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 ءاالْذا

 

 انى يٍ عهًرًُ انُجاح ٔانصثش

 انى يٍ افرقذْا فً يٕاجٓح انصعاب ٔنى ذًٓهٓا انذٍاج ألسذٕي يٍ دُآَا 

انًٕٓو اسثخ فً تذش  انى يا اَا فٍّ ٔعُذيا ذكسًَٕ ألصمانى يٍ عهًرًُ ٔعاَد انصعاب 

 يٍ االيً ...... ايً سدًٓا هللا فدُآَا نٍخف

عهٍح درى كثشخ ...  دٍاذً ٔطشٌقً ٔجٓذ نًساعذذً ٔذعةانى يٍ كاٌ سثة فً ٔجٕدي ٔسسى 

 أتً

 اخٕاذً االعضاء ٔانى اخٕاًَ 

 انزٌٍ ساعذًَٔ عهى اَجاص ْزِ انثذث انى اساذزذً ٔصيالئً 

نً طشٌقً , ساَذًَٔ ٔذُاصنٕا عٍ دقٕقٓى إلسضائً ٔانعٍش فً  أضاءٔاانى اصذقائً انزٌٍ 

 ُْاء

 نكى كم انذثح ٔانًٕدج 
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 انشكش ٔانرقذٌش

هّ ضف) أ.و.د ادًذ فاضم ( دٍث كاٌ نر انفاضم ألسرارياذٕجّ تعًٍق ٔخانص انشكش ٔانرقذٌش 

انٍُشج . فال ٌثخم تذًذِ َٔصائذّ . نزنك  تأفكاسِعهى  ْزا انثذث اكثش االثش فً اثشائّ  تاألششاف

 اشكشِ انشكش انعًٍق.

عضاء نجُح انًُاقشح قسى انقإٌَ ٔخصٕصا ا ألساذزجٔاذقذو تانشكش ٔاالدرشاو ٔانرقذٌش 

 انًٕقشٌٍ .

ْزا  إلكًالٔاذقذو تانشكش انجضٌم انى يكرثح انقإٌَ ٔانعهٕو انسٍاسٍح نًا اتذِٔ نً يٍ يساعذِ 

 انثذث

أ ساْى فً اتذاء انُصخ  انًساعذجٔال ٌفٕذًُ اٌ اذٕجّ تانشكش ٔانرقذٌش انى يٍ قذو نً 

 ٔانًشٕسج فً يسٍشذً انعهًٍح.
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 الملخص

علوية بالغة .كونو يتعلق اوال حبماية  موضوع الرقابة القضائية على دستورية ادلعاىدات الدولية امهية حيتل           
التشريع الدويل , ىذه اضافة اىل ان ىذه الرقابة من الدول بصورهتا  مالدستور وقدسيتو ال اما التشريع الوطٍت لكن اما

ومل ادلثالية تشكل سدا منيعا امام اي خرق لسيادة الدولة ومصاحلها , اذا ما علمنا ان الكثَت من الدول مل هتدد مصاحلها 
 فعل ادلعاىدات اليت ابرمتها.ديس استقالذلا وسيادهتا اال ب

ىات متعددة يف تنظيمها ذلذا النوع من الرقابة , فمنها اسندىا للسلطة التشريعية )التصديق( نت الدساتَت اذباىذه وتب
ومنها من تركها للقضاء باعتباره السلطة  ادلختصة بالفصل يف ادلنازعات واحلارس االمُت على القانون وتطبيقو . ومن 

 سها اىل جانب اختصاصات اخرى .سبار )اجمللس الدستوري( مستقلةالدساتَت من اسند ىذه ادلهمة ذليئة 

لكن االشكال يشار بالنسبة للدساتَت اليت تسند  مهمة الرقابة ال القضاء وال ذليئة مستقلة  . بل مل سبدد اصال القيمة 
القانونية للمعاىدة بالنسبة للتشريع الداخلي واكتشف برقابة السلطة التشريعية . وبتفاقم االشكال يف ظل ىذه الدساتَت 

عدم استقالل السلطة التشريعية وتبعيتها  للسلطة التنفيذية او نتيجة لعدم اخلربة واالختصاص ومثل ىذه االشكال بفعل 
 ال تعاين منو العديد الربدلانات العربية .
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 المقدمة

 الرسل وعلى ال بيتو االتقياء. , وصل على زلمد خامت ءالواال الطولي احلمد هلل ذ    

لذا سوف اكتب عنو يف السطور القليلة القادمة متمنيا من اهلل ان ادلوضوعات اذلامة  ان ىذا ادلوضوع منما ال شك فيو 
على صفحة فضية كلمات ذىب تشع   ال كتبوز على رضاكم وابدأ شلسكا بالقلم مستعينا باهلل . وحيينال اعجابكم 

 لغتنا العريب لغة القران الكرًن ... اما بعد ... بنور ادلعرفة باحرف

خضوع  فان موضوع ىذا البحث وادلعنون بالرقابة القضائية على مشروعية ادلعاىدات الدولية ىو ليعاجل صفة اساسية فكرة
اخلي تضمها ادلعاىدات الدولية للرقابة القضائية ضمانا وربقيقا  دلبدأ ادلشروعية . فادلعاىدات الدولية على مستوى الد

اغلب النظم القانونية يف مرتبة القوانُت والتشريعات العادية . ومن مث فهي زبضع من الناحيتُت االجرائية ادلوضوعية 
الدولة احًتام القواعد االجرائية  وادلوضوعية ادلتصلة بادلعاىدات  ومؤسساتللدستور. وبالتايل فانو حيب على السلطات 

قضاء الداخلي يف اغلب ذىب العدة  ألسبابق او انتهاك  ذلذه القواعد , ولكن نظرا الدولية واال يكون ىنالك خر 
رقابة قضائية حبجة اهنا تنتمي اىل طائفة االعمال ادلسماة  أليالدولية وعدم خضوعها  ادلعاىداتدول العامل اىل ربصُت 

ة  حىت تلك اليت عرفت الرقابة على السيادة . وطلب ىذه الفكرة مسيطرة سباما على كافة االنظمة القضائي بأعمال
دستورية القوانُت ) الرقابة الدستورية( ومع تزايد وتشابك العالقات الدولية مع القواعد الدستورية او اهنائها , ومن ىذه 
قمت بتقسيم حبثي اىل مبحثُت ومن مث تقسيم كل مبحث اىل مطلبُت , االول التعريف بالرقابة القضائية وادلعاىدات 

الثاين فقد تناولت يف ادلطلب االول منو  ثية وادلطلب الثاين التصديق على ادلعادات الدولية واجراءاتو , اما ادلبحالدول
 انواع الرقابة القضائية رقابة االلقاء ورقابة االمتناع , اما ادلطلب الثاين فقد جاء دبطابقة ادلعاىدة للدستور.
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 المبحث االول

 الدولية والرقابة القضائيةالتعريف بالمعاهدات 

نتعرف يف ىذه ادلبحث اىل تعريف ادلعاىدات الدولية والرقابة القضائية باعتبارىا حجر الزاوية اليت ترتكز عليو دراستنا 
اىل اجراءات التصديق على ادلعاىدات الدولية . وبناء على ذلك فقد قسمت ادلبحث اىل مطلبُت  قطر تتوحبثنا . ومن مث 

 التايل :وعلى النحو 

 

 التعريف بادلعاىدات الدولية والرقابة القضائيةالمطلب االول :

 التعريف بادلعاىدات الدولية الفرع االول: 

 التعريف بالرقابة القضائيةالفرع الثاني : 

 اجراءات التصديق على ادلعاىدات الدوليةالمطلب الثاني : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 المطلب االول

 والرقابة  القضائيةالتعريف بالمعاهدات الدولية 

 الفرع االول :  المعاهدات الدولية

بذاهتا واليت يلجأ اليها   ان ادلعاىدات الدولية تعد من مصادر القانون الدويل العام اي تلك القواعد القانونية القائمة      
 ادلعاىدة الدولية  .وديكن تعريف(1)ادلكلف بتسوية ادلنازعات مباشرة وذلا االولوية واالغلبية بالتقدم على ادلصادر االخرى 

كانت النتيجة اليت   وأياباهنا )اتفاق دويل يعقد بُت دولتُت او اكثر ( . وخيضع للقانون الدويل سواء وثيقة واحدة او اكثر 
انو قد حصر االتفاق  الدويل على الدول فقط دون مشولو  (3).وىذا التعريف ينتقده بعض الفقو على سند (2)تطلق عليها 

قية اشخاص القانون الدويل العام مثل ادلنظمات الدولية ادلتعددة السيما اهنا قد ثبتت ذلا الشخصية القانونية الدولية لب
دفع واخص ىذه االتفاقية ان تتضمن ادلادة الثالثة  فيما يقوم من معاىدات  فيما بينها وبُت الدول , وان ذلك ىو ما

القانون الدويل من غَت الدول تتمتع بقوة ملزمة يف ضوء احكام القانون الدويل  فيها ) ان االتفاقيات ادلربمة بُت اشخاص
 تعريف ادلعاىدة الدولية بُت ثالثة اذباىات , اذباه النظر يف االتفاق ان يكون مقصودا بُت وانقسم الفقو يف العام.

االذباه تعرف ادلعاىدة الدولية باهنا )) توافق ارادة  ىذااشخاص القانون الدويل ودون ان يشًتط فيو الكتابة وعلى سبب 
. (4)شخصُت او اكثر من اشخاص القانون الدويل العام على احداث اثر قانوين معُت طبقا لقواعد القانون الدويل العام ( 

 ادا . وحسب ىذاما االذباه الثاين فاشًتط يف ادلعاىدة الكتابة . وان يكون اطرافها شلن يطبق عليهم وصف الدول ربدي
االذباه تعر ف ادلعاىدة باهنا ) كل اتفاق دويل يربم كتابة بُت الدول وجيري عليو القانون الدويل , سواء كان زلررا يف وثيقة 

.وتبٌت االذباه الثالث طريقا (5) فريدة او وثيقتُت  او عدة وثائق مرتبطة فيما بينها وكيفما كان  االسم اخلاص ادلطلق عليها
االذباىُت السابقُت حيث اشًتط يف اطراف ادلعاىدة ان تكون من الدول دون ان يشًتط يف اطراف ادلعاىدة  وسط بُت

ان تكون من الدول دون ان يشًتط الكتابة وعلى حسب ىذا االذباه تعرف ادلعاىدة ) اتفاقات تعقدىا الدول بفرض 
 .خلق او تعديل او اهناء عالقة قانونية دولية (

                                                           

 , دار احلامد للنشر. 29عليها / ص  والرقابة  الدوليةدستورية ادلعاىدات , د. سلوى اضبد  ميدان ادلفرجي  (1)
 . 29ترصبة د. عصمت عبد اجمليد التفاقية فينا للمعاىدات الدولية ادلنشورة على موقع النت / رللد القانون الدويل العام ص  (2)

http/hrlibrary.umn.edu/Arabic.treaty.com 
 . 139م ص 1999القانون الدويل العام دار النهضة العربية , سنة  د. زلمد مصطفى يونس / د. صاحل بدر الدين :( 3)     
 . 117الوسيط يف القانون الدويل العام ص  –د. اضبد علوش (4)     
 ادلقدمة . –حبث يف القانون الدويل العام  –د.عبد القادر (5)     
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 الرقابة القضائية الفرع الثاني :

ادلعاىدات الدولية فقد نال اىتمام الفقو القانوين من خالل ما  ودستوريةان ربديد مفهوم الرقابة القضائية على مشروعية 
طرحو من مفاىيم زلددة ذلا . فقد عرف البعض الرقابة القضائية باهنا ) عملية من خالذلا تستطيع احملاكم اخضاع اعمال 

 وموافقاهتاالدولية ادلشرعُت لالختيار دلعرفة مدى مشروعية ادلعاىدات  باألخصوتصرفات الوكاالت احلكومية االخرى 
.وعرفها اخرون بان الرقابة القضائية ىي) البت يف (1)للمبادئ الدستورية االساسية واعالن ادلواد ادلخالفة الغية باطلة (

.وذىب (2)مصَت قانون ما من حيث كونو سلالف الدستور او ال خيالف الدستور يعود ذليئة قضائية اي اىل احملكمة ( 
وضعيتها االصلية وبناءا على طلب من ذي  دبقتضىيف تعريف الرقابة القضائية اىل اهنا ) حق احملاكم  البعض االخر

مصلحة بتفحص قانون ما للتحقق من مدى توافقو مع دستور البالد , ومن مث االمتناع عن تطبيق ىذه القانون او الغائو 
ديكن القول ان الرقابة القضائية تتمثل بتويل ىيئة .لذلك (3)على حسب االحوال اذا ثبت ذلا تعارضو مع الدستور ( 

قضائية مراقبة دستورية القوانُت ليتحقق من مطابقة احكامها للدستور وىذه يشمل اجلهة اليت جعل الدستور من 
 .(4)ا دستوريا متخصصا اختصاصها للرقابة على دستورية القوانُت عندما تكون الرقابة مركزية اي قضاء

 

 المطلب الثاني

 اجراءات تصديق المعاهدة الدولية

داخل  ادلختصةول على اقرار السلطات احلصيعترب التصديق على ادلعاىدة ذلك التصرف القانوين الذي يعقد بو      
الدولة ادلتعاىدة اليت مت التوقيع عليها, وىذه السلطات اما لرئيس الدولة منفردا او لرئيس الدولة مشًتكا مع السلطة 

ا لكل دولة اجراءات وطنية تعتمد عليها فب عملية التصديق على ادلعاىدة واما السلطة التشريعية لوحدىا كمالتشريعية , 
, ومع ان النصوص القانونية زبتلف اختالفا  بُت دولة واخرى  اال اهنا تشًتك يف ادلصادقة على ادلعاىدة من اجل انقاذىا 

التصديق بانو ))القبول(( ))االقرار((  1969لقانون ادلعاىدات لسنة /ب من اتفاقية فينا 1/2.وقد نصت ادلادة (5)
ادلعاىدة ,  بإحكام((. ويعترب التصديق من احدى الوسائل اليت تعرب من خاللو الدول عن ارتقائها عن االلتزام االنضمام))

                                                           

 .  28/12/2005يف  4012لعدد يف جريدة الوقائع العراقية ا 2005 نشر دستور صبهورية العراق الدائم لسنة  (1)
 . 1972 –بغداد  –,مطبعة شفيق  2د. منذر الشاوي . القانون الدستوري. نظرية الدستور ج  (2)
 . 94-93,  2004 –, اربيل  1ضمانات حقوق االنسان يف اقليم كردستان  ط  -يعقوب عزيز قادر( 3)     
 . 80ص  –مصدر سابق  – د.سلوى اضبد ميدان ادلفرجي( 4)     
 . 269,االردن , ص  2009 , دار الثقافة والنشر والتوزيع  4عبد الكرًن علوان, الوسيط يف القانون الدويل العام , ط ( 5)     
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جاء يف اتفاقية   , وىذه مالكن التصديق يعترب اجراء واجب االتباع حىت تصبح ادلعاىدة نافذه وذلك يف حاالت معينو 
 (. )تعرب الدولة عن ارتقائها االلتزام دبعاىدة بالتصديق عليها يف احلاالت التالية:14ادلعاىدة يف ادلادة ) فيينا لقانون

 اونصت ادلعاىدة على انو يتم التعبَت عن تلك ادلوافقة بالتصديق . -1
 او.تضاء التصديق قد اتفقت على اق ادلتفاوضةتثبت بطرق اخرى على ان الدول  -2
 او.توقيع شلثل الدولة على ادلعاىدة مع جعلها مرىونة بالتصديق  -3
بيان نية الدول يف توقيع ادلعاىدة مع جعلها مرىونة بالتصديق من وثيقة تفويض شلثليها ام يتم التعبَت عنها اثناء  -4

 .(1)ادلفاوضات 

 -الدائرة الدولية دبسوغات عديدة امهها :ولقد صاغ الفقو ضرورة التصديق على ادلعاىدات , لتنفذ يف 

 ي واعادة النظر قبل االلتزام هنائيا بادلعاىدة.اعطاء الدولة فرصة اخَتة للًتو  -1
قد يثور من خالف حول حقيقة ابعاد التفويض ادلسموح للمفوضُت عن الدولة يف التفاوض وتوقيع  ذبنب ما -2

 ادلعاىدة . 
 التشريعية  ةيف االنظمة الدديوقراطية اليت تشًتط موافقة السلط لشعباتاحة الفرص لعرض ادلعاىدة على شلثلي ا -3

.والتصديق من حيث الشكل ال خيضع يف (2)ى كل ادلعاىدات او على ادلهمة منها قبل تصديق رئيس الدولة عليها عل
اليت مت التوقيع االصل لصورة شكلية معينو فيجوز ان يكون صرحيا كما جيب ان يكون ضمنيا كالبدء يف تنفيذ ادلعاىدة 

ئيس الدولة تتضمن نص ادلعاىدة ووعدا تسمى ) وثيقة التصديق ( تصدر عن ر عليها . وىو عمل يثبت يف وثيقة مكتوبة 
يف اجتماع  ديرر على اثره زلضر يسمى زلضر تبادل التصديقات  الوثائق ىذه اينهبذىا وتتبادل الدول فيما جازما بتنفي

عليها يف ذات لدى منظمة دولية متفق  معينهاحكومة دولة  دع لدىة فان وثائق التصدي تو ويف حالة ادلعاىدة متعدد
داع العدد ادلتفق عليها . او اي العدد السابق التصديق او ايداعاء من تاريخ  تبادل داع  وابتدادلعاىدة وتسمى جهة االي

منها لنفاذ  ادلعاىدة, تكتب ادلعاىدة  وجودا قانونية وتتخذىا صبيع الدول اليت صادقت عليها . من ذلك فيجب عدم 
ون على ىو اجراء داخلي يهدف اىل اخفاء صفة القان فاإلصدارلط  بُت االصدار والتصديق  على ادلعاىدة .اخل

                                                           

 . 73-72, اجلزائر ,ص  2005صبال عبد الناصر مانع , القانون الدويل العام, العلوم للنشر والتوزيع (1)
 . 269ص عبد الكرًن علوان ,لنفس ادلصدر السابق , ( 2)
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ادلصادق عليها وحىت تستطيع الدولة الوفاء بالتزاماهتا ادلًتتبة على التصديق . اما التصديق  ىو اجراء دبلوماسي ادلعاىدة.  
 .  (8)يثبت التزام  الدولة ذباه  الدول االخرى اال طراف يف ادلعاىدة 

 الحكمة من التصديق

ىذه ادلعاىدة من حقوق والتزامات  نما تتضميف  للتفكَتاعطاء الفرصة لكل دولة قبل االلتزام هنائيا بادلعاىدة  -1
خاصة اذا كان موضوعها ديس ادلصاحل العليا للدولة . فليس من ادلصلحة ان تتسرع الدولة يف ىذه احلالة يف 

 .(2)قبوذلا واالرتباط هبا قبل التدبر والتفكَت 
اذ من ادلعلوم ان فسح اجملال امام السلطة التشريعية لالطالع على ادلعاىدة ودراستها من جوانبها ادلختلفة .  -2

جهة التفاوض لغرض ابرام ادلعاىدة يف السلطة التنفيذية يف الدولة .وزبتص ىذه السلطة ايضا بالتوقيع على 
الدولة  دورا يف عملية ابرام  ء سلطة اخرى يفادلعاىدة بعد اصلاز مرحلة التفاوض لذا يكون من احلكمة اعطا

 .(3) ادلعاىدة بعد توقيعها من قبل السلطة التنفيذية

 شكل التصديق :

يتم التصديق على ادلعاىدة يف صورة وثيقة مكتوبة صادرة من رئيس الدولة باعتباره صاحب سلطة ابرام ادلعاىدات اليت 
تتضمن ادلوافقة على ادلعاىدة والتعهد بالعمل على تنفيذىا ولكي حيدث التنفيذ اثارة يف اجملال الدويل تقوم الدولتان طرفا 

ا يف حالة ادلعاىدة الثنائية .اما فيما خيص ادلعاىدات اجلماعية او متعددة األطراف ادلعاىدة بتبادل وثيقيت التصديق وىذ
فيتم ايداع وثائق التصديق اخلاصة هبا لدى احدى الدول اطراف ادلعاىدة اليت اتفقوا عليها صراحة يف ادلعاىدة نفسها او 

ه احلالة دبوجب زلظر رمسي تسلمو اجلهة ادلختصة ادلنظمات الدولية ويتم اثبات اإليداع يف ىذ ألحدىلدى األمانة العامة 
بصورة من ىذا   ادلوقعةباقي األطراف  بأخطاروتقوم جهة تلقي ايداعات التصديق  ادلودعةبتلقي التصديقات اىل الدول 

 .(4)التصديق 

 

                                                           

جامعة زلمد الصويف الساين, جامعة زلمد اخلامس , كلية القانون والعلوم االقتصادية ,  –د. دلياء ابو ادلكي زلمد الصويف ( 1)
 .ال ) منشور على موقع النت(دكية .ا اسيالرباط لية القانون والعلوم الس

 . 124, ص  7, ط 2008القانون الدويل العام , بغداد , د. عصام العطية , ( 2)
 . 132د. عادل اضبد الطائي , القانون الدويل العام , التعريف , ادلصادر, االشخاص , ص ( 3)     
 . 80د. صبال عبد الناصر مانع , مصدر سابق ص ( 4)     
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 :صديقتالسلطة المختصة بال

موضوع السلطة ادلختصة بتصديق ادلعاىدات على اهنا السلطة التنفيذية او التشريعية او  يتناول الفقو الدويل عموما     
ويف احلقيقة ان االمر ليس كذلك , بل مرتبط بأسلوب اصدار التشريعات الوطنية يف كل دولة . االشًتاك بينهما ,

الجراء ادلطلوب داخليا ىو الذي يضفي فالتصديق ىو اجراء وطٍت خيتص القانون الداخلي )الدستور( بتنظيمو وديثل ىذا ا
لقد اذبهت الدساتَت الدولية يف العامل  اىل توزيع االختصاص يف تشريع القوانُت , على ادلعاىدة صفة االلتزام دوليا ,

وبالتايل يف التصديق على ادلعاىدات بُت السلطتُت )التنفيذية والقضائية(, حيث انتشار النظام الربدلاين وازدياد دور 
لربدلان, حىت يف الدول اليت تتبع النظام الرئاسي يف ادلسامهة يرسم السياسة اخلارجية للدولة مع السلطة التنفيذية شلثل ا

برئاستها. ودبا ان ارتباط الدولة دبعاىدات مع غَتىا ديثل أوضح جوانب سياستها اخلارجية وعلى الرغم من اتفاق دساتَت 
السلطتُت . اال اهنا اختلفت كثَتا يف تفاصيل ذلك فبعضها جعل اختصاص ىذه الدول على توزيع االختصاص بُت 

التصديق بيد رئيس الدولة بعد موافقة الربدلان وبالنسبة جلميع ادلعاىدات بينما اذبهت غالبية ىذه دساتَت ىذه الدول اىل 
لدولة بالنسبة لبعضها دون غَتىا على التميز بُت أنواع ىذه ادلعاىدات واشًتاط موافقة الربدلان بعد او قبل تصديق رئيس ا

من ىذه يتبُت لنا ان الدستور الداخلي .(1)اعتبار اهنا األكثر أمهية مع اختالف كبَت بسأن ربديد مثل ىذه ادلعاىدات 
لكل دولة ىو الذي حيدد السلطة ادلختصة بالتصديق على ادلعاىدات , قد حيصر حق التصديق بالسلطة التنفيذية وحدىا 

 لطة التشريعية وحدىا , او قد جيمع بُت السلطتُت التنفيذية والتشريعية يف ان واحد .او بالس

ادللكية ادلطلقة  األنظمةالتصديق من اختصاص السلطة التنفيذية : ان ىذا األسلوب ىو الذي كان متبعا يف ظل أوال : 
(,واليابان منذ صدور  1852والدكتاتورية فقد عرفتو فرنسا عندما كانت خاضعة  النظام االمرباطوري )دستور عام 

حىت عام   1922كم الفاشي من وعرفتو كذلك إيطاليا يف ظل احل 1946حىت دستور عام  1889الدستور عام 
 العام 1940, وحكومة فيشي يف فرنسا من عام 1945اىل عام  1933وأدلانيا يف عهد احلكم النازي  من عام  1943
حيث ان . (2)ة يرئيس دولة يصدق وحده على ادلعاىدات الدولوان كل ىذه األنظمة األنظمة , ويف كل ىذه  1945

عمال من اختصاص السلطة التنفيذية وحدىا  حبيث يباشره رئيس الدولة وحده دون األسلوب جيعل من التصديق  ىذا
الرجوع اىل أي جهة أخرى قبل شلارسة ىذا االختصاص وىذا األسلوب يتالءم مع نظام احلكم الفردي ادلطلق واألنظمة 

, ففي ىذه األنظمة كلن رئيس الدولة الدكتاتورية ادلبنية على ترجيح السلطة التنفيذية من الناحيتُت القانونية والسياسية 

                                                           

 . 134-133د. عادل اضبد الطائي ,مصدر سابق , ص ( 1)
  لعطية , مصدر سابق , د. عصام ا (2)
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وحده يصادق على ادلعاىدات الدولية , وحاليا ىذا النظام يف طريق االختفاء النهائي ألنو أسلوب فرضتو ظروف تأرخييو 
معينو وأنظمة سياسية صارمة ال ترغب يف اشراك الشعب يف اعماذلا كما يتطابق ىذا األسلوب مع النظام ادللكي البحت 

اتبع يف فرنسا يف عصر اإلمرباطورية الثانية . وهبذا اصبح النظام يف الوقت احلاضر نادرا بالنظر النتشار النظم اما ىذا 
 .(1)ةالدديوقراطي

 ةالتشريعيقد تنص الدساتَت على ان يعقد االختصاص اىل السلطة  :السلطة التشريعية التصديق من اختصاصثانيا : 
ذبده يف نظام حكومة الربدلان او نظام  وحدىا باعتبارىا السلطة اليت سبلك التصديق على ادلعاىدات الدولية , وىذا ما

السياسية اليت تسود فيها األنظمة النيابية  األنظمةحكم اجلمعية وىو من النظم النادرة االنتشار , ىذه الطريقة تطبق يف 
.ان ىذا (2)تور السلطة التشريعية صالحيات أوسع من صالحيات السلطة التنفيذية أي ان األنظمة اليت دينح فيها الدس

متبعا يف تركيا األسلوب ىو استثنائي , وكما بينا يطبق يف الدول اليت تتبع نظام احلكم اجلماعي , حيث كان ىذا النظام 
تتمتع وحدىا حبق التصديق على  ةَت ,حيث كانت اجلمعية الوطنية الكب1960واستمر حىت عام  1924منذ دستور عام 

من  الدستور  49, لكن طبقا للمادة  1923ادلعاىدات وكان كذلك منصوصا عليو يف الدستور السوفييت لسنة 
 تاصبح التصديق من اختصاص ىيئة رئاسة السوفيي 1977من دستور عام  121, وادلادة  1936السوفييت لعام  

 .(3)أعضائو  األعلى اليت يتجنبها رللس األعلى من بُت

حق التصديق بُت السلطتُت التنفيذية والتشريعية  التصديق من اختصاص السلطتُت التنفيذية والتشريعية : ان توزيع ثالثا:
, فان معظم  التوزيع بُت السلطتُت خيتلف من دولة الخرى عا غالبية الدول غَت ان تنظيم ىذايعترب القاعدة اليت تتب

دات الدساتَت احلديثة تنص على وجوب احلصول على موافقة الربدلان للتصديق  على كل ادلعاىدات تارة او على ادلعاى
ع الدساتَت عادة الئحة بادلعاىدات اذلامة اليت زبضع دلوافقة الربدلان وىذا األسلوب األخَت و اذلامة تارة أخرى , وتض

رئيس اجلمهورية يصدق وحده على ادلعاىدات الدولية باستثناء ادلعاىدات االتية اليت  األكثر شيوعا , ففي فرنسا فان
وادلعاىدات ادلتعلقة بادلنظمات الدولية  معاىدات الصلح وادلعاىدات التجارية -تتطلب موافقة الربدلان ادلسبقة وىي :

طبيعة تشريعية وادلعاىدات ادلتعلقة حبالة  وادلعاىدات اليت تلتزم مالية الدولة , وادلعاىدات اليت تعدل احكاما ذات
, واسًتداد اجملرمُت وتنفيذ االحكام وضباية الرعايا والقنصلية األشخاص )كادلعاىدات ادلتعلقة بالكنسية واإلقامة 

وادلساعدة القضائية(, وادلعاىدات ادلتضمنة ادخال تعديل على إقليم البالد )من تنازل او تبادل ومعاىدات  زبطيط 

                                                           

 . 84-83صبال عبد الناصر مانع , مصدر سابق , ص  (1)
 . 84صبال عبد الناصر مانع , مصدر سابق , ص  (2)
 . 129د. عصام العطية , مصدر سابق ص ( 3)
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دود وقد استثٌت الدستور الفرنسي من موافقة الربدلان  بعض ادلعاىدات اذلامة على الصعيد السياسي كمعاىدات احل
.واخذ هبذا األسلوب النظام اجلزائري حبيث منح (1)التحالف واحلماية والتحكيم وعدم االعتداء وادلساعدة ادلتبادلة 

من الدستور اجلزائري  77/9الربدلان بفرعيو , اذ تنص ادلادة  التصديق لرئيس الدولة شريطة حصولو مقدما على موافقة
على ما يلي  ))يضطلع رئيس اجلمهورية باإلضافة اىل السلطات اليت زبولو  إياىا صراحة احكام أخرى  يف  1996لسنة 

الربدلان  بغرفتيو  وتصديق رئيس اجلمهورية على ادلعاىدات مرىون دبوافقةويصادق عليها الدستور يربم ادلعاىدات الدولية 
على انو يوقع رئيس اجلمهورية اتفاقيات اذلدن ومعاىدات السلم ويتلقى رأي من نفس الدستور  97حيث نصت ادلادة 

من الربدلان لتوافق عليها صراحة , وما يؤكد اجمللس الدستوري يف االتفاقيات ادلتعلقة هبما ويعرضها فورا على كل غرفة 
ص الذي ن 131للتصديق  ىو نص ادلادة مع السلطة التنفيذية يف اإلجراءات الوطنية  مشاركة السلطة التشريعية 

والتحالف واالرباد وادلعاىدات ادلتعلقة بقانون  )يصادق رئيس اجلمهورية على اتفاقيات اذلدنة ومعاىدات السلم
ويف ىذه تأكيد على الزامية موافقة الربدلان على ادلعاىدات األشخاص بعد ان توافق عليها كل غرفة من الربدلان صراحة ( 

 .(2)واالعد التصديق معيبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 129مصدر سابق , ص ( د. عصام العطية ,1)
 .85-84( د. صبال عبد الناصر مانع , مصدر سابق , ص 2)
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 المبحث الثاني

 رقابة القضاء على مشروعية المعاهدات الدولية

تعٍت الرقابة القضائية وجود ىيئة قضائية تتوىل الرقابة على دستورية القوانُت ودلا كان موضوع الرقابة القضائية وادلسائل    
فمن ادلنطقي و عدم تطابقو مع احكام الدستور , اليت تثَتىا تؤلف مسألة قانونية وىي التحقق من مدى تطابق القانون ا

وما تقدمو من ضمانات احلياد وادلوضوعية  ألعضائهاقضائية يكون يف التكوين القانوين ان يعهد هبذه الرقابة اىل ىيئة 
ىذه الرقابة ضمانو اكيدة  الحًتام الدستور واذا  واالستقالل وحرية التقاضي وعالنية اجللسات وتسبب االحكام شلا جيعل 

نُت اال اهنا مل تتفق على أسلوب واحد يف كانت غالبية الدول قد اخذت بأسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوا
وعليو فان الرقابة القضائية تنقسم اىل رقابة  الشأن فبعضها قد اخذ برقابة اإللغاء وبعضها االخر اخذ برقابة االمتناع

 دستوري اإللغاء ورقابة االمتناع ,اليت تكون دائما الحقة على اصدار القانون فتعٍت امتناع القاضي عن تطبيق القانون الغَت
يف القضية ادلعروضة عليو اذا مادفع  احد األطراف بعدم دستوريتو , دون ان يكون حلكمو اثر اال يف مواجهة الطرفيُت 
فقط يف نطاق القضية اليت صدر فيها ,وستناول االن بشئ من التفصيل ىذين النوعُت من الرقابة القضائية يف سلتلف 

 .(1)النظم القانونية 

 المطلب األول

 أنواع الرقابة القضائية  

 أوال: الرقابة القضائية بطريقة الدعوى المباشرة )رقابة اإللغاء(:

الف بدعوى اصلية يرفعها الطاعن اما القضاء , وبعد فحص القانون ادلطعون بدستوريتو ان يراد هبا سلاصمة القانون ادلتخ
دىا قرر رد الدعوى . ونفًتض رقابة اإللغاء وجود وان مل جيكال او جزءا   بإلغائووجد القاضي ادلتحالف اصدر احلكم 

قانون سلالف للدستور يدفع السلطات او االفراد اىل الطعن بو امام القضاء بدعوى اصلية مبتدئة جيدىا صاحب الشأن 
, كما ان رقابة اإللغاء هتاجم القانون ادلتحالف للدستور وخروجو على  بإلغائوبعضها مستقلة ضد قانون معُت للحكم 

احكام الدستور بدعوى موضوعية خياصم فيها ادلدعي القانون وبذلك زبتلف دعوة اإللغاء عن الدعوى الشخصية اليت 
اإللغاء السابقة  الف للدستور فتسمى رقابةم اإللغاء قبل صدور القانون ادلخ.وقد يكون حك(2)خياصم فيها األشخاص 

وبسبب خطورة األثر ادلًتتب على ىذا احلكم وادلتمثل بإلغاء تشريعات الربدلان  او بعدىا فتسمى رقابة اإللغاء الالحقة . 
                                                           

 . 59 -58منذر الشاوي , مصدر سابق , ص ( د. 1)
, ص  2013,  2,ط  العراق( أ.م.د عدنان عاجل عبيد , القانون الدستوري , النظرية العامة والنظام الدستوري يف العراق , النرباس , 2)

122 . 
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حرصت الدول على ان سبارسو زلاكم دستورية عليا متخصصة او على درجات القضاء يف الدولة كما مل ذبيز كثَت منها 
ة يف دستورية القوانُت بينما أجاز بعضها ذلك بطرق غَت مباشرة بان يتقدموا بالطعن يف عدم لألفراد ان يطعنوا مباشر 

 دستورية قانون امام بعض احملاكم فأن اتفقت ىذه احملكمة جبدية الطعن تقدمت بو اىل احملكمة الدستورية.

انون و يرسل القانون للتصديق عليو لغرض : يعد تشريع السلطة التشريعية ادلكلفة باعداد الق(1)رقابة اإللغاء السابقة -أ
القانون اىل زلكمة خاصة خيصصها الدستور للتأكد من عدم  اإصداره , وقد ترتئي اجلهة ادلوكلة بالتصديق ارسال ىذ

دستور ايرلندا  لعام المع الدستور فتحريك الرقابة يكون من السلطة وليس من قبل االفراد وقد اخذ هبا تعارض القانون 
ان حييل القانون يف ظرف سبعة أيام من تأريخ ( حيث يتعُت على رئيس الدولة اذا رغب دبمارسة حق الرقابة 1937)

الستُت يوما فاذا استالم القانون اىل احملكمة العليا وبعد استشارات رللس الدولة ان تصدر حكما يف فًتة ال تتجاوز 
ة القانون احملال اليها وجب على رئيس اجلمهورية  التصديق عليو وقد تبعت ىذه الطريقة أصدرت احملكمة حكما بدستوري

 . 1929, واالكوادور يف دستورىا لعام  1904أمثال كولومبيا يف دستورىا لعام   ةمن الرقابة بعض دول امَتكا الالتيني

وسيلة ىجومية  تسمح لبعض اجلهات  او : وىي رقابة الحقة على اصدار القانون او ىي رقابة اإللغاء السابقة -ب
فمضمون رقابة اإللغاء .(2)ادلراجع الطعن  يف ىذا القانون مباشرة بصورة مستقلة عن أي نزاع عن طريق الدعوى االصلية 

ىو ما تضمنو الدستور انو من حق الفرد او لبعض السلطات يف إقامة الدعوى  والطعن ادلباشر يف قانون ما باعتباره سلالفا 
للدستور واما زلكمة معينو يقع ذلك من اختصاصاهتا  , فاذا ما اقتنعت تلك احملكمة  بعدم دستورية القانون  فأهنا 

ويكون ىذا القرار  نافذا بالنسبة للجميع  دون االقتصار على مصلحة الطاعن وادلشكلة اليت   بإلغائوسوف تصدر قرارىا 
,ىل ىي اختصاص احملكمة الدستورية ام اختصاص احملكمة العادية  وقد ستنشر هبذا الشأن  ىي نوع احملكمة ادلختصة 

اختلفت الدساتَت هبا الشأن  بُت اناطة الرقابة  على دستورية القوانُت دبحكمة قضائية او اناطة ذلك دبحكمة  خاصة  
يا كانت تسميتها زلكمة يف الدولة أ كما اخذ بذلك سويسرا , فمن اخذ هبذا االذباه  عمد اىل احملكمة ادلدنية العليا

اربادية او زلكمة سبييز فانو الختصاصاهتا ادلدين واجلنائية ويف سويسرا  عمد اىل احملكمة االربادية العليا بالفصل بالدعوى 
من ادلتعلقة بانتهاك  احلقوق الدستورية  للمواطنُت, غَت ان ىذه الرقابة زلدودة نسبيا اذ اهنا ال سبتد اىل القوانُت ادلشروعة 

الربدلان االربادي , بل تقتصر على الدعاوي ادلقدمة ضد قوانُت الكانتونات فالدعاوي والطعون بالنسبة ذلذه القوانُت 
والقرارات  تقبل على نطاق واسع جدا سواء تعلقت دبخالفتها للدستور االربادي ودستور الوالية , فلكل ذي مصلحة 

 الطعن بل أجاز الدستور السويسري لألفراد تقدًن الطعون ضد قوانُت حالية او مستقبلية  ان يتقبل من ىذا احلق يف
الواليات ذات الصفة العامة حىت وان مل تكن ىنالك مصلحة للفرد كون ادلصلحة عامة وىي احملافظة على سالمة 

اشرة امام احملاكم , اما االذباه الثاين فهو الدعوى ادلب 1931ودستور فنزويال لعام  1928الدستور , دستور ىاييت لعام 
من حيث اهنا تأخذ  بطريقة الدعوى الدستورية وتتضمن ىذه الدعوى )دعوة اإللغاء( باهنا على اتفاق مع سابقتها 

ادلباشرة وتؤدي اىل الغاء القانون ادلخالف للدستور بالنسبة للجميع وكلتا احملكمتان لقراراهتا حجمية مطلقة لكن الذي 
                                                           

 . 293( امساعيل مرزة , مبادئ القانون الدستوري والعلوم السياسي , ص 1)
 . 259-258و ص  2008العربية ادلفتوحة الدمنارك   األكادديية( حسن ناصر احملنة , الرقابة على دستورية القوانُت, رسالة ماجستَت, 2)
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.ونظرا خلطورة الدور اليت تقوم بو احملكمة يف ىذه احلالة فأنو يعهد  هبذه (1)يفرق بينهما ان األوىل زلكمة قضائية عادية 
الرقابة  اىل زلكمة واحدة يف الدولة وذلك لتجنب تضارب االحكام اذا ما عهد هبذه ادلهمة اىل عدد من احملاكم وغالبا 

 نظام احملكمة ادلختصة إيطاليا يف تثبتصيصا ذلذا الغرض ومن امثلة الدول  اليت زلكمة دستورية تنشأ خما تسند اىل 
والدستور   1973ومن الدساتَت العربية الدستور السوري عام  1949وأدلانيا يف دستورىا لعام  1947دستورىا لعام 
, الذي على ان  2005ق لعام ودستور العرا 2004وقانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لعام  1971ادلصري لعام 

 .(2)زبتص  احملكمة االربادية العليا  بالرقابة على دستورية القوانُت يف ادلادة  الرابعة من قانون احملكمة االربادية العليا 

 الغَت دستورية اذ تعمل على الغائها واعدامها . حلاسم يف مواجهة القوانُت اللوائحسبتاز رقابة اإللغاء بإثرىا  ا -1
 صيانة احلقوق وحفظ احلريات ادلنصوص عليها يف الدستور من تعسف واستبداد السلطة التشريعية . -2
جعل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يف وضع تسعيان فيو اىل سباشي التشريعات الصادرة منهم مع  -3

 احكام الدستور خشية الغائها .
التشريع ادلخالف للدستور لكافة  بإلغائهاووحدهتا حفظ واستقرار ادلعامالت وثبات األوضاع القانونية  -4

 .(3)السلطات واالفراد 
زبصيص جهة قضائية واحدة دبسألة فحص دستورية القوانُت وتقدير ما اذا كان القانون ادلطعون فيو سلالف  -5

القائم ألحكام الدستور ام ال, وذلك سواء كانت ىذه اجلهة القضائية ىي احملكمة العليا يف النظام القضائي 
يف الدولة او زلكمة دستورية خاصة .بالرغم من مزايا الرقابة القضائية بطريقة الدعوى االصلية ادلباشرة اال 

ا على احلدود ادلهمة للقضاء وتؤدي جالدستوري اعتبار اهنا سبثل خرو اهنا مل تسلم من النقد من جانب الفقو 
ة التشريعية شلا يعترب مساسا دببادئ الفصل بُت يف اجملال التشريعي  واصداره لعمل السلط حامواىل إق

السلطات كما ان إعطاء سلطة الغاء القانون يعطيها مركزا قويا ونفوذا كبَتا باذباه سلطات الدولة ال سيما 
 .(4)السلطات التشريعية 

تسمى أحيانا بالرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية . ان امتناع ويقصد برقابة االمتناع او كما  -: رقابة االمتناع :ثانيا
احملكمة عن تطبيق القانون ادلخالف للدستور بناءا على رفع يقدمو صاحب ادلصلحة او دببادرة منها ويف قضية منظورة 

م القانوين يف الدولة , امامها اعماال يتطلب حكم القانون األعلى على حكم القانون األدىن يف سلم التدرج اذلرمي للنظا
وبناءا عليو فان رقابة االمتناع تفًتض بدءا ان يكون ىناك دعوى منظورة امام احملكمة أيا كانت طبيعة ىذه الدعوى 
مدنية او جنائية او إدارية هبدف احلصول على حق معُت عن طريق تطبيق القانون  ادلخالف للدستور هبدف منع احملكمة 

                                                           

احملامي طالب الدجيلي , القواعد العامة  يف الرقابة القضائية على دستورية القوانُت ,دراسة القوانُت , ودراسة منشورة  على ادلوقع  (1)
   .www.alnabaa.comوين يف شبكة النبأ ادلعلوماتية االلكًت 

 .  59( حسن ناصر احملنة , مصدر سابق , ص 2)
 . 125( أ.م.د عدنان عبيد , مصدر سابق , ص 3)
 . 65در سابق , ص ( حسن ناصر احملنة , مص4)

http://www.alnabaa.com/
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دلنظورة امامها , واذا كانت رقابة اإللغاء عن طريق الدعوى االصلية توصف باهنا ىجومية فان من تطبيقو يف الدعوى ا
رقابة االمتناع ىي وسيلة دفاعية اذلدف منها ليس الغاء القانون ادلخالف على موضوع النزاع ادلنظور امام زلكمة معينة 

ن ادلراد تطبيقو يف نزاع معُت , فاهنا سبتنع عن حبيث تتحقق احملكمة من صحة دفع صاحب الشأن بعدم دستورية القانو 
بناءا على تغلب الدستورية على القاعدة العادية , وبناءا عليو فان احملكمة اليت سبتنع عن تطبيق قانون تطبيقو يف الدعوى 

قضايا أخرى فاثر  . واال جيرب ادلشرع على تعديلو والغائو ويستمر يف تطبيقو على(1) معُت  دلخالفتو للدستور ال تلغي ذلك
احلكم الذي يصدره القاضي بعدم دستورية قانون ما خيتصر على طرق الدعوى  فقط  وال يلزم احملاكم األخرى حبيث اهنا 

خاص شتستطيع تطبيق القانون ادلذكور على قضايا أخرى  علما ان عدم دستوريتو ديكن ان تثار مرة أخرى  من قبل ا
صدره حبيث يستطيع تطبيقو يف قضية أخرى .اال ان توحيد اى األقل القاضي نفسو الذي كما انو ال يلزم نظريا علاخرين  

القضاء بوجود زلكمة عليا تتميز امامها احكام احملاكم الدنيا يؤدي بالقانون الذي تقر عدم دستوريتو اىل ان يصبح حبكم 
 ادلخالف للدستور اذا مل حيًتم فان القضاءادلعدوم فهو ال يلغي وامنا يهمل فقط. فالكل سيعلم بعد االن ان القانون 

الن رأيو معروف عن قيمة ىذا القانون ما مل يغَت رأيو يف دستورية ىذا القانون فبعد صدور احلكم بعدم  سوف ال يدينهم
دستورية قانون ما سيجد االفراد انفسهم امام قانون مشلول  أي )موجود( وان يكون لو اثر عليهم فيما لو خالفوه 

 وذىب جهود الفقو اىل ضرورة شلارسة الرقابة  على دستورية القوانُت  ولو يف غياب النص مستندين اىل احلجج التالية:.(2)

ة  امامو, فمن باب أوىل بيق القانون على النزاعات ادلعروضالرقابة القضائية من صميم عمل القاضي يتوىل مهمة تط-1  
على ن ان يقع بُت النصوص يف القانون ولو يف ذلك تغليب القاعدة األعلى ان يتوىل منع التعارض او التناقض الذي ديك

 القاعدة األدىن وذلذا يقوم باستيعاب النص التشريعي ادلخالف للدستور دلخالفتو القاعدة األعلى 

بيق القانون ال تتعارض الرقابة القضائية بطريقة االمتناع  مع مبدأ الفصل بُت السلطات فالقاضي عندما ديتنع عن تط-2  
 . للدستورال يلغي القانون ادلخالف  ألنوادلخالف للدستور فانو ال يتدخل بالعمل ادلشروع 

 ليس شبة تناقض او تعارض بُت الرقابة القضائية بطريقة االمتناع  وإدارة الشعب .-3   

ان القضاة وما يتسموا بو من مسات النزاىة واالستقالل واخلربة القانونية ىو اقدر واكفأ من غَتىم على التصدي -4   
 دلهمة الرقابة على دستورية القوانُت.

يف حُت اعًتض اخرون على شلارسة القضاء للرقابة على دستورية القوانُت يف حالة غياب النص الذي يقرر ذلك , 
 ك اىل احلجج التالية :بذل اواستندو 

                                                           

 .564ص, 1999,  1األردن , ط-عمان-د. نعمان اضبد اخلطيب , الوسيط ي النظم السياسية والقانون الدستوري, دار الثقافة  (1)
 . 66-65د. منذر الشاوي و مصدر سابق , ص  (2)
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مع مبدأ الفصل بُت السلطات , يرى أصحاب ىذا االذباه ان دور القاضي ينحصر يف تعارض الرقابة القضائية   -1
ولتحقيق  ذلك يتوىل تغيَتىا ولكن ليس لو احلق يف تغيَت القواعد الدستورية النو ليس برقيب على تطبيق القواعد القانونية 
 ية .اعمال السلطة التشريع

شهادة اإلصدار , اذ تعد عملة اصدار رئيس الدولة للقوانُت دبثابة شهادة بدستوريتها  لذا ال يتسٌت للقضاء اخلوض   -2
 يف دستوريتها رلددا.

تعارض الرقابة القضائية مع إرادة الشعب دبا ان القوانُت الصادرة من الربدلان سبثل إرادة الشعب لصدورىا من شلثليو .   -3
اإلرادة الشعبية وحقو يف اصدار القوانُت و قابة القضاء على ىذه التشريعات وفحصها واالمتناع عن تطبيقها بتقاطع فأن  ر 

 .اليت يرتأيها

 .(1)تسلط القضاء على بقية السلطات  -4

سيكونون ظهور عالقة جديدة  يف الدولة بُت القضاة واحلكام تكون كالعالقة بُت احلكام والوكالء ,فالقضاة   -5
 القابضون على السلطة , أي ان السلطة تقودىا بشكل شبو قضائية )تلك ىي حكومة القضاة(.

دلا ذكرنا من شليزات رقابة االمتناع فقد اخذ القضاء يف العديد من الدول هبذه الرقابة ومن ابرزىا الواليات ادلتحدة وطبقا 
ء واالمتناع  )الدفع( ديكن اصبال اىم الفروق بُت الطريقتُت بالنواحي . ومن خالل دراسة الرقابة بطريقيت اإللغا(2)األمَتكية
 التالية :

يف طريقة اإللغاء )الدعوى االصلية( زبتص احملكمة الواحدة يف الدولة بالنظر يف دستورية القوانُت سواء كانت ىذه  -1
كانت  زلكمة دستورية أنشأت خصيصا للقيام هبذه   احملكمة ىي احملكمة العليا يف النظام القضائي السائد يف الدولة او

ادلهمة يف حُت طريقة االمتناع )الدفع( فان صبيع احملاكم على اختالف درجاهتا سواء كانت من الدرجة األوىل او الثانية 
 وسواء كانت مدنية او جزائية او إدارية فاهنا زبتص بالنظر يف ذلك الدفع .

دستوريا جييز شلارسة الرقابة الدستورية وحيدد احملكمة ادلختصة بنظرىا وحيدد عادة ادلدة ان طريقة اإللغاء تفًتض نصا  -2
ال ربتاج دلثل ىذا النص وان شلارستها ال تتقيد دبدة معينة بل ديكن كمة خالذلا . اما طريقة الدفع فاليت جيب مراجعة احمل

. وينتج عن ذلك ان طريقة اإللغاء اليت دعاوي القضائية اثارة الدفع يف كل مرة يراد تطبيق ذلك القانون يف دعوى من ال
يف حُت تبقى طريقة  الدفع حىت بعد زوال الدستور الهنا ال  ينص عليها الدستور تزول بإلغاء او تعديل ذلك الدستور

 تقرر دبوجب ىذا الدستور اال اذا نص الدستور اجلديد صراحة على منع ىذه الرقابة .

                                                           

 . 134 -133( أ.م.د عدنان عاجل عبيد , مصدر سابق , ص 1)
 . 76( منذر الشاوي , مصدر سابق , ص 2)
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تسم الرقابة الدستورية عن طريق الطعن  بالقانون بدعوة مبتدئ حيث يهاجم صاحب الشأن  يف طريقة اإللغاء ت -3
القانون بطريقة مباشرة . اما الرقابة بطريقة الدفع فتتسم بطريقة غَت مباشرة أي دبناسبة دعوى منظورة امام القضاء يراد هبا 

 .(1)تطبيق ذلك القانون 

ادلخالف للدستور ويعمد اىل الغائو يف حُت تكون فيها القضاء على القانون رقابة اإللغاء وسيلة ىجومية  ينقض  -4
 رقابة االمتناع وسيلة دفاعية يكتفي فيها القاضي باالمتناع عن تطبيق القانون دون الغائو.

 .(2)ربتاج شلارسة رقابة اإللغاء اىل نص دستوري يقررىا يف حُت سبارس رقابة االمتناع يف غياب النص -5

 

 المطلب الثاني

 مطابقة المعاهدة الدولية للدستور

اختلفت دساتَت الدول حول درجة ادلعاىدة يف مرتبة القانون العادي ومنها من وضعتها يف درجة اقوى من الدستور     
نفسو , وغالبيتها انزلت االتفاقية بُت القانون العادي فهي تسمو عليو والدستور يعلو عليها .وىذا ىو االذباه الذي اخذ 

لقوانُت الداخلية دلراقبة دستورية احكامها وذلك قبل ادلصادقة عليها رب يقضي اخضاع االتفاقية شأهنا شأن اادلغبو 
. (3)من الدستور  129هبذا الدور يف القضاء الدستوري مثال يف احملكمة الدستورية احملكمة دبقتضى الفصل ويضطلع 

تور ادلغريب ذبده حيدد ,وعليو فان اجلهة ادلكلفة باإلحالة وبالرجوع  اىل الدس66-13ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 
اجلهة ادلكلفة بإحالة االلتزامات الدولية على القاضي الدستوري .ال بئس ضلن نتناول هبذا العدد إحالة االتفاقيات الدولية 

انتهاءا على  2011ابتداءا ودستور  1962الضوء على طبيعة تعامل الدستور ادلغربية معها انطالقا من دستور  نسلطان 
ن الدساتَت ادلغربية ادلتعاقبة من الناحية الشكلية جراء بعض االختالفات من حيث صياغة الفقرة الثانية الرغم من تباي

بأخاديد اجمللس التشريعي وتبٌت البعض لنظام ثنائية من الدستور باإلضافة اىل اخذ بعض الدساتَت  31والثالثة من الفصل 
.وعليو (4)يث الفحوى خبصوص االحكام اجلوىرية ادلتعلقة بادلعاىدات اجمللسُت فان صبيع الوثائق الدستورية متطابقة من ح

فان القاعدة ادلتواترة خبصوص االلتزامات الدولية ويف اطار االلتزامات الدولية ويف صبيع الوثائق الدستورية ىو ان ادللك 
يرد يف ىذا ادلضمار يتجلى يف كون  ينفرد  بالتوقيع على ادلعاىدات , كما سيتأثر بعملية التصديق عليها واالستثناء الذي

ادللك تكون صالحياتو مقيدة يف حالة ما اذا كانت ادلعاىدة تلزم مالية الدولة وكذلك اال يف حالة تضمن ادلعاىدة دلا 
صلد انو قد ورد يف الفقرة الرابعة من الفصل ,  2011يكن ان يكون متعارضا مع نصوص الدستور وبالرجوع اىل دستور 

                                                           

 . 21-20العبداهلل , الرقابة على دستورية القوانُت, جامعة دمشق , العدد الثاين , ص ( د. عمر 1)
 . 134-133( أ.د.م عدنان عاجل عبيد  , مصدر سابق , ص 2)
 , مكتبة دار السالم 2004, ط 63,ص ( مصطفى قلوش , القانون الدستوري , النظرية العامة 3)
 . 60, ص  1996-1997يب وادلؤسسة ادللكية , شركة بابل للنشر والطبع والتوزيع , ط ( مصطفى قلوش , القانون الدستوري ادلغر 4)
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اثر إحالة ادللك او رئيس رللس النواب او رئيس رللس ادلستشاريناو سدس ))اذا حرصت احملكمة الدستورية  من الدستور
أعضاء اجمللس األول وربع أعضاء اجمللس الثاين االمر اليها ان التزاما دوليا يتضمن بندا دبخالف الدستور فان ادلصادق 

.وما يستفاد ويتخلص من منطوق الفصل السالف الذكر ان مسألة على ىذا االلتزام ال تقع اال بعد مراجعة الدستور ((
إحالة أي التزام دويل , تكون من اطراف زلددين على سبيل احلصر ال ادلثال وىي اما تكون من طرف ادللك  او رئيس 

ضاء احلكومة )السلطة التنفيذية (او من طرق رئيس رللس النواب او رئيس رللس النواب, او ربال من طرف سدس أع
, 66-13من القانون التنظيمي رقم  24رللس النواب او ربع أعضاء رللس ادلستشارين وىو ما اشارت اليو أيضا ادلادة 

الدستورية باجل معُت حيث ترك اخلاص باحملكمة الدستورية من قد اغفل ادلشرع الدستوري مسألة تغيَت سلطة احملكمة 
للنظر يف مدى دستورية االتفاقية الدولية , خبالف ماذىب اليو اجملال مفتوحا للقاضي الدستوري لنظر يف مدى دستوريتو 

من فقرة الرابعة عندما الزم احملكمة باجل شهر ويف حالة االستعجال بثمانية أيام للتقرير يف شأن دعاوي  132الفصل 
ور ادلتعلقة بالقوانُت قبل اصدار االمر بتنفيذىا , لكن القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية استدرك من مطابقة للدست

على ان احملكمة الدستورية ثبت يف مطابقة القوانُت التنظيمية والقوانُت ))األنظمة الداخلية  26خالل تصحيح يف ادلادة 
ُت يوما حيتسب من تأريخ احالتو اليها او يف غضون شبانية أيام يف من اجل ثالث الدولية للدستور للمجالس وااللتزامات

.وبالرجوع اىل التجارب ادلقارنة فيما خيص إحالة االلتزامات الدولية  ستقتصر (1)حالة االستعجال بطلب من احلكومة 
نب ادلتعلق بادلعاىدات على منوذجُت فقط يف ىذا اجلانب , فبالنسبة لفرنسا صلد ان مسطرة اإلحالة او االخطار يف اجلا

من الدستور تكون من طرف رئيس اجلمهورية او الوزير  األول او رئيس احد اجمللسُت او  54الدولية وكما ورد يف ادلادة 
من الدستور  95اما بالنسبة إلسبانيا فان اإلحالة وسبب ما ورد يف العقد .(2)ستُت نائبا او عضوا من يف رللس الشيوخ 

رللس –ام الدويل على احملكمة الدستورية تكون من طرف احلكومة واجمللسُت )رللس الشيوخ فان إحالة االلتز 
النواب(,وعليو فان الدستور مل حيدد النصاب القانوين لإلحالة بالنسبة لكورنيش العام على خالف ما ىو معمول بو 

 .(3)لكل رللس من اجمللسُت  بالنسبة للمغرب وفرنسا اللذين حدد عدد ادلوقعُت على رسالة اإلحالة بالنسبة

 

 

 

 

 

                                                           

 . 26, ادلادة  6664, ص 2014,  6288ع  اجلريدة الرمسية  ادلغربية , ادلتعلق باحملكمة الدستورية 66-13( القانون التنظيمي رقم 1)
 . 2008وادلعدل  1958( الدستور الفرنسي 2)
 . 1978االسباين ( الدستور 3)
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 الخاتمة
بعد ان انعم اهلل علي جبوده وكرمو وانتهيت من حبث موضوع الرقابة القضائية  على مشروعة ادلعاىدات الدولية ,      

. فأنٍت اختم ىذا البحث وىو موضوع رأيتو جدا ىام وجديرا بالبحث سواء اىل ادلستوى الداخلي او ادلستوى الدويل 
 خباسبة اصبل من خالذلا ما انتهيت اليو من نتائج وتوصيات ,تتمثل بااليت :

 أوال : االستنتاجات 

ان ادلعاىدات الدولية ال تتم اال بعد ادلرور جبميع مراحل ابرام االتفاق الدويل الشكلية وادلوضوعية واليت أمهها  -1
 ادلعاىدة . بأحكامالتصديق الذي يعترب وسيلة تعرب الدولة من خاللو عن ارتقاء عن االلتزام 

ائي بل ىناك إجراءات حيددىا الدستور الداخلي ان ابرام أي معاىدة دولية  او االنضمام اليها ال يكون بشكل تلق -2
 للدول األطراف فيها وجهات متخصصة بذلك .

بعد االنتهاء من منح ادلعاىدات الدولية قيمة ومرتبة يف سلم التدرج التشريعي يف النظام القانوين الداخلي  آنذاك  -3
يتها سواء من الناحية ادلوضوعية اليت ستور تصبح مصدرا شاهنا شأن مصادر القانون األخرى اليت ديكن الطعن بعدم د

تتحلق ببيان توافق ادلعاىدة مع الدستور وعدم ذباوزىا لو ,اما من الناحية الشكلية اليت تتحلق بإجراءات التشريع والعالقة 
 بُت السلطات.

دبمارستها , غالبا ما زبتلف طرق ربريك الرقابة على دستورية ادلعاىدات الدولية حبسب نوعها واجلهة ادلختصة  -3
سبارس اذليئة ادلستقلة رقابة سابقة  على صدور ادلعاىدة , لكن ال ربرك الرقابة امامها من قبل صبيع السلطات بل 

 حدد الدستور اجلهات اليت ذلا حق ربريك الرقابة بصورة مباشرة او غَت مباشرة .

 ثانيا : التوصيات 

وتركها لتقدير  مسألة تنظيم العالقة بُت القانونُت الدويل والداخليان التزام القانون الدويل الصمت بشأن  -1
الدول االعضاء يف اجملتمع الدويل امر مرفوض دوليا وزاد االمر تعقيدا . اذ البد من وضع الية ومعايَت  

 لتنظيم ىذه العالقة وذلك للحد من التباين احلادث حاليا .
ومتوقع يف كل مرحلة من مراحل ابرامها سواء عند ادلفاوضة  شلكنان سلالفة ادلعاىدة الدولية  للدستور امر  -2

ام التحرير والتوقيع ام التصديق والتسجيل والنشر . لذلك يفضل خضوعها للرقابة السابقة أوال لكي يتوفر 
ذلا ما يسمى بقرينو الدستورية اليت من شأهنا ان تعادل اىل حد بعيد من  فرص تعارضها مع الدستور الذي 

 يف ظلو مع إمكانية خضوعها لرقابة الحقة لتحقيق الشرعية الدستورية . عقدت
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ان لكل دولة تريد ادلصادق او االنضمام اىل أي معاىدة دولية تنظم العالقة أوال بُت قوانينها الداخلية وعلى  -3
 شريعاتالترأسها الدستور وتلك ادلعاىدة . والعمل على تكريس تلك العالقة حىت لو استلزم االمر تعديل 

 الداخلة دبا ينسجم مع صبيع االتفاقيات 
نقًتح على ادلشرع الدستوري العمل على إيضاح بعض اإلشكاليات خبصوص مكانة االتفاقيات الدولية يف  -4

سلم التدرج القانوين للتشريعي الوطٍت للدولة خاصة يف الدول اليت مل تعاجل ذلك دستورا كالعراق االمر الذي 
 اكم يف ىذا االمر.يؤدي اىل اجتهاد احمل
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