 2007
 .260الدكتور فؤاد العطار, مصدر سابق, ص  ((3
 و ما بعدها. 173ا. د. حمٌد حنون خالد, مصدر سابق, ص  ((4
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ٌناط بها امر النظر فً دستورٌة القوانٌن. و فً عهد الجمهورٌة نص دستور الجمهورٌة 

المؤقت فً مادته السابعة و الثمانٌن على ان تشكل  1968اٌلول  21الرابعة ) لدستور 

تشرٌن الثانً  14فً دستورٌة القوانٌن و بالفعل فقد صدر فً بقانون( ٌكون مهامها للبت 

. 1968لسنة  159قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا رقم  1968
(1)

اال ان اهمٌة الموضوع  

محل البت ) و هو الحكم بإلغاء قانون ما ( جعل امر الرقابة على دستورٌة القوانٌن ال ٌعهد 

و انما الى اعلى محكمة اعتٌادٌة فً الدولة فهذه  الى اٌة محكمة من المحاكم االعتٌادٌة

المحكمة العلٌا باإلضافة الى اختصاصاتها النظر فً مختلف الدعوى المدنٌة و الجزابٌة. 

تنظر فً الدعوى المقامة على القوانٌن التً ٌدعً انها مخالفة للدستور. فامر الرقابة على 

ات المحاكم االعتٌادٌة و ذلك ألهمٌة دستورٌة القوانٌن قد عهد الى اعلى درجة من درج

موضوع الدعوى و النتابج المترتبة على اصدار حكم فً هذه الدعوى و هو الغاء القانون 

اذا تبٌنت مخالفته للدستور. 
(2)

 

و الرقابة القضابٌة بطرٌقة لدعوى المباشرة هً قاعدة عامة الحقة على صدور القانون و 

اذا حدد الدستور هٌبة قضابٌة معٌنة ٌجوز ان ٌدفع امامها  لكنها قد تكون رقابة سابقة و ذلك

قانون معٌن قبل اصداره و بهذه الهٌبة الغاء المشروع اذا تبٌن لها انه مخالف للدستور. 
(3)

 

 ثانٌا : للرقابة عن طرٌق الدعوى االصلٌة ) طرٌق االلغاء( صورتان هما 

 رقابة االلغاء السابقة : - أ

و بمقتضاها ٌكون لربٌس الدولة حق االعتراض على أي قانون اقره القانون و 

احالته الى المحكمة العلٌا للنظر فً دستورٌته. و ٌتوقف مصٌر القانون على الحكم 

الصادر من هذه المحكمة. فهً ان قضت بدستورٌته امكن ان ٌستكمل االجراءات 

ا بعدم دستورٌة ذلك القانون اعتب الالزمة نحو نفاذه. و ان اصدرت المحكمة حكمه

هذا كان لم ٌكن و من هذه الدول التً تبنت هذا االجراء ) اٌرلندة الحرة( و بعض 

دول امرٌكا الالتٌنٌة مثل كولومبٌا, بنما و االكوادور. تقرب هذه الرقابة من الرقابة 

السٌاسٌة لكنها تختلف عنها من حٌث االثر المترتب على الحكم. 
(4) 

السلطة التشرٌعٌة المكلفة بإعداد القانون ٌرسل  شرٌع او سن القانون من قبلعد تفب

القانون للتصدٌق علٌه لغرض اصداره و قد ٌرتأي ربٌس الجمهورٌة من ارسال هذا 

القانون الى محكمة خاصة ٌحددها الدستور للتأكد من عدم تعارض القانون مع 

من قبل االفراد. و قد اخذ دستور الدستور فتحرٌك الرقابة ٌكون من السلطة و لٌس 

حٌث ٌتعٌن على ربٌس الدولة اذا رغب بممارسة حق المراقبة  1937اٌرلندا لسنة 

                                                           
 .60, ص 1981ء الثانً, بغداد د. منذر الشاوي, القانون الدستوري, نظرٌة الدستور, الجز ((1
 .59نفس المصدر , ص  ((2
 .177احسان حمٌد المفرجً, مصدر سابق, ص  ((3
 .192د. اسماعٌل مرازة, مصدر سابق, ص  ((4
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ان ٌحٌل القانون فً ظروف ) سبعة اٌام من تارٌخ استالمه للقانون الى المحكمة 

العلٌا بعد استشارته لمجلس الدولة و ٌجب على المحكمة العلٌا ان تصدر حكمها فً 

ال تتجاوز ) ستٌن ٌوما((. فاذا اصدرت المحكمة حكما بدستورٌة القانون فترة 

المحال الٌها وجب على ربٌس الدولة اصداره و ان قضت بالعكس فعندها ٌمتنع 

ربٌس الجمهورٌة من التصدٌق على القانون و كانه لم ٌوجد.
(1) 

ه للملك و خذ دستور البحرٌن بالرقابة السابقة فضال عن الالحقة و ذلك بإعطاب

صالحٌة احالة ما ٌراه من مشروعات القوانٌن الى المحكمة الدستورٌة قبل اصدارها 

لتقرٌر مدى مطابقتها للدستور و بعد التقرٌر ملزما لجمٌع سلطات الدولة و لكافة 

من الدستور.  106وفقا لمادة 
(2)

 

 

 

 رقابة الغاء الالحقة : - ب

لذلك سمٌت بالرقابة الالحقة حٌث  تباشر هذه الرقابة على القوانٌن بعد صدورها و

ٌجوز الطعن فً القانون غٌر الدستوري من قبل االفراد او من قبل هٌبات حكومٌة. 

ر محكمة المختصة التً خولها الدستوذلك عن طرٌق اقامة دعوى اصلٌة امام ال

صالحٌة النظر فً هذه الدعوى و هكذا ٌالحظ ان هذه الرقابة هجومٌة حٌث ال 

بٌق القانون علٌه لكً ٌرفع بعدم الدستورٌة و انما ٌجوز له ٌنظر لشخص تط

مهاجمته من خالل رفع دعوى عدم الدستورٌة.
(3) 

غاء الى المحكمة ه الدول فً االصل تقدٌم الطعن بااللو لم ٌكن لألفراد فً معظم هذ

 اجٌز لهم ذلك عن طرٌق غٌر مباشر الدستورٌة بطرٌقة مباشرة او غٌر مباشرة. ثم

 ذلك ٌتقدم االفراد بالطعن بعدم دستورٌة قانون ما امام بعض المحاكم.و بٌان 

فان اقتنعت هذه بجدٌة الطعن تقدمت به الى المحكمة الدستورٌة و هكذا اصبح من 

حق االفراد فً تلك الدول الرقابة دستورٌة القوانٌن فاذا ما صدر قانون اظهر 

كم و تكون هذه عادة المحكمة لألفراد انه غٌر دستوري لجا هؤالء الى بعض المحا

غاء فان اقتنعت هذه المحاكم بوجهة نظر ا فً البلد ألثارة دعوى للطعن بااللالعلٌ

االفراد تتقدم هً بالطلب الى المحكمة الدستورٌة و على قرار المحكمة ٌتوقف 

مصٌر القانون.
(4)

 

 ثالثا : تقدٌر الرقابة على دستورٌة القوانٌن عن طرٌق الدعوى االصلٌة

                                                           
 .225د. حسان محمد شفٌق العانً, مصدر سابق, ص  ((1
 .175حمٌد حنون خالد, مصدر سابق, ص  ((2
 و ما بعدها. 175حمٌد حنون خالد, مصدر سابق, ص  ((3
 .193اسماعٌل مرازة, مصدر سابق, ص  ((4
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 مزاٌا : -5

تحقق الرقابة على دستورٌة القوانٌن عن طرٌق الدعوى االصلٌة بعض المزاٌا. 

تمتاز الرقابة القضابٌة بواسطة الدعوى المباشرة بانها تنٌط مهمة الرقابة الى جهة 

قضابٌة واحدة سواء كانت اعلى هٌبة قضابٌة فً الدولة او هٌبة قضابٌة متخصصة. 

ؤدي الى وحدة الحلول القضابٌة بشان دستورٌة القوانٌن. و من شان هذه المٌزة انها ت

ذلك الن المحكمة المكلفة بالنظر فً دستورٌة قانون معٌن تصدر حكمها بشأنه سلبا 

او اٌجابا. فً كلتا الحالتٌن ال ٌمكن اثارة مسالة دستورٌة ذلك القانون مرة ثانٌة الن 

.قرارها ٌتمتع بحجٌة مطلقة لكونه ٌسري تجاه الكافة
(1) 

و تمتاز رقابة االلغاء بأثرها الحاسم فً مواجهة القوانٌن و للوابح غٌر دستورٌة اذا 

تعمل على الغابها و اعدامها. بهذا تصان الحقوق و تحفظ الحرٌات المنصوص 

علٌها فً الدستور من تعسف و استبداد السلطة التشرٌعٌة و السلطة التنفٌذٌة فً 

رٌعات الصادرة منهم مع احكام الدستور خشٌة وضع تسعٌان فٌه الى تماشً التش

 الغابها.

كما انها تحفظ استقرار المعامالت و ثبات االوضاع القانونٌة و وحدتها بإلغابها 

التشرٌع المخالف للدستور لكافة السلطات و االفراد.
(2) 

و هكذا نرى ان طرٌق الدعوى االصلٌة بانها طرٌقة هجومٌة و لٌس دفاعٌة بمعنى 

ان المواطن او صاحب الشأن ٌهاجم القانون مباشرة امام المحكمة الدستورٌة بدعوى 

مبتداة ٌرفعها استقالال عن أي نزاع اخر. كما تمٌز هذه الطرٌقة بان حكم المحكمة 

رٌة القانون بصفة نهابٌة و بحكم ٌحوز حجٌة الدستورٌة ٌحسم المنازعة بشان دستو

مطلقة ازاء كافة و كل السلطات. 
(3)

 

بممارسة الرقابة على دستورٌة فعندما ٌعهد للمحكمة العلٌا بالنظام القضابً للدولة 

القوانٌن. فهذا ٌتوافق تماما مع االختصاص الطبٌعً للقضاء باعتبار ان القضاء هو 

تورٌة القوانٌن االمر الذي ال ٌثٌر اٌة حساسٌة لدى المختص اصال بالرقابة على دس

المشرع عند قٌام المحكمة العلٌا بإلغاء القوانٌن غٌر الدستورٌة الصادرة منه و ذلك 

على خالف ما اذا انٌط هذا االختصاص الى محكمة دستورٌة خاصة. كما قٌل اٌضا 

ن تبقى محتفظة بطابعها بان المحكمة العلٌا التً تمارس الرقابة على دستورٌة القوانٌ

القضابً الخاص. بعكس ماذا انٌطت هذه الرقابة بمحكمة دستورٌة خاصة. فانه 

ٌكون من الممكن ادخال بعض العناصر السٌاسٌة فً تشكٌلها.
(4)

 

 عٌوب -2

                                                           
 .181د. احسان حمٌد المفرجً, مصدر سابق, ص  ((1
 .125ا. م. د. عدنان عاجل عبٌد, مصدر سابق, ص  ((2
 .263محمد رفعت عبد الوهاب, مصدر سابق, ص  ((3
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غٌر ان هذه الرقابة تعرضت لالنتقاد من جانب الفقه الدستوري. ألنها تمثل خروج 

لى تدخله فً العمل التشرٌعً مما ٌعد مساسا على حدود مهمة القضاء و تؤدي ا

بمبدأ الفصل بٌن السلطات. هذا و ان منح المحكمة سلطة الغاء القانون اذا اقتنعت 

بانه غٌر دستوري ٌعطٌها مركزا قوٌا و نفوذا كبٌرا اتجاه سلطات الدولة 

االخرى.
(1)

 

وانٌن عن طرٌق و ترى ان هذه االنتقادات التً وجهت الى الرقابة على دستورٌة الق

الدعوى االصلٌة لٌس بتلك االهمٌة التً تقلل من قٌمة الممٌزات التً ٌحققها هذا 

االسلوب من الرقابة. فالمحكمة التً تباشر الرقابة دستورٌة القوانٌن عن طرٌق 

الدعوى االصلٌة. اذا افترضنا انها تعلو على بقٌة السلطات و خصوصا السلطة 

لم ٌأتً من فراغ. انما جاء بموجب نص دستوري اعطاها  التشرٌعٌة. فان هذا العلو

هذه المكانة و علٌه فان هذا العلو على السلطة التشرٌعٌة ال ٌكون اال اذا قامت 

االخٌرة بتجاوز حدود اختصاصاتها المرسومة فً الدستور أي ان هذا العلو انما 

ٌأتً من عمل السلطة التشرٌعٌة نفسها.
(2)

 

 الرقابة القضائٌة عن طرٌق الدفع بعدم الدستورٌة:  الفرع الثانً

ان الرقابة على دستورٌة القوانٌن بطرٌق الدعوى تعنً اقامة دعوى امام محكمة     

)اعتٌادٌة او مختصة( على قانون ٌعتقد انه مخالف للدستور بغٌة الحصول على حكم ) 

 قرار( من هذه المحكمة بإلغابه أي ازالته من وجوده.

على دستورٌة القوانٌن بطرٌق الدعوى تتضمن فً الحقٌقة مهاجمة قانون ما بغٌة فالرقابة 

ازالته نهابٌا ألنه ٌتناقض مع الدستور. و ال شًء من كل هذه فً الرقابة على دستورٌة 

القوانٌن بطرٌق الدفع فهذه الطرٌقة ال تتضمن اقامة الدعوى على القانون المشكوك 

ص من تطبٌقه على شخص معٌن فً دعوى مدٌنة ) بدستورٌته. وانما تتضمن التخل

المطالبة بدٌن( او جزابٌة ) اٌقاع عقوبة الحبس( اقٌمت امام محكمة اعتٌادٌة ) مدنٌة , 

جزابٌة( فالمدعً علٌه الذي تراد ادانته وفقا لقانون معٌن ٌدفع بان القانون المذكور ٌخالف 

لقضٌة التً قدم من اجلها للمحاكمة. او ٌناقض الدستور . بالتالً ٌطلب عدم تطبٌقه فً ا

فهنالك اذن دعوى ) مدنٌة او جزابٌة( بٌن شخصٌن ) و لٌس بٌن شخص و قانون ما ( دابما 

ٌقوم بذلك بقدر ما ٌكون ذلك ضرورٌا لحسم القضٌة المعروضة امامه. فان وجد القانون 

امامه اما اذا لم المذكور مخالفا للدستور اقتصر على عدم تطبٌقه على القضٌة المعروضة 

                                                           
 .214مصدر سابق, ص  د. حنان محمد القٌسً, ((1
 .58رٌاض محسن مجول, مصدر سابق, ص  ((2
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ٌجد القانون الذي ٌرى المدعً علٌه بانه مخالف للدستور فانه ٌقوم بتطبٌقه على القضٌة 

المذكورة.
(1)

 

فً هذه الطرٌقة للرقابة القضابٌة ال ترفع الدعوى االصلٌة مباشرة إللغاء القانون لعدم 

ة موضوعٌة معروفة الدستورٌة. انما تثور دستورٌة القانون بطرٌقة فرعٌة اثناء نظر قضٌ

امام احدى المحاكم. فطرٌق الرفع الفرعً ٌفترض اذن ان هنالك نزاعا ما مطروحا امام 

محكمة جنابٌة او مدنٌة او ادارٌة. و هنالك قانون معٌن مطلوب تطبٌقه فً هذا النزاع. 

حٌنبذ ٌقوم الخصم المطلوب تطبٌق القانون علٌه بالرفع بعدم دستورٌة ذلك القانون.
(2)

 

ٌبنى على ذلك ان المحكمة فً هذه الصورة ال تقضً فً دستورٌة القانون و عدم  و

دستورٌة من تلقاء نفسها بل بناء على دفع من احد الخصوم كما ٌصح للمحكمة ذاتها اذا 

قضت بعدم دستورٌة قانون فً نزاع معٌن ان تعدل عن راٌها االول و تقرر دستورٌة 

. فً الحالتٌن ٌظل القانون قابما الى ان ٌلغى بقانون القانون فً نزاع اخر معروض علٌها

اخر و لكن الى ان ٌتم الغاء هذا القانون من جانب الشارع ٌجوز تطبٌقه على حاالت 

اخرى.
(3)

 

هذا و ال تحتاج رقابة االمتناع الى نص ٌقررها لممارستها. اذ ٌمكن للقاضً الركون الٌها 

القضاء االمرٌكً و الٌونانً و النروٌجً و فً حالة غٌاب النص لذا مارسها كل من 

 .1979الكندي و االسترالً و القضاء المصري قبل تأسٌس المحكمة الدستورٌة العلٌا 

و ال تقتصر رقابة االمتناع على محكمة واحدة سواء كانت محكمة علٌا او محكمة دستورٌة 

ر اثر الحكم متخصصة و انما تقرر لجمٌع المحاكم و على اختالف درجاتها و ٌنحص

الصادر باالمتناع عن تطبٌق قانون بعدم دستورٌته فً اطراف النزاع فقط. اذا تنعقد له 

حجٌة التنبٌه بان ٌكون اثره مقتصرا على اطراف الدعوى دون غٌره. لهذا ال ٌكون ملزما 

للسلطات تشرٌعٌة كانت ام تنفٌذٌة كما ال ٌكون ملزما للمحكمة ذاتها فً قضٌة اخرى اذا 

ان القانون موافق للدستور اذا ٌبقى القانون حٌا قابال للتطبٌق.  رات
(4) 

 

و تعتبر الرقابة القضابٌة بطرٌق الرفع بعدم دستورٌة وسٌلة دفاعٌة هدفها التخلص من 

تطبٌق قانون معٌن دون المساس به و فً حٌن تمٌز الرقابة بطرٌق الدعوى المباشرة وسٌلة 

عٌن بغٌة الغاءه ألنه ٌخالف الدستور . هجومٌة هدفها الطعن فً قانون م
(5) 

                                                           
 .64د. منذر الشاوي, مصدر سابق, ص  ((1
 .266د. محمد رفعت عبد الوهاب, مصدر سابق, ص  ((2
 .264د. فؤاد العطار, مصدر سابق, ص  ((3
 .126ا. م. د. عدنان عاجل عبٌد, مصدر سابق, ص  ((4
 .182سابق, ص  د. حسان حمٌد المفرجً, مصدر ((5
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فنظر المحكمة فً دستورٌة القانون. انما ٌكون بصورة عرضٌة و متفرعة عن الدعوى 

المرفوعة امامها. و ال ٌكون بصورة اصلٌة او مباشرة الن نظر المحكمة فً دستورٌة 

ورٌة القانون القانون ٌتوقف على دفع ٌتقدم به احد اطراف الدعوى ٌطعن فٌه بعدم دست

المراد تطبٌقه علٌه و الحق فً الطعن بعدم دستورٌة مباح فً أي مرحلة كانت علٌها 

الدعوى شرط اال ٌكون قد صدر فٌها حكم اكتسب درجة البتات دون تقٌد بمدة معٌنة حٌث 

ٌمكن للدفع بعدم الدستورٌة متى قامت الدعوى فً الوقت المناسب لصاحب الشأن أي كانت 

قضت على حدود القانون.  المدة التً
(1)

 

و ان نظام الرقابة عن طرٌق الدفع بعدم دستورٌة القانون ٌكون لجمٌع المحاكم على 

اختالف درجاتها ) حق الرقابة( على دستورٌة القوانٌن اذ ان الطبٌعة القانونٌة للرقابة 

زاع الذي كجزء من السلطة القضابٌة تقتضً ان تقوم المحكمة مهما كانت درجاتها بحل الن

قد ٌحدث بٌن القوانٌن التً تحكم النزاع المعروض علٌها فتغلب نص الدستوري االعلى 

 لكتاب فً مصر على التعبٌر عن الدفعاثناء قٌامها بتعٌٌن القانون الواجب تطبٌقه. قد اطرد ا

فع الفرعً( و الواقع ان وصف الدفع بانه فرعً تزٌد ال موجب بعدم الدستورٌة بانه ) الد

 فالدفع ال ٌتصور اال ان ٌكون فرعٌا أي متفرعا عن خصومة قابمة. له.

وفقا لهذه الطرٌقة ٌمكن القاضً من فرض رقابته عن طرٌق الدفع الذي ٌدفع به احد 

االطراف فً الدعوى منظورة امام القضاء بعدم دستورٌة القانون الذي ٌكون مطلوبا تطبٌقه 

ى مرفوعة فان المحكمة بعد تٌقنها من صحة علٌه. فاذا كان القاضً بصدد النظر الدعو

الدفع تستبعد احكام ذلك القانون ) غٌر الدستوري( و لٌس معنى ذلك ان ٌتساوى ابتعاد 

القانون بإلغابه او بطالنه و انما فقط تجاهله و تطبٌق النص الدستوري االسمى بدال منه. 
(2)

 

 المتناع (تقدٌر الرقابة بواسطة الدفع بعدم الدستورٌة ) رقابة ا

 مزاٌا -5

حساسٌة المشرع نظرا الى انها ال تمتاز هذه الطرٌقة بكونها اقل من سابقتها اثارة 

تلغً القانون الغاءا كلٌا بالنسبة للكافة و بالتالً ال تؤدي الى مثل ما تؤدي الٌه 

الرقابة عن طرٌق الدعوى االصلٌة من تصادم و تصارع مع البرلمان ممثل 

الشعب.
(3) 

و تمتاز هذه الطرٌقة بالبساطة و انها ال تثٌر حفٌظة المشرع تجاه الرقابة القضابٌة 

فسلطة القاضً هنا ال تمتد الى الغاء القانون و انما تنحصر فً االمتناع عن تطبٌقه 

                                                           
 .59رٌاض محسن مجول, مصدر سابق, ص  ((1
, ص 2010مستشار دكتور, اشرف فاٌز اللمساوي, المبادئ الدستورٌة فً التشرٌعات الوطنٌة, الطبعة االولى, لسنة  ((2

 و ما بعدها. 18
 .90د. خلٌل حمٌد عبد الحمٌد, مصدر سابق, ص  ((3
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فً النزاع المعروض امامه فقط. و ٌبقى القانون قابما خارج نطاق هذا النزاع و هذا 

االخرى و لو دفع امامها بعدم دستورٌة نفس القانون بل انه ال الحكم ال ٌقٌد المحاكم 

ٌقٌد ذات المحكمة فً المستقبل. فٌجوز لها العدول عن قرارها السابق كما ان هذا 

النوع من الرقابة ال ٌحتاج الى نص دستوري ٌنظمه حتى تمارسه المحاكم. بالتالً 

ابة طالما لم ٌنص الدستور فان سقوط الدستور او تعدٌله ال ٌؤثر فً ممارسة الرق

الجدٌد على حظر هذه الرقابة. 
(1)

 

 : عٌوب -2

بالرغم من هذه المزاٌا فقد تعرضت رقابة االمتناع الى انتقادٌن نابعٌن من تجربتها 

 فً الوالٌات المتحدة و هما:

: تتناقض االحكام اذ ٌؤدي اكتساب الحكم الصادر باالمتناع للحجٌة  االنتقاد االول -1

ى قصره على اطراف النزاع دون ان ٌمتد الى السلطات او المحاكم النسبٌة ال

االخرى و بالتالً ٌمكن ان ٌكون ذات قانون دستوري فً محكمة و غٌر 

دستوري فً محكمة اخرى مما ٌؤدي الى عدم استقرار االوضاع القانونٌة و 

اضطرابها .
(2)

 

اء محل تقدٌر المشرع االنتقاد الثانً : ٌؤدي هذا االسلوب الى احالل تقدٌر القض -2

فً مدى موافقة القانون ألحكام الدستور كما ان هذا االسلوب ال ٌؤدي الى دفع 

الضرر الناتج عن القانون غٌر الدستوري. حٌث ال ٌمكن لدفع بعدم دستورٌة اال 

فً حالة رفع الدعوى فعال فً الخصوم و حتى ٌتم ذلك فان على االفراد تحمل 

لقانون دون ان ٌكون لهم دفعة او ان القانون ال ٌنطبق الضرر الناتج عن تطبٌق ا

فٌبقى االفراد مهددٌن بتطبٌقه فً أي وقت .
(3)

 

 

 

 

 

                                                           
 ما بعدها.و  67رٌاض محسن مجول, مصدر سابق, ص  ((1
 .131أ. م. د. عدنان عاجل عبٌد, مصدر سابق, ص  ((2
 .68رٌاض محسن مجول, مصدر سابق, ص  ((3
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 المطلب الرابع

  تطبٌق الرقابة القضائٌة فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

 

الدفع بعدم الدستورٌة : ٌفترض فً هذه الحالة ان تكون هناك دعوى منظورة امام  -1

التطبٌق فً تلك القضاء جنابٌة او مدنٌة فٌدفع احد االطراف بعدم دستورٌة القانون 

و فً هذه الحالة ٌكون اختصاص المحكمة بالتأكٌد فً دستورٌة القانون قد  الدعوى

امها. لذلك ٌطلق على هذا النوع من الدفع ) جاء متفرعا عن الدعوى المطروحة ام

الدفع الفرعً( فاذا رات المحكمة ان القانون غٌر دستوري امتنعت عن تطبٌقه و 

فصلت فً الدعوى بما فٌه صالح المدعً او المدعً علٌه. 
(1) 

 

ان الحكم الصادر من المحكمة باالمتناع عن تطبٌق القانون ذو حجٌة نسبٌة لذا ٌبقى 

قابما و نافذا فً الحاالت االخرى و ال ٌسري اثره اال فً الدعوى لذى انتهت 

باالمتناع عن تطبٌقه. 
(2)

 

االمر القضابً : تتلخص هذه الصورة بالسماح ألي شخص باللجوء الى المحكمة و  -2

ن توقف تنفٌذ قانون ما . على اساس انه غٌر دستوري و ان تنفٌذه قد الطلب منها ا

ٌلحق ضررا به. فاذا ثبت للمحكمة ان القانون غٌر دستوري تصدر امرا قضابٌا الى 

                                                           
 .171أ. د. حمٌد حنون خالد, مصدر سابق, ص  ((1
 .130أ. م. عدنان عاجل عبٌد, مصدر سابق, ص  ((2
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الموظف المختص بعدم تنفٌذ القانون. و على الموظف ان ٌلتزم بذلك. اال تعرض 

 للمسالة القانونٌة بتهمة ) احتقار المحكمة (.

جعل  1910را إلساءة استخدام هذا االسلوب اصدر الكونجرس قانونا فً سنة و نظ

مهمة اصدار االمر القضابً من اختصاص محكمة اتحادٌة مؤلفة من ثالث قضاة. 

مع جواز الطعن فً قراراتها امام المحكمة االتحادٌة العلٌا المباشرة. 
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحكم التقرٌري او االعالن القضابً :  -3

الحكم التقرٌري او االعالن القضابً هو طرٌقة توضٌحٌة لمضمون قانون ما تتم 

عن طرٌق اقامة دعوى مباشرة من مدعً امام القضاء و ٌطلب فٌها من المحكمة 

توضٌح مضمون القانون الذي سٌطبق علٌه و بٌان ما اذا كان موافقا للدستور او 

وال ٌشترط وجود  1918ذ عام مخالفا له. استعملت هذه الطرٌقة فً الرقابة من

منازعة دابما هً اسلوب وقابً ٌلجا الٌه الطاعن اذا ما اعتقد ان ثمة قانون مخالف 

للدستور سٌطبق علٌه. فان قضت المحكمة بعدم دستورٌة باإلعالن القضابً احتج 

بهذا الحكم لتفادي تطبٌق القانون علٌه و قد رفضت المحكمة فً بادئ االمر اللجوء 

ا االسلوب لعدم وجود منازعة اال انها عدلت عن موقفها هذا و قررت الى هذ

الذي ٌخول  1934ممارسة الرقابة. تأكد االمر بإصدار الكونجرس قانون عام 

المحاكم االتحادٌة ممارسة هذا النوع من الرقابة . 
(2)

 

 

 

 
                                                           

 .172حمٌد حنون خالد, مصدر سابق, ص  ((1
 .130سابق, ص  أ. م. د. عدنان عاجل عبٌد, مصدر ((2
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 خلامتةا
 ا عدة نتابج تمثل فً االتً :نستخلص من دراستنا عن الرقابة على دستورٌة القوانٌن منه    

تعد الرقابة على دستورٌة القوانٌن ضمانة حقٌقة و مهمة للمحافظة على احكام  -1

تعسف السلطة التشرٌعٌة و  الدستور و حماٌة حقوق و حرٌات االفراد من جور و

ستكون بعٌدة االنحراف او ها فكون هذه السلطة منتخبة من الشعب ٌعنً انها استبداد

اذا لم توجد قٌود تحد من سلطتها و تلزمها بحدود اختصاصاتها المرسومة االستبداد. 

فً الدستور فالسلطة التً ال تحدها حدود و ال تقٌدها قٌود ال تكون سلطة قانون و 

 انما تكون سلطة استبداد و قوة. و قدٌما قالو ان الفضٌلة نفسها فً حاجة الى حدود.

غالً فً القول اذا قلنا ان الرقابة على دستورٌة القوانٌن توازي فً اهمٌتها و ال ن

النصوص الدستورٌة نفسها. فال قٌمة للنصوص الدستورٌة اذا لم ٌوجد جزاء اهمٌة 

ٌترتب على مخالفتها. و ٌضمن االلتزام بها و ال ٌمكن فرض هذا الجزء ما لم توجد 

ن مقدار التزامها بحدود اختصاصاتها مدى جهة تراقب عمل السلطة التشرٌعٌة و تبٌ

توافق القوانٌن التً تسنها مع الدستور. تقرر فرض الجزاء المترتب على مخالفة 

احكامه و ذلك غٌر ممكن التحقٌق اال عن طرٌق الرقابة على دستورٌة القوانٌن. 

ٌلولة فالرقابة على دستورٌة القوانٌن تعمل على منع استبداد السلطة التشرٌعٌة و الح

 دون اساءة استعمال هذه السلطة.

ان ادخال العٌوب الشكلٌة التً تلحق بالقانون ضمن نطاق الرقابة على دستورٌة  -2

القوانٌن هً التً تضمن لنا التزام السلطة التشرٌعٌة بحدود اختصاصاتها فاذا صدر 
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كان هذا القانون  إلصدارهقانون دون ان ٌستكمل االجراءات الشكلٌة الضرورٌة 

عدوما غٌر ان هذا القانون ال ٌنفً شبهه وجود القانون. لذلك كان لزاما وجود جهة م

تقرر ان هذا القانون قد خالف االجراءات الشكلٌة الضرورٌة الموجودة و ما ٌترتب 

على ذلك من انعدام هذا القانون أي ان ادخال العٌوب الشكلٌة ضمن نطاق الرقابة 

الدستور.  ألحكامكفل احترام السلطة التشرٌعٌة على دستورٌة القوانٌن. هو الذي ٌ

 ضمان عدم سنها أي قانون ٌخالفه.

لم ٌكن موقف الدول من الرقابة على دستورٌة القوانٌن موقفا واحدا فقد اختلفت  -3

مواقفها بٌن من منعها او سكت عنها او من اخذ بها و عٌن الجهة التً تباشرها. قد 

ة على دستورٌة القوانٌن الى الجهة القضابٌة بعد اتجهت الدول الى اناطة امر الرقاب

الدستور جراء  بأحكامما تبٌن لها ان عدم فعالٌة الرقابة السٌاسٌة فً ضمان االلتزام 

و عملها. و قد  صف بهما الهٌبة السٌاسٌةموضوعٌة اللتان تت عدم الحٌادٌة و الال

 بإنشاءم قسم اخر مر الرقابة الى القضاء العادي فً حٌن قااوكلت بعض الدول ا

 محكمة خاصة لهذا الغرض.

مثل لممارسة الرقابة على دستورٌة القوانٌن االخٌر هو االوقد تبٌن لنا ان االسلوب 

 باآلمورتشكٌل هذه المحكمة من اعضاء ٌملكون الخبرة و الدراٌة  إلمكانٌةنظرا 

ما ٌترتب على  القانونٌة و السٌاسٌة و من ثم تكون االحكام الصادرة عنها متناسبة مع

تلك االحكام من اثار قانونٌة او سٌاسٌة و تكون االحكام الصادرة عن هذه المحكمة 

ذات حجٌة مطلقة و حماٌة لمشكلة دستورٌة القانون. و ما ٌترتب على ذلك من 

. كما ان هذه المحكمة تكون خارج السلم  استقرار االوضاع و لمركز القانونٌة

ال تثٌر حفٌظة السلطة التشرٌعٌة من قٌام القضاء  افإنهالقضابً للدولة و بذلك 

 بمراقبة اعمالها.
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