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 االىـــداء                   

 
من ٌد و قاسٌنا اكثر من هم و عانٌنا الكثٌر من الصعوبات  بدأنا باكثر     

و ها نحن الٌوم و الحمد هلل نطوي سهر اللٌالً و تعب االٌام و خالصة 

 مشوارنا بٌن دفتً هذا العمل المتواضع .

 

الى صاحب الفردوس االعلى و سراج االمة المنٌر و شفٌعها النذٌر البشٌر 

 فخراً و اعتزازاً .محمد )صلى هللا علٌه و سلم ( 

 

.. و حملت الفؤاد هماً ... و جاهدت االٌام الى من اثقلت الجفون سهراً .

صبراً ... و شغلت البال فكراً ... و رفعت االٌادي دعاءاً ... و اٌقنت باهلل 

 . أمً العزٌزة الغالٌةاغلى الغوالً و احب االحباب ... امالً 
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 املقدمت
الحمد هلل الذي ىدانا لمتي ىي اقوـ , و فضمنا بيذا الديف عمى سائر االمـ , و أشيد اف         

ال الو اال اهلل االعز االكـر , و اشيد اف محمدًا عبده و رسولو صمى اهلل عميو و عمى الو و 
 اصحابو و سمـ , اما بعد :

جو االنحرافات االخرى االنحراؼ بالحؽ او اف االنحراؼ التشريعي مثمو مثؿ سائر او       
االنحراؼ بالسمطة االدارية ىو عيب ذاتي ال يجوز اف نفصمو عف طبيعتو الذاتية ىذه و اال 
افقدناه خصائصو و اىميا خفاؤه فميس ىناؾ فارؽ بيف انحراؼ الزوج في استعماؿ حقو في 

داري او المسؤوؿ في استعمالو تطميؽ زوجتو قاصدًا اسقاط نفقتيا و بيف انحراؼ الرئيس اال
لسمطتو في نقؿ مرؤوسيو قاصدًا الكيد ليـ و االنتقاـ منيـ تحت ستار الصالح العاـ و حاجة 
العمؿ . و كذلؾ ال فرؽ في انحراؼ المشرع في استعمالو لسمطتو في اصدار قوانيف ظاىرىا 

ف لو سمفًا . او قصد العمومية و باطنيا انو قصد بيا التطبيؽ عمى اشخاص محدديف و معروفي
 بيا الخروج عف الصالح العاـ .

اما الرقابة عمى دستورية القوانيف فتعد الوسيمة االنجح لضماف احتراـ الدستور و سموه         
عمى بقية القواعد القانونية . ىذه الرقابة يمكف اف تكوف رقابة سياسية عندما يعيد بيا الى ىيئة 

ائية يمكف اف سياسية , او رقابة قضائية عندما تتوالىا ىيئة ذات طابع قضائي . اف الرقابة القض
تكوف سابقة عمى اصدار القانوف كما يمكف اف تكوف سابقة عف طريؽ الدعوى االصمية بااللغاء 

 , كما يمكف ممارستيا بالدفع بعدـ الدستورية عف طريؽ االمتناع . 

و ليذا تدور الدراسة حوؿ القوانيف الصادرة مف البرلماف حتى تتمكف مف االحاطة بكافة        
الموجية المكانية القوؿ بانحراؼ ىذه القوانيف عف الصالح العاـ . و نرجو اف نكوف  اوجو النقض

بيذه الدراسة قد قدمنا اسيامًا يفتح الباب لذوي الشأف ليمكنيـ الطعف عمى بعض القوانيف التي 
 يوجد بيا انحراؼ تشريعي .

 

 



تكوف مف مقدمة و و لذلؾ سوؼ نتناوؿ االنحراؼ التشريعي في ىذا البحث الذي ي        
 مبحثيف و خاتمة و حسب التقسيـ االتي :

 

 : ماىيت السلطت التشريعيت ً اختصاصاتيا  املبحث االًل

 المطمب االول : ماىية السمطة التشريعية

 المطمب الثاني : اختصاصات السمطة التشريعية

 : فكرة االحنراف التشريعي ً صٌره ً الرقابت عليواملبحث الثاني 

 االول : فكرة االنحراف التشريعيالمطمب 

 المطمب الثاني : صور االنحراف التشريعي

 المطمب الثالث : الرقابة عمى االنحراف التشريعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث االول

 ماىية السمطة التشريعية و اختصاصاتيا

جرى التقميد في اعتبار السمطة التشريعية الجية الوحيدة التي تقوـ بتشريع القوانيف و مف        
ثـ في كونيا الممثمة لمشعب و لكف تطور المجتمعات و الحاجة الممحة لالسراع في االنجازات 
ادى الى اعادة النظر مجددًا في االخذ بحقيقة تكويف و عمؿ ىذه الوظيفة ضمف الحقائؽ الواقعية 
و العممية لممجتمعات المتطورة مما يجدر بالتالي محاولة تحميؿ اسس الوظيفة ثـ كشؼ ما تبقى 

 . (1)مف عمؿ و اختصاصات في حدود الوظيفة التشريعية ليذه الييئة 

و ليذا فسنقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف , نتناوؿ في اوليما ماىية السمطة التشريعية و          
 ا , وكما يمي :في الثاني اختصاصاتي

 المطمب االول

 ماىية السمطة التشريعية

السمطة التشريعية ىي احدى السمطات الثالث في الدولة و عمى عاتقيا تقع مسؤولية      
التشريع فيي التي تسف القوانيف الالزمة لسير الحياة في الدولة و ىي تمارس سمطتيا في التشريع 

تمتـز باحتراـ الدستور الذي خمقيا و رسـ ميمتيا , تحت مظمة الدستور و في حمايتو , و ىي 
دـ ػػػػت الدستور اتسمت اعماليا بعػػػع , و خالفػػت عمى حدودىا في التشريػػاذا ىي خرجػػػف

 .(2)ة ػػػالدستوري

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(: د.حساف شفيؽ العاني , االنظمة السياسية و الدستورية المقارنة , العاتؾ لصناعة الكتاب , القاىرة , بدوف سنة نشر 1)
 327,ص

(: د.ابراىيـ محمد حسنيف , اثر الحكـ بعدـ دستورية قانوف الجمعيات االىمية , الطبعة االولى , دار النيضة العربية , 2)
 . 232, ص 2222القاىرة , 

 



القوانيف و ممارسة  بتشريعاف السمطة التشريعية و اف كانت ىي السمطة المخولة دستوريًا        
اف بعض النظـ الدستورية قد تمجأ الى تخويميا صالحية تعديؿ الدستور صالحياتيا الرقابية , اال 

نفسو , و بيذا تصبح السمطة التشريعية بموجب ىذا االسناد الدستوري سمطة تأسيسية منشأة , 
 . (1)تقوـ بموجب ذلؾ بتعديؿ الدستور طبقًا الجراءات خاصة يحددىا الدستور 

ة في الدوؿ اما اف تتكوف مف مجمس واحد كمجمس مف المسمـ بو اف السمطة التشريعي      
الشعب السوري و مجمس النواب المبناني ...الخ . او تتكوف مف مجمسيف كدولة البحريف )مجمس 

 .(2)النواب و مجمس الشورى ( و دولة العراؽ ) مجمس النواب و مجمس االتحاد ( 

الكثير مف الدساتير الحالية تعتمد و مف خالؿ دراسة االنظمة السياسية في العالـ تبيف اف      
دولة ديمقراطية  121عمى الثنائية التشريعية.  ىذا و االحصائيات تؤكد عمى انو ) مف بيف 

دولة ديمقراطية ,  22دولة منيا تعتمد الثنائية المجمسية , عالوة عمى انو مف بيف  68ىناؾ 
 ية المجمسية (.منيا تتبنى الثنائ 19يفوؽ عدد سكانيا العشريف مميوف نسمة 

اف ىذه الثنائية ظيرت في العالـ بتسميات عديدة : ) فالبرلماف في الوالايات المتحدة        
و مجمس النواب  Senateيتكوف مف مجمسيف ىما مجمس الشيوخ   Congressاالمريكية 

House of Represntatives و في فرنسا يتكوف البرلماف مف مجمس الشيوخ ,Senat  و
 House و في بريطانيا يتكوف مف مجمس الموردات  assemleeNationaleالوطنية  الجمعية

of Lords   و مجمس العموـCommons House of  (3).. و ىكذا. 

 ػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

, دار الرواد المزدىرة  2225(: د.عمي محسف ميدي , االجراءات الشكمية و الموضوعية لتعديؿ الدستور العراقي لسنة 1)
 . 51ص , 2214, بغداد , 

(: المحامي وسيـ حساـ الديف االحمد , النظـ الدستورية و السياسية في الدوؿ العربية , منشورات الحمبي الحقوقية , 2)
 . 6, ص  2212الطبعة االولى , 

 2214(: زيرؾ مجيد , مدى التوازف بيف السمطتيف التشريعية و التنفيذية , منشورات الحمبي الحقوقية , الطبعة االولى , 3)
 . 18, ص



و ناخذ السمطة التشريعية في العراؽ حيث تتألؼ مف مجمسيف ىما مجمس النواب و          
 مجمس االتحاد : 

( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب بانو السمطة 1: عرفتو المادة ) اوال : مجمس النواب
( مف 61ادة )التشريعية و الرقابية العميا , و يمارس اختصاصات المنصوص عمييا في الم

 . (1)الدستور , و المواد االخرى ذات الصمة 

عضوًا تـ انتخابيـ بموجب قانوف  328(: يتألؼ مجمس النواب مف 2كما نصت المادة )
 . (2)االنتخابات 

و يمعب مجمس النواب العراقي دورًا اساسيًا في العممية السياسية . و يثير جداًل واسعًا            
سية الحالية , مف حيث قدرتو عمى اداء المياـ الواسعة الممقاة عمى عاتقو , و في االوساط السيا

مادة دستورية ) مف اصؿ  54عالقتو بالسمطات االتحادية االخرى السيما اذا عرفنا باف اكثر مف 
مادة ( لف تطبؽ اال بموجب قانوف فرعي خاص , و ىذا يتطمب سنوات مف الجيد  144

 التشريعي .

ف مجمس النواب عمى اساس التمثيؿ السكاني حيث يمثؿ كؿ مائة الؼ نسمة مف و يتكو       
, عمى اف  2225نفوس العراؽ نائب واحد وفقًا الحصائيات وزارة التجارة لممحافظات لعاـ 

 .(3)% لكؿ محافظة سنويًا  2.8تضاؼ الييا نسبة النمو السكاني بمعدؿ 

 

  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .2226( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لسنة 1(: المادة )1)

 . 2226النواب العراقي لسنة ( مف النظاـ الداخمي لمجمس 2المادة ) (:2)

    25(: زيرؾ مجيد , المصدر نفسو , ص2)



اما الشػػػػػػػػػػػػػروط التي يجب توافرىا في المرشح لعضوية مجمس النواب فقد حددىا قانوف    
( : يشترط في المرشح لعضوية مجمس 8حيث نصت المادة ) 2213االنتخابات الجديد لسنة 

 النواب ما يمي :

 ( ثالثيف سنة عند الترشيح .32عمره عف ) اف ال يقؿ -1
 اف ال يكوف مشموال بقانوف ىيئة المساءلة و العدالة او اي قانوف اخر يحؿ محمو . -2
 اف يكوف حسف السيرة و السموؾ و غير محكـو بجريمة مخمة بالشرؼ . -3
 اف يكوف حاصال عمى شيادة االعدادية كحد ادنى او ما يعادليا . -4
 بشكؿ غير مشروع عمى حساب الوطف او الماؿ العاـ .اف ال يكوف قد اثرى  -5
 . (1)اف ال يكوف مف افراد القوات المسمحة او المؤسسات االمنية عند ترشحو  -6

مف الدستور العراقي )الحالي( عمى تشكيؿ مجمس  65: نصت المادة  ثانيًا : مجمس االتحاد
تشريعية االتحادية الى جانب تشريعي يدعى بػػ ) مجمس االتحاد ( ليكوف جزءًا مف السمطة ال

مجمس النواب , فيو يمثؿ االقاليـ و المحافظات غير المنتظمة في اقميـ . اال اف الدستور ترؾ 
تنظيـ ىذا المجمس ) مف حيث كيفية تكوينو و شروط العضوية فيو و اختصاصاتو , و كؿ ما 

 . (2)يتعمؽ بو ( لقانوف يسنو مجمس النواب باغمبية ثمثي اعضائو 

مف الدستور عمى انو : ) يؤجؿ العمؿ باحكاـ المواد الخاصة  137كما نصت المادة        
بمجمس االتحاد اينما وردت في ىذا الدستور, الى حيف صدور قرار مف مجمس النواب , باغمبية 

 . (3)الثمثيف , بعد دورتو االنتخابية االولى التي يعقدىا بعد نفاذ ىذا الدستور ( 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 2213( مف قانوف االنتخابات العراقي الجديد لسنة 8المادة )(: 1)

 . 34(: زيرؾ مجيد , مصدر سابؽ , ص2)

 . 2225( مف دستور جميورية العراؽ لسنة 137(: المادة )3)



قد ادى الى  137و الدستور لـ يتطرؽ الى طبيعة العالقة بيف المجمسيف , كما اف نص المادة 
, و ىذا يعني اف قياـ مجمس االتحاد يتوقؼ عمى صدور قرار  65ايقاؼ العمؿ باحكاـ المادة 

مف مجمس النواب المنتخب في دورتو الثانية . و لكف حتى االف لـ يصدر ىذا القرار . و ىناؾ 
مف يرى اتجاه ارادة الييئة التأسيسية لمدستور العراقي باف ال يكوف لمجمس االتحاد دور فعمي , و 

 . (1)اف يقتصر دوره عمى االستشارة في القوانيف المتعمقة بالمسائؿ العامة 

ىذا يعني اف قياـ مجمس االتحاد معمؽ عمى صدور قرار مف مجمس النواب القادـ , و في       
 ور ذلؾ القرار فال يقوـ مجمس االتحاد .حاؿ عدـ صد

لذلؾ نرى ضرورة اف يعالج ىذا الموضوع مع التعديالت الدستورية التي سيتـ ادخاليا عمى     
منو , و اف يتضمف التعديؿ الية تشكيؿ مجمس االتحاد و  142الدستور وفقًا لنص المادة 

ر النصوص التي تنظمو . و بغية اختصاصاتو و العالقة بيف المجمسيف , مف اجؿ ضماف استقرا
 .  (2)تأسيس نظاـ فدرالي متكامؿ الى حد ما 
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 . 35ص – 34(: زيرؾ مجيد , مصدر سابؽ , ص 1)

د.حميد حنوف خالد , مبادئ القانوف الدستوري وتطور النظاـ السياسي في العراؽ , الطبعة االولى , مكتبة السنيوري, (: 2)
 . 363بغداد , بدوف سنة نشر, ص



 المطمب الثاني

 اختصاصات السمطة التشريعية

 اوال : االختصاص الرقابي :

لكي تبنى دولة المؤسسات الدستورية ذات االصوؿ البرلمانية الراسخة ال بد مف اف يكوف         
الدستور ىو الفيصؿ و المرجعية في اي موضوعات تتصؿ بنوع العالقات القائمة بيف السمطات 

 العامة و طبيعتيا مف جية , و الممارسات التي قد تنشأ عف تمؾ العالقات مف جية اخرى .

قد تطورت العالقة بيف السمطتيف التشريعية و التنفيذية في النظـ المعاصرة , فبعد اف كانت و     
العالقة بينيما تقوـ عمى اف البرلماف يشرع و الحكومة تنفذ , اصبحت ىذه العالقة تقوـ عمى اف 

الذي  الحكومة تتوقع و توجو و البرلماف يراقب , و ىذا التطور الجديد لمعالقة بيف السمطتيف ىو
ادى الى توسيع العالقة الرقابية لمبرلماف , ووضع االجراءات و الضمانات التي تكفؿ استمرارىا و 

 فعاليتيا .

و الكالـ عف نظاـ برلماني ال يستوي باي شكؿ مف االشكاؿ , مف دوف التحدث و باسياب      
ية , و ىي حؽ الرقابة عف احدى خاصيات البرلمانية التي تفرقيا عف االنظمة الرئاسية و المجمس

السياسية البرلمانية عمى اعماؿ الحكومة مجتمعة او عمى الوزراء منفرديف , مف خالؿ وسائؿ 
رقابية عديدة , تمارس البرلمانات مف خالؿ سمطة التحري و التقيؽ لضماف حسف تطبيؽ 

الؿ وسائؿ الدستور و القوانيف و تنفيذ السياسات العامة . و يمارس االختصاص السياسي مف خ
دستورية يعد السؤاؿ و طرح موضوع عاـ لممناقشة اضافة الى استجواب الوزراء و سحب الثقة 
منيـ مف اىـ ىذه الوسائؿ الدستورية التي بواسطتيا يستطيع النواب القياـ بميمة الرقابة عمى 

المسؤولية اعماؿ السمطة التنفيذية , كما اف كؿ ىذه الحقوؽ تتدرج في نطاؽ واحد يجمعيا و ىي 
 . (1)السياسية لمحكومة اماـ البرلماف 
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, ص 2212,  بغداد,  بيت الحكمة,  الطبعة االولى,  ؽثنائية المجمس التشريعي في العرا,  حناف محمد القيسي. (: د1)
 .  228ص  – 227



 -و ىذا ما سنحاوؿ ايضاحو فيما يأتي :

يقصد بيذا الحؽ تمكيف اعضاء البرلماف مف االستفسار عف االمور التي السؤال البرلماني : -1
لبرلماف الى يجيمونيا , او لفت نظر الحكومة الى موضوع معيف فيتـ توجيو السؤاؿ مف عضو ا

الوزير المختص او الى رئيس الوزراء و ىو بذلؾ يمثؿ عالقة خاصة محددة الدائرة اطرافيا 
العضو و الوزير فقط و يمتنع عمى باقي اعضاء البرلماف االشتراؾ في المناقشة او التعقيب عمى 

ؾ اجابة مف رد الوزير , و لكف اذا لـ يقتنع العضو السائؿ باجابة الوزير او اذا لـ تكف ىنا
الوزير فانو يستطيع اف يحوؿ السؤاؿ الى موضوع مطروح لممناقشة و ينتيي السؤاؿ عادًة 
باالجابة عنو او سحبو او التنازؿ عنو مف قبؿ عضو البرلماف الذي تقدـ بو , و يسقط السؤاؿ اذا 

اـ او نقد تغيب العضو السائؿ عف الجمسة التي حددت لالجابة عميو , و ال يشكؿ السؤاؿ اي اتي
(  52. و تنص المادة ) (1)لموزير المسؤوؿ فيو ال يعدو اف يكوـ مجرد استيضاح عف امر ما 

مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب ) لكؿ عضو اف يوجو الى اعضاء مجمس الرئاسة او رئيس 
رىـ مف مجمس الوزراء او نوابو او الوزراء او رؤساء الدوائر الدوائر غير المرتبطة بوزارة او غي

اعضاء الحكومة اسئمة خطية مع اعالـ ىيئات الرئاسة في شأف مف الشؤوف التي تدخؿ في 
اختصاصيـ , و ذلؾ لالستفياـ عف امر ال يعممو العضو , او لمتحقؽ مف حصوؿ واقعة وصؿ 

 . (2)عمميا اليو , او لموقوؼ عمى ما تعتزمو الحكومة في امر مف االمور (

( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب ) 55نصت المادة ) :طرح موضوع عام لممناقشة  -2
يجوز لخمسة و عشريف عضوا مف اعضاء مجمس النواب طرح موضوع عاـ لممناقشة 
الستيضاح سياسة و اداء مجمس الوزراء او احدى الوزارات و يقدـ الى رئيس مجمس النواب 

ماـ مجمس النواب و يحدد رئيس مجمس الوزراء موعدا لمحظور مع تحديد سقؼ زمني ا
 . (3)لمناقشتو ( 
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(: د. احمد سالمة بدر , االختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظاـ البرلماني , دار النيضة العربية , القاىرة , 1)
 . 47ص -46. ص  2223

 .    2226( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لسنة 52(: المادة )2)

 . 2226( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لسنة 55(: المادة )3)



( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب ) لعضو 56نصت المادة ) االستجواب البرلماني : -3
عشريف عضوا توجيو استجواب الى رئيس مجمس الوزراء مجمس النواب , و بموافقة خمسة و 

او احد نوابو او الوزراء لتقييـ ادائيـ في الشؤوف التي تدخؿ في اختصاصيـ , و ال تجري 
. و نصت المادة  (1)المناقشة في االستجواب اال بعد سبعة اياـ في االقؿ مف تقديمو ( 

لى رئيس المجمس موقعا مف طالب ( مف نفس القانوف )يقدـ طمب توجيو االستجواب ا58)
االستجواب و بموافقة خمسة و عشريف عضوا عمى االقؿ مبينا فيو بصفة عامة موضوع 
االستجواب و بيانا باالمور المستجوب عنيا , و الوقائع و النقاط الرئيسة التي يتناوليا 

ذي ينسبو الى االستجواب و االسباب التي يستند الييا مقدـ االستجواب , ووجو المخالفة ال
مف وجو اليو االستجواب , و ما لدى المستجوب مف اسانيد تؤيد ما ذىب اليو . و ال يجوز 
اف يتضمف االستجواب امورا مخالفة لمدستور او القانوف او عبارات غير الئقة , او اف يكوف 
متعمقا بامور ال تدخؿ في اختصاص الحكومة او اف تكوف في تقديمو مصمحة خاصة او 

ة لممستجوب . كما ال يجوز تقديـ طمب استجواب في موضوع سبؽ لممجمس اف شخصي
 .( 2)فصؿ فيو ما لـ تطرأ وقائع جديدة تسوغ ذلؾ ( 

( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب ) لمجمس النواب سحب 63نصت المادة ) سحب الثقة : -4
المطمقة , و يعد مستقيال مف تاريخ قرار سحب الثقة و ال  الثقة مف احد الوزراء , باالغمبية

يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير اال بناء عمى رغبتو , او طمب موقع مف خمسيف 
عضوا , اثر مناقشة استجواب موجو اليو , و ال يصدر المجمس قراره في الطمب اال بعد 

 . (3)سبعة اياـ في االقؿ مف تاريخ تقديمو ( 
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 . 2226( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لسنة  56(: المادة )1)

 . 2226( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لسنة 58(: المادة )2) 

 . 2226( مف النظاـ الداخمي لمجمس النواب العراقي لسنة 63(: المادة )3)



 ثانيًا: االختصاص التشريعي :

ال شؾ اف االختصاص االصيؿ و الرئيسي لمبرلماف يتمثؿ في مباشرة سمطة التشريع ,         
. و يظير االختصاص  (1)باالحرى يعتبر التشريع ىو الميمة االساسية التي يقـو بيا البرلماف 

التشريعي لمجمس النواب في ثالث مراحؿ , اذ اف العضائو حؽ اقتراح القوانيف اواًل , و لو دوف 
غيره مف الييئات مناقشة القوانيف ثانيًا و التصويت عمييا ثالثًا و سوؼ نحاوؿ بياف مراحؿ 

مع التاكيد عمى  –لقائـ منيا سواء أتعمقت بسف التشريعات الجديدة اـ تعديؿ ا –العممية التشريعية 
 دور مجمس النواب فييا .

 االقتراح:-1

اوؿ مرحمة مف مراحؿ سف التشريع ىي مرحمة االقتراح , و قد يتضمف مشروع القانوف     
المقترح الرغبة في اصدار قانوف جديد ينظـ موضوعًا لـ يتناولو بالتنظيـ قانوف بعد و لربما 

الواقع تعدياًل جزئيًا , او تعدياًل كميًا باحالؿ القانوف المقترح محؿ  يتضمف تعدياًل لقانوف قائـ في
. و يشترط لممارسة حؽ اقتراح القوانيف توافر عنصريف احدىما موضوعي و  (2)القانوف القائـ 

االخر شخصي , فمف الناحية الموضوعية يستيدؼ االقتراح وضع اسس التشريع االولي , و 
ضوع االقتراح مف المسائؿ التي يعالجيا القانوف وفقًا لدستور الدولة يترتب عمى ذلؾ اف يكوف مو 

, فال يكفي اف يكتب عمى رأس فكرة ما عبارة ))اقتراح(( بؿ يشترط اف يتقيد المقترح بالحدود 
الدستورية التي تبيف نطاؽ القانوف . و مف الناحية الشخصية يشترط اف يتقدـ باالقتراح مف ينيط 

لميمة , فالطمب الذي يتقدـ بو احد المواطنيف ال يعد اقتراحًا لقانوف ما لـ يتبناه بو الدستور ىذه ا
احد اعضاء البرلماف او الحكومة , فحؽ االقتراح ىو الحؽ الذي يمارسو احد المختصيف بذلؾ 

 .(3)بقصد وضع اسس التشريع , و يعد العمؿ اقتراحًا بقانوف متى توافرت فيو الشروط 

الكريـ سعيد , دور البرلماف في االنظمة البرلمانية المعاصرة , الطبعة االولى , منشورات الحمبي الحقوقية  (: د. دانا عبد1)
 . 42, ص 2213, سوريا , 

 . 247(: د. حناف محمد القيسي , مصدر سابؽ , ص2)

) دراسة مقارنة ( , الطبعة  (: د. عمر حممي فيمي , الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظاميف الرئاسي و البرلماني3)
 . 12, ص 1982االولى , دار االتحاد العربي لمطباعة , القاىرة , 



 المناقشة : -2

يشمؿ حؽ المناقشة كافة مشروعات القوانيف سواء أكاف االقتراح مف جانب اعضاء       
البرلماف او مف جانب الحكومة , و ىناؾ اتفاؽ عمى اف الجية التي تممؾ مناقشة مشروع القانوف 
ىي السمطة التشريعية وحدىا , و ليس لمسمطة التنفيذية اي دور يذكر بيذا الشأف . و قد نظـ 

منو ) اتخاذ القرارات اواًل: يتحقؽ نصاب انعقاد جمسات مجمس  59ر العراقي في المادة الدستو 
النواب بحظور االغمبية المطمقة لعدد اعضائو . ثانيًا : تتخذ القرارات في جمسات مجمس النواب 

 . (1)باالغمبية البسيطة بعد تحقؽ النصاب ما لـ ينص عمى خالؼ ذلؾ (

بمناقشة المبادئ العامة لممشروع , دوف اف يدخؿ في جزئياتيا و  و يقوـ مجمس النواب      
يحتاج الى موافقة اغمبية عدد االعضاء لينتقؿ المجمس الى مناقشة مواد المشروع مادة مادة , و 
يؤخذ الرأي في كؿ مادة عمى حدة ثـ يؤخذ الرأي عمى مشروع في مجموعة , ثـ يؤخذ الرأي عمى 

ؿ االعضاء . و اذا قرر المجمس حكمًا في احدى المواد مف شأنو التعديالت المقترحة مف قب
اجراء تعديؿ في مادة سبؽ و اف وافؽ عمييا فمممجمس اف يعود لمناقشة تمؾ المادة , و بناء عمى 
طمب الحكومة او رئيس المجنة او خمسيف عضوًا , يجوز لممجمس اعادة المناقشة في مادة سبؽ 

 . (2)اقرارىا 
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 . 251(: د. حناف محمد القيسي , مصدر سابؽ , ص1)

 . 56(: د. دانا عبد الكريـ سعيد , مصدر سابؽ , ص2)



 التصويت : -3

بعد النظر في مواد مشروع القانوف او اقتراح و التعديالت المقدمة مف قبؿ مجمسي البرلماف     
 تبدأ مرحمة التصويت حوؿ مجموع النصوص , و ىي المرحمة النيائية لعممية اعداد القانوف .

عة ففي العراؽ , ال تبدأ اجراءات التصويت عمى اقتراح مشروعات القوانيف اال بعد مضي ارب     
اياـ عمى االقؿ مف انتياء المدونة , و ذلؾ بعد قراءة اولية لمشروع القانوف ثـ قراءة ثانية بعد 

 . (1)يوميف عمى االقؿ و بعد استالـ لمقترحات التحريرية بتعديمو ثـ اجراء المناقشة عميو 

 

 ثالثًا: االختصاص المالي :

تعد الوظيفة المالية لمبرلماف اولى وظائفو ظيورًا , و يتمثؿ االختصاص المالي في بسط      
سواء أتعمقت بايرادات اـ نفقات اـ التزامات  –الرقابة البرلمانية عمى الجانب المالي في الدولة 

صالح بغية المحافظة عمى امواؿ الشعب و عدـ اىدارىا و توجيييا الوجية التي تيـ م –مالية 
الشعب في الحاضر و في المستقبؿ , باالضافة الى تحقيؽ اىداؼ اخرى مثؿ مبدأ المساواة اماـ 

 التكاليؼ العامة و تحقيؽ العدالة .

وعمى الرغـ مف اف البعض قد ينازع في عد االختصاص المالي نوعًا مستقاًل مف     
التشريعي , الف اختصاصو  االختصاصات التي يمارسيا البرلماف و يعده فرعًا مف االختصاص

في ىذا المجاؿ يتمثؿ في وضع القوانيف بالنسبة لممسائؿ المالية , مثميا في ذلؾ مثؿ 
الموضوعات غير المالية , اال اننا نرى اف مجمس النواب يمارس فضاًل عف ذلؾ اختصاصات 

لختامية او بوضع مالية اخرى ميمة , سواء أتعمقت بمناقشة و اقرار موازنة  الدولة و حساباتيا ا
 .(2)موازنة المجمس نفسو 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 57(: د. دانا عبد الكريـ سعيد , مصدر سابؽ , ص1)

 . 262ف محمد القيسي , مصدر سابؽ , ص (: د. حنا2)



 

 المبحث الثاني

 فكرة االنحراف التشريعي و صوره و الرقابة عميو

تتوجو السياسة التشريعية بشكؿ عاـ الى تحقيؽ اىداؼ معينة او غايات محددة بعد دراسة       
الواقع االقتصادي و االجتماعي و السياسي و تحديدا ما يراد تبديمو او تغييره او تنظيمو في ذلؾ 

ي اف التشريع الواقع بواسطة القانوف الذي يعد بمثابة ادارة بيد المشرع لتحقيؽ االىداؼ المنشوده ا
ىو االداة الفاعمة التي تتحقؽ عف طريقيا اىداؼ السياسة التشريعية , و تحديد اىداؼ التشريع 
يدخؿ في نطاؽ سمطة المشرع التقديرية و لكف ىذه االخيره ليست سمطة مطمقة بالكامؿ الف 

في تنظيمو  المشرع يتوخى االىداؼ التي يحددىا الدستور في حالة تقييد النص الدستوري لممشرع
مسألة معينة باىداؼ محددة تذكرىا القاعدة الدستورية اما اذا لـ تحدد القاعدة الدستورية اىدافًا 
محددة فاف المشرع يكوف حرا في اختيار تمؾ االىداؼ اال اف حريتو في ذلؾ تكوف مقيدة بقيد 

 .(1)عاـ و ىو وجوب استيدافو ما يحقؽ المصمحة العامة 

نقسـ المبحث الثاني الى ثالث مطاليب , نتناوؿ في اوليا فكرة االنحراؼ و بذلؾ سوؼ        
 التشريعي و في الثاني صوره و الثالث مدى الرقابة عمى االنحراؼ التشريعي , و كاآلتي :
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 المطمب االول

 فكرة االنحراف التشريعي

االنحراؼ لغة ىو االنحدار و الخروج عف المألوؼ و المرسوـ و يقاؿ انحراؼ القطار عف        
 مساره اي خرج عف الحد المرسـو لو .

واصطالحًا فمـ يعرؼ الفقو معنى االنحراؼ و انما ربط فكرة االنحراؼ بافكار اخرى مثؿ       
ؽ و االنحراؼ باستعماؿ الحؽ و لكني فكرة االنحراؼ التشريعي و فكرتي التعسؼ باستعماؿ الح

ارى اف االنحراؼ اصطالحًا ىو اف تحيد احدى السمطات او نظرية ما عما ىو مرسـو ليا فعاًل 
. و بيذا المعنى ورد قولو تعالى :) و جاءت سكرة الموت بالحؽ ذلؾ ما كنت عنو تحيد ...  (1)

 . و ىذا يعني اف لفظ تحيد مغاير لمفظ الحؽ . (2)( 

ىناؾ جانب مف الفقو يقرر اكثر مف لفظ لعيب االنحراؼ منيا لفظ عيب الغاية او اليدؼ و      
 . (3)ذلؾ الف اليدؼ ىو المصمحة العامة و كؿ مجافاة ليذه المصمحة ىي انحراؼ عف الحؽ 

اف معيار االنحراؼ ىو معيار ذاتي و موضوعي اي يتعمؽ بالنيات و االحكاـ و اذا كاف      
ار يستساغ بالنسبة لالدارة عمى اعتبار اف االشخاص الطبيعيوف ىـ مف يمثموىا اال انو ىذا المعي

قد ال يكوف مقبواًل بيذا الشكؿ بالنسبة لمييئة التشريعية الف المفروض انيا دائمًا تستعمؿ سمطاتيا 
 لتحقيؽ الصالح العاـ حتى و اف انحرؼ البرلماف و اصدر تشريع لنفع او ضر طائفة معينة فال

 بد لو اف يمبس ىذا التشريع لباس المصمحة العامة .
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اذف المعيار الذي يمكف اف توصؼ بو انحراؼ السمطة التشريعية ىو ذو معيار موضوعي       
 و ذلؾ لسببيف : 

: اف الواجب اف تفترض مف الييئة التشريعية و ىي تعمو النزاىة و التجرد عف االفراد الف  االول
االولى ال تصدر اي تشريع ما لـ تتوخى فيو المصمحة العامة ناىيؾ عف اف السمطة التشريعية 
مكونة مف عدد غير قميؿ مف االعضاء يصعب تواطئيـ عمى الباطؿ و ىي ىيئة تنوب عف 

 فييا التنكر عف االغراض الذاتية .االمة فيفترض 

: اف التشريع ليس حالة فردية يمكف اف يظير فييا القصد بشكؿ واضح بؿ ىو مجموعة  الثاني
مف القواعد العامة و المجردة و غير متجية لفرد بعينو انما الى ذوات و صفات و ىنا يصعب 

 . (1)البحث عف النيات 

ة التشريعية يعد اخطر العيوب التي يمكف اف تصيب و اف االنحراؼ في استعماؿ السمط      
التشريع و يرجع ذلؾ الى انو عيب خفي ال يظير بمجرد المقارنة البسيطة بيف نصوص الدستور 
و نصوص التشريع , حيث اف السمطة التشريعية تصدر تشريعًا في ظاىره الصحة و باطنو 

ف حيث الشكؿ و االختصاص و المحؿ الفساد , فالتشريع المعيب باالنحراؼ ىو تشريع سميـ م
لكنو معيب مف حيث الغاية التي سعى المشرع الى تحقيقيا مف وراء اصداره فالسمطة التشريعية 
تحت ستار مف اختصاصاتيا المشروعة تسعى الى تحقيؽ غاية غير مشروعة , كاالضرار بفرد 

و ىذا ما يجعؿ التشريع باطاًل  او فئة معينة بالذات او تحقيؽ فائدة لفرد او فئة معينة بالذات ,
النطوائو عمى االنحراؼ التشريعي , فاالنحراؼ التشريعي ىو عمؿ قصدي مف جانب السمطة 
التشريعية , اي انيا تسعى بارادة حرة واعية الى تحقيؽ غاية اخرى غير تمؾ التي مف اجميا 

 . (2)منحيا الدستور سمطة التشريع 
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كما اف السمطة التشريعية قد تتستر وراء العبارات العامة الظيار اف التشريع قد صدر         
لكي يطبؽ عمى الكافة , و لكننا اذا بحثنا في الغاية الحقيقية مف وراء اصدارىا لمتشريع نجد انيا 

ات اضرارًا بيـ او اف يطبؽ التشريع عمى فرد او فئة معينة بالذ –في الواقع  –كانت تقصد 
لتحقيؽ مصمحة ليـ . و مف ىنا تظير خطورة االنحراؼ التشريعي عمى حقوؽ االفراد و حرياتيـ 
. فالتشريع المشوب باالنحراؼ سميـ في ظاىره باطؿ في باطنو , و ليذا ال يظير ىذا االنحراؼ 

 . (1)لغير المتخصصيف و لكف عيف الخبير بالقانوف ىي التي تكشفو 

و اف اثبات االنحراؼ التشريعي يكوف عف طريؽ القرائف و ليس عف طريؽ الدليؿ الداخمي      
و ذلؾ الف المشرع ال يذكر االسباب الحقيقية مف وراء  –اي البحث في اسباب التشريع  –

في القرائف الخارجية , و  –الثبات االنحراؼ  –اصداره لمتشريع , و مف ىنا كاف يجب البحث 
ث عف الغاية الحقيقية لممشرع عف طريؽ القرائف الخارجية يتفؽ مف المعيار الذاتي ىذا البح

لالنحراؼ , فالبحث في النوايا و االغراض الخفية لممشرع لمكشؼ عف غايتو الحقيقية مف وراء 
اصداره لمتشريع ىو بحث ذاتي , و اثبات االنحراؼ عف طريؽ القرائف ىو الذي يتفؽ مع ىذا 

  . (2)ي المعيار الذات
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 -و بذلؾ يتميز االنحراؼ التشريعي بخاصيتيف :    

 اواًل : انو عيب قصدي

يعد عيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة التشريعية مف العيوب القصدية , و اساسو اف       
تكوف لدى السمطة التشريعية عند اصدارىا القانوف قصد اساءة استعماؿ السمطة و االنحراؼ بيا 

االغراض التي تستيدفيا السمطة التشريعية فيما تقرره مف القواعد القانونية . فمما ال شؾ فيو اف 
تتصؿ بالنوايا التي ابطنيا المشرع , و عبر عنيا مف خالؿ النصوص القانونية التي اقرىا في 
شأف موضوع محدد بقصد تنظيمو . و اذا كاف االصؿ في سمطة المشرع في موضوع تنظيـ 

, اال اف ىذه السمطة حدىا قواعد الدستور التي ال تجيز اىدار ىذه الحقوؽ انيا سمطة تقديرية 
 الحقوؽ و الحد مف نطاؽ االنتفاع بيا .

 ثانيًا : انو عيب احتياطي

كما اف عيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة التشريعية , متصاًل بوجو المصمحة العامة ,       
لو , فاف ثبوت ىذا العيب يعني اف السمطة و التي يستيدفيا كؿ تشريع باعتبارىا غاية نيائية 

التشريعية الممثمة لالمة في مجموعيا لـ تمتـز في تشريع معيف وجو المصمحة العامة , بؿ 
جاوزتو متنكبة اطارىا , منحرفو عف حدودىا . فاف ابطاؿ ىذا التشريع لعيب االنحراؼ انما يصـ 

وانيا في حقيقة الوضع غير امينة عمى السمطة التشريعية بانيا حادت عف المصمحة العامة , 
 مسوؤليتيا .

و ليذا فاننا نالحظ اف القاضي الدستوري حتى في الحاالت التي يتيقف فييا مف اف المشرع      
قد تنكب لوجو المصمحة العامة , فانو ال يؤسس حكمو بعدـ الدستورية عمى عيب االنحراؼ , و 

ور في اوسع معانيو , و ىذا ما يفسر لنا ما درج عميو انما عادة ما يرده الى عيب مخالفة الدست
 .(1)الفقو في وصفو لعيب االنحراؼ بانو عيب احتياطي 
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 المطمب الثاني

 صور االنحراف التشريعي

يخضع الدستور القانوني لقيود معينة بحيث اف ىذا االخير اذا خرج عمييا فانو يكوف         
مخالفا و بالتالي يكوف قانوف غير دستوري و ىذه القيود تتمثؿ في امريف ال ثالث ليما , االوؿ 

الدستور في القانوف الصادر فالدستور يبيف الشروط و االجراءات الشكمية  الشكمية الذي يتطمبو
التي يجب مراعاتيا , و اما القيد الثاني فيو في موضوع القانوف و فحواه و الذي يجب اف يكوف 

. و لذلؾ فاف القانوف الصادر مف السمطة  (1)متفقا مع الدستور واال عد مخالفا في الموضوع 
ى يكوف بمنأى عف مخالفة الدستور ال يكفي اف يراعي الشكؿ الذي يتطمبو التشريعية , و حت

الدستور في القانوف , و انما يجب ايظا اف يكوف متفقا مع موضوعو و فحواه عمى النحو التالي 
:- 

 اواًل : العيوب الشكمية 

 -و تشتمؿ عمى عيبيف و ىما عدـ االختصاص الدستوري و عيب الشكؿ و كاالتي :       

 عيب عدـ االختصاص الدستوري : -1
يقصد بعدـ االختصاص ىو عدـ المقدرة مف الناحية القانونية عمى اتخاذ تصرؼ      

معيف , نتيجة النتياؾ و مخالفة القواعد المحددة الختصاص السمطة صاحبة التصرؼ 
. و ترتبط ىذه الفكرة بمبدأ الفصؿ بيف السمطات , حيث ييدؼ ىذا المبدأ الى تخصيص 

ختصاصات بيف سمطات الدولة الثالثة ) التشريعية و التنفيذية و القضائية ( عمى اال
 . (2)نحو يكفؿ تحديد المسؤوليات و عدـ التدخؿ في ما بيف ىذه السمطات 
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اف يباشر االختصاص  و تستمد ىذ السمطات مصدرىا مف الدستور , بحيث انو ال يجوز      
اال مف قبؿ الجية التي حددىا الدستور , و بالتالي فال يجوز لسمطة منحيا الدستور اختصاصا 
معينا اف تفوض غيرىا في ممارسة ىذه االختصاصات اال بناءًا عمى نص صريح فيو و عمى 

لتشريع ذلؾ يرتكز عيب عدـ االختصاص في المجاؿ الدستوري عمى مخالفة السمطة المختصة با
لقواعد االختصاص التي يرسميا الدستور , و ىذا العيب قد يكوف عضويا او موضوعيا او زمنيا 

 . (1)او مكانيا 

عدـ االختصاص العضوي : و يتحقؽ ىذا العيب في حالة صدور القانوف او النظاـ مف  - أ
 السمطة التي لـ يمنحيا الدستور اختصاصا تشريعيا و االصؿ ىو اف يصدر القانوف مف
السمطة التشريعية و التي يمثميا البرلماف , و ال يجوز الخروج عمى ىذا االصؿ اال 
بنص صريح في الدستور . و لذلؾ فاف السمطة التنفيذية ال يجوز ليا اف تتدخؿ في 

 اعماؿ التشريع اال اذا تضمف في اعماؿ التشريع نصا يمنحيا ىذا الحؽ .
لعيب في حالة خروج المشرع عف نطاؽ عدـ االختصاص الموضوعي : و يتحقؽ ىذا ا  - ب

. و تكوف حاالت عدـ االختصاص الموضوعي  (2)الموضوعي الذي حدده الدستور 
اكثر ظيورا عندما تقـو السمطة التنفيذية بممارسة ميمة التشريع كاستثناء مف االصؿ 
العاـ , حيث تكوف ميمتيا في ىذا المجاؿ محدودة بنصوص دستورية , حيث اف ذلؾ 

استثناء اممتو ظروؼ و اعتبارات معينة ال يجوز التشريع في غيرىا او الخروج  يعتبر
عف المجاؿ المحدد ليا , فاذا تعددت السمطة التنفيذية المحاؿ ليا في الدستور فاف ما 
يصدر عنيا يعتبر مشوبا بعيب عدـ الدستورية لتخمؼ العنصر الموضوعي في 

 . (3)االختصاص 
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 . 464(: د. رمزي الشاعر, القضاء الدستوري في مممكة البحريف , مصدر سابؽ , ص1)

 . 38, ص  2215(: د. مصدؽ عادؿ طالب , القضاء الدستوري في العراؽ , بيروت , 2)

 . 654رقابة دستورية القوانيف , مصدر سابؽ , ص (: د. رمزي الشاعر ,3)



عيب االختصاص الزمني : و يتحقؽ ىذا العيب في حالة اصدار القانوف او النظاـ في  -جػ
. قد يضع الدستور قيدا زمنيا عمى  (1)وقت لـ يكف فيو لمسمطة المختصة الحؽ في تشريعو 

ا لـ تراع السمطة التي تقوـ بتمؾ ممارسة اختصاص التشريع مف قبؿ السمطة التشريعية , فاذ
الميمة القيد الزمني و اصدرت التشريع في وقت لـ يكف ليا حؽ ممارسة ىذا االختصاص , 
عندىا تكوف قد خرجت عف الحد الزمني المحدد دستوريا الصداره , و بالتالي يترتب عمى ذلؾ 

التي تحقؽ فييا تخمؼ القيد مخالفة التشريع لمقيد الزمني الذي جاء بو الدستور . و مف الفروض 
 الزمني في االختصاص اقرار البرلماف لقانوف بعد حمو او انتياء المدة المحددة لو في الدستور .

عيب االختصاص المكاني : و يتحقؽ ىذا العيب في حالة اصدار المشرع القانوني في غير  -د
بعض الدساتير مكانا معينا المكاف الرسمي الواجب انعقاده فيو و الذي حدده الدستور . تحدد 

تمارس فيو السمطة التشريعية التي تتمثؿ في البرلماف , بحيث اذا مارس البرلماف ىذا 
االختصاص خارج النطاؽ المكاني المحدد في الدستور فاف التشريع الذي يصدر في ىذه الحالة 

 .(2)يكوف غير دستوري لمخالفتو قواعد االختصاص المكاني 
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 . 662(: د. رمزي الشاعر , رقابة دستورية القوانيف , مصدر سابؽ , ص 2)



جراءات التي اوجبيا عيب الشكؿ : يقصد بو اصدار القانوف او النظاـ عمى خالؼ اال -2
 الدستور , يستوي ذلؾ في مرحمة اقتراح مشروع القانوف او اقراره او اصداره .

و قد استقر قضاء المحكمة االتحادية العميا عمى الغاء القوانيف لمخالفتيا قواعد الشكؿ و        
االجراءات , و ذلؾ في حالة عدـ تقديـ مشروع القانوف مف قبؿ مجمس الوزراء . فسبب الغاء 

تبنى مبدأ الفصؿ بيف  2225القرار في الفرض المذكور ىو اف دستور جميورية العراؽ 
ت , و قد اختص مجمس الوزراء بتقديـ مشروعات القوانيف ومف ثـ فاف قياـ سمطة اخرى السمطا

 . (1)بتقديـ مشروع القانوف يعد مخالفة دستورية 

ال يكفي العتبار التشريع دستوريا اف يكوف مستوفيا لمشكؿ الواجب اتباعو طبقا لمدستور ,        
الموضوع مع مبادئ التي حددىا الدستور في  و انما يجب اف يكوف ذلؾ التشريع متفقا مف حيث

 . (2)اطار القيود التي وضعيا الستعماؿ السمطة التشريعية لحقيا في سف التشريع 
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 . 192, ص 2222(: د. محمد كامؿ عبيد , نظـ الحكـ في دستور االمارات , اكاديمية شرطة دبي , 2)



 ثانيا : العيوب الموضوعية 

و ىي تشتمؿ عمى عيبيف : و ىما عيب المحؿ و عيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة        
 التشريعية , و كاالتي :

عيب المحؿ : يقصد بالمحؿ ىو موضوع القانوف او مضموف نصوصو , و يقصد بو  – 1
مخالفة التشريع في محمو لنص مف نصوص الدستور التي ترسـ لممشرع سمطة محددة او مقيدة 
لو و لو صور متعددة , و مف امثمة ذلؾ في حالة قياـ المشرع عند اصدار التشريع بالتمييز بيف 

نتماء المذىبي , لذا فاف محؿ التشريع يخالؼ مبدأ المساواة او تطبيؽ نص االفراد عمى اساس اال
 . (1)عقابي عمى متيـ باثر رجعي 

و قد تناوؿ د. السنيوري بحث عنصر او ركف المحؿ في القانوف فذىب الى انو حتى       
ر يكوف عمؿ التشريع غير مخالؼ لمدستور باالضافة الى عدـ مخالفتو لنص مف نصوص الدستو 

 .(2)اال يخالؼ مبدأ الفصؿ بيف السمطات باف يكوف التشريع عاما مجردا 

عيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة : يتعمؽ ىذا العيب بالغاية او االسباب الموجبة  – 2
 لمتشريع و يتمثؿ في ثالث صور كالتي :

 تحقيؽ مصمحة غير المصمحة العامة ) تحقيؽ مصمحة خاصة ( . - أ
تحقيؽ غير الغاية المحددة التي استيدفيا المشرع الدستوري مف ايراد نص معيف )   - ب

 تجاوز قاعدة تخصيص االىداؼ ( .
تنظيـ البرلماف لمحقوؽ او الحريات العامة : فبدال مف تنظيـ ىذه الحريات بقانوف يقـو  - ت

ا امرا المشرع باىدار جوىر ىذه الحقوؽ او الحريات او االنتقاص او يجعؿ التمتع بي
 . (3)شاقا 
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(: د. محمد رفعت عبد الوىاب , رقابة دستورية القوانيف و المجمس الدستوري في لبناف , الدار الجامعية لمطباعة و 1)

 . 143, ص 2222النشر , بيروت , 

 . 197ص – 196(: د. محمد ماىر ابو العينيف , مصدر سابؽ , ص2)

 . 154ص – 153(: د. محمد رفعت عبد الوىاب , مصدر سابؽ , ص3)



 المطمب الثالث

 الرقابة عمى االنحراف التشريعي

اف مبدأ عمو الدستور يتطمب اف تحتـر السمطات العامة التي انشاىا الدستور الختصاصاتيا      
 الدستورية وذلؾ لما ليذا الدستور مف سمو وعمو مطمؽ

ولكف قد يصبح ىذا المبدأ بغير ذي قيمو اذا لـ يتحقؽ نوع مف الرقابة عمى القوانيف       
وص الدستور . و يثور تساؤؿ ىنا و ىو اذا كاف الصادرة و التأكد مف عدـ مخالفتيا لنص

البرلماف يمثؿ الشعب ىو الذي يقوـ باصدار تمؾ القوانيف , فكيؼ يمكف مراقبتو في القوانيف 
الصادرة عنو ؟ رغـ ذلؾ اال انو انتيى الفقو الدستوري , و كذلؾ الواقع العممي في اغمب 

القوانيف , و ذلؾ لضماف عمو الدستور و  الدساتير , الى ضرورة ايجاد الرقابة عمى دستورية
 .(1)احترامو 

و قد اختمؼ القائموف بوجوب رقابة دستورية القوانيف في الييئة التي يمكف اف تتولى الرقابة      
 فبعضيـ قالو باف يعيد بالرقابة لييئة سياسية و البعض االخر قالوا باف تعيدالى ىيئة قضائية .

 فرعيف : و سوؼ نقسـ ىذا المطمب الى

 اواًل : الرقابة السياسية :

الرقابة السياسية ىي رقابة وقائية تسبؽ صدور القانوف و مف ثـ تحوؿ دوف صدوره اذا       
خالؼ نصا في الدستور و تقوـ بيا لجنة سياسية يتـ اختيار اعضائيا بواسطة السمطة التشريعية 

 . (2)عمى مشروعات القوانيف او باالشتراؾ مع السمطة التنفيذية , فالرقابة تمارس 
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ات (: د. محمد رفعت عبد الوىاب و د. ابراىيـ عبد العزيز شيحا , النظـ السياسية و القانوف الدستوري , دار المطبوع1)
 . 514, ص  1998الجامعية , االسكندرية , 

 . 69, ص 1995,  1(: د. عبد العزيز محمد سميماف , رقابة دستورية القوانيف , ط2)



 تتميز الرقابة عمى دستورية القوانيف بواسطة ىيئة سياسية باالمور التالية :         

انيا رقابة سابقة عمى صدور القانوف ال تيدؼ الى التحقؽ مف مدى دستوريتو , و ليست  – 1
رقابة الحقة عمى صدور القانوف كما ىو الحاؿ عميو في الرقابة القضائية , وبالتالي فاف ىذه 

 الرقابة تيدؼ الى الحيمولة دوف صدور القانوف المخالؼ لمدستور .

اف يتوالىا ليس ىيئة قضائية تتكوف مف قضاة كما ىو الحاؿ في و تتميز الرقابة السياسية ب – 2
الرقابة القضائية , بؿ يتولى ميمة ىذه الرقابة ىيئة سياسية , يكوف اختيار اعضائيا بواسطة 

 . (1)السمطة التشريعية وحدىا او باالشتراؾ مع السمطة التنفيذية 

مبدأ الفصؿ بيف السمطات , باعتبار ىذا و تتميز الرقابة السياسية بانيا تستمد اساسيا مف  – 3
المبدأ يقوـ عمى انو ال يجوز لمسمطة القضائية التدخؿ في اعماؿ السمطة التشريعية , و بيذه 
الرقابة يتمكف البرلماف مف تفادي سيطرة القضاء و تدخمو و بالتالي فاف ىذه الرقابة تتفادى 

 . (2)الصداـ بيف السمطات 

الرقابة السياسية اال انيا تعرضت لسياـ النقد مف قبؿ فقياء القانوف و اىـ رغـ ما تمتاز بو       
 -تمؾ االنتقادات :

اف الييئة السياسية التي تقـو بميمة الرقابة عمى دستورية القوانيف ليست بمنأى مف الخضوع  – 1
قد يتـ لمنزوات السياسية و ىذا يفسر الغاية مف تقرير الرقابة , حيث اف تشكيؿ ىذه الييئة 

بالتعييف مف جانب البرلماف , او باالنتخاب مف قبؿ الشعب و بال شؾ االخذ بيذه الطريقة في 
 . (3)تشكيؿ ىذه الييئة يشكؿ خطورة عمى استقالؿ ىذه الييئة و بالتالي حيادىا و نزاىتيا 
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 . 516(: د. محمد رفعت عبد الوىاب و د. ابراىيـ عبد العزيز شيحا , مصدر سابؽ , ص1)

 . 164(: د. محمد كامؿ عبيد ,مصدر سابؽ , ص2)

 . 97(: د. رمزي الشاعر , مصدر سابؽ , ص3)



افتقار القائميف عمى امر ىذه الييئة لمقدرة الفنية عمى بحث و دراسة المشاكؿ القانونية حيث  – 2
اف ىذه الرقابة تتميز بطبيعة قانونية خاصة تفترض في القائميف بيا ضرورة توافر الكفاءة 

 ور.القانونية المكاف تحديد مدى تطابؽ القوانيف التي تصدرىا السمطة التشريعية مف احكاـ الدست

كيفية تشكيؿ ىذه الييئة , حيث انو حتى يمكف اف تحقؽ الفاعمية لما تقوـ بو , ال بد اف  – 3
تتوافر لدى اعضائيا الحيدة و االستقالؿ عف باقي السمطات , و لكف بما اف ىذه الييئة يتـ 

يؤدي تشكيميا بواسطتو فانو و بال شؾ سوؼ تكوف متاخرة باتجاىات االغمبية في البرلماف , مما 
 . (1)الى خمؽ تصادـ بينيا و بيف غيرىا مف السمطات في الدولة 

 ثانيًا : الرقابة القضائية

نظرا لالنتقادات التي ساقيا الفقياء لمرقابة السياسية , و التي اثبتيا الواقع العممي , اتجو        
الفقو الدستوري الى الرقابة القضائية كمالذ لضماف دستورية القوانيف , مف خالؿ ما تتصؼ بو 

التكويف القانوني  ىذه الرقابة بالحيدة و االستقالؿ , و عدـ تاثر اعضائيا باالىواء السياسية , و
 الذي يؤىميـ لممارسة دورىـ عمى اكمؿ وجو .

و الرقابة القضائية يقصد بيا ) اف يتولى القضاء فحص دستورية القوانيف الصادرة عف      
 . (2)البرلماف , لمتحقؽ مف مطابقتيا او مخالفتيا لقواعد الدستور( 

ة القضائية في اف االولى سابقة عمى صدور لذلؾ فاف الفرؽ بيف الرقابة السياسية و الرقاب      
القانوف اما الثانية فانيا تفترض صدور ذلؾ القانوف الغير دستوري لكي تتمكف مف ممارسة دورىا 
في الرقابة و بالتالي فاف الرقابة القضائية تعطي القاضي الحؽ في التحقؽ مف تطابؽ القانوف مع 

 . (3)رلماف لالختصاصات احكاـ الدستور لكي يقؼ عمى مدى التزاـ الب
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 و يعرض الفقو الدستوري ثالثة طرؽ لممارسة الرقابة القضائية عمى دستورية القوانيف و ىما :   

 الرقابة عن طريق الدعوى االصمية : – 1

حيث انو في ىذه الطريقة تكوف الرقابة مركزية فيعيد الرقابة لجية قضائية واحدة يكوف         
اصمية مباشرة اماـ المحكمة الدستورية العميا او المحكمة العميا , ففي الحؽ لممواطف رفع دعوى 

ىذه الصورة يقوـ صاحب الشأف بمياجمة القانوف الذي يدعي عدـ دستوريتو طالبا الغاءه 
 لمخالفتو نصوص الدستور و ىكذا فاف ىذه الطريقة تتميز بانيا طريقة ىجومية و ليست دفاعية. 

 الرقابة عن طريق الدفع الفرعي : – 2

في ىذه الطريقة القضائية ال ترفع دعوى اصمية مباشرة اللغاء القانوف لعدـ دستوريتو , و         
انما يثور دستورية القانوف بطريقة فرعية اثناء نظر قضية اصمية معروضة اماـ احدى المحاكـ . 

محكمة جنائية او مدنية او ادارية و ىناؾ حيث اف ىذه الطريقة تفترض وجود دعوى اصمية اماـ 
قانوف معيف مطموب تطبيقو في ىذا النزاع حينئذ يقـو الخصـ المطموب تطبيؽ القانوف عميو 
بالدفع بعدـ دستورية ذلؾ القانوف . فاذا ما تاكد قاضي الموضوع مف جدية ذلؾ الدفع و انو 

ا فقط يمتنع عف تطبيقو في القضية يخالؼ الدستور , فال يقـو بالغاء ذلؾ القانوف , و انم
 المطروقة . و اىـ ما تتميز بو ىذه الرقابة انيا ال تتعارض مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات .

 الرقابة عن طريق الدفع المقترن بدعوى عدم الدستورية ) الجمع بينيما ( : – 3

يث انو يمكف اثناء نظر ىناؾ دساتير بينت الجمع بيف الطريقتيف االلغاء و االمتناع , ح        
دعوى قضائية يراد فييا تطبيؽ قانوف معيف اف يدفع احد افراد الدعوى بعدـ دستورية القانوف 
المراد تطبيقو في ىذه الدعوى اماـ ذات المحكمة التي تنظر فييا , فال تتعرض المحكمة لمفصؿ 

انوف الى محكمة اخرى في ىذا الدفع بؿ توقؼ نظر الدعوى , و يحاؿ الطعف بعدـ دستورية الق
 . (1)تختص بالفصؿ في دستورية القوانيف , ويكوف لمحكـ الصادر حجية مطمقة عامة 
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 اخلامتت
وفي نياية المطاؼ ال بد اف نبيف اف السمطة التشريعية تتأثر عند اصدارىا لمقوانيف      

بمجموعة مف العوامؿ المحيطة بيا , و ىذه العوامؿ تتمثؿ في تدخؿ السمطة التنفيذية في عمؿ 
السمطة التشريعية , و ايظا المجاف البرلمانية التي يسيطر عمييا حزب االغمبية الحاكـ , و مف 

جماعات الضغط التي تسعى لمتاثير عمى اعضاء البرلماف لتحقيؽ  –ايظًا  –اىـ ىذه العوامؿ 
 مصالح ذاتية , كما اف االحزاب السياسية تؤثر عمى السمطة التشريعية .

اف معيار االنحراؼ في استعماؿ السمطة التشريعية قد اثار خالفًا في الفقو , فمنيـ مف       
, و منيـ مف يرى انو معيار ذاتي , و لكننا في الواقع ايدنا الرأي الذي  يرى انو معيار موضوعي

ذىب الى اف معيار االنحراؼ التشريعي ىو معيار ذاتي , و ذلؾ الف البحث في نوايا المشرع 
الخفية لمكشؼ عف الغاية الحقيقية لممشرع مف وراء اصداره لتشريع ما ىو يجعؿ معيار االنحراؼ 

اما اثبات االنحراؼ التشريعي فانو يكوف عف طريؽ القرائف و ليس عف طريؽ معيارًا ذاتيًا . 
الدليؿ الداخمي و ذلؾ الف المشرع ال يذكر االسباب الحقيقية مف وراء اصداره لمتشريع . و اف 
الجزاء الذي يترتب عمى االنحراؼ التشريعي ىو بطالف التشريع المشوب بيذا االنحراؼ مف يوـ 

 و ليس مف يـو الحكـ بعدـ دستوريتو . صدور ذلؾ التشريع

اف الحد العاـ لمرقابة عمى دستورية القوانيف و الذي ال يمكف لمقاضي الدستوري اف         
يتطرؽ اليو ىو البحث في مالئمة التشريع سواء مف حيث ضرورة التشريع او عدـ ضرورتو او 

ئمات المتروكة لممشرع و التي ال الحاجة اليو او اختيار وقت اصدار التشريع , فكؿ ىذه المال
يجب اف يتطرؽ الييا , و بيف رقابة المالئمة و التي يحظر عمى القاضي الدستوري التطرؽ الييا 

. 

 

 

 

 



 النتائج
التشريعية والرقابية العميا, ويمارس االختصاصات  االصؿ اف مجمس النواب ىو السمطو - 1

( مف الدستور, والمواد االخرى ذات الصمو , وبذلؾ ال يجوز 61المنصوص عمييا في المادة )
اف تتخذ السمطة التشريعية مف اختصاصيا ستارًا الخفاء نواياىا في الخروج بيذا التنظيـ عف 

 حقيقة االغراض التي كانت يجب اف تتوخاىا .

اف االنحراؼ في استعماؿ السمطة التشريعية يعد اخطر العيوب التي يمكف اف تصيب  – 2
التشريع و يرجع ذلؾ الى انو عيب خفي و اف اثباتو يكوف عف طريؽ القرائف و ليس عف طريؽ 

 الدليؿ الداخمي و ذلؾ الف المشرع ال يذكر االسباب الحقيقية مف وراء اصداره لمتشريع .

ف لمرقابة عمى دستورية القوانيف و ىي الرقابة السياسية ) السابقة ( و الرقابة ىناؾ طريقتي – 3
القضائية ) الالحقة ( , و اذا كاف قد ثبت نظريًا و عمميًا الدور الفعاؿ الذي تقـو بو الرقابة 
القضائية في حماية الدستور فانو يجب عدـ االغفاؿ عف الدور الذي يمكف اف تمعبو الرقابة 

 و ذلؾ بتفعيؿ دور البرلماف في الدولة عندما يتـ عرض مشروع قانوف عميو . السياسية

 التٌصياث
اف مجمس االتحاد لـ يكف لو دور فعاؿ , و اقتصر دوره عمى االستشاره في القوانيف  – 1

المتعمقة بالمسائؿ العامة و ىذا يعني اف قياـ مجمس االتحاد معمؽ عمى صدور قرار مف مجمس 
, و في حاؿ عدـ صدور ذلؾ القرار فال يقوـ مجمس االتحاد . لذلؾ نرى ضرورة  النواب القادـ

اف يعالج ىذا الموضوع و اف يتضمف التعديؿ الية تشكيؿ مجمس االتحاد و اختصاصاتو و 
 العالقة بيف المجمسيف مف اجؿ ضماف استقرار النصوص التي تنظمو .

مبادئ الدستور , اي اف تخضع لمجزاء توقيع الجزاء عمى القانوف الذي خالؼ نصوص و  – 2
اذا ما خالفت قواعد الدستور شكاًل او موضوعًا . و ىذا الجزاء يتمثؿ في الغاء او ابطاؿ القانوف 

 او بعض نصوصو المخالفة لمدستور .
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