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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َاُ ا يكيِ هيههِِت إِليهها أيُإِلايههِ َيِإ يا   ْياأل هيههرُُكرُُ ُم أين دُهه ِإنَّ اللَّهه يَ 

ِِمَّههِ   ِيههُاِل ِإنَّ اللَّهه ي ِ  ْاُ بُِِل حيكيُمههُمم بيههُيني السهَّههِِ  أين ديُوُكُمهه

ًِِ بيِصيرًا  َيُِِظُكم بِِ  ِإنَّ اللَّ ي  يِني سيِمي

 صاق اهلل ألِلي الِظيم

سْرة السسِء:                                              
 85اآلَة  
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 االإااء

ًِِ   إلا المي لم افِ   بوقاِ لْ أ سي أشِلت لاِ ا  ِكل شم

 ......... أكي . ........                                               

ورك خبَِِ السفس   صاق الِِطفة إلا الوسِن الذيَ   َ إج الموبة إلاَ 
َا حِسيس                                                 َالمشِعر 

 ........أبي  ..........                                               

كسِم جلاي   ْا  بضيَ  َاحمل  إلا كن أسكسمام بين أضلِي 

ْادي . ..................                                                 أخْدي أخ

ْا عمرإم  في  ........... أسمِ ي أ.م.ا   َافس ْا أ فسام للِلم  إب إلا كنَ 
 أحما فهِضل  

 

 

 البِحثة 
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َالمقاَر  الشكر 

َالومههههها هلل   إهههههْ الل يههههه  ال بيهههههر  َعليههههه   مْ هههههلَ  َاليههههه  المصهههههير   سهههههمِين بهههههِهلل 

ل فههههه  علههههها جميههههه  خلقههههه  فمهههههِ  ههههههِم   رب الِهههههِلمين الهههههذي جهههههِا بكركههههه َ  ِممههههه َ 

َالصهههه ة   َاعههههم إحسههههِ      َا ههههْي سههههل ِ    ك لههههْق بوقهههه  سههههبوِ   كههههِ أعظههههم شههههر    

صهههههفي  كومههههها بهههههن عبههههها اهلل المبِهههههْث بِلِس رسهههههْل َ  َِهههههة  َالسههههه م علههههها عبهههههامَ 

َالردبهههههة الِِليهههههةَ  علهههههها   َالرسهههههِلة الاِاَههههههة  شهههههمس الاااَههههههة الربِ يهههههة  اإللايهههههةَ 

َا ههههه  لمهههههن   كصهههههبِ  الهههههاَن  ن الميهههههِكين أيمهههههة الاههههها َ  آلهههههة ال يبهههههين ال هههههِإَر

فههههه  البِحههههه  إلدمهههههِم   ل فههههه  إنَ  َجهههههلَ  فهِلومههههها هلل علههههها  بوثههههه    ِهههههم البهههههِري عهههههو 

ل إحسِ   .   ثير  ِمِي َ  جَو

َالِ َاجهههههههه  االكمسهههههههِن  ْافر الشههههههههكر  َا ههههههه  لمهههههههن  مقههههههههام البِحههههههه  بههههههه رفههههههههِن إنَ 

َالمقهههههههاَر إلههههههها جِكِهههههههة اَهههههههِلا ص  ليهههههههة القههههههههِ ْن إلدهههههههِحمام الفرصهههههههة للبِحههههههه   

 إلدمِم البو  .

 

 البِحثة
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 المقدمة

 موضوع البحث: -أوال:
إ ا كاف األصؿ في سمطة المشرع ؛ أنيا سمطة تقديرية يتمثؿ جوىرىا في المفاضمة بيف         

بدائؿ تتزاحـ جميعيا عم  تقديـ الحموؿ المرتمفة الرتيار ما يقدر أنيا األنسب لمصمحة الجماعة 
ى ا يعني إف  1وأكثرىا مالئمة لموفاء بمتطمباتيا في رصوص الموضوع ال ي تتناولو بالتنظيـ 

دير مدى مالئمة التشريع وضرورتو ومدى الحاجة إلصداره ، يدرؿ في ارتصاص السمطة تق
إال أف  1التشريعية بوصفو عنصرًا مف عناصر التشريع التي يمتنع عم  المحاكـ التدرؿ فييا 

 لؾ ال يعني إطالؽ يد المشرع في عممية التشريع ، الف السمطة التقديرية الممنوحة لو ليست 
ال تحولت إل  نوع مف  حرية مطمقة ، لكنيا حرية في إطار اإلغراض التي يتوراىا الدستور ، وا 

وبالتالي إ ا ما ررج البرلماف عف الحدود الدستورية ، في مجاؿ  1التحكـ ال ي يرضع لمرقابة 
تنظيمو لموضوع معيف ، باف امتنع عف تنظيمو أو اتر  مف تنظيمو  ريعة لالنتقاص منو أو 

، فاف ى ا العمؿ الصادر منو إنما يكوف معيبًا بالمرالفة المباشرة ألحكاـ الدستور  التقييد مف أثاره
مف رالؿ سمطتو  –، و لؾ الف امتناع المشرع أو تقييده لمحتوى الموضوع ال ي يحميو الدستور 

ىدار لحكـ مف إحكامو – في تنظيمو  .ىو في حقيقة األمر عدواف عم   ات الدستور ، وا 
 : البحثثانيًا إشكالية 

أف المشكمة التي ُرصص ى ا البحث لمعالجتيا تثور عندما يمارس المشرع سمطتو       
التقديرية في تحديد ضرورة التشريع مف عدمو ، فيمتنع عف تنظيـ بعض المسائؿ ، أو ينظميا 
بصورة منقوصة بما يؤدي إل  وجود فراغ تشريعي ، ال يتماش  مع التزاـ المشرع بضرورة 

ولما كاف القاضي الدستوري ال يراقب  1ارتصاصو عم  الوجو المبيف في الدستور ممارسة 
نما يراقب الجزء ال ي نظمو القانوف   1مباشرًة امتناع المشرع وا 

 .طرحت عدة إشكاالت سيعرض البحث لمناقشتيا وبياف موقؼ القضاء والفقو ومنيا 
لقوانيف التي أوردىا المشرع في إ ا كاف القاضي الدستوري يفرض رقابتو عم  دستورية ا 1-

مجاؿ تنظيمو لموضوع معيف ، فيؿ تمتد سمطة القاضي الدستوري إل  رقابة النصوص التي 
أىمميا المشرع والتي ال يكتمؿ التنظيـ القانوني لمحقوؽ إال بيا ، استنادًا إل  إف الدستور يفرض 
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لدستورية ، أـ اف رقابة القاضي عم  المشرع التزامًا ايجابيًا بالتشريع لحماية الموضوعات ا
الدستوري لحالة امتناع المشرع مف شأنو اف يرضع قواعد غير موجودة بالفعؿ لمرقابة وى ا ما 

 1يتناف  وجوىرىا
ىؿ وجود القاعدة القانونية السيما في الدوؿ التي تأر  بالرقابة الالحقة عم  دستورية القوانيف  -2

الرقابة ، الف وجود نص قانوني يعد شرطًا أساسيا لمرقابة ، تحوؿ دوف المجوء إل  تحريؾ ى ه 
وبالتالي ال يمكف قياـ الرقابة عم  السكوت المطمؽ ألنيا تعني حموؿ القاضي الدستوري محؿ 
السمطة التشريعية في تقدير مدى الحاجة والضرورة والمالئمة لصدور التشريع ، اـ اف امتناع 

اليو امر تنظيميا يعد مرالفة لمدستور ، مما يبرر تدرؿ المشرع عف تنظيـ مسألة معينة أحيؿ 
 1القاضي الدستوري باعتباره قاضي الدستور لمتحقؽ مف المرالفة 

 :ثالثًا : أىمية البحث
اف حالة امتناع المشرع عف ممارسة ارتصاصو التشريعي ، تقتضي معالجة حقيقة ،           

كف القاضي الدستوري مف أداء دوره كحاـ مف رالؿ استحداث أساليب رقابية متطورة ، تم
مف ىنا ، بدأت الحاجة ماسة  1لمدستور الف بغير ى ه الحماية سنكوف أماـ فراغ تشريعي ،

لمعالجة ى ا الموضوع ، و لؾ الف امتناع المشرع عف تنظيـ موضوع معيف او إغفاؿ تنظيـ احد 
يا المشرع في مباشرة سمطتو، النو جوانبو ُيعد انحرافًا عف الحدود التي كاف يتعيف اف يمتزم

سيفصؿ النصوص الدستورية عف أىدافيا ووظائفيا ، كما وتنحرؼ عف إشباع مصمحة عامة ليا 
 اعتبارىا
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 المبحث االول

 ع بموجب الدستورتقييد سمطة المشر  و مفيوم السمطة التقديرية لممشرع ونطاقيا
السمطة التقديرية الممنوحة لو ليست حرية مطمقة ،  ا ا كاف االصؿ في سمطة المشرع       

ال تحولت أنيا سمطة تقديرية يتمثؿ  لكنيا حرية في إطار اإلغراض التي يتوراىا الدستور ، وا 
جوىرىا في المفاضمة بيف بدائؿ تتزاحـ جميعيا عم  تقديـ الحموؿ المرتمفة الرتيار ما يقدر أنيا 

مة لموفاء بمتطمباتيا في رصوص الموضوع ال ي تتناولو األنسب لمصمحة الجماعة وأكثرىا مالئ
ى ا يعني إف تقدير مدى مالئمة التشريع وضرورتو ومدى الحاجة إلصداره ، يدرؿ  1بالتنظيـ 

في ارتصاص السمطة التشريعية بوصفو عنصرًا مف عناصر التشريع التي يمتنع عم  المحاكـ 
لمشرع في عممية التشريع ، إل  نوع مف التحكـ إال أف  لؾ ال يعني إطالؽ يد ا 1التدرؿ فييا 

وبالتالي إ ا ما ررج البرلماف عف الحدود الدستورية ، في مجاؿ تنظيمو  1ال ي يرضع لمرقابة 
لموضوع معيف ، باف امتنع عف تنظيمو أو اتر  مف تنظيمو  ريعة لالنتقاص منو أو التقييد مف 

معيبًا بالمرالفة المباشرة ألحكاـ الدستور ، و لؾ  أثاره ، فاف ى ا العمؿ الصادر منو إنما يكوف
مف رالؿ سمطتو في  –الف امتناع المشرع أو تقييده لمحتوى الموضوع ال ي يحميو الدستور 

ىدار لحكـ مف  –تنظيمو         و.إحكامىو في حقيقة األمر عدواف عم   ات الدستور ، وا 

 المطمب  االول
السمطة التقديرية مف رالؿ التعرؼ عم  مفيوميا ونطاقيا في النقاط التالية معالجة موضوع  

 الدستور العراقي والدساتير المقارنة :

 مفيوم السمطة التقديرية لممشرع  -أوال
مكانية أف يرتار            إف التقدير يعني تعدد القرارات المتاحة تحت إمرة صاحب التصرؼ وا 

 .(1)منيا القرار ال ي يرتضيو
التقديرية تكاد تستغرؽ النشاط التشريعي وليس ثمة مسؤولية عم  المشرع في تنظيـ أي والسمطة  

 .(2)موضوع عم  وجو معيف دوف الوجو األرر،وال يقيده في  لؾ إال المصمحة العامة

 

 109, ص1986د.عبير حسين , مسؤولية الدولة عن أعمال السمطة التشريعية ,دار النيضة , القاىرة ,  -1
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 132ص ,2002أحمد محمد أمين , حدود السمطة التشريعية , أطروحة دكتوراه , جامعة القاىرة ,  -2

التقديرية لممشرع ال ترتمؼ عف سمطة اإلدارة التقديرية مف حيث طبيعتيا ولكف ترتمؼ  والسمطة
 .(3)مف حيث درجتيا أي اتساعيا

في الدستور والمبادئ العميا  و لؾ بحكـ القيود التي يرضع ليا المشرع العادي فيي تنحصر 
( بأنيا قانونًا أعم  وجد قبؿ أف توجد الدولة  اتيا،واف كؿ Duguitالتي يرى الفقيو دوجي)

تشريعات الدولة يجب أف ترضع لي ا القانوف ال ي ىو وليد النظاـ االجتماعي وليس وليد إرادة 
الدستور والمبادئ العميا. ونظرًا الىتماـ في حيف اف اإلدارة تمتـز بالقانوف إضافة إل    .(4)المشرع

 .الدساتير بالحقوؽ والحريات يمكف اف تقسـ ى ه الحقوؽ والحريات بالنسبة إل  التشريع البرلماني

إل  حقوؽ وحريات يحددىا الدستور مف حيث األصؿ تاركًا تنظيميا إل  البرلماف عف طريؽ 
رية في تنظيميا عم  أف ال ينحرؼ عف الغرض القانوف ، وىنا يمنح الدستور لمبرلماف سمطة تقدي

( مف الدستور العراقي)يحظر كؿ كياف أو نيج يتبن  العنصرية أو اإلرىاب أو 7المرسوـ. فالمادة)
التكفير ...... وينظـ  لؾ بقانوف(، أعط  المشرع الدستوري لمبرلماف سمطة تقديرية في تحديد ما 

ال  مرالفة نصوص الدستور والروح التي تييمف عميويعد نيجًا عنصريًا أو طائفيًا،شريطة عدـ  وا 
ُعد مرالفًا ألحكاـ الدستور عندما يشرع قانوف يمنع تأسيس حزب معيف لغاية غير المصمحة 
العامة،ألنو ب لؾ ي ىب بأصؿ الحؽ وى ا ي ىب بالقانوف إل  االنحراؼ التشريعي لنصوص 

إل  جانب ى ه الطائفة مف الحقوؽ  الدستور التي تجيز التنظيـ دوف المساس بأصؿ الحؽ.
والحريات ىناؾ طائفة أررى ال يجيز الدستور تقييدىا ولو بقانوف،فمـ يجعؿ لمبرلماف عمييا مف 

 .(2)سبيؿ وىي ما أطمؽ عمييا الدكتور السنيوري الحقوؽ والحريات المطمقة
 
 
 
 
 

 92ص ,2000,والقضائية, مطبعة الكويتد.عادل الطباطبائي, الحدود الدستورية بين السمطتين التشريعية  - 1
د.عبد الرزاق السنيوري ,مخالفة التشريع لمدستور واالنحراف في استعمال السمطة التشريعية ,بحث منشور في   -2

 449 ,ص1952 مجمة مجمس الدولة, السنة الثالثة, يناير
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فسمطة المشرع بموجب الدستور ىنا مقيدة ألف حؽ المساواة أماـ القانوف في حالة تماثؿ        
مطمؽ تتفرع عنو المساواة في كؿ نواحي الحياة،فال يحؽ لممشرع البرلماني اإلرالؿ /المراكز حؽ 

بي ه المساواة مف رالؿ تشريع يمنح حقوؽ لطائفة دوف أررى أو يفرض واجبات عم  طائفة دوف 
 .(1)غيرىا

 
لـ يمنح أفراد القوات المسمحة  1981لسنة  55وفي العراؽ فإف قانوف المجمس الوطني رقـ       

 .حؽ التصويت 

 

( أف الييئة تصدر تعميمات تحدد 24المادة ) 4وكاف مشروع القانوف قد نص في الفقرة       
لقانوف جاء رموًا مف طريقة تصويت منتسبي القوات المسمحة رارج مناطقيـ االنترابية،غير أف ا

 .(2)أي إشارة إل  كيفية تصويت أفراد القوات المسمحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولة مجمس مجمة, التشريعية الوظيفة ممارسة في واالنحراف لمدستور التشريع مخالفة, السنيوري الرزاق عبد. د -1
 40,ص1952,الثالثة السنة,
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 القانون مجمة في منشور بحث,  1980 لسنة 55 رقم,  الوطني المجمس قانون في دراسة,  العاني غالب عمي.د-2
 .95ص, 1980,  التاسعة السنة,  13 العدد, العراقية المقارن القانون جمعية تصدرىا, المقارن

   نطاق السمطة التقديرية لممشرع -ثانياً 
يمكف أف تحدد الحاالت التي مف رالليا يتحدد نطاؽ السمطة التقديرية، ليتحرؾ البرلماف          

ضمف  لؾ النطاؽ في ممارسة ارتصاصو التشريعي، ويتحدد محتوى التنظيـ الدستوري لي ه 
  -السمطة عم  النحو اآلتي:

 حيف يترمؼ تحديد الدستور ألركاف أو شروط القانوف.  -1
الدستورية موضوع القانوف وتوجب سنو، وترؾ ما تبق  مف مستمزمات  حيف تحدد القاعدة -2

 اكتماؿ  القانوف لمسمطة التقديرية لمبرلماف .
 التعبير بمفظ )ؿ( أو يجوز في بداية النص الدستوري.  -3
المسائؿ التي أباح الدستور تنظيميا بناًء عم  قانوف، وفي ى ا المجاؿ يجيز النص تفويض  -4

البرلماف لمسمطة التنفي ية،مثاؿ  لؾ مبدأ قانونية الجرائـ والعقوبات فعندما بعض ارتصاصات 
يصاغ النص الدستوري )ال جريمة وال عقوبة إال بناًء عم  قانوف( يوحي النص بإمكانية السمطة 

 .(1)التنفي ية تحديد بعض أنواع الجرائـ وعقوباتيا
مة وال عقوبة إال بنص(، ومف ثـ النص ( مف الدستور العراقي الناف  )ال جري19فنص المادة) 

 يمنع أي تفويض لمسمطة التنفي ية ب لؾ فيكوف مصدر تحديد الجرائـ وعقوباتيا ىو القانوف فقط
  (2)المعدؿ 1969( لعاـ 111في حيف اف قانوف العقوبات العراقي رقـ)
ح ارتصاص ( منو من19ال ي لـ تجز المادة) 2115وى ا رالؼ الدستور العراقي الناف  لعاـ 

التجريـ لغير السمطة التشريعية، فإ ا كاف قانوف العقوبات العراقي ال يناقض الدستور العراقي 
(،)ال جريمة وال عقوبة إال بناًء عم  قانوف(،فأنو 21،ال ي تنص مادتو )1971الممغي لعاـ 

ت بما ينسجـ يناقض الدستور الحالي. وى ا يدعونا إل  أف نوجو الدعوة إل  تعديؿ قانوف العقوبا
 (3)مع الدستور الناف 

 
 .  411ص, 1ط, 1980, بغداد جامعة,  لمدولة الجنائي االختصاص,  الزبيدي زىير. د -1 



12 
 
 

 نافذاً  ليصبح 15/9/1969 بتاريخ 1787 بالعدد( العراقية الوقائع) الرسمية الجريدة في القانون نشر -2
 بموجب ومنيا, المنحل الثورة قيادة مجمس قرارات بموجب منيا كثيرة تعديالت عميو أدخمت وقد, 15/12/1969في

 15ص. االنتقالية والحكومة المؤقتة االئتالف سمطة قرارات
,  القانونية المجنة اختصاصات حددت التي, 2006 لعام العراقي النواب لمجمس الداخمي النظام من 90 المادة  نصت-3

 90,ص(الدستور وفق وتكييفيا السابقة القوانين مراجعة)  المجنة اختصاص عمى األولى الفقرة في

 

 المطمب الثاني
 تقييد سمطة المشرع بموجب الدستور 

ترتمؼ القيود التي يضعيا الدستور عم  البرلماف عند مباشرتو الرتصاصو بيف السعة          
الدستور إل  والضيؽ تبعًا لطبيعة الموضوع محؿ التنظيـ ونوعيتو،وقد يصؿ التقييد ال ي يفرضو 

الدرجة التي تنعدـ فييا حرية البرلماف إزاء تنظيـ الموضوع،الف الدستور ىو ال ي يتول  تحديد 
طاره  . (1)الموضوع وا 

ومما تجب اإلشارة إليو اف ىناؾ فرقًا بيف االرتصاص المقيد وقيد المصمحة العامة          
قيد المصمحة العامة فالمشرع  ال ي ىو قيد غائي عم  أعماؿ المشرع البرلماني،ففي حاؿ

البرلماني غير ممـز بقيد ضمف نطاؽ ى ه المصمحة ،فيو أماـ عدد مف الريارات كميا ضمف 
نطاؽ ى ه المصمحة،في حيف أف االرتصاص المقيد يفرض عميو قيد مف ى ه القيود وليس أمامو 

  -يتيف :. وسوؼ نناقش موضوع السمطة المقيدة في الفقرتيف التال( 2)ريارات أررى

 انعدام سمطة المشرع البرلماني -أوال
قد تصؿ القيود التي يضعيا الدستور عم  سمطة البرلماف إل  درجة مف الصرامة           

بحيث تنعدـ سمطة ى ا المشرع إزاء تحديد أو تنظيـ موضوع معيف،و لؾ حيف يقـو الدستور بي ا 
( )لجسد اإلنساف 41المعّطؿ رسميًا ينص في مادة) 2112التنظيـ . فالدستور المصري لعاـ 

..(، فسمطة .وز أف تجرى عميو التجارب الطبية والعممية بغير رضائو الحرحرمة ...... وال يج
البرلماف بموجب ى ه المادة سمطة منعدمة وال يجوز تشريع قانوف يجيز إجراء ى ه التجارب رارج 

مف الدستور نفسو )ال جريمة وال عقوبة إال بنص دستوري أو  76التحديد الدستوري.والمادة 
برلماف بموجب ى ه المادة سمطة منعدمة فيما يتعمؽ بمنح ارتصاص قانوني...(، فسمطة ال
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وفي  ائـ وعقوباتيا بأدن  مف القانوفالتجريـ إل  تشريع أدن  مف القانوف، فال يجوز تحديد الجر 
 وز(مبتدأ كؿ فقرة بعبارة)ال يج 2ة ؼالدستور العراقي أورد المشرع الدستوري المادة الثاني

 
 اإلسكندرية جامعة,  دكتوراه أطروحة, والمصري األمريكي النظاميين في الدستورية عدم أوجو, الحميد عبد سامرد. -1

 131ص,  ,2008,
                              , عمان جامعة,الحقوق مجمة,وأساسو ماىيتو بالسمطة االنحراف عيب, البوريني الرحمن عبد.د -2   

 .421 ص, 2007, األردن
        

وب لؾ ال تمنح العبارة  التشريع اإلسالمي المنزلة التي يمنحيا فيما لو كانت الصياغة           
باعتباره المصدر األساس لكف الفقرة )أ( )ال يجوز سف قانوف يتعارض مع ثوابت أحكاـ اإلسالـ( 
تمنحو ى ه المنزلة، حيث أصبح البرلماف مقيد بعدـ جواز إصدار قانوف مرالؼ لمشريعة 

 .(1)اإلسالمية
 
ومف ثـ فسمطة البرلماف في اعتماد مصادر أررى لمقانوف جائزة أما المرالفة فمنعدمة           

.أما الفقرة)ب( فيما يتعمؽ بمرالفة مبادئ الديمقراطية فمع تأييدنا لمبعض مف الباحثيف ال ي 
 .(2)ي ىب إل  عدـ إمكاف إقامة التوازف بيف اإلسالـ والديمقراطية

 
ومف ثـ يمكف لمبرلماف أف يصدر قانونًا ينتقص مف حقوؽ وحريات لـ ترد في الدستور،        

راصة واف الدستور لـ ينص عم  أف إيراد ى ه الحقوؽ والحريات ال يمنع مف تمتع المواطف 
بحقوؽ وحريات أررى لـ ترد في الدستور. وألجؿ تفادي ى ه الثغرة ومنع البرلماف مف تجاوز  

ستورية نقترح صياغة النص كاآلتي )ال يجوز سف قانوف يتعارض مع الحقوؽ الحدود الد
والحريات األساسية التي تضمنتيا إعالنات الحقوؽ والمواثيؽ الدولية،ورصوصًا تمؾ الواردة في 
الدستور،و لؾ ال يمنع مف التمتع بحقوؽ وحريات أررى بما ال يتناف  مع القيـ االجتماعية وال 

 العاـ (.  يتعارض مع النظاـ
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, البصرة, الغدير دار, والدولة الدين بين العالقة العراقي الدستور في الخالفية الموضوعات, ألسكيني عذاب حسين - 1

 .38ص ,2008
 لمدراسات عراقيات مركز, منشور بحث,  والحريات الحقوق وقضايا الجديد العراقي الدستور,  النعيمي حازم. د -2

 .142,ص2006,  بغداد,والنشر

 سمطة البرلمان المحددة بموجب الدستور -ثانيًا:
       

إل  جانب األحواؿ  التي تضيؽ فييا القيود التي يفرضيا الدستور عم  سمطة المشرع           
لتصؿ إل  انعداميا،فانو توجد حاالت أررى تضيؽ فييا ى ه القيود،لكنيا ال ترتفي لتكوف سمطة 

نما تكوف  .(1)حرية البرلماف في ممارسة سمطة التشريع مقيدة بضوابط دستورية محددة تقديرية،وا 
 

الممغي)ال يجوز أف يحظر عم   1971( مف الدستور المصري لعاـ 51فنص المادة)         
أي مواطف اإلقامة في جية معينة،وال أف يمـز اإلقامة في مكاف معيف إال في األحواؿ المبينة في 

نما تحديدىا بما يسمح بو القانوف . القانوف( في ا النص    ال ينصرؼ إل  انعداـ سمطة المشرع وا 
 

()ال تفرض الضرائب والرسوـ وال تعدؿ وال 28ونص الدستور العراقي الناف  في المادة)        
تجب  وال يعف  منيا إال بقانوف(، فسمطة المشرع ىنا محددة بأف تكوف بقانوف،دوف منحيا لمتشريع 

لو الحرية في إطار القانوف أف يحدد مقدار الضريبة أو تعديميا أو طريقة استيفائيا أو المطمبي و 
 إعفاء طائفة معينة مف الضرائب،وكؿ  لؾ ضمف التحديد الدستوري.
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 ,1988, شمس عين جامعة, دكتوراه رسالة, مصر في الدستوري القضاء, شريف عمر عادل.د-  1 
 .352ص

  

 

 

 المبحث الثاني 

 العيوب الدستورية الشكمية والموضوعية 

القاعػػػػػػػدة العامػػػػػػػة ىػػػػػػػي اف ارتصػػػػػػػاص المحكمػػػػػػػة االتحاديػػػػػػػة فػػػػػػػي ممارسػػػػػػػة ارتصاصػػػػػػػيا        

بالرقابػػػػػػػة عمػػػػػػػ  دسػػػػػػػتورية القػػػػػػػوانيف يعػػػػػػػد ارتصاصػػػػػػػا عامػػػػػػػا، فيػػػػػػػو يشػػػػػػػمؿ الطعػػػػػػػوف الدسػػػػػػػتورية 

الطعػػػػػػػوف )الشػػػػػػػكمية والموضػػػػػػػوعية( التػػػػػػػي تػػػػػػػرد عمػػػػػػػ  القػػػػػػػوانيف واالنظمػػػػػػػة ،إ  ينصػػػػػػػرؼ مفيػػػػػػػـو 

الشػػػػػكمية إلػػػػػ  تمػػػػػؾ الطعػػػػػوف التػػػػػي تقػػػػػـو عمػػػػػ  مرالفػػػػػة شػػػػػكمية ل وضػػػػػاع واالجػػػػػراءات المقػػػػػررة 

قرارىػػػػا أو إصػػػػدارىا ، فيمػػػػا تنصػػػػرؼ الطعػػػػػوف  فػػػػي الدسػػػػتور بشػػػػأف اقتػػػػراح القػػػػوانيف واالنظمػػػػة وا 

عميػػػػو يمكػػػػف تحديػػػػد العيػػػػوب الشػػػػكمية التػػػػي تمحػػػػؽ .  الموضػػػػوعية إلػػػػ  مرالفػػػػة أحكػػػػاـ الدسػػػػتور

النظػػػػػػاـ فػػػػػػي مرالفػػػػػػة قواعػػػػػػد االرتصػػػػػػاص فػػػػػػي إصػػػػػػدار التشػػػػػػريع ،ومرالفػػػػػػة قواعػػػػػػد القػػػػػػانوف او 

الشػػػػكؿ واإلجػػػػراءات الواجػػػػب إتباعيػػػػا فػػػػي سػػػػنة ، أمػػػػا العيػػػػوب الموضػػػػوعية فتتمثػػػػؿ فػػػػي انتيػػػػاؾ 

المشػػػػػػػػرع لمقيػػػػػػػػود الموضػػػػػػػػوعية التػػػػػػػػي يفرضػػػػػػػػيا الدسػػػػػػػػتور، وعيػػػػػػػػب المحػػػػػػػػؿ أو االنحػػػػػػػػراؼ فػػػػػػػػي 

لػػػ ا ومػػػف اجػػػؿ الوقػػػوؼ .  امػػػة وعيػػػب الغايػػػةاسػػػتعماؿ سػػػمطتو التشػػػريعية بتنكبػػػو لممصػػػمحة الع

 : - عم  ى ه األحكاـ سنتناوؿ  لؾ في الفروع اآلتية
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 المطمب االول

 العيوب الشكمية

 -وتشتمؿ عم  عيبيف وىما عدـ االرتصاص الدستوري وعيب الشكؿ وكاالتي :

عيبببب عبببدم االختصببباص الدسبببتوري : يشبببتمل ىبببذا العيبببب عمبببى العديبببد  -اوال : 

  : -  من الصور وكاالتي

 العيوب المتعمقة بعدم االختصاص العضوي   /الفرع االول

ويتحقػػػػػػؽ ىػػػػػػ ا العيػػػػػػب فػػػػػػي حالػػػػػػة صػػػػػػدور القػػػػػػانوف أو النظػػػػػػاـ مػػػػػػف السػػػػػػمطة التػػػػػػي لػػػػػػـ يمنحيػػػػػػا 

 الدستور ارتصاصيا تشريعيا .

 تعمقة بعدم االختصاص الموضوعي الفرع الثاني / العيوب الم

  .ويتحقؽ ى ا العيب في حالة رروج المشرع عف نطاؽ الموضوع ال ي حدده الدستور

 الفرع الثالث / العيوب المتعمقة بعدم االختصاص الزماني 
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ويتحقػػػػػؽ ىػػػػػ ا العيػػػػػب فػػػػػي حالػػػػػة اصػػػػػدار القػػػػػانوف أو النظػػػػػاـ فػػػػػي وقػػػػػت لػػػػػـ يكػػػػػف فيػػػػػو لمسػػػػػمطة 

 . المرتصة الحؽ في تشريعو

 

 

 .73, ص 5102دار السنهوري , بغداد , ,  ،مصدق عادل طالب , القضاء الدستوري في العراق -1

 

 الفرع الرابع / العيوب المتعمقة بعدم االختصاص المكاني 

ب ويتحقػػػػػؽ ىػػػػػ ا العيػػػػػب فػػػػػي حالػػػػػة إصػػػػػدار المشػػػػػرع القػػػػػانوف فػػػػػي غيػػػػػر المكػػػػػاف الرسػػػػػمي الواجػػػػػ

 .(1) رانعقاده فيو وال ي حدده الدستو 

  -عيب الشكل : -ثانيا:

يقصد بو إصدار القانوف أو النظاـ عم  رالؼ اإلجراءات التي أوجبيا الدستور، يستوي       

وقدا استقر قضاء المحكمة االتحادية   لؾ في مرحمة اقتراح مشروع القانوف أو إقراره أو اصداره

 لؾ في حالة عدـ تقديـ مشروع العميا عم  إلغاء القوانيف لمرالفتيا قواعد الشكؿ واالجراءات ، و 

القانوف مف إحدى لجاف مجمس القانوف مف قبؿ مجمس الوزراء ، كما في حالة اقتراح مشروع 

تبن   2115فبسبب إلغاء القرار في الفرض الم كور ىو اف دستور جميورية العراؽ لعاـ  نوابال

 . مبدأ الفصؿ بيف السمطات
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مشػػػػروعات القػػػػوانيف ، ثػػػػـ فػػػػاف قيػػػػاـ سػػػػمطة ارػػػػرى وقػػػػد ارػػػػتص مجمػػػػس الػػػػوزراء بتقػػػػدـ         

ونػػػػزوال عمػػػػ  مػػػػا تقػػػػدـ يثػػػػار بيػػػػ ا الصػػػػدد تسػػػػاؤؿ  بتقػػػػديـ مشػػػػروع القػػػػانوف يعػػػػد مرالفػػػػة دسػػػػتورية

:ىػػػػؿ اف عػػػػدـ عػػػػرض مشػػػػروع القػػػػانوف أو النظػػػػاـ عمػػػػ  مجمػػػػس شػػػػورى الدولػػػػة بوصػػػػفو الجيػػػػة 

لقػػػػػػانوف مػػػػػػف قبػػػػػػؿ المنػػػػػػاط بيػػػػػػا تػػػػػػدقيؽ مشػػػػػػاريع القػػػػػػوانيف يعػػػػػػد عيبػػػػػػا شػػػػػػكميا يسػػػػػػتوجب إلغػػػػػػاء ا

 المحكمة االتحادية العميا؟ 

 

الدار الجامعة ,  رقابة دستورية القانون والمجمس الدستوري لبنان,  محمد رفعت عبدالوىاب د .  1-
 .183-129,ص2000لمطباعةوالنشر,بيروت,

مػػػػػػ  المحكمػػػػػػة االتحاديػػػػػػة اف تحكػػػػػػـ بعػػػػػػدـ دسػػػػػػتورية القػػػػػػانوف الػػػػػػ ي لػػػػػػـ        ومػػػػػػف يتوجػػػػػػب عا

عمػػػػػ  المجمػػػػػس ،وعمػػػػػ  الػػػػػرغـ مػػػػػف  لػػػػػؾ اال اف السػػػػػوابؽ القضػػػػػائية لممحكمػػػػػة  يعػػػػػرض مشػػػػػروعو

          ومػػػػػػػػف ثػػػػػػػػـ فػػػػػػػػاف المحكمػػػػػػػػة (1)االتحاديػػػػػػػػة لػػػػػػػػـ تشػػػػػػػػر الػػػػػػػػ  تبنػػػػػػػػي المحكمػػػػػػػػة مثػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػ ا االتجػػػػػػػػاه

االتحاديػػػػة العميػػػػا غيػػػػر ممزمػػػػة بػػػػالحكـ بعػػػػدـ دسػػػػتورية مشػػػػروع القػػػػانوف الػػػػ ي لػػػػـ يعػػػػرض عمػػػػ  

ة لمدسػػػػػػتور العراقػػػػػػي بيػػػػػػ ا الشػػػػػػأف، فالرقابػػػػػػة التػػػػػػي مجمػػػػػس شػػػػػػورى الدولػػػػػػة ، لعػػػػػػدـ وجػػػػػػود مرالفػػػػػػ

اي اف القاعػػػػػدة العامػػػػػة ىػػػػػي  تمػػػػػارس المحكمػػػػػة االتحاديػػػػػة ىػػػػػي رقابػػػػػة عمػػػػػ  دسػػػػػتورية القػػػػػوانيف

اف عػػػػػػدـ عػػػػػػرض التشػػػػػػريع عمػػػػػػ  مجمػػػػػػس شػػػػػػورى الدولػػػػػػة ال يعػػػػػػد سػػػػػػببا شػػػػػػكميا إللغػػػػػػاء القػػػػػػانوف 

)1). 

 

 
                                                           

 .73, ص 5102دار السنهوري , بغداد , ,  ،مصدق عادل طالب , القضاء الدستوري في العراق -1
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 المطمب الثاني

 العيوب الموضوعية

وىػػػػػػػي تشػػػػػػػتمؿ عمػػػػػػػ  عيبػػػػػػػيف : وىمػػػػػػػا عيػػػػػػػب المحػػػػػػػؿ وعيػػػػػػػب االنحػػػػػػػراؼ فػػػػػػػي اسػػػػػػػتعمؿ       

  -السمطة التشريعية وكاالتي :

 الفرع االول / عيب المحل 

يقصػػػػػػد بالمحػػػػػػؿ ىػػػػػػو موضػػػػػػوع القػػػػػػانوف او مضػػػػػػموف نصوصػػػػػػو ، ويقصػػػػػػد بػػػػػػو مرالفػػػػػػة        

التشػػػػػػريع فػػػػػػي محمػػػػػػو لنصػػػػػػوص الدسػػػػػػتور التػػػػػػي ترسػػػػػػـ لممشػػػػػػرع سػػػػػػمطة محػػػػػػددة او مقيػػػػػػدة ولػػػػػػو 

صػػػػور متعػػػػددة ، ومػػػػف امثمػػػػو  لػػػػؾ فػػػػي حالػػػػة قيػػػػاـ المشػػػػرع عنػػػػد إصػػػػداره التشػػػػريع بػػػػالتمييز بػػػػيف 

محػػػػػؿ التشػػػػػريع يرػػػػػالؼ مبػػػػػدأ المسػػػػػاواة او  األفػػػػػراد عمػػػػػ  أسػػػػػاس االنتمػػػػػاء المػػػػػ ىبي ، لػػػػػ ا فػػػػػاف

 .تطبيؽ نص عقابي عم  متيـ بأثر رجعي 
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 عيب االنحراف في استعمال السمطة  / الفرع الثاني  

 -:يتعمؽ ى ا العيب بالغاية أو األسباب الموجبة لمتشريع ويتمثؿ في ثالث صور كاآلتي

 ). تحقيؽ مصمحة غير المصمحة العامة )تحقيؽ مصمحة راصة -1

تحقيػػػػػؽ غيػػػػػر الغايػػػػػة المحػػػػػددة التػػػػػي اسػػػػػتيدفيا المشػػػػػرع الدسػػػػػتوري مػػػػػف إيػػػػػراد نػػػػػص معػػػػػيف  -2

 .)تجاوز قاعدة ترصيص األىداؼ 

 

 .10, ص 5102دار السنهوري , بغداد , ,  ،طالب , القضاء الدستوري في العراق مصدق عادل -1

تنظػػػػػيـ البرلمػػػػػاف لمحقػػػػػوؽ أو الحريػػػػػات العامػػػػػة : فبػػػػػدال مػػػػػف التنظػػػػػيـ ىػػػػػ ه الحريػػػػػات بقػػػػػانوف  -3

يقػػػػػػـو المشػػػػػػرع بإىػػػػػػدار جػػػػػػوىر ىػػػػػػ ه الحقػػػػػػوؽ أو الحريػػػػػػات أو االنتقػػػػػػاص منيػػػػػػا أو يجعػػػػػػػؿ 

  .التمتع بيا امرآ شاقآ 

فالقاعدة العامة التي يسير عمييا القضاء الدستوري ىي وجوب قياـ القاضي الدستوري       

يرالؼ أحد القيود واالحكاـ الموضوعية المنصوص عمييا في  بالتحقيؽ مف اف التشريع ال

الدستور ، كوف سمطة التشريع عند تنظيـ الحقوؽ والحريات تتميز بأنيا تقديرية مالـ يقيدىا 

وعميو تتنوع .  المشروع ، ومف ثـ فال تمتد الرقابة عم  دستورية القوانيف إل  مالئمة إصدارىا

ابط الموضوعية التي يتوجب عم  مجمس النواب أو مجمس الوزراء مراعاتيا عند الضو 

ال كاف النص القانوني غير دستوري ، ومف أمثميا مبدأ سيادة  إصدار القانوف أو النظاـ ، وا 

، ومبدأ سمو الدستور ، والمساواة بيف المواطنيف ،  (2)ومبدأ ألتداوؿ السممي لمسمطة (1)القانوف

ومبدأ تكافؤ الفرص بيف الموطنيف ، وحظر تحصيف االعماؿ والقرارات مف رقابة القضاء ، 

 .ومبدأ استقالؿ القضاء وشرعية الجرائـ والعقوبات وغيرىا



21 
 
 

 

 

 

 

 

 41,ص2005( من دستور جميورية العراق ,5مادة) -1

 41,ص2005لعراق ,جميورية ا( من دستور 6مادة )-2

 

 المبحث الثالث

 نعمى دستورية القوانيوصور الرقابة أنواع الرقابة القضائية 
الكثيػػػػػػر مػػػػػػف دسػػػػػػاتير الػػػػػػدوؿ تبنػػػػػػت الرقابػػػػػػة القضػػػػػػائية عمػػػػػػ  دسػػػػػػتورية القػػػػػػوانيف ،              

غيػػػػر أف ىػػػػ ه الػػػػدوؿ لػػػػـ تتفػػػػؽ عمػػػػ  نػػػػوع واحػػػػد فػػػػي الرقابػػػػة القضػػػػائية عمػػػػ  دسػػػػتورية القػػػػوانيف ، 

فمنيػػػػػا تمػػػػػارس الرقابػػػػػة بطريقػػػػػة الػػػػػدعوى األصػػػػػمية المباشػػػػػرة ) رقابػػػػػة اإللغػػػػػاء( ومنيػػػػػا مػػػػػا تسػػػػػمح 

الفرعػػػػي ، وىنػػػػاؾ مػػػػف تبنػػػػت طريقػػػػة المػػػػزج بػػػػيف الػػػػدعوى األصػػػػمية  بيػػػػ ه الرقابػػػػة بواسػػػػطة الػػػػدفع

والػػػػػػدفع بعػػػػػػد الدسػػػػػػتورية كمػػػػػػا فػػػػػػي مصػػػػػػر، وتفريعػػػػػػا عمػػػػػػ   لػػػػػػؾ يتعػػػػػػيف عمينػػػػػػا أف نتعػػػػػػرؼ إلػػػػػػ  

  -أنواع الرقابة القضائية عم  دستورية القوانيف:

 المطمب االول

 انواع الرقابة عمى دستورية القوانين 
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رقابة عن اخرى في العراق وكذالك سوف نتكمم عن صور  سنتطرق الى انواع الرقابات ونميز

 تطبيق ىذه الرقابات .

 الفرع االول
 الرقابة القضائية بطريقة الدعوى األصمية المباشرة )رقابة اإللغاء(

تحػػػػػػػػدث الرقابػػػػػػػػة بطريقػػػػػػػػة اإللغػػػػػػػػاء أو الػػػػػػػػدعوى األصػػػػػػػػمية عنػػػػػػػػدما يقػػػػػػػػوـ صػػػػػػػػاحب             

مباشػػػػػػرة أمػػػػػػاـ المحكمػػػػػػة المرتصػػػػػػة طالبػػػػػػا  افييػػػػػػالشػػػػػػأف المتضػػػػػػرر مػػػػػػف قػػػػػػانوف معػػػػػػيف بػػػػػػالطعف 

إلغائػػػػػو لمرالفتػػػػػو الدسػػػػػتور ، دوف أف ينتظػػػػػر تطبيػػػػػؽ القػػػػػانوف عميػػػػػو فػػػػػي دعػػػػػوى مػػػػػف الػػػػػدعاوى 

القضػػػػػائية ، فػػػػػػإ ا مػػػػػػا ثبػػػػػػت لممحكمػػػػػػة المرتصػػػػػة أف القػػػػػػانوف المطعػػػػػػوف فيػػػػػػو مرػػػػػػالؼ لمدسػػػػػػتور 

بقػػػػػا ألحكػػػػػاـ فإنيػػػػػا تحكػػػػػـ بإلغائػػػػػو بحيػػػػػث كػػػػػأف لػػػػػـ يكػػػػػف أو إنيػػػػػاء حياتػػػػػو بالنسػػػػػبة لممسػػػػػتقبؿ ط

 الدستور التي تنظـ الرقابة القضائية .

وقػػػػػػػد يكػػػػػػػوف ىػػػػػػػ ا الحكػػػػػػػـ قبػػػػػػػؿ صػػػػػػػدور القػػػػػػػانوف  المرػػػػػػػالؼ لمدسػػػػػػػتور فتسػػػػػػػم  رقابػػػػػػػة اإللغػػػػػػػاء 

السػػػػابقة أو بعػػػػػده فتسػػػػػم  رقابػػػػػة اإللغػػػػاء الالحقػػػػػة . وبسػػػػػبب رطػػػػػورة األثػػػػر المترتػػػػػب عمػػػػػ  ىػػػػػ ا 

 .(1) فوالمتمثؿ بإلغاء تشريعات البرلماالحكـ 

الػػػػػدوؿ عمػػػػػ  إف تمارسػػػػػو محػػػػػاكـ دسػػػػػتورية عميػػػػػا مترصصػػػػػة أو أعمػػػػػ  درجػػػػػات حرصػػػػػت       

القضػػػػػػاء فػػػػػػي الدولػػػػػػة ، كمػػػػػػا لػػػػػػـ تجػػػػػػز كثػػػػػػر منيػػػػػػا ل فػػػػػػراد إف يطعنػػػػػػوا مباشػػػػػػرة فػػػػػػي دسػػػػػػتورية 

القػػػػوانيف بينمػػػػا أجػػػػاز بعضػػػػيا  لػػػػؾ بطريػػػػؽ غيػػػػر مباشػػػػر بػػػػاف يتقػػػػدموا بػػػػالطعف بعػػػػدـ دسػػػػتورية 

 -وتنقسـ ال :قانوف ما أماـ بعض المحاكـ ،

 
 / رقابة اإللغاء السابقة  اوال
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بعػػػػػػػد تشػػػػػػػريع القػػػػػػػانوف مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ السػػػػػػػمطة التشػػػػػػػريعية المكمفػػػػػػػة بإعػػػػػػػداد القػػػػػػػانوف ، يرسػػػػػػػؿ      

القػػػػانوف لمتصػػػػديؽ عميػػػػو لغػػػػرض إصػػػػداره ، وقػػػػد ترتئػػػػي الجيػػػػة الموكمػػػػة بالتصػػػػديؽ إرسػػػػاؿ ىػػػػ ا 

دسػػػػتور القػػػػانوف إلػػػػ  محكمػػػػة راصػػػػة يحػػػػددىا الدسػػػػتور لمتأكػػػػد مػػػػف عػػػػدـ تعػػػػارض القػػػػانوف مػػػػع ال

 ، فتحريؾ الرقابة يكوف مف السمطة ، وليس مف قبؿ األفراد ، 

 
 / رقابة اإللغاء الالحقةثانيأ
وىػػػػػػػي رقابػػػػػػػة الحقػػػػػػػة عمػػػػػػػ  إصػػػػػػػدار القػػػػػػػانوف أو ىػػػػػػػي وسػػػػػػػيمة ىجوميػػػػػػػة تسػػػػػػػمح لػػػػػػػبعض       

الجيػػػػات أو المراجػػػػع بػػػػالطعف فػػػػي ىػػػػ ا القػػػػانوف مباشػػػػرة أي بصػػػػورة مسػػػػتقمة عػػػػف أي نػػػػزاع عػػػػف 

 . ية طريؽ الدعوى األصم

 

د. ماجد راغب الحمو , النظم السياسية والقانون الدستوري , منشأة المعارف , اإلسكندرية , الطبعة الثانية ,  -1
 .072ص,  2005

 

فمضػػػػػموف رقابػػػػػة اإللغػػػػػاء ىػػػػػو مػػػػػا تضػػػػػمنو الدسػػػػػتور  اتػػػػػو مػػػػػف حػػػػػؽ ل فػػػػػراد أو لػػػػػبعض        

باعتبػػػػػػاره مرالفػػػػػػا  لمدسػػػػػػتور السػػػػػػمطات فػػػػػػي إقامػػػػػػة الػػػػػػدعوى والطعػػػػػػف المباشػػػػػػر فػػػػػػي قػػػػػػانوف مػػػػػػا 

وأمػػػػػػاـ محكمػػػػػػة معينػػػػػػة يقػػػػػػع  لػػػػػػؾ مػػػػػػف ارتصاصػػػػػػيا ، فػػػػػػإ ا مػػػػػػا اقتنعػػػػػػت تمػػػػػػؾ المحكمػػػػػػة بعػػػػػػدـ 

دسػػػػػػتورية القػػػػػػانوف فإنيػػػػػػا سػػػػػػوؼ تصػػػػػػدر قرارىػػػػػػػا بإلغائػػػػػػو ويكػػػػػػوف ىػػػػػػ ا القػػػػػػرار نافػػػػػػ ا  بالنسػػػػػػػبة 

لمجميػػػػػع دوف االقتصػػػػػار عمػػػػػػ  مصػػػػػمحة الطػػػػػاعف ، والمشػػػػػػكمة التػػػػػي سػػػػػتثور بيػػػػػػ ا الشػػػػػأف ىػػػػػػي 

كمػػػػػة المرتصػػػػػة ، ىػػػػػؿ ىػػػػػي المحكمػػػػػة الدسػػػػػتورية ، أـ ارتصػػػػػاص المحػػػػػاكـ العاديػػػػػة ، نػػػػػوع المح

وقػػػػػػد ارتمفػػػػػػت الدسػػػػػػاتير بيػػػػػػ ا الشػػػػػػأف بػػػػػػيف إناطػػػػػػة الرقابػػػػػػة عمػػػػػػ  دسػػػػػػتورية القػػػػػػوانيف بمحكمػػػػػػة 

   بوحكمة راصة كما أرقضائية أو إناطة  لؾ بم



24 
 
 

( ، وقػػػػػػػانوف إدارة الدولػػػػػػػة العراقيػػػػػػػة لممرحمػػػػػػػة االنتقاليػػػػػػػة لعػػػػػػػاـ 1971الدسػػػػػػػتور المصػػػػػػػري لعػػػػػػػاـ )

( الػػػػػػ ي نػػػػػػػص عمػػػػػػ  أف ترػػػػػػتص المحكمػػػػػػػة 2115( ، ودسػػػػػػتور العػػػػػػراؽ الػػػػػػػدائـ لعػػػػػػاـ )2114)

االتحاديػػػػػػػة بالرقابػػػػػػػة عمػػػػػػػ  دسػػػػػػػتورية القػػػػػػػوانيف . وقػػػػػػػد جػػػػػػػاء فػػػػػػػي المػػػػػػػادة الرابعػػػػػػػة مػػػػػػػف قػػػػػػػانوف 

 (1) -مياـ المحكمة  ما يمي : المحكمة االتحادية العميا أف

الفصػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي المنازعػػػػػػػػات التػػػػػػػػي تحصػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػيف الحكومػػػػػػػػة االتحاديػػػػػػػػة وحكومػػػػػػػػة األقػػػػػػػػػاليـ  -1

 والمحافظات والبمديات واإلدارات المحمية.

لغاء ما يتعارض منيا مع  -2 الفصؿ في المنازعات المتعمقة بدستورية وشرعية التشريعات كافة وا 

 الدستور .

 لمقدمة عم  األحكاـ والقرارات الصادرة مف القضاء اإلداري النظر في الطعوف ا -3

 النظر في الدعاوى المقامة أماـ المحكمة بصفة استئنافية وينظـ ى ا االرتصاص بقانوف  -4

 
 
  2005لسنة  30من قانون المحكمة االتحادية العميا العراقية رقم  4المادة  -1

  المقترن  بدعوى عدم الدستوريةالفرع الثالث / الرقابة عن طريق الدفع  

لػػػػـ يكػػػػف فػػػػي معظػػػػـ دسػػػػاتير الػػػػدوؿ فػػػػي األصػػػػؿ تقػػػػديـ الطعػػػػف باإللغػػػػاء إلػػػػ  المحكمػػػػة        

الدسػػػػػتورية بطريقػػػػػة مباشػػػػػرة أو غيػػػػػر مباشػػػػػرة ، ثػػػػػـ أجيػػػػػز  لػػػػػؾ بطريقػػػػػة غيػػػػػر مباشػػػػػرة ، وبيػػػػػاف 

 لػػػػػؾ يتقػػػػػدـ األفػػػػػراد بػػػػػالطعف بعػػػػػدـ دسػػػػػتورية قػػػػػانوف مػػػػػا أمػػػػػاـ المحػػػػػاكـ ، فػػػػػاف اقتنعػػػػػت بجديػػػػػة 

 دستورية .              الطعف تقدمت بو إل  المحكمة ال

وىػػػػ ه الرقابػػػػة تفتػػػػرض وجػػػػود دعػػػػوى يػػػػراد فييػػػػا تطبيػػػػؽ قػػػػانوف معػػػػيف فيػػػػدفع أحػػػػد الرصػػػػـو بعػػػػدـ 

دسػػػػػتورية ىػػػػػ ا القػػػػػانوف ، وفػػػػػي ىػػػػػ ه الحالػػػػػة ال تفصػػػػػؿ المحكمػػػػػة فػػػػػي صػػػػػحة الػػػػػدفع بػػػػػؿ تؤجػػػػػؿ 

النظػػػػػػر فػػػػػػي الػػػػػػدعوى وتحيػػػػػػؿ الطعػػػػػػف فػػػػػػي دسػػػػػػتورية القػػػػػػانوف إلػػػػػػ  المحكمػػػػػػة الدسػػػػػػتورية التػػػػػػي 
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حكميػػػػػا حجيػػػػػة مطمقػػػػػة تجػػػػػاه الكافػػػػػة ، وىػػػػػ ه الطريقػػػػػة المتبعػػػػػة فػػػػػي مصػػػػػر ، والمحكمػػػػػة يكػػػػػوف ل

التػػػػي يثػػػػار فييػػػػا الػػػػدفع بعػػػػدـ دسػػػػتورية قػػػػانوف مػػػػا تمنػػػػع صػػػػاحب الشػػػػأف ميمػػػػة ال تجػػػػاوز الثالثػػػػة 

 أشير لمراجعة المحكمة الدستورية العميا ، فإ ا لـ يفعؿ اعتبر الدفع كأنو لـ يكف .

القػػػػػوانيف كمػػػػػا نظمػػػػػو القػػػػػانوف فػػػػػي مصػػػػػر بالنسػػػػػبة ل فػػػػػراد تعػػػػػد فنظػػػػػاـ الرقابػػػػػة عمػػػػػ  دسػػػػػتورية 

طريقػػػػػػة راصػػػػػػة مػػػػػػف الرقابػػػػػػة ترتمػػػػػػؼ عػػػػػػف الطػػػػػػريقتيف التقميػػػػػػديتيف ، الرقابػػػػػػة بطريقػػػػػػة الػػػػػػدعوى 

 . (1)األصمية ، والرقابة بطريقة الدفع الفرعي

ألمر واف كاف يقـو المزج بينيما فيو يرتمؼ عف طريقة الدعوى األصمية المباشرة في أمريف ، ا 
نما  األوؿ: إف مسألة دستورية القوانيف ال يمكف أف تثار بداية أماـ المحكمة الدستورية العميا ، وا 

 .يجب أف يتعمؽ األمر بدعوى سبؽ أف أقيمت أماـ إحدى المحاكـ

 

 . 2004, بمصر , الطبعة الثانية , د. عبد الفتاح ساير , القانون الدستوري , مطابع دار الكتاب العربي  -1
 .027ص

ودفع فييا بعدـ دستورية القانوف المراد تطبيقو ، وقدرت ى ه المحكمة جدية الدفع ، أما األمر 
الثاني: إف المحكمة العميا عندما يرفع األمر إلييا وتحكـ بعدـ دستورية القانوف ، فإنيا ال تمغي 

نما تمنع تطبيقو فقط  الدعوى األصمية  ا لعيوب الرقابة القضائية بطريقة وتالفي القانوف وا 
المباشرة مف ناحية ، والرقابة القضائية بطريقة الدفع الفرعي مف ناحية أررى ، فقد اتجيت بعض 
الدساتير التي أر ت بالرقابة القضائية عم  دستورية القوانيف إل  المزج بيف طريقتي الرقابة 

ضرورة نشر القرارات بنفس القضائية . لي ا تنص الدساتير التي تأر  بي ا النوع مف الرقابة عم  
 . (1)الطريقة التي تنشر بيا التشريعات العادية

ورغػػـ أف الغالبيػػة العظمػػ  مػػف دسػػاتير الػػدوؿ تبنػػت إحػػدى أنػػواع الرقابػػة القضػػائية عمػػ           

دسػػتورية القػػوانيف ، ولكػػف قػػد يسػػكت الدسػػتور عػػف طريقػػة لمبحػػث فػػي دسػػتورية القػػوانيف ، فػػ ىب 
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الدسػتوري إلػػ  أنػػو لػيس لمقضػػاء فػػي مثػؿ ىػػ ه الحالػػة سػمطة البحػػث فػػي دسػػتورية جانػب مػػف الفقػػو 

 القوانيف .

الف وظيفػػػػػػة القضػػػػػػاء وىػػػػػػي تطبيػػػػػػؽ القػػػػػػانوف ولػػػػػػيس الحكػػػػػػـ عميػػػػػػو ، والف القػػػػػػانوف يعػػػػػػد تعبيػػػػػػرا  

عػػػػف اإلرادة العامػػػػة لمجماعػػػػة فػػػػال يحػػػػؽ لمقاضػػػػي التعقيػػػػب عمييػػػػا وىػػػػو ال يممػػػػؾ تفسػػػػير القواعػػػػد 

عمػػػػػؿ السػػػػمطة التشػػػػريعية ، وىػػػػو لػػػػػيس برقيػػػػب عمػػػػ  أعماليػػػػا والف بحثػػػػػو الدسػػػػتورية فػػػػ لؾ مػػػػف 

فػػػػػي دسػػػػػتورية القػػػػػوانيف يرػػػػػؿ بمبػػػػػدأ الفصػػػػػؿ بػػػػػيف السػػػػػمطات ، ويجعػػػػػؿ القضػػػػػاء سػػػػػمطة سياسػػػػػية 

تسػػػػمو عمػػػػ  سػػػػائر السػػػػمطات ، فػػػػي حػػػػيف  ىػػػػب جانػػػػب آرػػػػر مػػػػف الفقػػػػو إلػػػػ  إعطػػػػاء القضػػػػاء 

 ه الرقابػػػػة ، وىػػػػو الػػػػرأي الػػػػراجح سػػػػمطة النظػػػػر فػػػػي دسػػػػتورية القػػػػوانيف ولػػػػو لػػػػـ يػػػػنظـ الدسػػػػتور ىػػػػ

لسػػػػػػػػػػػالمة حججػػػػػػػػػػػو ومنطقيػػػػػػػػػػػة نتائجػػػػػػػػػػػو وضػػػػػػػػػػػمانة بعػػػػػػػػػػػض الرقابػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػ  أعمػػػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػػػمطة 

  .(1)التشريعية

 
علي يوسف الشكري , د . محمد علي الناصري , محمود الطائي , دراسة حول الدستور العراقي , المرجع .د  -0

 . 013السابق , ص

يبحػػػػػث عػػػػػف الحكػػػػػـ القػػػػػانوني لمنػػػػػزاع فػػػػػي النظػػػػػاـ القػػػػػانوني فالقضػػػػػاء حينمػػػػػا ينظػػػػػر نزاعػػػػػا فانػػػػػو 

بمجممػػػػو بػػػػدءا مػػػػف الدسػػػػتور ونػػػػزوال آلرػػػػر قاعػػػػدة فػػػػي اليػػػػـر القػػػػانوني والحكػػػػـ بمػػػػا تقضػػػػي بػػػػو 

القاعػػػػػدة الدسػػػػػتورية باعتبارىػػػػػا القاعػػػػػدة األعمػػػػػ  وكػػػػػؿ  لػػػػػؾ يػػػػػدرؿ فػػػػػي صػػػػػميـ عمػػػػػؿ القاضػػػػػي 

عمال يػػػػػػػػا عمػػػػػػػػ  النزاعػػػػػػػػات باعتبػػػػػػػػار القضػػػػػػػػاء ىػػػػػػػػو صػػػػػػػػاحب السػػػػػػػػمطة فػػػػػػػػي تفسػػػػػػػػير القػػػػػػػػوانيف وا 

 .(1)رالمطروحة عميو ، وأوؿ ى ه القوانيف وأىميا القانوف األعم  لمدولة وىو الدستو 
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د .عمي يوسف الشكري , د . محمد عمي الناصري , محمود الطائي , دراسة حول الدستور العراقي , مؤسسة افاق  -1
 . 012, ص لمدراسات واالبحاث العراقية , بغداد .

 

 المطمب الثاني

 :صور الرقابة عمى دستورية القوانين

 :يعرض الفقو الدستوري طريقتيف لممارسة الرقابة القضائية عم  دستورية القوانيف وىما

 :الرقابة عن طريق الدعوى األصمية- 1

حيث انو في ى ه الطريقة تكوف الرقابة مركزية فيعيد الرقابة لجية قضائية واحده يكوف         
لممواطف رفع دعوى أصمية مباشرة أماـ المحكمة الدستورية العميا او المحكمة العميا، ففي الحؽ 
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ى ه الصورة يقوـ صاحب الشأف بمياجمو القانوف ال ي يدعي عدـ دستوريتو طالبًا إلغاءه 
لمرالفتو نصوص الدستور وىك ا فإف ى ه الطريقة تتمير بانيا طريقة ىجومية وليست 

حب الشأف ال ينتظر لحيف تطبيؽ  لؾ القانوف ال ي يراه بانو غير دستوري دفاعية.بمعن  اف صا
بؿ يبادر بالطعف فيو، كما يتميز الحكـ الصادر مف المحكمة انو يكوف حاسـ لمسالة دستورية 

 القانوف بصفو نيائية فال يجوز إثارة عدـ دستوريتو مرة أررى

تتول  الفصؿ في دستورية القوانيف،  والدوؿ التي تأر  بي ه الطريقة ترصص محكمة دستورية
حيث اف ى ه المحكمة قد تكوف محكمة دستورية عميا وقد تكوف المحكمة العميا و لؾ طبقًا لما 

ومف الدوؿ التي تأر  دساتيرىا بطريقة الرقابة عف طريؽ الدعوى  ينص عميو دستور كؿ دولة
ا وتأر  كؿ ى ه الدساتير بنظاـ ـ ودستور ايطالي1931األصمية دستور سويسرا ودستور اسبانيا 

  المحكمة الدستورية العميا المرتصة في رقابة دستورية القوانيف

وتتميز ى ه الطريقة التي تكوف الرقابة فييا مركزية بانيا تتجنب ماقد يثيره المركزية الرقابة مف 
تضارب احكاـ إشاعة القمؽ وعدـ االستقرار في المعامالت والمراكز القانونية، و لؾ مف رالؿ 

المحاكـ في دستورية أو عدـ دستورية قانوف بعينة، فضاًل عف  لؾ فإف ار  الدولة بمركزية 
الرقابة عم  دستورية القوانيف مف رالؿ محكمة راصة ينشائيا الدستور محكمة راصة ينشأىا 

 الدستور

-m.facebook.com/notes/ahmed)2017/2/20لمباحث محمد ىاني من موقع االنترنيت ,تاريخ الزيارة -1
osman//https. 

رارج نطاؽ السمـ القضائي مف شأنو أف يؤدي ال  رفع شبية الرروج عم  مبدأ الفصؿ بيف 
السمطات التي يثيرىا عادة تعرض المحاكـ العادية ألعماؿ السمطة التشريعية، رصوصًا في ظؿ 

 .ا لنظـ الدستورية التي تقوـ عم   لؾ المبدأ

 :الدفع الفرعي الرقابة عن طريق -2

في ى ه الطريقة القضائية الترفع دعوى اصمية مباشرة اللغاء القانوف لعدـ دستورية،          
 .وانما يثور دستورية القانوف بطريقة فرعية أثناء نظر قضية أصمية معروضة أماـ إحدى المحاكـ
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مدنية أو إدارية حيث اف في ى ه الطريقة يفترض وجود دعوى أماـ محكمة جنائية أو         
وىناؾ قانوف معيف مطموب تطبيقو في ى ا النزاع حينئ  يقوـ الرصـ بالمطموب تطبيؽ القانوف 

 .عميو بالدفع بعدـ دستورية  لؾ القانوف

فإ ا ما تأكد قاضي الموضوع مف جدية  لؾ الدفع وأنو يرالؼ الدستور، فال يقوـ بإلغاء        
نما فقط يمتنع عف ول لؾ فاف القانوف يبق  قائمًا  تطبيقو في القضية المطروحة  لؾ القانوف، وا 

وموجود بؿ وأكثر مف  لؾ يمكف لمحكمة أررى أف تطبؽ  ات القانوف في قضية أررى إ ا لـ 
يدفع بعدـ دستوريتو ) مف الناحية النظرية ولكف مف الناحية الواقعية فاف المحكمة التي قضت 

النزاع وك لؾ في المنازعات األررى، وقد تمتنع أيضا بعدـ دستوريتو تمتنع عف تطبيقو في 
ول لؾ فاف طريقة الدفع  .المحاكـ األررى عف تطبيقو إ ا كاف الحكـ صادر مف محكمة عميا

 .الفرعي ىي طريقة دفاعية تستيدؼ فقط استبعاد تطبيؽ القانوف في قضية ما وال تستيدؼ إلغاءه

تتضمنو مف امتناع القاضي عف تطبيؽ القانوف والرقابة عف طريؽ الدفع الفرعي بما       
المرالؼ لمدستور يمكف اف يأر  بيا كؿ قاضي او أية محكمة حيث انو بعكس الحاؿ عما ىو 
الطريقة األول  كما الحظنا باف االمر مقصور عم  محكمة دستورية أو المحكمة العميا، ول لؾ 

 في الرقابة ال  وجود نص دستوري فاف الدفع الفرعي ال يحتاج لقياـ المحكمة ل لؾ الدور

 

-m.facebook.com/notes/ahmed)2017/2/20لمباحث محمد ىاني من موقع االنترنيت ,تاريخ الزيارة -1
osman//https. 

الف مف جوىر وطبيعة القاضي اف يرجح كفة الدستور باعتباره التشريع األعم  عند         
يقدـ عم  النص األدن  عند تعارضيما، ول لؾ تعارضو مع قانوف أدن ، الف النص األعم  

أر ت المحاكـ االمريكية في الواليات المتحدة بي ه الطريقة رغـ عدـ نص الدستور األمريكي 
عمييا والواليات المتحدة األمريكية ىي ميد ومنشأ طريؽ الدفع الفرعي في الرقابة ودستورية 

 .تعرض مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات القوانيف، وأىـ ما تتميز بو ى ه الرقابة أنيا ال

 ):) الجمع بينيما .الرقابة عن طريق الدفع المقترن بدعوى عدم الدستورية -3
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ىناؾ دساتير تبنت الجمع بيف الطريقتيف االلغاء واالمتناع، حيث انو يمكف اثناء نظر          
بعدـ دستورية القانوف دعوى قضائية يراد فييا تطبيؽ قانوف معيف اف يدفع احد افراد الدعوى 

المراد تطبيقو في ى ه الدعوى اماـ  ات المحكمة التي تنظر فييا، فال تتعرض المحكمة لمفصؿ 
في ى ا الدفع بؿ توقؼ نظر الدعوى، ويحاؿ الطعف بعدـ الدستورية القانوف ال  محكمة أررى 

ومف الدوؿ التي   ترتص بالفصؿ في دستورية القوانيف، ويكوف لمحكـ الصادر حجية مطمقة عامة
أر ت بي ا األسموب مصر، حيث تنفرد المحكمة الدستورية العميا بالرقابة عم  دستورية القوانيف 

 :والموائح ويمكف الطعف بعدـ الدستورية أماـ المحكمة الدستورية العميا بأحد األساليب التالية

الدفع جدي تؤجؿ نظر  رأت المحكمة اف دفع احد الرصوـ بعدـ دستورية قانوف معيف: فا ا -1
 .لرفع الدعوى اماـ المحكمة الدستورية العميا الدعوى وتحدد لمف اثار الدفع مدة معينة

استشعرت المحكمة  االحالة مف المحكمة المنظور اماميا النزاع: ويكوف  لؾ في حالة ما ا ا -2
تتوقؼ نظر في الدعوى  أثناء نظر احدى الدعاوى عدـ دستورية نص قانوني الـز لمفصؿ

 .العميا لمفصؿ فييا الدعوى وتحيؿ األوراؽ بعدـ رسـو إل  المحكمة الدستورية

 فقد ترى المحكمة استثناء ممارسة ارتصاصيا اف الدستورية العميا مباشرة  تتصدى المحكمة-3
 .(1)القانوف المتصؿ بالنزاع غير دستوري وتتصد لو وتفحصو

 

-m.facebook.com/notes/ahmed)2017/2/20,تاريخ الزيارة  االنترنيتلمباحث محمد ىاني من موقع -1
osman//https. 

 الخاتمة

تعرضنا في ى ا البحث المتواضع لمدور الياـ ال ي يقـو بو القاضي الدستوري في رقابتو لمسمطة 
 -التقديرية لممشرع .ولقد توصمنا مف راللو ال  النتائج االتية:

ميما كانت القيود التي يمتـز بيا المشرع بصدد مباشرة االرتصاص بسف التشريع في -اوال
موضوع محدد فاننا اليمكنا اف نصؿ ال  حد القوؿ بوجود سمطة مقيدة بصورة مطمقة تنعدـ معيا 



31 
 
 

السمطة التقديرية لممشرع انعداما تاما فالنصوص الدستورية ميما تضمنت مف قيود تحد مف سمطة 
 ع فانيا بالرغـ مف  لؾ التحوؿ دوف وجود قدر مف السمطة التقديرية المشر 

يرتكز التمييز بيف االرتصاص المقيد والسمطة التقديرية اساسا عم  التمييز بيف ماىو ممـز  -ثانيا
وما ىو غير ممـز مف قواعد القانوف العميا اي اف التصرؼ القانوني يكوف راليا مف كؿ عناصر 

د تحدد سمفا وبطريقة امراة وممزمة في القاعدة العميا مف حيث الموضوع التقدير مت  كاف ق
والغاية واالسباب والشكؿ واما حيف يترمؼ ى ا التحديد لالمر الممـز لركف او لشرط مف اركاف او 
شروط  التصرؼ القانوني فنكوف اماـ سمطة تقديرية تتسع وتضيؽ بالقدر ال ي يكوف فيو ى ا 

 رمؼ دوف اف يتعداه.التحديد الممـز قد ت

تكوف السمطة التقديرية  عم  اوسع نطاقيا لدى السمطة  التاسيسية وىي تضع الدستور ثـ  –ثالثا 
 تضيؽ لدى السمطة التشريعية بحكـ مايفرضو الدستور مف قيود .

اف المحكمة الدستورية العميا واف اقرات بسمطة المشرع التقديرية في مجاؿ تنظيـ الحقوؽ -رابعا
انيا قد فرضت رقابتيا عم  ى ه السمطة و لؾ ا ا ما انحرؼ المشرع بسمطتو التقديرية فيكوف اال 

التشريع مرالفا الحكاـ الدستور ومنافيا لمقاصده وا ا ررج عف حدود التنظيـ المشروع والـ يمتـز 
 بالضوابط  التي نص عمييا الدستور.

نزلؽ الييا بغير قصد يتعيف قمعيا كما  اف كؿ مرالفة لمدستور سواء تعمدىا المشرع او -رامسا
اف الدستور يكفؿ لكؿ حؽ او حرية نص عمييا الحماية .فا ا امتنع المشرع عف تنظيميا او 
نظميا بصورة قاصرة باف اغفؿ تنظيـ احد جوانبيا مما قد يودي ال  الحد مف فاعمية الموضوع 

وف ارالال بضمانات التي منحاىا محؿ التنظيـ وعدـ تفعيؿ النص الدستوري مف ناحية اررى. يك
 الدستور لممشرع وفي  لؾ مرالفة لمدستور.

يعتير عيب استعماؿ السمطة اشد العيوب صعوبة في االثبات فالتشريع ال ي يشوبو  -سادسا
 االنحراؼ بالسمطة عادة ما يكوف مشروعا مف حيث مظيره الرارجي .
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ادية بقصد التاكد مف احتراميا لمقواعد الواردة في تعتبر الرقابة التي تباشر عم  القوانيف الع-سابعا
الوثيقة الدستورية وعدـ مرالفتيا الحكاميا مف اىـ الضمانات القانونية التي يكفؿ نفا  القانوف 

 الدستوري وتطبيقو تطبيقا سميما 

 التوصيات

 -ع مايجب عم  القاضي الدستوري توجيو دعوة متكررة لمبرلماف باف يتدرؿ لتنظيـ موضو  -اوال
و لؾ في حاالت االمتناع التشريعي الكمي وال ي احجـ القاضي الدستوري عف رقابتيا تروفا مف 

في ه المطالبة المتكررة مف قبؿ القاضي واالمتناع المتكرر مف  -الصداـ مع السمطة التشريعية
مما  قبؿ البرلماف مف شانو اف يظير البرلماف اماـ الشعب بمظره المعتدي عم  حرمة الدستور

 1يدفعو ال  اصدار التشريع حفاظا لماء الوجو اماـ الشعب.

اف الحقيقة التي اليجوز اىماليا ىي اف السمطة التشريعية قد تقر مف القوانيف مايرالؼ  -ثانيا
نصوص الدستور في غايتياا.فاالنحراؼ في استعماؿ  السمطة امر مف المتصور وقوعو .ونرى 

االيتيرب مف الحكـ بعدـ دستورية ى ه التشريعات لالنحراؼ  انو يتعيف عم  القاضي الدستوري
التشريعي طالما تحقيؽ ى ا االنحراؼ وكاف الطعف منصبا عم  ى ا االنحراؼ عم  اف ال يتوسع 
في استعماؿ ى ا الحؽ االفي حالة الضرورة فالمحكمة تقضي بعدـ المجوء اليو اال عند الضرورة 

 ائر التدارؾ والعالجالقصوة وبعد اف يتحقؽ عدـ جدوى س

ثضرورة تعديؿ المادة الثانية مف الدستور الحالي باضافة فقرة جديدة الييا يحدد فييا المشرع -ثالثا
ميمة زمنية يقوـ مف رالليا المشرع العادي بمراجعة التشريعات الصادرة مف تاريخ نفا  التعديؿ 

تياء ى ه الميمة بعدـ دستورية الدستوري مف اجؿ ازالة اي مرالفات بحيث يجوز الطعف بعد ان
 اي تشريع مرالؼ لمشريعة االسالمية.

اف تضاؼ ال  وسائؿ تحريؾ الرقابة الدستورية وسيمة اررى لتحريؾ الدعوى الدستورية -رابعا
وىي الدعوة المباشرة و لؾ بتمكيف االفراد مف االلتجاء مباشرة ال  المحكمة الدستورية العميا 

دستورية قانوف معيف راصة عندما يتعرض شرص لضرر مف جراء  لمطعف فييا اماميا بعدـ
 التطبيؽ النص عميو ل لؾ يجب التاكد مف وقوع الضررعميو.
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لممحكمة الحد مف اساءة استعماؿ الدعوة المباشرة و لؾ باف يطمب المشرع اف تكوف  -رامسا
ستورية العميا.وعميو واف عريضة الدعوة المباشرة موقعة مف محاـ مقبوؿ لممرافعة اماـ المحكمة الد

كاف الحؽ في اقامة الدعوة المبتشرة مف قبؿ االفراد او المحكمة الدستوريا العميا امر ظاىر 
 الصعوبة فعم  اقؿ اعطاء الحؽ ال  رؤساء الييئات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر

 القران الكريم
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                               . 2117األردف، ، عماف االىميةالحقوؽ،جامعة

مطابع دار الكتاب العربي ، بمصر ،  ،القانوف الدستوري ،د. عبد الفتاح ساير -7
 .  2114الطبعة الثانية ، 

، رقابة دستورية القانوف والمجمس الدستوري لبناف ،د . محمد رفعت عبدالوىاب   -8
 .2111لمطباعةوالنشر،بيروت، الدار الجامعة 

منشأة المعارؼ ،  د. ماجد راغب الحمو، النظـ السياسية والقانوف الدستوري ، -9
 .2115اإلسكندرية ، الطبعة الثانية ،  

القضاء الدستوري في العراؽ، دار السنيوري ، بغداد  ،مصدؽ عادؿ طالب د.  -11
 ،2115. 
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 : االطاريح

، أطروحة دكتوراه ، جامعة القاىرة  التشريعية حدود السمطة ،أحمد محمد أميفد. -1
 ،2112. 

أوجو عدـ الدستورية في النظامييف األمريكي والمصري سامر عبد الحميد، د. -2
 .2118أطروحة دكتوراه ، جامعة اإلسكندرية،،

القضاء الدستوري في مصر، رسالة دكتوراه، جامعة عيف ،د.عادؿ عمر شريؼ  -3
 .1988شمس، 

 :البحوث والدوريات 

مرالفة التشريع لمدستور واالنحراؼ في استعماؿ السمطة  ،د.عبد الرزاؽ السنيوري 1
  .1952بحث منشور في مجمة مجمس الدولة، السنة الثالثة، يناير التشريعية، 

دراسة د . محمد عمي الناصري ، محمود الطائي ،  ،د .عمي يوسؼ الشكري -2
  واالبحاث العراقية ، بغداد .افاؽ لمدراسات مجمةحوؿ الدستور العراقي 

،  1981لسنة  55رقـ ، دراسة في قانوف المجمس الوطني د.عمي غالب العاني، -3
بحث منشور في مجمة القانوف المقارف، تصدرىا جمعية القانوف المقارف العراقية، 

  .1981، السنة التاسعة ،  13العدد 

بتاريخ  1787( بالعدد نشر القانوف في الجريدة الرسمية) الوقائع العراقية -4
، وقد أدرمت عميو تعديالت كثيرة 15/12/1969ليصبح ناف ًا في 15/9/1969

منيا بموجب قرارات مجمس قيادة الثورة المنحؿ، ومنيا بموجب قرارات سمطة 
 االئتالؼ المؤقتة والحكومة االنتقالية.

 
 

 : القوانين
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 2115لسنة  31العراقية رقـ مف قانوف المحكمة االتحادية العميا (4)المادة  -1

 41،ص2115( مف دستور جميورية العراؽ ،5مادة) -2

 .2115( مف دستور جميورية العراؽ لعاـ،6مادة )-3

، 2116مف النظاـ الدارمي لمجمس النواب العراقي لعاـ  (91)نصت  المادة - -4
 التي حددت ارتصاصات المجنة القانونية،  في الفقرة األول  عم  ارتصاص المجنة 

 
 

 االلكترونية: الموقع

لمباحث محمد ىاني مف موقع االنترنيت ،تاريخ الزيارة  -1
2117/2/21(m.facebook.com/notes/ahmed-osman//https. 

 

 

 

 

 

 

 


