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 االىداء

 الى من اىتدت االنوار لضيائو  ..........

 ..............واشرقت الشمس بنورىا لصفائو 

 وانقذت البشرية من ظالمها ........................

الى سيدي وقائدي محمد)صلى اهلل عليو وسلم(سيد االكوان كلها وعلى الو الطيبين الطاىرين 

........ 

 الى من اعطتني الحب والحنان واالمل الصافي في عطائها أمي الغالية ...

حدي وتحقيق االماني وعشت بأمانو وحبو والدي العزيز الى من اكسبني قوة االرادة في الت

.......... 

 الى من انارت بهم دروبي واتامل بهم نوراً  وعزاً أخواتي وأخي ........

 

 

 ىذا لهم من اعماق محبتي بهم (( جهدي)) أىدي                          

 الباحثة 
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 )) الشكر والتقدير ((

ما سعيت  اعدادي ىذا البحث الذي ارجوا ان اوفق في تحقيقوانا اضع اللمسات االخيرة في 

جزيل الشكر والتقدير وعظيم االمتنان الى استاذي الفاضل الدكتور اليو ال يسعني اال ان اقدم 

بالسم عدنان التميمي لمتابعتو المستمرة طيلة فترة البحث فهو يستحق مني كل الشكر 

 واالحترام .

امتناني الى عمادة كلية القانون والعلوم السياسية وعميدىا واتقدم بخالص شكري وتقديري و 

الدكتور خليفة عودة التميمي ورئاسة قسم القانون المحترم ومن الوفاء االستاذ المحترم 

الى اساتذتي في المراحل االربعة الذين متنان والعرفان ال يسعني اال ان اتقدم بجزيل الشكر واال

في  وزمالئي  ن ساعدني النهاء بحثي واخيرا اشكر صديقاتيالى ماوصلوني الى ما انا عليو 

واشكر  مرحلة دراستي الجامعية الذين مدني باالمل وتقوية ايماني كلما تراجعت عن اي خطوة.

اخيرا وباالسم اختي ) سلوى علي ابراىيم ( لدعمها المستمر ومساعدتها المستمرة طيلة  

 حياتي وليس فقط في انهاء بحثي .

 ة جهدي المتواضع عهداً ووفاءاً واخالصاً يمتد الى امد العمر .أىدي ثمر 

 

 

 الباحث
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 المقدمة (( ((

ان الرقابة السياسية لدستورية القوانُت ىي رقابة وقائية وتسبق صدور القانون وىي الرقابة االمثل حلماية مسو الدستور    

واحملافظة على كيانو حيث اهنا دتنع صدور القانون ادلخالف للدستور من االصل وىي تقع بُت مرحلة اقًتاح الربدلان دلشروع 

وبُت مرحلة تصديق رئيس الدولة وىذه الرقابة دتارس من قبل ىيئة سياسية مستقلة عن الربدلان وذلا استقالل القانون معُت 

هبذا تراقب ىذه اذليئة رتيع القوانُت اليت يقًتحها الربدلان هبذه الرقابة يتم زتاية االفراد من لكي ال دتيل كفتها للربدلان و 

وىذه الرقابة  احلقوق شلا يؤدي اىل استقرار االمن وزتاية احلقوق واحلريات.صدور قانون رلحف خيالف الدستور وينتهك 

بالرغم من اهنا وقائية وتسبق صدور القانون وىذا ما دييزىا عن غَتىا من انواع الرقابة االخرى اال اهنا حتمل عيوب حيث 

تسيطر على السلطتُت التشريعية والتنفيذية والنزوات السياسية اليت  ان من يقوم هبا ىيئة سياسية ختضع بطبيعتها لألىوالء

وكذلك اهنا قد التتوفر لدى القائمُت هبا القدرة الفنية واخلربة القانونية الكافية دلباشرة الرقابة على الدستورية كذلك ان 

 على حتريك ىذه الرقابة يتم فقط بواسطة سلطات عامة فال تسمح لالفراد بذلك وىذا ما جيعلها غَت مطبقة بشكل كبَت

وبعد ذكر ىذا ادلختصر عن الرقابة السياسية   القوانُت يف العراق واعتماد الرقابة القضائية بداًل من الرقابة السياسية.

 تقسم البحث اىل ما يلي : لدستورية القوانُت

 اوال: ادلبحث االول : مفهوم الرقابة على دستورية القوانُت .

 دستورية القوانُت .ادلطلب االول : تعريف الرقابة على  -1

 ادلطلب الثاين : صور الرقابة على دستورية القوانُت . -2

 ثانيا : ادلبحث الثاين : الرقابة السياسية  على دستورية القوانُت .

 ادلطلب االول : ما ىيو الرقابة  السياسية  وكيفية عملها . -1

 ادلطلب الثاين : تقدير الرقابة  على دستورية القوانُت . -2

 حث الثالث : تطبيقات الرقابة السياسية .ثالثا: ادلب

 .1946ادلطلب االول : الرقابة السياسية  يف دستور  -1
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 .1958ادلطلب الثاين : الرقابة السياسية  يف دستور  -2

 القوانين دستورية على الرقابة مفهومالمبحث االول : 

دستورية القانون اما ادلطلب الثاين  ادلطلب االول يوضح  تعريف الرقابة على  سنتناول ادلبحث االول يف مطلبُت

 يوضح صور الرقابة على دستورية القوانُت

الدستور ىو رلموعة القواعد اليت حتدد التنظيم السياسي يف دولة معينة, او مبعٌت اخر ىو رلموعة من ادلعروف ان 

و اجلماعات وتشمل  لألفرادالقواعد القانونية اليت تنظم كيفية شلارسة السلطات وتكفل احلقوق واحلريات االساسية 

صالحيتها, وان ىذه القواعد الدستورية تقع يف يف شلارسة على القيود و احلدود اليت ال جيوز للسلطات ان تنفذىا 

قمة سلم التدرج اذلرمي للنظام القانوين ) القواعد القانونية ( يف الدولة حيث سلتلف القواعد القانونية ) التشريعات 

 ( تتسلسل يف ثالث درجات:

 الدستور ) التشريع االساسي ( وىو اعالىا. -1

 االنظمة ) التشريع الفرعي ( وىو ادناىا. -2

 القانون ) التشريع العادي ( وىو اوسطها. -3

اىل وجوب تقييد االدىن بالتشريع االعلى وعدم سلالفتو فالقانون جيب ان يتقيد بالدستور و  ويؤدي ىذا التدرج

القانون وال ختالفها وعليو فان مسو الدستور يعٍت الدستور يسمو ) يعلو ( على سلتلف القواعد القانونية االخرى يف 

ا وان مسو الدستور ديكن ان يكون موضوعيًا تتجو للموضوع الذي ينظمو الدستور او شكليًا نتيجة الدولة ىذ

 الشكل الذي يصدر بو الدستور.

 ان مسو الدستور يعد من النتائج اذلامة دلبدأ ادلشروعية يف الدولة. -
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الدستور ىو خضوع اجلميع  ودلا كان ادلقصود من مبدأ ادلشروعية ) سيطرة حكم القانون فأن ادلقصود مببدأ مسو

ويلزم اجلميع بأحًتام أحكام الدستور باعتباره القانون االمسى يف الدولة.وينتج عن  سواء كانوا حكامًا ام زلكومُت

مسو الدستور على القوانُت العادية وجيب ان تصدر عن السلطة التشريعية واالحكام اليت تنظمها القوانُت 

ستورية فيما لو خالفت احكام الدستور ويطلق على وجوب اتفاق القوانُت العادية الدستورية, اذ اهنا تصبح غَت د

من احكام الدستور وعدم سلالفتها ) مبدأ دستورية القوانُت ( الذي يقضي بوجوب احًتام احكام الدستور من قبل 

لدستور, ىذا وان وعليو ال جيوز اصدار قانون سلالف االحكام ارتيع السلطات وعلى رأسها السلطة التشريعية 

القانون غَت دستوري, وان مبدأ مسو الدستور يعد رلرد لفظ اجوف, لو استطاعت سلتلف السلطات يف الدولة 

انتهاك دون ان يًتتب على ذلك االنتهاك جزاء وادلشكلة النتقلت بتصرفات السلطة التنفيذية اذ ان احًتامها 

ن خالل حقها يف مراضية مشروعية تلك التصرفات ولكن للدستور والقانون منوط باحملاكم االدارية وذلك م

 (1)ادلشكلة تشار فيها يتعلق بالسلطة التشريعية وما جيب ان تنضمو القوانُت الصادرة عنها من احًتام الدستور .

لكفالة احًتام مبدأ مسو الدستور ويف  وىذا يظهر دور الرقابة على الدستورية القوانُت بشقيها السياسي والقضائي

 سنتناول فيو مطلبُت  مهمُت ومها :ىذا ادلبحث 

 ادلطلب االول : تعريف الرقابة على دستورية القوانُت . - أ

 ادلطلب الثاين : صور الرقابة على دستورية االقوانُت . - ب

 

 

 
                                                           

دمشق, رللة جامعة دمشق,  ) دراسة مقارنة ( ادلعهد العايل للعلوم السياسية د. عمر العبد اهلل, الرقابة الدستورية القوانُت (1)
 .3ص-2, ص 2001اجمللد السابع عشر, العدد الثاين, 
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 المطلب االول  تعريف الرقابة على دستورية القوانين
 

, فهي وسيلة حلماية الدستور للدستورسلالفة  قانونيةمع صدور نصوص  يقصد بالرقابة على دستورية القوانُت

من اي خرق او اعتداء واىل وضع مبدأ مسوه على غَته من النصوص االخرى موضع التطبيق وذلك الن 

القواعد الدستورية تكون على قمة اذلرم القانوين للدولة يف الدساتَت اليت تأخذ باجلمود الن تعديلها يكون ذو 

 .(1)عقيد وعدم ادلدونة وبذل الكثَت من اجلهد والزمناجراءات تتسم بالت

والذي قضى ببطالن القوانُت 1920لسنة  مثال ما نص عليو ادلادة االوىل من الدستور اجليوسلوكي -

والدستور  1963دلخالفة الوثيقة الدستورية او اليت تعدل او تعمل يف احكام الدستور الياباين لسنة 

( منو على انو ال جيوز ان تكون القوانُت منافية للدستور او  8حيث نصت ادلادة )  1961الًتكي لسنة 

لتشريعية والتنفيذية والقضائية قانونية اساسية تلزم اذليئات ا متعارضة معو تعد احكام الدستور مبادئ

 على ان ( منو3حيث نصت ادلادة )  2005سنة واالفراد, وكذلك دستور العراق للسلطة االدارية و 

 اواًل: يعد ىذا الدستور القانون االمسى واالعلى يف العراق ويكون ملزماً يف اضلائو كافة وبدون استثناء. -

 جيوز من قانون ان يتعار  مع ىذا الدستور ويعد بالاًل كل نص يرد يف دساتَت االقاليم او ال ثانيًا :  -

 اي نص قانوين اخر يتعار  معو.

والقانون ان بعض الدساتَت تنص على بطالن القوانُت اليت ختالف احكامها ال يعٍت عدم فهام لغز البطالن يف 

ديكن تعديلو ابداً  الحتمية لفكرة الدستور اجلامد الذي حالة عدم النص على ذلك الن ىذا البطالن تتجو 

                                                           

,  2013وتطور النظام السياسي  يف العراق , مكتبة السنهوري , بغداد ,   الدستوريد. زتيد حنون خالد , مبادي القانون  (1)
 .51ص 
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بواسطة القوانُت العادية. عليو فان القوانُت الصادرة من السلطة التشريعية باللة دون حاجة اىل تقرير ذلك 

 .(1)البطالن صراحة يف صلب الدستور

ومبدأ تدرج القاعدة القانونية اال ان السؤال الذي يثار من ىي لنمو مسو الدستور  تقدم وفقاً ومع االقرار مبا 

 الدستور من عدمو. ألحكاماجلهة اليت تقرر سلالفة القانون 

من منع تلك الرقابة صراحة مثال  ىم يالحظ ان الدساتَت تباينت يف تنظيم الرقابة على دستورية القوانُت فمن -

. وىناك دساتَت اخرى اخذت هبا اال 1921لبولوين لسنة , والدستور ا1983ذلك الدستور البلجيكي لسنة 

اهنا اختلفت يف اجلهة اليت تباشرىا فبعض الدساتَت جعلتها من اختصاص ىيئة سياسية وىي ما تسمى 

 ت مهمة الرقابة فيها الراىية.بالرقابة السياسية وبعضها اخذت مايسمى بالرقابة القضائية وىي الدولة اليت وكل

اخرى سكتت عن معاجلة ىذا ادلوضوع وىي بعض الفقو اىل تفسَت سكوت الدستور انو اباحة وىناك دساتَت  -

لرقابة القضاء على دستورية القوانُت, يف حُت ان اخرون يرون ان عدم تنظيم ىذا ادلوضوع يفسر على انو ال 

 (2)يبيح تلك الرقابة.

او االداة اليت تتخذىا الدولة لصيانة وحفظ ىيبة ملخص ماكتبو عن الرقابة على دستورية القوانُت باهنا الوسيلة 

 الدستور ومسوه على بقية القواعد القانونية ادلطبقة.

وان الرقابة هبذا ادلعٌت دتثل اخطر ادلوضوعات الدستورية على االلالق خاصة يف وقتنا ادلعاصر ومنذ اكثر من  -

خالذلا حتقيق مبدأ ادلشروعية وان السالمة قرنُت واهنا من اىم ادلوضوعات القانون الدستوري حيث يتأكد من 

واذا كانت  (3)احلكام امنا تتمثل يف شرعية الوسيلة مهما كانت اجتاىات احلكام اليوم غاية القانونية واالمنية و 

رتيع النظم تدعي اهنا تأخذ بادلبدأ الدديقرالي اساسًا للحكم وكل فسر الدديقرالية يقصد بواعثو شلا يستحق 

دعايات احلكام يف  ألساليبىذه ادلناىج من الدديقرالية ) بالدديقرالية ادلستحدثة ( لبعًا  ان نطلق على

                                                           

 ( منو .3, م )2005,  النافذ( دستور العراق احلايل  2)

 .52مصدر سابق , ص د. زتيد خالد حنون خالد,  (1)
 .175, ص 2009(د. زلمد ابراىيم درويش , القانون الدستوري , دار النهضة العربية , الطبعة الثانية , 2)
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الدديقرالية احلقيقية اىل مناىج شىت حتمل امسها وليس مضموهنا وال ابتداع امنالها ومناذجها, وىكذا حتولت 

حقائق شلارستها وىذا ديثل اعتداء العلٍت والسافر على حريات تقليدية استقرت منذ اكثر من قرن كالعدوان 

ادلستمر على حرية الصحافة و حرية تكوين االحزاب وحريات الرأي و االتصال واالجتماعات وغَتىا ومن 

الدديقرالية الصحيحة وحفاضا على احلقوق  والوسائلتبدو  غاية االحلاح اىل مبدأ الشرعية دتسكا بالقيم ىنا 

ادلشرع العادي يف رتيع النظم السياسية  جيب ان تكون ىناك وقفة حامسة مع  واحلريات العامة. ومن ىنا ايضا

فيها تفصيل حيث اصبح ىم ادلشروع خاصة احلديثة ادلولد منها ويف الار ما يسمى بدول العامل الثالث 

القوانُت يف ظل النظم االكثر صلدًا وعدوانًا على احلقوق واحلريات وتقليص اذلامش الدديقرالي ادلدعى بو يف 

جيب ان يلتزم هبا الار ىذه النظم ومن مث كانت ) الرقابة على دستورية القوانُت ( يف مقدمة احلدود اليت 

  (1).لدستوري كوسيلة فنية لتحقيق مبدأ ادلشروعيةرع واليت قدمها الفكر اادلش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .178 -177مصدر سابق , صد. زلمد ابراىيم درويش,  (1)
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 الرقابة السياسية
نصاً يف الدستور وتقوم هبذه الرقابة جلنة  ىي رقابة وقائية تسبق صدور القانون ومن مث حتول دون صدور اذا خالف

 (1)التفيذية.سياسية يتم اختيار اعضائها بواسطة السلطة التشريعية او باالشًتاك مع السلطة 

 فهي :

سياسية الهنا تعهد عملية الرقابة على دستورية القوانُت اىل ىيئة سياسية حددىا الدستور ) غَت الربدلان او  -1

 احلكومة او القضاء (.

وقائية الهنا هتدف اىل احليلولة دون اصدار القوانُت غَت الدستورية او مبعٍت اخر اتقاء عدم دستورية  -2

 (2)الن ىذه الرقابة دتارس على القوانُت ادلزعم اصدارىا من قبل رئيس الدولة بعد.القوانُت قبل وقوعها 

 وسأتناول تفصيالً ادق يف ادلبحثُت الثاين والثالث .

 

 ))الرقابة القضائية على دستورية القوانين((
تباشر من قبل ىيئة تابعة للقضاء وتكون امام كل انواع احملاكم ) الرقابة القضائية لدستورية القوانُت ىي رقابة 

حبيث تستطيع اي زلكمة يف السلم القضائي مهما كانت درجتها ان تنظر يف دستورية القوانُت(. واساس ىذا 

 االجتاه من الرقابة عبارة عن جزء من الوظيفة االصلية للسلطة القضائية فمن لبيعة العمل احملكمة مهما كانت

درجتها حتديد القانون الواجب التطبيق عند تعار  القوانُت ويف حالة تعار  قانون عادي مع نص دستوري فانو 

من واجب القاضي ان يفصل يف النزاع ادلطروح عليو وىذا عليو وىذا العمل ال جيوز قصره على زلكمة دون اخرى 

واحدة زلددة فتكون اما من اختصاص احملكمة  قضائيةوتنص دساتَت اخرى على منح الرقابة الدستورية اىل جهة 

                                                           

 .253د. فؤاد العطار, النظم السياسية والقانون الدستوري, دار النهضة العربية, ص  (1)
 . 4, ص( د. عمر العبد اهلل, مصدر سابق2)



14 
 

خاصة تنشئ ذلذا الغر  ان غالبية الفقو االحتادية العليا يف نظامها القضائي العادي او من اختصاص زلكمة 

يفصل تبٍت الرقابة عن لريق زلكمة دستورية تكون مهمتها مراقبة دستورية القوانُت فقط شلا يضفي على اعماذلا 

  .(1) الستقاللية عن االجهزة االخرى يف الدولةنوع من اجلدية وا

 

 صور تطبيق الرقابة القضائية المطلب الثاني :

 بطريقة الدعوة المباشرةأواًل: ـــ الرقابة 

إن مضمون ىذه الطريقة يف الرقابة على دستورية القوانُت ىو أن يكون لألفراد أو لبعض السلطات حق إقامة 

الدعوى والطعن مباشرة يف قانون ما بإعتباره سلالفًا للقانون من غَت إشًتاط توافر مصلحة ذلؤالء االفراد من ىذا 

جلانب إذا ماأقرت الطعن وإقتنعت بعدم دستورية القانون ادلختصة هبذا اوللمحكمة ادلرفوع امامها الدعوى القانون 

 .(2)اء نافذاً بالنسبة للجميع(قرارىا بإلغائو ويكون ىذا االلغ)أن تصدر 

 ثانياً : ـــ الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستور :

القانون الواجب التطبيق تتمثل ىذه الطريقة يف وجود نزاع مطروح أمام القضاء مث يدفع أحد اخلصوم بعدم دستورية 

على ىذا النزاع ويف ىذه احلالة يتعُت على القاضي أن يتحقق من مدى مطابقة ىذا القانون والنظر يف موضوع 

ان القانون سلالف للدستور إمتنع عن تطبيق ىذا القانون يف ستبان لو ع االصلي وعلى العكس من ذلك أذا إالنزا 

ادر من القاضي يكون بناء على دفع يقدم من أحد اخلصوم وللمحكمة اليت النزاع ادلطروح أمامو وىذا القرار ص

أصدرت حكم بعدم الدستورية ان تعدل عن رأيها االول وتقرر دستورية القانون يف نزاع أخر مفرو  عليها ويف 

 .(3 )احلالتُت يضل القانون قائماً اىل ان يلغى بقانون أخر

 

                                                           

 .64د. جلول شيتور, الرقابة القضائية على دستورية القانون, رللة االجتهاد القضائي, العدد الرابع, ص   ((1
 .81, ص 20/1/1964بغداد,  –الدستوري والنظم السياسية, مطبعة ادلعارف زلمد ال ياسُت, القانون د.  ( 2) 
 .264 -263ص , مصدر سابق ,  العطار فؤاد. د(  3)
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غَت دستوري ختتلف من دولة اىل أخرى وحسب قانون القضائية يف مواجهة  السلطات ادلمنوحة لالجهزة 
 النصوص الدستورية لكل منها ولكن ديكن حصرىا فيمايلي:

االمتناع عن تطبيق القانون غَت الدستوري : يف ىذه احلالة يقوم القاضي بإمهال او إغفال تطبيق ذلك النص  -1
 تصرف يبقى زلصوراً يف ىذه القضية او احملاكم االخرى بو.يف القضية ادلطروحة امامو ولكن بإمهال ال

 " فليس من شأن ىذا احلكم أن حيول دون استمرار القانون "
إصدار احملكمة حكماً تقريرياً : يلجأ الفرد اىل احملكمة لالبًا منها أصدار حكم يقررىا. إذا كان القانون ادلراد  -2

نتيجة ىذا االجراء للموظف أن يطبق النص القانوين أال بعد صدور حكم تطبيقو عليو دستوريًا أو غَت دستوريًا و 
 من احملكمة ادلختصة مبوضوع دستورية القانون. وإذا تبُت عدم دستورية ذلك النص يلغى .

إصدار احملكمة أمرًا قضائيًا بعدم تنفيذ القانون يف ىذه احلالة يدعى فرد بعدم دستورية قانون معُت ويبُت أن  -3
نتيجة تطبيقو سيلحق بو ضررًا الزلال فعليو يطلب من احملكمة أن تصدر أمرًا اىل ادلوظفُت ادلكلفُت بتنفيذ ذلك 

دار امرًا للمنع فعلى ىؤالء عدم تطبيقو وأال تعرضوا لعقوبة القانون دينعهم بتميزه عليو فإذا أقامت احملكمة بإص
 جنائية ويعترب القضاء االمريكي الوحيد ايل تبٌت ىذا االجراء.

أنو سلالف الغاء القانون ادلخالف للدستور : تقوم اجلهة أخذىا بالغاء القانون مىت تأخذ بعد الفحص  -4
الشيء ادلقضي فيو وبالتايل يعد النص الغيًا والديكن أن يثار  حلكم يعترب هنائيًا أي جيوز حجبللدستور وىذا ا

 .(1)ىذا االشكال مستقبالً من الدول ادلتبٍت ىذا االسلوب دستور االحتاد السويسري
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .66ص-65سابق , ص الدلصدر , اشيتور  جلول. د(1) 
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 المبحث الثاني : الرقابة السياسية على دستورية القوانين
 

الرقابة السياسية  وكيفية بناء عملها  يف ادلطلب االول  وتقدير الرقابة السياسية   يف ىذا ادلبحث  ما ىية  سأتناول
 .على دستورية القوانُت يف ادلطلب الثاين 

 

 الرقابة السياسية ةالمطلب االول : ماىي
  (1)صدور القانون  ىي رقابة وقائية تسبقالرقابة السياسية  نظراً اىل ما سبق ذكره فانو :

وتتوالىا ىيئة او جلنة سياسية ينشؤىا دستور الدولة بنص صريح ويكون اختيار اعضائها من جانب سلطات 
) تشريعية او تنفيذية او يتم عن لريق االنتخاب وقد يتم اختيار اعضاء ىيئة الرقابة من قبل ىيئة  (2)سياسية 

ة ذات صفة سياسية قد تكون ىي بذاهتا السلطة الرقابة على دستورية القانون بأنالة تلك الرقابة اىل جهة او جلن
 او قد تكون جلنة مستقلة حبد ذاهتا. وتتفرع اجراءات الرقابة الربدلانية اليت تباشرىا السلطة التشريعية كثَتاً التشريعية 

ىذه ولكنها تنتهي رتيعًا اىل ان تكون الكلمة النهائية للمجلس النيايب بأكملو. ولذلك ال يأول احد يف فعالية 
الرقابة وخاصة اذا كانت زللها التشريعات اليت يصدرىا الربدلان ذاتو فهنا تصبح رقابة ذاتية. ومن مث فهي ومهية الن 

صم واحلكم مث ان ادلشكلة ليست يف التشريع الذي يتم اقراره واصداره وبالتايل صفتُت اخلالربدلان فيها جيمع بُت 
داء على الدستور لذلك والبعيد النظر السيئات انالة الرقابة للسلطة يظل نافذًا وساريًا رغم ما حيملو من اعت
 (3) التشريعية فقد مت انطاهتا هبيئة مستقلة

 تطبيقات الرقابة السياسية:

                                                           
 .253, ص د. فؤاد العطار, مصدر سابق  ((1
 .406, ص 2011جلامعة العربية اجلديدة, ( د. زلمد رفعت عبد الوىاب, رقابة دستورية القوانُت, دار 2)
, 2011( احسان رليد ادلفرجي واثنان اخرون, القانون الدستوري, النظام الدستوري يف القانون, لبعة جديدة, بغداد, 3)
 .172وص  171ص
ا, الطبعة الثانية, ية العلي( د. سامي رتال الدين, القانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء القضاء احملكمة الدستور 4)

 . 170, ص 2005
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انفردت فرنسا منذ اواخر القرن الثامن عشر يف الدعوة اىل اجياد ىيئة سياسية يكون اختصاصها الغاء رتيع 

لفرنسي ) سيس ( حكام الدستور. واول من دعى اىل ان تكون مثل ىذه اذليئة الفقيو االقوانُت اليت تبُت سلالفة ال

دلا يتمتع بو ىذا من مسعة رديئة وذلك االثر  رأيو اعهاد مهمة رقابة دستورية القوانُت اىل القضاء نظراً  ومل يكن

ينجح اقًتاح الفقيو سيس يف  اىل الربدلان السئ الذي خلفو تنسيق احملاكم السابقة على الثورة واليت كانت تنتمي 

تلك اذليئة سلطة فوق السلطات واداة سيطرة واستبداد ولكن وضع  تغدوبادئ االمر نظراً للتخوف السائد من ان 

وكان سيس احد اعضاء اذليئة التأسسية دتكن من اقناع و اضعية الدستور لالخذ برايو  1799دستور السنة الثامنة 

ئة حتت اسم رللس االعيان وقد نص الدستور ان يكون ذلذا اجمللس القانون الغاء كاماًل ويف وىكذا تشكلت ىي

مواجهة الكافة ولو احلق عن حقو يف تفسَت احكامو الغامضة ونص الدستور على كيفية اختيار اعضاء ىذا اجمللس 

يف اداء مهمتو ومل يستطع  اخفق ان ىذا اجمللس و(1)حبيث كفل ذلم نوعاً من االستقالل ديكنهم من اداء مهمتهم 

 للدستور ذلك لعدة اسباب امهها : الغاء اي قانون سلالف

خضوع اجمللس بشكل كامل للسيطرة االمربالور نابليون الذي كان مهيمنا على اعضائو فيما يتعلق  -1
 بتعبهم وحتديد رواتبهم وتعويضاهتم.

انُت من تلقاء نفسو وامنا يقوم بفحص ان اجمللس ال يستطيع ان يباشر الرقابة على دستورية القو  -2
القوانُت والقرارات احملالة اليو من قبل احلكومة او من قبل ىيئة خاصة امسوىا بالطعن بقوانُت ذلا 
 مصلحة يف نفاذىا ىذا وقد انتهى االمر بقيام نابليون بالغاء اجمللس النيايب الذي كان رللس الشيوخ

وىكذا يكون رللس الشيوخ قد اخفق يف القيام مبهمة  1807على للبو عام  ديارس الرقابة بناء
 (2) الرقابة على دستورية القوانُت قبل اصدارىا.

 1852وبعد اخفاق دستور السنة الثامنة بتطبيق الرقابة على دستورية القوانُت من قبل ىيئة سياسية اتبع دستور 

 الطريقة نفسها حيث عهد بالرقابة  على دستورية القوانُت اىل رللس االعيان وىو رللس كسابقو يعُت اعضاء من 

                                                           
 .2004للفنون واالدب والنشر, الطبعة الثالثة, –د. امساعيل مدن, مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي, دار ادلالك   ((1
 .6ص  – 5د. عمر العبد اهلل, مصدر سابق, ص   ((7
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 (1)واحلكومة  لإلمربالور اداء مهمتو الستخدامو وتبيعتو قبل االمربالور وادلدى احلياة وقد مٌت ايظاً بالفشل يف

اخذ بطريقة الرقابة السياسية على  1946اكتوبر عام  27كذلك صلد ان الدستور الفرنسي الصادر بتاريخ  -

دستورية القوانُت وانالة مهمة الرقابة بلجنة يًتأسها رئيس اجلمهورية وختتص ىذه اللجنة بالتحقيق من مطابقة 

ت ان قانونًا تضمن تعدياًل للدستور اعادت القوانُت اليت اصدرهتا اجلمعية او عدم مطابقتها للدستور فاذا رأ

القانون اىل اجلمعية الولنية وامتنع رئيس الدولة اصداره وان تعدلو اجلمعية الولنية حبيث يتفق واحكام 

وكذلك اخذ هبذه الرقابة السياسية على دستورية القوانُت للدستور احلايل لفرنسا دستور عام  (2)الدستور 

 1946ساوضح فيما يتقدم تفسَتًا اكثر لدستوري عام  (3)د شارل ديكول والذي اصدره يف عه 1958

 .1958وعام 

 على دستورية القوانينالسياسية تقدير الرقابة المطلب الثاني / 

 مزايا الرقابة السياسية على دستورية القانون. -1

 عيوب الرقابة السياسية على دستورية القانون. -2

 اوالً : مزايا الرقابة

السياسية مع لبيعة عمل السلطة التشريعية والذي تتداخل فيو االعتبارات السياسية مع االعتبارات تتفق  -1

ية من حيث اثارىا فانو من القانونية والن الرقابة على الدستورية ىي مسألة قانونية مع موضعها سياس
                                                           

 .77د. زلمد علي ال ياسُت, مصدر سابق, ص   ((1
 .254العطار, مصدر سابق, ص ( د. فؤاد 2)
 .310, ص 2009( د. عبد الكرًن علوان, النظم السياسية والقانون الدستوري, دار الثقافة, 3)
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اسيًا تالفيًا لعوامل ان تباشرىا ىيئة السياسة يقوم بتشكيلها الربدلان وتتكون من اعضاءه اساالفضل 

 احلساسية والتحدي وزلاولة السيطرة ادلتبادلة بينهما.

ال تقتصر الرقابة السياسية على اجلوانب القانونية فحسب وامنا دتتد لتشمل اجلوانب السياسية احمليطة  -2
و من بالعمل زلل الرقابة وتقدير مدى االثار ادلًتتبة على الرقابة سواء من حيث دستورية ىذا العمل ا

 حيث مالئمتو .
الرقابة السياسية ىي رقابة حتول اصاًل دون اصدار قانون غَت دستوري ودتتنع بعد صدوره اجلدل حول  -3

االحكام القضائية الذي حيدث يف حالة االخذ برقابة االمتناع شلا  تضاربالدستورية وتتفادى خطر 
 (1)يضاعف من فعالية ىذه الرقابة الن الوقاية خَت من العالج 

 ثانياً : العيوب

 ال شك اهنا ستميل بطبيعة تكوينها اىل تغليب االعتبارات السياسية اىل االعتبارات القانونية. -1
ان لريقة اختيار اعضاء ىذه اللجنة يؤدي بداىة اىل تغليب رأي اجلهة اليت تقوم على اختيارىم فاذا  -2

احلال بالنسبة للربدلان اذا ىو توىل  قامت احلكومة باختيار اعضاءىا كانت اذليئة ربيبة للحكومة وكذا
 (2)اختيار االعضاء

ان تشكيل ىيئة الرقابة يغَت اسلوب االنتخاب الشعيب يؤدي اىل نتيجة تتناقض مع ادلبدأ الدديقرالي  -3
فليس من ادلنطق ان تكون اذليئة ادلنوط رقابة الربدلان مشكلة بطريقة غَت شعبية تكون اذليئات اليت ختضع 

 شلثلة بالشعب ومشكلة بطريقة االنتخاب الشعيب. ذلذه الرقابة
ايظًا يف حق الرقابة السياسية ان ىذا االسلوب قد ينقل الثقل السياسي من السلطة التشريعية  وقيل -4

االصلية اىل اذليئة ادلكلفة بالرقابة السياسية يضاف اىل ذلك ان مفهوم الرقابة على الدستورية يعٍت يف ذاتو 
ىواء السياسية الحدى السلطات العامة وىي السلطة التشريعية ومنع لغياهنا اذا وضع حد للنزوات واال
 (2)ماتركت دون رقابة 

                                                           
 .146د. سامي رتال الدين, مصدر سابق, ص   ((1
 
 .256د. فؤاد العطار, مصدر سابق, ص   ((7
 .312( د. عبد الكرًن علوان, مصدر سابق, ص 3)
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 على دستورية القوانين  تطبيقات :الثالث المبحث

يف ادلطلب االول من  1946ىنا يف ىذا ادلبحث سوف اتكلم  عن تطبيقات الرقابة يف فرنسا لدستوري عام 

 يف ادلطلب الثاين . 1958البحث  ودستور سنة 

 المطلب االول :

 6991الرقابة السياسية في ظل دستور 

 فاستند,  1946استمرت زلاوالت رقابة دستورية القوانُت بواسطة ىيئة دستورية مع دستور اجلمهورية الرابعة لعام 

عليا ذات تشكيل سياسي , ومسيت ))اللجنة الدستورية(( فهي كانت تتشكل  ىذا الدستور الرقابة الدستورية ذليئو

رئيس اجلمهورية رئيساً حبكم منصبو , ومن إثٍت عشر عضواً خيتارون على الوحو االيت : رئيس من لبقاً للدستور " 

الولنية من غَت اجلمعية الولنيةورئيس رللس اجلمهورية )مبثابة رللس الشيوخ(, وسبعة أعضاء ختتارىم اجلمعية 

ثالثة أعضاء ينتخبهم اعضائها على اساس التمثيل النسيب للهيئات السياسية )االحزاب( وذلك كل عام وأخَتاً 

 رللس اجلمورية كل عام.

اسي اخلالص, فهي تشكل بكل أعضائها يمن تشكيل اللجنة الدستورية على النحو السابق لابعها الس الواضح 

إستثناء رئيس اجلمهورية الذي يرأسها, ومن مث فهي تبدو إمتداداً للربدلان, وتتأثر بالتايل بإرادة الربدلان مبجلسيو ب

ليت تعر  القوانُت ا مبطابقةبأراء ومصاحل االحزاب حيث ألعضائها إنتمائتهم احلزبية شلا جيعلهم اليهتمون كثَتاً 

 .(1)مصاحلهم السياسية ادلتغَتة منا يكون إىتمامهم االساسي أراء االحزاب, و عليهم لنصوص الدستور, وا

                                                           
 .212الوىاب , مصدر سابق, ص زلمد رفعت عبد   ((1
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 فان :ومجمالً لما سبق 

 تشكيل اللجنة الدستورية : -أ

تشكل اللجنة الدستورية من رئيس اجلمهورية حبكم منصبو رئيساً ومن أثٌت عشر عضواً يتم تعينهم على الوجو 

 االيت :

عضوان حبكم منصبهما ومها رئيس اجلمعية الولنية, ورئيس رللس اجلمهورية, وعشرة أعضاء خيتارىم الربدلان من 

خارج أعضائو لبقاً للتمثيل النسيب دلختلف االحزاب "واذليئات " وذلك يف بدء إنعقاد سنوياً ويكون من حق 

 ق يف اختيار الثالثة الباقُت.اجلمعية الولنية اختيار سبعة اعضاء منهم وجمللس اجلمهورية احل

موضوع اشًتاط االختيار على اساس التمثيل النسيب حيث يرى ان االعتبارات  -الفاريرب -وإنتقد بعض الكتاب

قد تسيطر على تشكيل اللجنة ويؤدي ذلك اىل اختيار االعضاء البارزين يف االحزاب السياسية حىت ولو  اللجنة 

نية اليت تستلزمها عملية الرقابة الدستورية ومن مث فقد يؤثر ذلك على اللجنة الدستورية مل تتوافر لديهم اخلربة القانو 

فيحوذلا اىل رلرد جلنة او ىيئة تابعة للربدلان حبيث يستشعر اعضاؤىا بأهنم مدينُت يف تواجدىم للجمعية الولنية 

 .(1)تسنو  يعمعارضة اي تشر وعليو فإنو من غَت ادلرغوب منهم 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 
 .185ص  –د. زلمد إبراىيم درويش , مصدر سابق   ((1
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 إختصاص اللجنة الدستورية : -ب
اجلمعية تباشر اللجنة الدستورية اختصاصها بناء على للب مشًتك يقدم اليها من رئيس اجلمهورية ورئيس رللس 

من خالل للبات  تباشره. ومن مث فهي الدتلك مباشرة اختصاصها من تلقاء نفسها كما اهنا الدتلك أن الولنية 

دعوة رئيس رللس اجلمهورية اىل تقدًن للب مشًتك يف اي  جلمعية الولنية ئيس ا. وكان حيق لر االفراد او اذليئات 

( من الدستور الفرنسي الصادر سنة 91فإن ادلادة ) وقت دون االلتزام بإجراءات زلددة, اما من حيث إختصاصها

م كانت تنص على ان اللجنة الدستورية تبحث فيما اذا كانت القوانُت اليت اقرهتا اجلمعية الولنية تتضمن 1946

 (91تعدياًل للدستور, فإذا ماكانت تبتغي فعاًل تعدياًل للدستور فعليها اتباع االجراءات ادلنصوص عليها يف ادلادة )

من الدستور, واللجنة الدستورية وىي تتفحص احملالة اليها فهي التفحص صفتها يف ظل رتيع احكام الدستور 

وإمنا تفحصها فقط يف ظل أحكام الفصول العشرة االوىل. ومن حيث اثر قرار اللجنة الدستورية فإهنا أما أن تقرر 

وىل يتوىل رئيس اجلمهورية اصداره خالل حلالة االان القانون موافق للدستور أو أنو قد تضمن تعدياًل لو ويف ا

( ايام اذا كان قرار اجلمعية الولنية حالة االستعجال إلصداره, أما إذا كان بو تعدياًل 5( أيام او خالل )10)

من  93-91من الدستور وىكذا يبُت نصوص مواد  90فيكون بإتباع اإلجراءات ادلنصوصة عليها يف ادلادة 

 .1946دستور 

بأن ادلقصود من رقابة الدستورية يف ذلك  1946ذا حق القول يف وصف رقابة الدستورية يف ظل دستور سنة وىك

 (1)الدستور ىو جعل الدستور متماشياً مع أحكام القانون وفقاً للهدف من رقابة الدستورية 

 

                                                           

 .187ص -186ص ,سابق الصدر د.زلمد إبراىيم درويش , ادل  ((1
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 المطلب الثاني 

 6998الرقابة السياسية في ظل دستور  

فقد عهد ىذا الدستور مهمة الرقابة  1958ان الدستور النافذ حاليًا يف فرنسا ىو دستور اجلمهورية اخلامسة لعام 

حيث يكون من اختصاصو رقابة  ( 1)على دستورية القوانُت اىل ىيئة سياسية اللق عليها اجمللس الدستوري 

لذي احيل اليو القانون ادلشكوك يف دستوريتو ان دستورية القوانُت قبل اصدارىا ويتعُت على اجمللس الدستوري ا

يصدر قرار بشأنو خالل شهر من تاريخ االحالة وتقتصر ىذه ادلدة اىل ذتانية ايام بناء على للب احلكومة يف حالة 

 وساتناول يف ىذه الرقابة. (2)الضرورة وتقف مدة سريان اصدار القانون عند احالتو اىل اجمللس لبحث دستوريتو 

 اجمللس الدستوري . تشكيل -1

 انعقاد اجمللس . -2

 اختصاص اجمللس الدستوري . -3

 من حيث تشكيل اجمللس : - أ

فان تشكيلو يتسم بالطابع السياسي حيث ان تشكيل اجمللس الدستوري شأنو شأن سابقيو من التنظيمات السابقة 

 من الدستور على تكوينو من نوعُت من االعضاء : 56دعت ادلادة 

اعضاءه مدى احلياة وىم رؤساء اجلمهورية السابقُت وىم اعضاء بقوة القانون ويالحظ ان  النوع االول:

رؤساء اجلمهورية السابقُت واالعضاء يف ىذا اجمللس حبكم مواقعهم السابقة كانوا متغيبُت دائمًا عن حضور 

                                                           
 .310ص  –مصدر سابق  –د. عبد الكرًن علوان   ((1
 .7ص  –مصدر سابق  -( د. عمر العبد اهلل2)
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دم دتتعو اجتماعات اجمللس يعزى بعض الكتاب ان ىذا التغيب يرجع اىل ضعف اجمللس الدستوري وع

 باالستقالل احلقيقي والواقعي والذي ديكنو من االضطالع بدوره كما جيب.

منهم وىم تسعة اعضاء يعينون دلدة تسعة سنوات غَت قابلة للتجديد يعُت رئيس اجلمهورية ثالث  النوع الثاني :
جتديد ثلث االعضاء كل  ويعُت رئيس اجلمعية الولنية ثالثة منهم ويعُت رئيس رلس الشيوخ ثالثة منهم حبيث يتم

اجلمعية  يس ويكون تعُت االعضاء الثالثة كل ثالث سنوات ثالث سنوات حبيث كل من رئيس اجلمهورية ورئ
 (1)الولنية  ورئيس رللس الشيوخ واحداً من ىؤالء 

 : 1974وحىت سنة  1958ظل انعقاد اجمللس الدستوري بيد اربع ىيئات منذ عام  -من حيث انعقاده : -ب

)رئيس اجلمهورية , الوزير االول )رئيس الوزراء ( , رئيس اجلمعية الولنية , رئيس رللس الشيوخ ( . ويف عام 
مت اجراء تعديل دستوري مبقتظاه لستُت عضو من اعضاء اجلمعية الولنية او من اعضاء رللس الشيوخ ان  1974
مبعٌت اثارة عدم دستورية القوانُت امام اجمللس  عدم دستورية القوانُت موا بطلب اىل اجمللس لدستوري بشان يتقد

من الدستور الفرنسي  61وذلك بعد التصويت عليو من الربدلان وقبل ا يصبح قانونًا بعد اصداره لبقا للمادة 
 (2)ومعٌت ذلك انو ال جيوز اثارة عدم الدستورية بعد اصدار القانون 

 من حيث اختصاصات اجمللس :  -ج

على دستورية القوانُت وىي رقابة سابقة على  رقابتواو االكثر امهية للمجلس الدستوري ىو  ان االختصاص الرئيس
اصدار القوانُت ولكن بعد اقرارىا من رللس الربدلان فهي رقابة الحقة على اصدار القانون وتطبيقو ذلك ان من 

قانون من الربدلان وقبل اصداره اختصاص الرقابة السياسية اهنا تصدر من ىيئة سياسية ذلك بعد مرحلة اقرار ال
وجتنب التفرقة بُت  1958من دستور  62و  61وتنظم رقابة اجمللس الدستوري على دستورية القوانُت ادلادتُت 

ففي القوانُت االساسية او العضوية تكون الرقابة الزامية جيب  (3)الرقابة على قوانُت االساسية والقوانُت العادية 
ى اجمللس الدستوري عرضها على اجمللس قبل اصدارىا للتأكد من صحة دساتَتا اما القوانُت العادية فان عرضها عل

                                                           
 .190ص  -189ص –مصدر سابق  –د. زلمد ابراىيم درويش   ((1
 .191ص  -190ص –مصدر سابق  –( د. زلمد ابراىيم درويش 2)
 .226ص  – 225ص  –مصدر سابق  –( د.زلمد رفعت عبد الوىاب 3)
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ه القوانُت الوزير االول او رئيس اي من اجمللسُت النيابيُت ان يعر  ىذحيث جيوز لرئيس اجلمهورية  يكون اختياريا
 (3) دستوريتها للتأكد من 

 

 

اصبح حيق لستُت نائبًا يف اجلمعية الولنية او لستُت عضوًا يف رللس الشيوخ ان يطلبوا من  1974وبدأ من عام 

اجمللس الدستوري فحص دستورية قانون من ىذه القوانُت العادية غَت ان اجمللس الدستوري اعلن عدم اختصاصو 

لقوانُت اليت يقرىا الشعب عن لريق االستفتاء الشعيب وذلك الن ىذه القوانُت تشكل تعبَتاً بالنظر يف دستورية ا

ىذا وان قرار اجمللس الدستوري يعدم دستورية قانون معُت اليشكل الغاء ذلذا القانون وامنا  0مباشراً للسيادة الولنية

ىذا اجملال يكون هنائيًا وغَت قابل للطعن باي يؤدي اىل استحالة اصدار ىذا القانون او تطبيقو وقرار اجمللس يف 

 (1)جلميع سلطات الدولة لريق من لرق الطعن وىو ملزم 

احلايل يف فرنسا وردت بينها  1958ودستور  1946نظرًا دلا سبق ذكره عن الرقابة السياسية يف دستوري عام 

 ادلقارنة التالية.

وماقبلو من دساتَت يف النظرة للقانون كانت مشبعة بفكرة  1946الروح العامة ادلسيطرة على دستور عام  -1

السيادة ادلطلقة وان الربدلان مبا لو من ىذه السيادة لو أن يشرع يف اي رلال االمر الذي جعل تنظيم الرقابة 

دستور السياسية السابقة بشكل غَت جدي وىو ماظهر يف ضعف اذليئة السياسية اليت عهد اليها الرقابة. أما يف 

فقد كانت النظرة للقانون فأصبحت سيادتو مفيدة بشكل جدي إذا قيد رلاالت القانون فلم جيوز للربدلان  1958

 (2)أن يشرع يف اي رلال 

                                                           
 .8د. عمر العبد اهلل, مصدر سابق, ص   ((1
 .173, ص 1971باالسكندرية منشأة ادلعارف  -الطبعة الثانية–( د. زلسن خليل "النظم السياسية والقانون الدستوري" 2)



75 
 

ليس اال امتداد للربدلان حيث ان اعضاءه سلتارين بواسطة  1946كان تكوين اللجنة الدستورية يف دستور  -2

 يعلنوا عن عدم دستورية القانون. رللس الربدلان ىذا يبدو من ادلنطقي اهنم

احلايل فأنو إختيار أعضاء اجمللس الدستوري موزع بُت سلطتُت التنفيذية والتشريعية ىذا  1958أما يف دستورية  -

 . 1946يعد أكثر ضماناً من إختيار االعضاء حسب اليو دستور 

مشًتك تقدم من كل من رئيس  كانت اللجنة الدستورية الدتارس اختصاصها اال بطلب  1946يف دستور  -3

اجلمهورية ورئيس رللس اجلمهورية ورئيس رللس الشيوخ وقد يتفقا على عدم الطعن ألسباب سياسية رغم أن 

فإن  1958القانون الذي اقره الربدلان سلالف للدستور قد خيتلف فال ديكن تقدًن الطعن للجنة . أما دستور 

القانون وقبل اصداره موزعًا على عدة جهات لكل منها  ر القرارصدو االلتجاء للمجلس الدستوري للطعن بعد 

 تقدًن الطعن منفردة شلا يعطي أكرب فرصة شلكنة للحيلولة دون صدور القانون ادلخالف للدستور.

مل تكن رقابة حقيقية على دستورية القوانُت قبل إصدارىا ,  1946لعام اختصاصات اللجنة الدستورية  -5

فالرقابة منطقية وحقيقة ونظرىا الدستور والنصوص  1958أما اختصاصات اجمللس الدستوري لعام 

ادلكملة لو بشأن اجمللس الدستوري على ضلو دقيق تضمن فاعلية يف رقابة دستورية القوانُت فالقوانُت 

 (1)إحالتها وحوبية اجمللس وىذا يساعد يف رقابتها أما القوانُت العادية فاالحالة جوازية الوضعية تكون 

 

 

 

 
                                                           

 221زلمد رفعت عبد الوىاب, مصدر سابق, ص د.   ((1
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 الخاتمة

ويعد البحث يف موضوع الرقابة السياسية على دستورية القوانُت , ود ان انسوه على بعض النتائج والتوصيات اليت 

 يت .توصلت اليها من خالل العمل على ىذه النتائج والتوصيات كاال

 اوالً : النتائج

الرقابة السياسية على دستورية القوانُت ىي رقابة غَت مطبقة بشكل رمسي على القوانُت الصادرة يف  -1

 العراق.

 ان الرقابة السياسية يف العراق مل دتارس بشكل صحيح ومل تأخذ حيزاً كافياً لتأدية اعماذلا. -2

بالرغم من ان الرقابة السياسية دتارس من قبل ىيئة سياسية مستقلة ال ان استقالذلا تسمية فقط الغَت  -3

 حيث حتدىا نزواهتا السياسية وكذلك ادلؤثرات عليها باالضافة اىل الضغط ادلوجو قبلها.

 ثانياً : التوصيات

ن قبل الربدلان حلماية احلقوق جيب ان تطبق ىذه الرقابة بشكل صحيح وسليم على القوانُت ادلقًتحة م -1

 واالستقرار من جهة وتقليل الضغط على القضاء مبا يناط لو من مهمة الرقابة القضائية من جهة اخرى.

 باالضافة اىل تطبيق ىذه الرقابة جيب ان يتم تطبيقها على يد ذوو خربة وكفاءة قانونية مبجال. -2

 كل ماديكن ان يؤثر يف عملها الرقابة.استقالل اذليئة السياسية بشكل كبَت وابتعادىا عن   -3
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