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 ربِ اشزح يل صدري ويسز يل أمزي واحلل قال

عقدةً من لساني يفقهىا قىيل واجعل يل وسيزاً من أهلي 
هارون أخي أشدد به أسري وأشزمه يف آمزي مي 
نعبدك مثرياً ونذمزك مثري أنل منت بناء 

 بصرياً 

 

 (52-52ية )آ –سورة طو 
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 هداءاإل
 

 إلى : هدي ثمرة عممي هذاأ

 اجدادي الطاهرة رحمهم اهلل واسكنهم فسيح جناته حرو  -

 الوالدين الكريمين -

 كل االخوة واالخوات -

 كل من ساهم في انجاز هذا العمل من قريب او من بعيد -
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 الشكر واالمتنان

نحمد اهلل ونشكره تعالى عمى نعماتو الكثيرة ونشكره سبحانو عمى اعظم نعمو اال وىي نعمة العقل 

 .والعمم 

واحب ان اشكر اساتذتي في كمية القانون والعموم السياسية عمى ما بذلوه من جيد والوقت من 

 .اجل ايصال المادة العممية 

وال انسى مشرف المادة )د. احمد فاضل( البحثية الذي كان لو الدور الفعال في تقديم المساعدة 

 .والنصيحة فجزاه اهلل الف خير 

يئي من الطمبة الذين وقفوا الى جانبي خالل ارب  سنوات والشكر موصول الى اصحابي وزمال

 .لوالىم لما وصمت الى ىذه النتيجة فجزاىم اهلل الف خير 
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 قرار المشرفإ

ن هذا البحث الموسوم بــ )شروط الدعوى الدستورٌة( قد أشهد أ

جرى تحت اشرافً فً كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة / جامعة 

 ون ـــمتطلبات نٌل شهادة البكالورٌوس فً القاندٌالى وهو جزء من 
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 المقدمة

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيد المرسمين واما بعد

 فيو يسيطر حيث الغابة قانون يسمى ماأو  قوىلم الغمبة مبدأ وفق يسيرون قديما الناس كان لقد 

 تعاقبو  الزمن مرور م  لكن الفرد، عمى الجماعةو  الفقنً  عمى الغنيو  الضعيف عمى القوي

 الواجبات لرال في زيادةو  الحقوق رقعة اتساع من يقابمو ماو  الحياة االجتماعية تطورو  الحضارات

 تنظم أخرى مبادئ استحداثو  إيجاد لزاما كانو  جدير بالتطبيق،أو  كفيل غير المبدأ ىذا أصبح

 . ىذا يومنا حتى المطبقو  حاليا بالنظام القضايئي المعروف يعرف ما فظير األفراد، حياة تحكمو 

 االقتصادي المجال في ختمفةمال وعالقاتيم األفراد نشاط زيادةو  اليومية الحياة تطور إن

 السيادة صاحبة الدولة م أو  بينيم فيما سواء المختمفة مجاالت الحياة شتى وفي واالجتماعي

 من العالقة ىذه لتنظيم واألحكام القوانين من مجموعة تشري  ضرورة إلى المشرع دف  والسمطة

عطاء والواجبات الحقوق تحديد خالل  وقياميا األحكام ىذه وجود رغم ولكن حقو، حق ذي كل وا 

 عمى عتداءاالو  ،يرالغ حقوق عمى البعض قبل من نتياكاتاالو  التجاوزات بعض تظير

 ىذا األمر حسبانو في وض  التشريعية النصوص سن حين المشرع لكن المشروعة، مصالحيم

 .الدعوى وىي الحق ىذا لحماية وسيمة القانون نصوص ضمن وجعل

 العدوان ورف  حقوقيم حماية بيدف لألشخاص القانون سطره الذي القانوني الطريق ىي فالدعوى

 الوسيمة ىذه عمييا تقوم أركانو  أسس بذلك محدد القضاء إلى المجوء طريق عن مصالحيم عن

 .الدعوى في المتمثمة
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 اهمية البحث 

تميز  تمكن اىمية البحث بشكل اساس في بيان الشروط الواجب توازنيا في الدعوى الدستورية 

التي تكتبيا الدعوى في  عن غيرىا من المراكز القانونية ونظرة األىمية الكبيرة  الدعوى الدستورية 

فقد تم اختيار ىذا الموضوع ليذه  المجتم  بصفة عامة حياة الفرد بصفة الخاصة وفي تنظيم 

 . الدراسة من خالل البحث في الشروط المطموبة في الدعوى

 منهجية البحث

نا خالل انتيج استخدام عدة مناىج وقد ذا تطمب من البحث ل من اجل الوصول الى ىدف البحث  

الو الغموض الذي ز وا  المتعمقة بالدعوى ح الجوانب بغية تفاصيل وشر   مبحثنا المنيج التحميمي 

 . ويلتألعباراتيا والتي تحمل اكثر من الدقيق  طاء المعنى اعيشوف جوانبيا و 

 هيكمية البحث

يتناول  في ضوء اإلشكالية الذي ينطمق منيا البحث فضال عن المقدمة إلى مبحثين وخاتمة .  

المبحث األول فقد تناول الكالم عن الدعوى اما  المنيج الذي اتبعو الدراسة و البحث االىمية 

الدستورية ضمن مطمبين أساسيين األول المقصود بالدعوى الدستورية والثاني بالرقابة القضايئية 

الدستورية   اما في المبحث الثاني فقد تناولنا الكالم عن شروط الدعوى عمى الدستورية القانونية . 

في الدعوى  ةمصمحة والثاني بما يختص الصفال بمدلول ضمن ثالثة مطالب أساسية األول 

 . الدستورية والثالث في ما يخص األىمية
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 المبحث االول

 الدعوى الدستورية

تعتبر الدعوى الدستورية السبيل لضمان الحقوق والحريات وضمانة لمفصل بين السمطات وتوازنيا 

استقالليتيا من خالل سن قوانين وىي الضمان الستقالل السمطة القضايئية اذا ما جرى انتياك 

من الشعب عبر االنتخابات  السمطة المنبثقة  لشرعيو   وىي الضمان  من ىذا االستقالل   تنال 

مقضاء لفاونزاىتيا ومدى ديمقراطية  الذي يفصل في صحة االنتخابات ىو  فالقضاء الدستوري  

أداء المؤسسات الدستورية   األساسي  في انتظام الدورالدستوري من خالل الدعوة دستورية 

 .دستورية الحكم في إرساء  وصيانة شرعية السمطة 

عن   سوف نخصصو فالمطمب األول   أساسين إلى قسمين  سوف نقسمو  من خالل ىذا المبحث  فمذ  

 سوف والمبحث الثاني  عناصرىا وتميزىا عن غيرىاو  الدعوة الدستورية وخصاصيا  المقصود

 .عمى الدعوة الدستورية  الرقابة القضايئية   نحصصو عن

 يةالمقصود بالدعوة الدستور _  المطمب األول 

شخاص ذوي الصفة لدستورية التي يمنحيا الدستور لألا ىي تمك المكنة   : الدعوة الدستورية 

قانوني صادر عمل  أو  لغاء قانون صادر عن السمطة التشريعيةإلممطالبة بالطبيعية والمعنوية 

القضايئية ينتيك حق من الحقوق المنصوص عمييا في الدستور بعد  أو عن السمطة التنفيذية

 (1)استنفاذ كافة االجراءات القانونية اللغاء ىذا القانون 

                                                           

زىار صربي كاظم ، الدعوى الدستورية ودورىا يف محاية احلقوق واحلريات االساسية ، جملة واسط  للعلوم االنسانية ، جامعة واسط  ا( 8)

 . 713، ص  7112القانون ، العدد العاشر ،  كلية
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 :من خالل التعريف يتبين ان خصايئص ىذه الدعوى ىي 

لك الدستور وتوجيو ذ ا لم ينص عميياي انو ال يمكن اخذ بيا مأ  :انيا وسيمة دستورية   -1

 . ممارسة اي اختصاص صالحيوىو 

من األحوال  ال يمكن بأي حال  النص  من قبل سمطة عامة البد ان يكون مستند الى نص وىذا 

 .صدر العمل  الذي بموجبو  الذي يمنح االختصاص  من النص  اقل مرتبة  أن يكون  

المشروع  ينص عميو   لم دعوى انت تغفل  ا ال يمكن لي ان الدعوة الدستورية  ويترتب عمى ذلك   

 . في رف  الدعوى وأصحاب الصفة  اصحاب الحق  ويحدد ىذا النص  الدستوري 

قوانين بدستورية ال الذي تنظر  ىي المحكمة  لمنظر في ىذه الدعوى  الجية المختصة   -5

 .في المانيا  المحكمة الدستورية  وأ سبانيا افي  كالمحكمة الدستورية  

القرار المخالف أو  لغاء القانونخرى إلاأل كافة اإلجراءات  بعد استنفاذ  تم المجوء إلييا    -5

 .لمدستور 

 عناصر الدعوى:  الفرع االول

سواء كان  القضايئي الطمب  اما بواسطة  فقد يكون  وأوجو  أن حق مباشرة الدعوى لو عدة طرق  

اتجاه موجب  أن لمدعوى اتجاىان :  يمكن القول وعميو  الدفوع  باستعمال أو   أصمي أم عارضا ، 

الدفوع التي يتمسك   واتجاه آخر سمبي يتضح من خالل المدعي  في الطمبات التي يقدميا  يتجسد  

تتمثل  ثالث عناصر جوىرية  يمكن القول أن لكل دعوى و المدعي عميو ىو و  الطرف اآلخر  بيا 

 . عوىمحل الد  - سبب الدعوى  -في اشخاص الدعوى 

 أشخاص الدعوى  /1
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اما  تنسب لو الدعوى ىو في ، فالمدعي  تتمثل أطراف الدعوة عموما في المدعي والمدعي عمية  

في الدعوى  بحيث انو يكون احد االطراف  من توجو الدعوى في مواجيتو ، ىو المدعي عميو و 

ىو كما  بواسطة شخص آخر  المدعي عميو في اإلجراءات مثال ممثال أو  سواء كان المدعي

بمباشرة اإلجراءات بدال  الوصي أو  الولي في ىذه الحالة يقوم  القاصر ،  الحال بالنسبة

 . بالنسبة لمشخص المعنويأو  منو

أي  قالية الح األصيل الذي ينسب ىو المدعي عميو أو  م  اإلشارة في ىذه الحالة أن المدعي   

 .القاصر 

 / سبب الدعوى 5

في  المصدر  وىذا  مصدر نشؤىا ، ىو  وسبب الدعوى  تيا لنا أالتي أنش القانونية  ةويقصد بيا الواقع 

 . (1)ونأالنزاع بشمجرد ىو أو  المركز القانوني االعتداء عمى الحق ىو نظرة الفقو الحديث و 

  / محل الدعوى5

ىو و   وإلى حمايت مر الذي تيدف الدعوى موضوع الدعوى وااليقصد بمحل الدعوى القضايئية  

 وقد يكون القيام بعمل ويتخذ محل الدعوى عدة مظاىر  يختمف باختالف الغرض من الدعوى ، 

أنشاء وض   وأ وض  قانوني  وأ وقد يشتمل عمى تقرير حق  بعممة ،  االمتناع عن القيامأو 

 . قانوني جديد

 عناصر الدعوىأىمية تحديد في ما يخص  

                                                           

  ( .  www.nolo.com: ) سبب الدعوى ، منشور على ادلوقع االلكرتوين  (8)
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عمى شخص لم  وأ يتقيد القاضي في حكمو بعناصر الدعوى فال يجوز لو أن يقضي لشخص  / 1

بغير ما طمب  وأ كثر مما طمب أوى كما أنو ال يجوز لو أن يقضي بيكون طرفا في الدع

 . (1)فالقاضي ممتزم بما يطالب منو المدعي 

ان يزيدا عمى الدعوى  العراقي) ليس الطرفين من قانون المرافعات  ( 29وفي ذلك تنص المادة ) 

 . باستثناء الدعوى الحادثة ( 

حجية الشيء  تحديد حجية الحكم الذي يصدر في الدعوى بعناصر ىذه الدعوى ومواضعيا  / 5

المحكوم فيو ليست حجية مطمقة بل حجية نسبية تقتصر عمى أطراف الدعوى وتحدد في محميا 

 .وسببيا 

انو من  في الواليات المتحدة األمريكية  يرى في ظل احترام السوابق القضايئية غير أن البعض  

في حال صدور حكم بعدم  وية النسبية إلى حجية مطمقة اذ انالممكن أن تتحول ىذه الحج

 .العميا الدستورية من المحكمة االتحادية 

مواجية جمي   قة في فيذا الحكم يمزم جمي  المحاكم الذي تمييا في الدرجة وينال حجية مطم 

  . (5) سمطات الدولة

 

 تميز الدعوى عن غيرها من المراكز القانونية:  الفرع الثاني 

                                                           

 . 863، ص 7182ادم وىيب النداوي ، ادلرافعات ادلدنية ، دار السنهوري ،   .د  ((8

أطروحة النيل الدكتوراه منشورة جامعة ادلنصورة : كلية  وأثارىا  حجية االحكام الصادرة يف الدعوى الدستورية زيد ،  وبأ فتحي  د . خالد (7)

 . 82احلقوق ، ص 
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 التميز بين الدعوة الخصومة القضايئية_ 1 

إذا كانت الدعوة ىي الحق في الحصول عمى الحماية القضايئية فإنو الخصومة حسب رأي الفقو  

ىي مجموعة األعمال و أ أطرافيا بمجرد المجوء إلى القضاء ىي العالقة القانونية التي نشأت بين 

التي ترمي إلى إصدار حكم يحقق   والخصومة وممثمييم  اإلجرايئية التي يقوم بيا القاضي وأعوانو 

فالخصومة ىي الوسيمة الفنية التي يجري التحقق بواسطتيا من توافر الحق .  الحماية القضايئية ، 

ي سبب من االسباب دون الفصل عن الخصومة في أن انقضاء الخصومة أل وتختمف الدعوى 

 . في موضوعيا ال يؤثر عمى حق راف  الدعوة

 ى والمطالبة القضايئيةالتميز بين الدعو _ 5 

الدعوى تواجو دايئما ما دام الحق موجودا فيي تكمل وجوده باعتباره وسيمة لحماية الحق ومباشرة  

القضايئية ىي اإلجراء الذي يستعمل بو  ةلباالمطف. ما يسمى المطالبة القضايئيةىو الدعوى و 

 . الشخص ىذا الحق بة ىي اإلجراء الذي يستعمل بوالالمطو الدعوة ى ففي الدعو  ةالشخص حق

كما أكد بعض الباحثين أن المطالبة القضايئية ىي العمل اإلجرايئي الذي يعمن الطالب رغبة في  

 (1). الحصول عمى حماية القضاء 

 القضيةو التميز بين الدعوى _ 5   

                                                           

مدى ارتباط مفهوم الدعوى بادلصطلحات ادلشاهبة لو منشور يف ادلوقع االلكرتوين  ، د. عبد اللطيف البغيل   (8)

https://droitetsciencesjuridiques.wordpress.com/2012/01/07/. 
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يعتبر بعضيم معنى مرادف لمخصومة بالقول  لم يقف الفقياء عمى معنى محدد لتعبير القضية ،  

ويقول بعضيم اآلخر انو المعنى المرادف لمدعوى ألنيا  أنيا مجموعة من اإلجراءات القضايئية ، 

 تحقيقيا والفصل فيياو تمثل مجموعة الطمبات التي ويراد الخصومة عرضيا عمى القاضي 

 ز سنن الدعوى واالدعاءتمي_ 4 

إذا استعمل الشخص حقو في التقاضي فإنو يطرح ادعاء معينا ولكن قيام ىذا االدعاء أمام  

صاحب ىو فيذا االدعاء قد يقبل إذا كان رافعة  القضاء ال يعني أنو لصحابو الحق في الدعوى ، 

ى من المعروف أن الحق في الدعوى وقد ال يقبل إذا لم يكن كذلك ىذا من جية ومن جية أخر 

أما االدعاء فإنو ال يوجد اال برفعة  بدأت  الخصومة  والدعوة توجد بمجرد االعتداء عمى الحق ول

 أمام القضاء بتسجيل دعوى قضايئية وفقا لمقانون

 

 الرقابة القضائية عمى دستور القوانين_  المطمب الثاني

عن الرقابة القضايئية و تحريكيا  من خالل مطمبنا ىذا سوف نتطرق إلى الرقابة القضايئية وأساليب  

 5112في ظل دستور العراق لسنة 

 وعن عوامل المؤثرة في حماية الدستورية الستقالل السمطة القضايئية 

 الرقابة القضائية:  الفرع األول 

يقوم ىذا األسموب من اساليب الرقابة عمى دستورية القوانين عمى إعطاء ىذا الحق لسمطة  

 النظر في مدى أنطباق القوانين عمى نصوص الدستور. قضايئية قد تكون مسؤولة عن ميمة 
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توصف الرقابة القضايئية بأنيا رقابة الحقو عمى إصدار القوانين تمارسيا المحاكم بما تتمت  بيا و  

 (1)اءة قانونية عالية ودرجة بالقوانين ومضمون الدستورمن كف

ونظرا لما تتمت  بو السمطة القضايئية من مؤىالت قانونية وما تمتاز بو من ضمانات الحيد  

والثقة المتبادلة بينيما وبين األفراد ، وما تعممو من رغبو شديدة في تأكيد  احترام  واالستقالل 

فإن ىذه السمطة )السمطة القضايئية( خير من يقوم بدور  القواعد ، وتغميب األسمى من  الدستور 

 (5)الرقابة عمى دستورية القوانين

ىذا ولم تتفق الدول الذي اتخذت نظام الرقابة القضايئية عمى دستورية القوانين عمى اسموب واحده  

بة عمى ىذه الرقابة اال أنيا يمكن تقسيميا تباعا لألثار المترت بل تعددت ىذه األساليب وتنوعت . 

 إلى نوعين ريئيسيين

 / رقابة االلغاء1 

 / رقابة االمتناع2

 رقابة االلغاء 

 controle par االصمية الدعوىطريق  بالرقابة عنكما تسمى أحيانا  أو  يقصد برقابة االلغاء 

void action   صاحب الشأن الذي يمكن أن يتضرر من القانون بالطعن بو أمام المحكمة  قيام

 ذلكالمختصة ابتداء ودون أن ينتظر تطبيق القانون عميو طالبا من تمك المحكمة الحكم بالغاء 

فإذا تبين المحكمة المختصة بالرقابة عمى دستورية القوانين  القانون المخالفة احكام الدستور. 
                                                           

 .14ص  منشورات حلب احلقوقية ، بال سنة نشر ، القانون الدستوري ، ،وري حد. عمر   (8)

 .222، ص  7188دار الثقافة ،  الوسيط يف النظام السياسية والقانون الدستوري ،  نعمان أمحد اخلطيب ،  د.   (7)
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أما إذا تبين غير ذلك فإنيا تقضي  واحد منو من الوجود.  ءيو الطاعن قامت بإلغاصحة ما يدع

ليذا فإنو الرقابة إللغاء عن طريق الدعوى  برفض الدعوى ويبقى القانون مطابقة وساري المفعول. 

تطبيق ىذا  وأنعمى األشخاص  ومطبقا نافذااالصمية تفرض أن ىناك قانون قد صدره واصبح 

 بصحة استقالال عن اي نوع اخر ويياجموه ويطعن إذا لم ا بيمق ضرر القانون سيمح

 رقابة االمتناع

 le controleكما تسمى أحيانا بالرقابة عن طريق الدف  بعدم دستورية أو  يقصد برقابة االمتناع 

par voie dinconstitutionalite   عن تطبيق القانون المخالف لمدستور بناء عمى دف   امتناع

بتغميب حكم القانون   وره اماميا أعماالظفي قضية من بمبادرة منيا ، أو  يقدموا صاحب المصمحة 

 األعمى عمى حكم القانونية األدنى في سمم التدريج اليرمي لمنظام القانوني في الدولة

بدءا ان يكون الرقابة عن طريق الدف  بعدم الدستورية تفرض أو  االمتناعوبناء عميو فان الرقابة   

ادارية بيدف أو  جنايئيةأو  كانت طبيعة ىذه الدعوى مدنية اىناك دعوى منظوره امام المحكمة اي

الحصول عمى حق معين عن طريق تطبيق القانون. فيدف  صاحب الشأن بعدم دستورية ذلك 

 (1) دف من  المحكمة من تطبيقو في الدعوى المنظور امامياالقانون المخالف لمدستور بي

 فإنو رقابة االمتناع توصف بأنيا ىجومية ،   كانت رقابة االلغاء عن طريق الدعوة االصمية واذا 

نما أو  الدف  بعدم الدستورية وسيمة دفاعية اليدف منيا ليس إلغاء القانون المخالف لمدستور ، وا 

 ذلك القانون المخالف لمدستور. فقط عدم تطبيقىو اليدف 

                                                           

 .263ق ص د. نعمان امحد اخلطيب ، الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستور ، ادلرجع الساب( 8)
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وبناء عميو فإن المحكمة التي تمن  عن تطبيق قانون معين لمخالفة لمدستور ال تمغي ذلك القانون  

 في يقتصر قرارىا عمى االمتناع دون االلغاء. ألنيا ال تممك تمك السمطة. 

 تحريك الرقابة القضائية : الفرع الثاني 

يتم بواسطتو تحريك الدعوى بعدم دستورية قانون معين أمام  تختمف في تحديد األسموب الذي 

 اسموب الدف  الفرعي واألسموب الثاني الدعوى االصمية.  الجية القضايئية األسموب األول

 تحريك الرقابة القضايئية عن طريق الدف  الفرعي_ 1 

ق قانون ما عمى ىذه الوسيمة أن تكون ىناك دعوى منظورة أمام القضاء ويراد منيا تطبي مقتضى  

ة ىذا القانون الحكام تالمحكمة إلى مخالف نظراألفراد فيوجو الخصوم المراد تطبيق القانون عميو 

الخصم ىناك يختمف  بوالدستور ويدف  بعدم دستورية فإذا تحققت المحكمة من صحة ما ادف  

أو  بحسب ما إذا كان النظام السايئد يأخذ نظام المركزية الرقابة  أماميا المنظورتصرف المحكمة 

 (1)بالرقابة الالمركزية

 تحقيق الرقابة القضايئية عن طريق الدعوى االصمية_ 5 

يتمثل ىذا األسموب بأنو يجوز رف  الدعوى الدستورية أمام الجية القضايئية ودون أن يكون  

المحاكم اي أنو يجوز إن يختصم صاحب الشأن مسبوقة بدف  في دعوى منظورة أمام احد 

وسيمة ىجومية تتم بواسطتيا مياجمة القانون يو القانون بصفة أصمية ومستقمة طالبا الغاء ف

 حالة في القاضي تصرف يقتصر وال آخر نوع أي من ومستقبل  بطريق مباشره فيو والطعن 
                                                           

الرقابة القضائية على دستورية القوانني يف العراق نشأهتا وافاق تطورىا ، رسالة لنيل ادلاجستري منشورة جامعة النهرين ،   نوار ظافر ،     (8)

 .كلية احلقوق  



 
01 

 القاضي مكيس تطبيقو عن واالمتناع جانبا دستوري الغير القانون طرح عمى االصمية الدعوى

 في السودان ريةيو جم االتجاه ىذا عمى رتسا  التي الدول من الدستوري غير القانون إلغاء

 ( 28) المادة 1975 الصادر دستورىا

 الفرعي والدف  االصمية الدعوى بين الجم  اسموب_ 5 

 طريق عن الرقابة اسموب فاعتمدت السابقين الرقابة  نظامي بين تجم  أن االنظمة بعض   فضمت 

 ما أمام محكمة قضايئية دعوى أمام تكون الحالة ىذه الدستورية في عدم بدعوة المقترن الدف 

 تطبيقو عميو المنوي القانون دستورية بعدم االطراف احد عن ما داف  فإذا ما.  قانون تطبيق بيدف

 صاحبت العميا المحكمة إلى الممف وتحيل الدعوى ىذه في النظر عن المحكمة تتوقف

 في الحق المحكمة وليذا . فيو ونالمطع القانون دستورية مدى تقديرب الحصري االختصاص

 عدم المحكمة قررت ما فإذا الدستور. أحكام المطعون بصحة القانون انطباق بمدى النظر

  (1)االفرادوالذي يكون لو حجية مطمقة اتجاه كافة ا حكم حينياتصدر  القانون ىذا دستورية

 2002الرقابة القضائية في دستور العراق سنة :  الفرع الثالث

اناط الدستور ميمة الرقابة عمى دستورية القوانين بمحكمة اسماء )المحكمة االتحادية العميا(، ولم 

المحكمة االنو في البند الثاني من  ويحدد اعضاء المحكمة والشروط الذي يجب توفيرىا في عض

منو عمى )تتكون المحكمة االتحادية العميا من عدد من القضاة وخبراء في الفقو  (95المادة )

، وفقياه القانون، يحدد عددىم، وتنظيم طريقة انتخابيم، وعمل المحكمة بقانون يسن االسالمي

 ( اعضاء مجمس النواب مثيبأغمبيو ت
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 نص بموجب فييم ىاتوفير  يجب التي والشروط المحكمة أعضاء عدد يحدد أن األفضل من وكان 

 (1)وقراراتيا ومساراتيا المحكمة شؤون في ومستقبال وتدخمو العادي المشرع  لتأثير ، منعا دستوري

اختصاص  (95) المادة من األول البند في الدستور أجاز المحكمة في العمل آلية يخص وفيما 

 النافذة. واألنظمة القوانين دستورية عمى بالرقابة المحكمة 

 القضايئية السمطة االستقالل الدستورية الحماية في المؤثرة العوامل 

 التي ياوسايئم ليا تتوفر أن القضايئية السمطة االستقالل الدستورية الحماية في البحث يتطمب 

  منيا الوسايئل وىذه . وتوكيدىا الحماية ىذه أعمال خالليا من يجري

 الوجو ويتجمى فاعميتيا في مؤثرا  إيجابيا عامال يعد ومنيا ما سمبيا عامال وجود يمثل ما

 السمطات عن ومنفصمو مستقمة القضايئية السمطة تكون أن بضرورة  العوامل ليذه اإليجابي

 حق كفالو كانت ولما مستقال. كان إذا إال العظيمة رسالتو يؤدي أن لمقضاء يمكن فال األخرى. 

 تعطيال يعد الحق ىذا من االنتقاص وأن القضاء.  لسمطة احتراما تمثل التقاضي في األفراد

 . القضايئية لمسمطة الحماية عوامل أحد تعد الحق ىذا كفالة فان القضايئية.  السمطة الوظيفة

 األفراد حق أمام عايئقا يقف قد الذي االقتصادي والتباين المالية العقبات إزالة   يمتزم الذي األمر

 القضاء إلى بجودة

فنية  اداة بوصفيا القوانين دستورية عمى رقابة وجود ذلك عن فضال الدستورية الحماية وتتطمب  

 اعتداء من منو يحصل وما الدستوري مجالو إلى واعارتو المشرع وجو تصحيح طريقيا عن يجري 

 والحريات الحقوق عمى

                                                           

 .818، ص  7184محيد حنون خالد ، مبادى القانون الدستوري وتطور النظام السياسي يف العراق ، دار السنهوري ،      (8)
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 فاصل وجود القضايئية السمطة لالستقالل الدستورية الحماية في المؤثرة اإليجابية العوامل ومن 

 منيما كل اختصاصات ويحدد الدولة في العامة السمطات عيني الدستور كان فإذا السمطات بين

 السمطة إقامة من الغرض كان ولما ليا.  ةالموضوع الدستورية حدودال عن تخرج ال ينبغيف

 وجود أنا بل المنازعات أنيا أجل من التقاضي وممارسة إلييا.  المتقاضين لجوءىو و  القضايئية

ان تكفل  الدولة عمى لزميا فإن يكون الدعامة االساسية لعممية التقاضي .  القضايئية السمطة

 .(1)منازعاتيم لحل مستقل قضاء إلىلجوءىم   وتضمن التقاضي في حقوقيم االفراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

انتصار سني عبداهلل ، احلماية الدستورية الستقالل السلطة القضائية ، رسالو لنيل ادلاجستري منشور يف اجلامعة ادلستنصرية ، كلية    (8)
 . 867-868القانون ، ص 
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 الثاني المبحث

 الدستورية الدعوى شروط 

 الشروط تمك حصل إلى الفقو من جانب فذىب الدعوى قبول شروط تحديد حول الفقو اختمف لقد 

 المصمحة وأن دعوى فال مصمحو ال حيث بانو  لمقاعدة  تطبيقا المصمحة شرطىو و  واحد بشرط

خصايئص أو  المصمحة لشرط اوصاف يوردىا الفقو  التي األخرى الشروط وتعد الدعوى مقياس

 الييا ويشتر باإلضافة المصمحة كفاية عدم إلى المدنية المرافعات فقو من آخر جانب ويذىب ليا

 الدعوى لقبول األىمية شرط من يضيف ومنيم الصفة شروط توافر

 أساسية أقسام ثالث إلى تقسم  سوف البحث ىذا خالل من 

 المباشرة الشخصية المصمحة شرط ثم المصمحة واوصاف  المصمحة بمدلول األول نخصص 

 لدى الصفة والشرط الصفة  بتعريف نخصص والحالة والثاني القايئمة المصمحة شرط وأخيرا

والتصنيفات  وأنواعيا االىمية بتعريف نخصص والثالث الصفة حاالت ثم الخصومة في طرفي

 المختمفة االىمية

 في الدعوى الدستورية المصمحة مدلول _  األول المطمب 

القضاء  إلى في الحق لصاحب القانون القانون خوليا خوليا اختيارية وسيمة الدستورية الدعوى

 القاعدة عميو ننطوي الذي بالواجب البرلمان اخالل عمى القانون يقرره الذي اليقاع الجزاء 

 الدستورية 



 
22 

 وما لمدستور( مخالف )تشري  من البرلمان بين ما اتاه االختالف رف  الى تيدف الدعوى فيذه

 أن شأنيا من الاليئحة أو  القانون كان فإذا الدستور(  تحترم تشريعات إصدار من يأتيو ) عميو  كان

 تمكأو  القانون ىذا من تجعل صورة عمى االفراد الحد في مقرره مصمحةأو  قانونيا مركزا يسمى

اكيدة في  مصمحة المركز ىذا لشاغل تقوم فينا المركز ىذا عمى عتداءالل مصدر الاليئحة

 ماأو  االعتداء يضمن رد ما عمى ليحصل الدستورية الدعوى طريق عن القضاء الى االلتجاء 

 (1)بحقة االعتراف يحدد

 تستيدف عينيو دعوى أنيا عمى الدستورية القضاء  طراد قد قضايئية دعوى ىي الدستورية بالدعوى 

 إصداره  من إلى اصال وتوجو دستورية بعدم المطعون التشري 

 بأحكام عمييا المطعونة مقابمة النصوص قواميا  اذان عينية الدستورية  الدعوى في فالخصومة 

 موضوع ىي ذاتيا النصوص ىذه ثم تكون ومن الدستورية لمشريعة معيا لتطابقيا تحريك الدستور

 األحكام م  بقدر تياترىا  النصوص ىذه واىدار باألحرى محميا ،  ىيأو  الخصومة الدستورية

 .(5)الغاية التي تبتغييا ىذه الخصومة الدستورية

 ال فيو المطعون القانون تخام التي الدستورية الدعوى يعنية المنادي  والقضايئي الثقافي والتغير 

 أن االتجاه  ىذا بعض اذ اليرى  جانب من نظر محل الطعين القانون عن صدر الذي البرلمان

  عينية دعوى الدستورية الدعوى كانت إذا ألنو مختمطة طبعو دعوى من الدستورية ىعو الد

بالنسبة  الحالىو لمطاعن كما  فرديا مركزا أصاب اعتداء  رد ال الدستورية الشرعية غاييا خالصة

 الدستورية  دعوىمن  والقضاء لمقضاء الشخصي فمماذا لم يعتبرىا الفقو

                                                           

 .33حممد عباس حمسن ، ادلصلحة يف الدعوى الدستورية ، رسالة لنيل ادلاجستري منشورة يف جامعة النهرين ، احلقوق ، ص   .(8)
 . 42صبال سنة نشر ، ،  ةسكندري، دار منشاة ادلعارف باال د. عز الدين الدناصوري ، الدعوى الدستورية   .(7)
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 المرخص دايئرة توس  كما لمدستور المخالفة القوانين تعقب فرض تحدد فمن خالل دعوى الحسبة  

 الدستورية  طعن بتقديم ليم

 المجالس تباشرىا التي السياسيةأو  اإلدارية بالرقابة شبيو يجعميا الدستورية الدعوى بحسبة والقول 

 اإلدارة أعمال عمى النيابية

 دستورية في عنالط أن أكد حيث المصمحة شرط والقضاء الفقو استدعى المأزق ىذا من لمخروج  

 المحكمة قضاء عميو استقر ما عمى ) قبوليا مناط ألن الحسبة دعوة قبيل من ليس القوانين

 مباشرة شخصية مصمحة بيا لمطاعن تتوفر أن وغيرىا(  مصر في العميا الدستورية

 أنشاء عمى االنتقالية لممرحمة العراقية الدولة إدارة قانون من ( 44المادة ) نصت العراق في 

في  5112لسنة  51رقم  العميا االتحادية المحكمة قانون وبموجب العميا،  االتحادية المحكمة

المادة الرابعة / ثانيا منو )تتولى المحكمة االتحادية العميا الميام التالية ... الفصل في المنازعات 

 حق تممك  المتعمقة بشرعية القوانين والقرارات واالنظمة والتعميقات واالوامر الصادرة من اية جية 

لغاء إصدارىا  ويكون االنتقالية لممرحمة العراقية الدولة إدارة قانون أحكام م  منيا تتعارض التي وا 

 (رسمية صفة مدع ذي منأو  رسمية جيةأو  محكمة من طمب عمى بناء ذلك

 عميو المطعون التشريعي النص يكون أن لتحقيقو يكفي ال المباشرة الشخصية المصمحة شرط 

 (1)ضررا مباشرا بو الحق قد المدعي عمى بتطبيقو النص يكون أن يستوجب بل لمدستور.  مخالفا

 المرافعات قانون من ( 47-46-42-44المواد ) في عمييا المنصوص الشكمية الشروط ومن

 العميا االتحادية المحكمة الداخمي النظام من  (51والمادة ) 1969لسنة  (85) رقم المدنية

 والمعنوية الطبيعية األشخاص احد قبل من المقامة الدستورية الدعوى لقبول يشترط
                                                           

 .31حممد عباس حمسن ، ادلصلحة يف الدعوى الدستورية ، ادلصدر السابق ، ص     (8)



 
24 

 ومؤثرة ومباشرة حالة المصمحة ىذه تكون أن ويجب رفعيا في مصمحة الدعوى يكون لراف  أن 

 عمييا يستند التي المصمحة شرط في يتشدد فالمشروع االجتماعيأو  الماليأو  القانوني مركزه في

 المرونة فاءأصب تتميز الذي اإلداري  المشرع موقف خالف عمى الدستوري القضاء أمام المدعي

 (1)االلغاء دعوى قبول شروط من شرطا باعتبارىا اإلداري القضاء أمام المصمحة شرط عمى

 الدستورية الدعوى في المصمحة اوصاف:  االولالفرع  

 فاذا دف  ويحمييا الدستور يصونيا أي قانونية مصمحة ىي الدستورية الدعوى في المصمحة

 فان السماوية األديان احد تخالف عقيدة اعتناق يحظر  قانون  في نص دستورية بعدم شخص

  الحريات ىذه مثل يحمي ال الدستور ألن ذلك توجد ال الدعوى في المصمحة

 يصل أن لمقاضي فيمكن الدستور في صريح بنص لممصمحة القانونية الحماية ترد أن يشترط وال

 الدستورية العامة المبادئ الى بالنظرأو  القياس طريق عن إلييا

 باعتبارىا الدستور مظمة تحت تق  فإنيا صراحة الدستور عمييا وان لم ينص الممبس ارتداء فحرية 

 شخصية الحرية روافد أحد

 المصمحة. بان تحديد مجال في عامة بصفة الدعاوي من غيرىا عن الدستورية الدعوى وتتميز 

 المشرع  من عمل ىو  الحق ىذا عمى االعتداء وأن الدستور يكمفو حقىو  تحمي الذي الحق

 دستوريتيا  بعدم المطعون الاليئحةأو  القانون نصوص في ويتجسد

                                                           

،اطروه لنيل  7112الرقابة على دستورية األنظمة والقرارات اإلدارية يف ظل دستور مجهورية العراق يف سنة    ، ازىار ىاشم الزىريي   (8)
 .812منشورة جامعة بغداد كلية القانون ،  ص  الدكتوراه ، 
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العميا رقم  االتحادية المحكمة الداخمي النظام من (19المادة) نص من يستشفى المصمحة وشرط 

 1969لسنة  (85) رقم المدنية المرافعات قانون أحكام تطبيق عمى انو ) 5112( لسنة 1)

 االتحادية المحكمة قانون في خاص نص بو يرد لم فيما  1979لسنة  117رقم  االثبات وقانون 

 النظام( ىذا وفي

 متضمنو تكون عندما اال العميا  المحكمة إلى الدستورية المنازعات تصل ال المتحدة الواليات وفي 

 في ينحصر مالم إليو تستم  لن المحكمة فإن النزاع  حجم كان وأيا متخاصمين بين محددة قضايا

 الذي النوع من ضرر شكل  عمى األفراد من معينة أ ولشريحة معين  لشخص ممموس واحد مظير

 فإن   المطموبة ةالمصمح تحمي الدستور نصوص ان وجد إذا ذلك وعمى . القانون يمحظو

 قبوليا. بعدم يحكم واال الدستورية الدعوى في قانونية تكون المصمحة

  

 : المصمحة الشخصية المباشرة والمصمحة القائمة والحالة الفرع الثاني

 المباشرة الشخصية المصمحة_ 1

يكون ثمة  أن ومباشرة شخصية المصمحة تكون أن باشتراط يقصد  الدستورية الدعوى مجال في 

 الموضوعية الدعوى في القايئمة المصمحة وبين الدستورية الدعوى المصمحة بين في ارتباط

ذا   من ليس الدستورية الدعوى في الحكم كانأو  قايئم غير الدعويين في المصمحة  ارتباط كان وا 

 تصبح المصمحة فإن الموضوع  محكمة أمام المنظورة الموضوعية الطمبات عمى التأثير  شأنو

 الشخصية المصمحة توافر  ضرورة عمى الدستوري القضاء استقر لذلك مقبولة.  وغير منعدمو

 االتحادية المحكمة الداخمي النظام في واضحا المصمحة وشرط  الدستورية الدعوى لرف  والمباشرة
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 حيث الدستورية بعدم المباشرة الدعوة بتحريك يتعمق  فيما   5112( لسنة 1العراقية رقم ) العميا

 في نص شرعية في الفصل مدع طمب إذا انو ) النظام من ىذا السادسة المادة نص في جاء

 التالية( الشروط في الدعوى تتوفر وأن امر... أو  تعميماتأو  نظامأو  تشريعيو قرارأو  قانون

أو  القانوني مركزه في ومؤثرة ومباشرة حالة مصمحة الدعوى موضوع في لممدعي تكون أن / 1

 االجتماعي أو  المالي

 الغاؤه المطموب التشري  جزاء من بو لحق قد ضررا واقعيا عمى ان المدعي يقدم أن / 5

 شرعية بعدم حكم صدر ما إذا ازلتو ويمكن بعناصره ومستقال مباشرا الضرر يكون أن / 5

 الغاؤه المطموب التشري 

 اليو مجأو  مستقميا وأ نظريا  الضرر ال يكون أن / 4

 إلغاؤه المطموب النص من بجانب استفاد قد المدعي يكون ال / ا2

 ومما عميو.ىو  تطبيق يرادأو  فعال المدعي عمى طبقة قد الغاؤه  المطموب الناس يكون أن / 6

 مخالفة عميو  المطعون يكون  أن المباشرة الشخصية المصمحة لقيام يكفي ال انو يتضح سبق

 كفميا التي الحقوق بأحد اخل قد المدعي عمى بتطبيقو النص ىذا يكون يتعين بل لمدستور

 (1)مباشرا ضررا بو الحق ونح عمى الدستور

 الذي الخصم من مرتبطان الدستورية الدعوى في المباشر الشخصية المصمحة شرط يكون وبذلك 

شرط  لذا مجرده.  بصفة  منظورة الييا  ما ذاتيا في المشابية بيذه وليس الدستورية المسألة اثار

 عنصرين فيو يتحدد المباشرة الشخصية المصمحة 

                                                           

 .علي سعيد عمران ، شرط ادلصلحة يف الدعوى الدستورية وفقا لقضاة احملكمة احتادية العليا العراقية د. ( 8)
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 الضرر ىذا يكون أن ويجب بو لحق قد واقعيا ضررا  انو عمى الدليل المدعي يقيم أن اوليما: 

 القضايئية بالترضية مواجيتو إدراكو ممكنا بعناصره مستقال  مباشرا

 قيام مواده بما عميو المطعون التشريعي النص الى الضرر ىذا في مرد األمر يكون أن ثانييما: 

 مترتبا عمية النص ىذا من ناشيئا بو المدعي الضرر يكون أن تحتم بينيما سببية عالقة

 والحالة القايئمة المصمحة_ 5 

 ىذا كان سواء حمايتو المواد القانوني المركزأو  الحق عمى بالفعل ضرر وقوع الشرط بيذا يقصد 

 فعال  وق  قد إم كان يتيدده وشيكا الضرر

 يشتر  ( )5في نص المادة ) 1968لعام  والتجارية المدنية المرافعات قانون في المصري المشرع 

 لتوافر يشترط انو ذلك ومفاد قايئمة(  مصمحة فيو لصاحبو يكون أن دف أو  طمب أي لقبول

 فيتحقق فيو منازعة لو حصمتأو  بالفعل عميو اعتدى قد الدعوى راف  حق يكون أن المصمحة

 .(1)القضاء الى االتجاه يريد الذي الضرر

 المصمحة )تكفي نصت حيث استثناء (5المادة ) نص عمى ردأو  قد المصري المشرع أن اال 

 زوال يخشى االستيثاق لحقأو  محدق ضرر لدف  االحتياط الغرض من الطمب كان المحتممة اذا

 (فيو النزاع عند ودليم

 يتعمق فيما 5112لسنة  (1رقم) العميا االتحادية المحكمة من الداخمي النظام في العراقي المشرع  

 ( من نص عمى 6) المادة في الدستورية بعدم المباشر بالطعن

                                                           

 .68حممد عباس حمسن ، ادلصلحة يف الدعوى الدستورية ، ادلصدر السابق ص    ) (8
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أو  القانوني مركزه في ومؤثرة ومباشرة حالة مصمحة الدعوى موضوع في لممدعي يكون أن أ/ 

 االجتماعيأو  المالي

 الغاؤه المطموب التشري  جزاء من بو لحق قد ضررا واقعيا عمى ان المدعي يقدم أن ب/ 

 اليو مجأو  مستقميا وأ نظريا  الضرر ال يكون ج/ أن

 ال أنيا عمى المصرية العميا  الدستورية المحكمة قضاة فيستقر المحتممة المصمحة بالنسبة أما 

 دعواه من يستيدف المدعي كان إذا تضمن ) الذي حكميا أحكاميا ومن الدعوى لقبول تمك تكفي

 الثابت وكان لمقيم العميا المحكمة من الصادرة االحكام في النقص  بطريقة الطعن أجازه الدستورية

 الحد ىذا إلى ثم ومن األولى جتيابدر   القيام محكمة أمام متداولة الزالت الموضوعية الدعوة أن

 من أعمى درجات لدى الطعن حق اثارة في لممدعي مصمحو ال فإنو  الموضوع( دعوى من

 الشق ىذا في الدعوى قبول بعدم القضاء بالتالي ويتعين التقاضي

 الصفة –الثاني  المطمب 

 ترف  أن أيضا القانون فيشترط ذلك في مصمحة لو تكون ممن ترف  أف يجب الدعوى كانت إذا

 لنفسو يدعي الذي لمشخص إال تقبل ال فالدعوى ،المركز القانوني أو الحق صاحب من الدعوى

 .راشدا أو قاصرا معنويا، أو طبيعيا الشخص ىذا سواء كان قانونيا مركزا أو حقا

 الصفة تعريف:  الفرع االول 

 كما التقاضي في والشخصية المباشرة المصمحة وتقوم القضاء أمام المطالبة في الحق ىي الصفة

 سواء الدعوى افتتاح عريضة في  في ذكره يرد لم الخصومة  سر طرف اثناء يتدخل أن قد
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 الخصومة طرفي كالأو  أعداءه من يطمبأو  التدخل مصمحة لفايئدة تحقيق ألجل بارادتة

 تثبت قد غيره اال فيذه القضايئية الخصومة في الصفة عن الدعوى في الصفة تختمف حيث 

 يمثمو في رفعيا الذي لغيره ثبتت وقد الدعوى راف ىو  كان إذا القانوني المركزأو  الحق لصاحب

  األىمية كامل الطبيعي لشخص اال ال تثبت الخصومة في فالصفة  وعميو . ومباشرتيا

المركز أو  شرط الصفة في الدعوى يثبت جزاء لصاب الحقوعمية يمكن القول ان جزاء تخمف 

 عنأو  بنفسيو  باإلجراءات  باشر سواء الحق لصاحب يثبت الحق الخصومة في أما القانوني 

 ممثميو طريق

 الخصومة طرفي لدى الصفة شرط:  الفرع الثاني 

 الصفة لدى المدعي_ 1

في  الصفة صاحب عمى يستحيل فقد التقاضي. في والصفة فالدعوى الصفة بين التمييز ينبغي 

 آخر لشخص القانون يسمح الحالة ىذه في مشروعو  بسبب عذر شخصيا  مباشرتيا الدعوى

 بموجب آخر شخص يحضرأو  المدعي. عن نيابة المحامي يحضر كان اإلجراءات في  بتمثيمو

 خاصة  وكالة

 توفر مدى في الحقا يبحث ثم التمثيل صحة من ابتداء التأكد القاضي عمى يق  الحالة ىذه وفي 

 والعكس الدعوى في الصفة صاحب م  التمثيل يصح فقد الحق  صاحب لدى الصفة عنصر

 صحيح 
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 أبداء من بدال المحاكمة جمسة وكالة دون من عفوية بصورة أالب يحضر أن ذلك أمثمة من 

 وجو دون الغير عن محتمة  بسند يممكيا ثقة استعادة  فييا يطمب قضايئية دعوى يرف  الذي الراشد 

  واحدة الممكية أن األب من ظنا حق 

 وكالة حامال األب يكون أن ذلك عكس فاسد. التمثيل لكن صحيحة ىنا الدعوى في الصفة 

 الدعوى ضرفت لكن صحيح ىنا التمثيل ممكيتو  يثبت سند أي لو ليس المدعي بناال وأن صحيحة

 إجراءات بل ىي صحة الدعوى. قبول شروط من ليس التمثيل وصحة لدى االبن الصفة النعدام

  الخصومة

 إلى الصفة يؤدي االجرايئي فانتفاء التمثيل في الصفة عن تختمف الدعوى في فالصفة وليذا 

 زوال فإن ولذلك بالبطالن  الدف  في أساسو فيجد الممثل انتفاء صفة أم قبوليا بعدم الدعوى

 انقطاع إلى يؤدي النايئب صفة زوال أن حين في قبوليا عدم الى يؤدي الدعوى سير اثنا الصفة

 .(1)الخصومة سيرة

 شرط الصفة في المدعي عمية_ 5

 توفير يشترط فكما صفة ذي عمى صفة من رفعت إذا اال ال تصح الدعوى أن المبادئ من 

ذا عميو المدعي في الصفة يشترط توفير المدعي في عنصر الصفة  لصحة يشترط اذ تعدد وا 

  (5)ان ترف  ضده عنصر الصفة

                                                           

 .31عز الدين الدناصوري ، الدعوة الدستورية ، ادلرجع السابق ص   (8)
 صا ح ، شرط ادلصلحة يف دعوى احلقوق يف نظام ادلرافعات السعودي، رسالة لنيل ادلاجستري ، منشورة يف جامعة نايف حممد عبد اهلل   (7)

 . 814العربية للعلوم االمنية: كلية الدراسات العليا ، ص 
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 ضد مؤجرأو  زوجيا ضد زوجةأو  العمل رب ضد كدعوى العامل  بالخصومة معنيا يكون من 

 ليا ليس تصرفات عن ءعباا غيرال تحميل جواز وعدم المالية الذمة الستقالل ونظرا المستأجر

 بيا عالقة

 مؤسسة ضدأو  الدفاع بحق ذلك لتعمق األىمية فاقد ضد الدعوى تقبل فال مقاضاتيم يجوز ممن 

 بالمادة عمال الدبموماسية الحصانة بو يتمت  اجنبي موظف ضدأو  المعنوية الشخصية تمثل ال

 من اتفاقية فينا (51)

 غير القضايئي لمخزينة الوكيل أن يتضح لمخزينة القضايئي الوكيل لعنصر الصفة لدى بالنسبة اما 

 طرف من القضاء ىذا أمام تمثل الدولة ألن ذلك اإلداري القضاء أمام الدولة لتمثيل قانونا مؤىل

 القانونيين  ممثمييا

 القانونية الصفة حاالت_ 5

أو  فردية كانت فيما اذا المصمحة نوع باختالف دعوى كل في وحالتيا الصفة أحكام تتعدد 

 جماعية.

 الصفة تثبت الصورة ىذه في معنويأو  طبيعي شخص تخص المصمحة تكون  الفردية: المصمحة

 الشخصىو  فييا الصفة صاحب التعويض دعوى فان وعميو القانوني المركزأو  الحق لصاحب

عمية  )المحجور عميو المقدمأو   وكيمة يكون أن يمكن الدعوى في الحق صاحب النو المضرور

 ، الولي ، الوصي( 
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 لالعضاء الفردية المصالح عمى وتعم التي المشتركة المصمحة بيا يقصد الجماعية:   المصمحة 

 صفة المينية النقابات تفويض عمى القضاء استقر وقد مستقبمة كمصمحة إلييا ينظر والتي

 .....الخ  ميندسين ، أطباء محامين ، الجماعية لممينة المصالح لمدفاع عن الدعوى في قانونية

 ممثمة  تكون األخيرة ىذه -امو  – كيان باعتباره ككل المجتم  تخص التي ىي العامة: المصمحة 

 العامة. النيابة طرفي من

 حمول االستثنايئية الحاالت بعض في صراحة القانون يجوز االستثنايئية: أو  العادية غير الصفة 

 عمى بناء إلى يقبل ال االستثناء وىذا الدعوى في االصمية الصفة صاحب محل ىييئةأو  شخص

 في نفاذة مرتبط القانوني مركزىا بسبب لمشخص بيا يعترف القانون أن عمى تشريعي  نص

 القانون من (191)  المادة تجيز حيث مباشرة الدعوى غير ذلك ومثال لممدعي القانوني بالمركز

 رف  ذلك في بما مدنية حقوق يستعملان  معينة طو شر  توافرت متى لمدايئن الجزايئري ) المدني

 التي الدعوى في لمدايئن استثنايئية بصفة الحالة ىذه في يعترف فالقانون ( بحقوقو لممطالبة الدعاوي

 بحقوق العام الضمان طريق عن في نفاذة حق الديئن يتأثر الن وذلك مدنية بحقوق فييا يتمسك 

 مدنية 

 بين عادية وغير عادية صفة كان سواء الدعوى في الصفة بين التمييز ينبغي اإلجرايئية الصفة 

 في القضايئية اإلجراءات لمباشرة الشخص صالحية وىي اإلجرايئية الصفةأو  التقاضي في الصفة

 الحالة ىذه وفي الدعوى مباشرة الدعوى في الصفة صاحب عمى يستحيل فقد غيره باسم الدعوى

 اإلجراءات  في بتمثيمة آخر لشخص القانون يسمح

 وتمثيل الحاسة تحت وض  لمن العام الحارس وتمثيل لمقاصر لوصيأو  الولي تمثيل ذلك مثال 

 صفة ذي غير من لرفعيا الدعوى قبول بعدم الدف  أن لمشركة عمى الشركة مجمس إدارة ريئيس  
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 العميا المحكمة أمامرة م لأو  اثارتو جوزي وال العام النظام في لو شان ال القانوني التمثيل لزوال

ذا  رف  الطعن إذا أما  نالطعىو  يقيم أن فيجب الحكم في عنالط عندالرشد  سن القاصر غبم وا 

ذاو  مقبوال يكون ال فإنو الوصيأو  الولي باستيئناف  رف  الطعن قبل الرشد سن القاصر بمغ ا 

ن حتى شخصيا منو الطعن إقامة يجب فإنو بالنقض  في قد مثمة لوصيأو  الولي كان وا 

 االستيئناف.

 األهمية _  الثالث المطمب  

ان االىمية القانونية ىي شرط من شروط رف  الدعوى ونظرا ألىمية ىذا الشرط سوف نتطرق الى 

 كافة الجوانب المتعمقة بيذا الشرط 

 األهمية تعريف:  الفرع االول 

 تستمزمو  إجراءاتيا وممارسة ومباشرتيا القانونية والمراكز الحقوق اكتساب في الشخص صالحية  

 الالزمة متمت  باالىمية الدعوى طرفي من كل يكون أن المدنية المرافعات قانون من ثالثة المادة

 قانونا في مقامو يقوم من عن ينوب واال وجب أن الدعوى بيا تتعمق التي الحقوق الستعمال

ذا  عميو المدعي يكونذا اىمية لمدعاء و  المدعي يكون أن يشترطالنص  في الحقوق ىذه استعمال

 الدعوى  اىمية لرف 

 عند القانون يقرر لم ما لمتعاقد أىال شخص وكل ويعتبر التعاقد ألىمية مماثمة االدعاء واىمية 

 ثم أبوهىو  الصغير وليا وأن محجورين والمجانين فإنو الصغار وعميو منيا يحددأو  أىميتو

 (1)كاممو سنو ثمان عشر تمام وسن الرشد المحكمة

                                                           

 . 881آدم وىيب  النداوي ، ادلرافعات ادلدنية ، ادلصدر السابق ، ص     (8)
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 األهمية انواع:  الفرع الثاني 

 اىمية ىي األول النوع نوعين الى تصنيفياو  تقسيميا يتم القانونية االىمية أن المعروف من 

 األداء اىمية ىي الثاني والنوع الوجوب

 بيذا سميت ولقد الواجبات وتحميل الحقوق لكتساب الشخص صالحية بيا يقصد الوجب: اىمية 

 خالل من ويتبين التزامات. من عميو يجب وما حقوق من لشخص يجب بما تتعمق ألنيا االسم

  الوجوب عنصرين ألىمية إن التعريف

  حق صاحب الن يكون صالحيتو أي الحقوق لكسب الشخص صالحية وىي عنصر ايجابي:

 بالتزام مكمفا يكون ألن صالحية أي بالواجبات لاللتزام الشخص صالحيةىو  سمبي:  عنصر 

بمجرد والدتو وتالزمو  لإلنسان وثبت وىي الشخصية خصايئص أىم من الوجوب اىمية وتعتبر 

 طوال حياتو 

 كاىمية االىمية كاممة تكون ال ولكنيا وجوب اىمية والدتو فممجنين قبل تبدأ الوجوب  اىمية فمناط 

 (1)ناقصة تكون ىي بل فعال الموجود الشخص

 بأعمال لمقيام الشخص صالحية التقاضي باىمية يسمى ماأو  االداء باىمية يقصد األداء: اىمية 

 الرشد سن ببموغ متقاضيل أىال الطبيعي الشخص يكون أن العامة والقاعدة القضاء أمام الجزايئية

 العراقي المدني القانون حسب سنة 18 تمام وىي

الخصم الموجة  الخصم في أيضا تتوفر أن ويجب اإلجراءات متخذ االىمية توفر أن يجب كما 

 يجب لذلك حقة من نيايئيا حرمانو يعني ما من ضده الحكم معرض لمخاصر  أيضاىو  الية النة
                                                           

 .:elawpedia.com//httpsانواع االىلية ،  من شهور على ادلوقع اإللكرتوين   8))
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 ضد اإلجراءات من يتخذ ما عمى والرد حقة عن الدفاع من يمكنو وض  في يكون أن عمية

 األداء باىمية األىمية الناقص الممثل الوصيأو  الولي تمت  عدم يجوز ال أنو إلى باإلضافة

 

 الدعوى لقبول كشرط همية لأل المختمفة التصنيفات:  الفرع الثالث 

 ذلك غير تعتبر أنياأو  الدعوى قبول شروط من االىمية اعتبار حول الفقياء بين خالف ثار لقد 

 قبول عدم تخمفو عمى ويترتب  الدعوة لقبول ضروري شرط االىمية أن إلى الفقياء بعض ذىب

 الدعوى.

 التقميدي الفقو_ 1 

 يتعمق حيث واألىمية والصفة المصمحة وىي ثالث الدعوى افتتاح شروط أن  الفقو أصحاب يرى 

 أصحاب فإن وعميو بممارستيا االخيران فيرتبطان  الشرطان اما الدعوى بوجود األول الشرط

 ألحكامل طبعا تيالمباشر  اىالرافعيا  يكون أن الدعوى لقبول يشترط انو يرون التقميدي االتجاه

 صنفي وعميو حال ياانعدام تحدد كمايا نقصأو  األىمية كمال تحدد التي التشريعية والنصوص

ن الدعوى قبول شروط ضمن االىمية االتجاه ىذا  اإلجراءات بطالنىو  ىاتوافر  عدم ءاجر  وا 

 الدعوى قبول عدم  وبالتالي

 الحديث الفقو_ 5

 القضاء أمام اإلجراءات مباشرة الصحة شروط األىمية القبول بان الى االتجاه ىذا انصار يذىب 

 تتعمق فالىمية الخصومة. انعقاد لصحة شرط أنيا آخر بمعنى  الدعوى قبول بشروط ليا شأن وال
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 التمسك  فان ولذلك الخصم من والصادر الخصومة المكونة االجرايئية بأعمال لمقيام بالصالحيات

 انو ذلك عمى والدليل الدعوى قبول بعدم دفعا وليس اإلجراء ببطالن ىي دف  االىمية توافر بعدم

 االىمية قصان عن المقيمأو  الوصيأو  كالوكيل القانوني الممثل باختصام اإلجراء تصحيح يمكن

 بعدمدفعا  وليس اإلجراء ببطالن دف ىو  االىمية فراتو  بعدم الدف  أن سبق مام ار اعتبا وعميو 

 المدنية اإلجراءات قانون من (15) المادة خالل من الجزايئري  عالمشر  أكده ماىو و  القبول

 وال صراحة ال االىمية المادة ذكر ىذه في يرد ولم الدعوى قبول شروط عمى نص حيث واإلدارية

 مضمونا

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 
32 

 الخاتمة

 شروط الدعوى عنوان تحت المطوي الموضوع ىذا بحث في إليو التطرق تم ما خالل من

 لحماية القانونخواىا  التي القانونية الوسيمة ىي الدعوى أن إلى التوصل استطعنا الدستورية

  الحق 

 وعدم عنو العدولأو  الحرية في استعمالو كامل لو الشخص حقوق من حق ىي فالدعوة 

نما غزيرا القايئم النظام يتب  ال فاإلنسان استعمالو  عدة بيا تتأثر سموكو الرادتو التي يخض  وا 

 عوامل 

 من ىذه الشروط من مجموعة عمى تتوفر أن يجب القانون نظر في شرعية الدعوة تكون حتى 

 أشخاص في توافر يجب من فمنيا بينيا فيما متكاممة الشروط ىذه أن أخرى جية ومن جية

 الدعوى  موضوع في توافره يستمزم ما ومنيا الدعوى

 وىناك األىمية وشرط  الصفة وشرط المصمحة شرط في الدستورية الدعوى  لقبول الشروط تتجسد 

 المدنية المرافعات قانون ضمن مواد عمييا النص تم الدعوىلقبول  المخصصة الشروط بعض

 واإلدارية 

 عدمب والدف رفضيا  إلى القضايئية يدف  الجية دستورية الدعوى شروط من شرط أي تخمف وان 

 الدعوى موضوع فيفاصال  كماح يعتبر ال الدعوى قبول بعدم الدف  أن اإلشارة م  قبوليا

 الموضوع  ىذا عمى المترتبة إالستنتاجات اوال: 

 ومباشرة حالو المصمحة ىذه تكون أن ويجب رفعيا في مصمحة الدعوى لراف  يكون أن  _1

 االجتماعيأو  الماليأو  القانوني مركزه في ومؤثرة
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 عميو والمدعي المدعي من كل في الصفة توافر عنصر يشترط    _5

الو  الحق ىذا استعمال من تمكنو قانونية  أىمية ذا الدعوى  طرفي من كل يكون أن يجب  _ 5  ا 

 الحقوق  ىذه استعمال في قانونا مقامو يقوم من عنو ينوب وجب ان

 التوصياتثانيا : 

اما اهم توصٌات الدراسة فهً ضرورة اصدار قوانٌن جدٌدة او تعدٌل القوانٌن 

 شرطوبٌان عمل كل الدعوى الدستورٌة اختصاصات بحالٌة من اجل عدم التداخل ال

 اختصاص الدعوى الدستورٌةمعٌن موضوع تنازع بٌن  شرطعلى حدة وعدم جعل 

 الشروطمعروفا و واضحا بالنسبة الشروط من  شرطبل ٌجب ان ٌكون عمل كل 

 الدعوى الدستورٌة صعدم التدخل فً اختصا ٌؤدي الىرى مما االخ
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 المراجع والمصادر

 القران الكريم 

 القانونية الكتباوال : 

 5112 السنوي ، دار المدنية ، المرافعات النداوي ،  د. ادم وىيب  _1

 _ د. عمر حوري ، مبادى القانون الدستوري ، منشورات الحمبي الحقوقية ، بال سنة نشر5

 الثقافة ، دار الدستوري ، والقانون السياسية الوسيط  في النظم الخطيب ، أحمد نعمان _ د. 5

5111 

 دار العراق ، في السياسي النظام وتطور الدستوري القانون ، مبادئ خالد حنون حميد _ د. 4

 5115 ري ،يو السن

، بال سنة عز الدين الدناصور ، الدعوى الدستورية ، دار منشاة المعارف باإلسكندرية  _ د. 2

 نشر 

 ثانيا : البحوث

مجمة  األساسية ، والحريات الحقوق حماية في ودوىا الدستورية الدعوة كاظم ، صبري ازىار 

 5111،  واسط ، جامعة اإلنسانية لمعموم
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 الرسائل واالطاريحثالثا : 

 ، اطروحة لنيل وأثرىا الدعوى الدستورية في الصادرة االحكام ، حجية زيدو أب فتحي خالد _ د. 1

 الحقوق كمية المنصورة: جامعة منشورة الدكتوراه ،

 ، رسالة وافاق تطورىا نشأتيا العراق في القوانين دستورية عمى القضايئية الرقابة ظافر، نوار  _ 5

 الحقوق :كمية النيرين جامعة منشورة لنيل الماجستير،

لنيل  رسايئل القضايئية ، السمطة الستقالل الدستورية الحماية اهلل ، عبد حسين انتصار _ 5

 القانون كمية المستنصرية: الجامعة منشورة الماجستير،

 في منشورة الماجستير، لنيل رسالة الدعوى الدستورية في ، المصمحة محسن عباس محمد _ 4

 الحقوق كمية :النيرين جامعة

 في ضل دستور في اإلدارية والقرارات األنظمة دستورية عمى ، الرقابة الزىيري ىاشم ازىار _ 2

 القانون كمية بغداد: جامعة منشورة ، لنيل الدكتوراه اطروحة 5112 لسنة العراق ريةيو جم

 رسالة السعودي، المرافعات نظام الحقوق دعوى في شرط المصمحة صالح ، اهلل عبد محمد _ 6

 العميا الدراسات كمية االمنية: لمعموم العربية نايف جامعة في منشورة الماجستير، لنيل

 االنترنيترابعا : 

لو  المشابية بالمصطمحات الدعوى ميو مف ارتباط متىد. عبد المطيف البغيل ،  _ 1
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