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 اإلهـــــــــداء

 

 .........إلى

 لٌسقٌنً قطرة حب  المرارمن جرع كأس *

 من كلّت أنامله لٌقدم لنا لحظة سعادة 

 د لً طرٌق العلم من حصد األشواك عن دربً لٌمه  

 .(رحمه هللا )والدي...................................القلب الكبٌر 

 من أرضعتنً الحب والحنان  *

 رمز الحب وبلسم الشفاء

 .)والدتً الحبٌبة( .......................القلب الناصع بالبٌاض

 حٌاتً رٌحانةرقٌقة والنفوس البرٌئة إلى القلوب الطاهرة ال *

 ..................................................)إخوتً وأخواتً(. 

  اآلن تفتتتا األشتترعة وترلتتع المرستتاة لتنطلتتق الستتفٌنة لتتً عتترض
بحتتر واستتع مظلتتم هتتو بحتتر الحٌتتاة ولتتً هتت إ الظلمتتة   ٌضتتًء إ  

 قندٌل ال كرٌات  كرٌات األخوة البعٌدة إلى ال ٌن أحببتهم
 ئً(.أصدقا).................................................وأحبونً  
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 الشكر والثناء 

الٌسعنً اال ان اتقدم بالشكر الجزٌل , مع بالغ االحترام والتقدٌر , ألستاذي 

, بما أوالنً من مجهود ورعاٌة   بالسم عدنان عبد هللاوقدوتً , االستاذة 

بتوجٌهات سدٌدة , ومالحظات رشٌدة , وتنقٌحات فرٌدة , كما لها االثر 

 الحاسم فً انجاز هذا البحث , فله منً كل الثناء واناله من الشاكرٌن. 

 ولفضله من المقربٌن .

 كما واتقدم  بالشكر الوفٌر الساتذة قسم القانون ــ فً كلٌة القانون والعلوم

السٌاسٌة , جامعة دٌالى كافة, واخص منهم  عمٌد الكلٌة األستاذ الدكتور خلٌفة 

عودة إبراهٌم التمٌمً , كما ال ٌفوتنً ان  اتقدم بالشكر الى ادارة المكتبة 

 والعاملٌن فٌها لتعاونهم  معً , لهم منً جزٌل الشكر والتقدٌر 
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 المشرف اقرار
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 المقدمة

إلى جانب تنظيم السمطة ، تنظيمًا لمحرية ،  الذي يقرره الدستور ، يتضمن النظام السياسي
يتقرر من خاللو مجموعة الحقوق والحريات العامة لؤلفراد  تمثل الحد األدنى المعترف بو 
منيا ، في النظم الديمقراطية والواقع إن الدستور ، وأن تضمن تنظيمًا لقضيتي السمطة 

طات العامة في الدولة ، والتي إاّل أن قيمتو العممية ، تتوقف عمى سموك السم‘والحرية 
تتولى تطبيق نصوصو . حيث يقع عمييا واجب تطبيق النصوص الدستورية ، تطبيقًا 

ويؤكد  سميمًا ، عندما تباشر اختصاصاتيا ، بأن يتم ذلك عمى النحو المبين في الدستور
يق وظيفة ضمان تطب المشرع الدستوري عمى مبدأ سيادة الدستور ، و ينيط برئيس الدولة

ومع ذلك فقد توجد حاالت تستدعي التصريح لرئيس الدولة، بمزاولة  القواعد الدستورية
سمطة تعطيل أو إيقاف تطبيق بعض النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية ، وذلك 
لمواجية ظرف غير عادي ، ييدد كمتي المصمحتين العامة والخاصة ، ويؤدي إلى 

شرِّع الدستوري ، قد ُيَضمِّن نصوص الدستور ، السند فالم  تقويض النظام الدستوري نفسو
ل رئيس الدولة صراحًة أو ضمنًا  صالحية تعطيل بعض نصوص الدستور  الذي يخوِّ

بيد إن امتالك رئيس الدولة لسمطة التعطيل ، قد ال يجد سنده في أحكام الدستور   األخرى
نما يبرز كظاىرة في الواقع السياسي  . ، وا 

 
يستمد مشروعيتو ىذه من سببو وغايتو ومن  ، ستور يعد إجراءا مشروعا أن تعطيل الد

التنظيم القانوني او الدستوري الذي يحدث في ظمو وكذلك يعد تعطيل الدستور أمرا الزما 
 مفيومال بد منو  .لذا سنتناول في بحثنا الموسوم ىذا في مبحثين في المبحث االول 

 .الث التعطيل المشروع والغير المشروع لمدستورتعطيل الدستور والثتعطيل والثاني ال
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 اىمية البحث

تكمن اىمية البحث في بيان تعطيل الدستور وكيفية اصدار قرار بتعطيل احكام الدستور 

منو فنكون امام تعطيل رسمي وكدلك تبز اىمية البحث ان التعطيل  سواء كمو اوجزء

 السياسي والواقع الدستوري قد يصرح بيا لقابضون عمى السمطة بقرار يتخذ بشان التعطيل

 ىدف البحث

ييدف البحث الى دراسة مفيوم تعطيل الدستور وكذلك ييدف البحث الى دراسة التعطيل 
وييدف البحث الى دراسة ضمانات عدم التعطيل  ،المشروع وغير المشروع لمدستور 

 الفعمي لمدستور.
 مشكمة البحث

تعد إشكالية تعطيل الدستور من قبل رئيس الدولة ، أحدى المظاىر المشتركة بين عدد 
والتي عممت عمى تقوية مركز رئيس الدولة في مواجية السمطات  من األنظمة الدستورية

ويشير واقع األنظمة ،  وازن المفترض بين السمطاتالعامة األخرى ، بما يؤثر عمى الت
 الدستورية ، إلى إن نصوص الدستور ، تتعرض إلى تعطيل أحكاميا .
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 المبحث االول

 مفيوم التعطيل

كال او جزءا  ، حيث تمجأ السمطة لسبب او ألخر الى اصدار قرار بتعطيل الدستور
فتكون الحالة ىذه امام تعطيل الدستور وقد ال يصدر القابضون عمى السمطة اي  ، 

قرار بتعطيل كال او بعضا في احكام الدستور وال يقومون بتنفيذ بعض احكام لفترة قد 
وعمى ضوء ىذا سننتناول في ىذا المبحث في ، تطول او تقصر في حالة كيذه 

ي الفرع االول ومسوغاتو في الفرع الثاني المطمب االول : مفيوم التعطيل ف، مطمبين 
وفي المطمب الثاني : تميز تعطيل الدستور عن غير من االنظمة التي تشابيو: ، 

 والفرع الثاني الغاء.، الفرع االول تعديل

 المطمب االول

 مفيوم التعطيل ومسوغاتو

 مفيوم التعطيل :  االول:الفرع 

العام وخاصة في مجال الشؤون حيث وردت كممة )التعطيل(في مجال القانون 
 .(3)مفادة وقف العمل بنصوص الدستور ، الدستورية بمعنى محدد

، ويأخذ غالبية الفقو الدستوري في تباين معنى التعطيل الدستور بمعيار مووضوعي 
وتتفق جميع اداء الفقياء عمى ، فيحدون مفيومو بالنظر الى مضمونو او موضوعو 

حدد في ايقاف العمل ببعض  النصوص الدستورية ولمدة ان مفيوم تعطيل الدستور يت
 .(1)مؤقتة 

                                                           
(1)

 .191, ص1591, دار انُٓضت انؼربٍت , 1د. انسٍذ صبري , َظى انذسخٕرٌت فً انبالد انؼربٍت , ط   
(1)

 .191, ص َفسّد. انسٍذ صبري , يصذر    
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ويرى البعض ان تعطيل الدستور يراد بو ىي صالحية رئيس الدولة في ايقاف العمل 
ببعض مواد الدستور من اجل مواجية االزمة الطارئة وذىب البعض االخر الى 

الدستوري اثناء  تعطيل الدستور يقصد بو امكانية تدخل رئيس الدولة في المجال
والتي يتيح لو ان يوقف العمل في بعض ، تطبيق المواد المنظمة لحالة الضرورة 

 . (3)والتي تتعرض ليا االدولة ، االحكام الدستورية خالل فترة االزمة 

ومن خالل تحميل فكرة تعطيل الدستور فانو يعرف بانو ايقاف تطبيق النصوص 
بشكل كمي او جزئي  ، ر او االنحراف في تطبيقياالدستورية الواردة في وثيقة الدستو 

 .(1)ايا كانت الظروف عادية ام غير عادية ، ولمدة زمنية معينة، 

حيث ان التعطيل لمدستور يعطل في جميع الحاالت التي يكون فييا عقبة قانونية او 
فقد يستخدم رئيس الدولة  ، سياسية او لمعالجة ازمة سياسية او اقتصادية  اجتماعية

اذ ، يغير مبادئ الدستور تغيرا جذريا، صالحياتو وبضغط باتجاه خمق واقع سياسي
كأن يعطل النصوص الدستورية القائمة عمى اساس ، يقوم بمخالفة روح الدستور

ويخمق من الممارسة الواقعية قواعد ددستورية  ، احترام مبدأ الفصل بين السمطات 
تستند الى تركيز السمطة في يده ويترتب عمى الممارسة العممية  ، يةليا سمة دكتاتور 
 . (1)لشؤون الحكم 

 الفرع الثاني : مسرغات تعطيل الدستور : 

، تستند سمطة رئيس الدولة في تعطيل احكام القواعد الدستورية الى مسوغات عديدة
رس ىذه وسند، وتقسم الى قسمين:االول مسوغات سياسية وثانيا مسوغات عممية 

 المسوغات في فرعين:

 

                                                           
(1)

 .151, ص1551د. ػهً غانب , لإٌَ انذسخٕري ,يطبؼت دار انحكًت ,    
(1)

 .414, ص1511, انذار انجايؼٍت ,االسكُذرٌت , 1د. ابراٍْى ػبذ انؼسٌس , انمإٌَ انذسخٕري , ط   
(1)

 .414د. ابراٍْى ػبذ انؼسٌس , يصذر سابك , ص   
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 الفرع االول/  مسوغات السياسية:

، كانت االوضاع التي تحيط القابضون عمى السمطة في المجتمع تختمف عمى الدوام
ففي نظم ، فان ىذا االختالف ال يعني تعذر تحديد مظاىر عامة لممارسة السمطة

ثمة نتيجة اساسية تترتب تتجسد في ان ، ذلك التباين توجد دائما حقيقة مشتركة ثابتة
وتتمثل في والدة قواعد دستورية تغير عن ارادة ومصالح ، عمى ممارسة السمطة

وتحدد االتجاىات السياسية واالقتصادية واالجتماعيةالتي ، القابضين عمى السمطة
وىذه القواعد الدستورية تمثل شكال من اشكال التميز بين الحكام ، يؤمنون بيا
 .(3)الي تكرس الحدى صور القابض عمى السمطة وبالت، والمحكومين

وان العوامل التي تفسر لجوء الحكام الى ايقاف العمل بالقواعد الدستورية تستخمص 
من واقعة ان الحكام ىم الذين يمارسون السمطة وقف قواعد من وضعيم وتتمثل في 

وتتمثل  او قواعد ناتجة عن طريق ممارستيا لمسمطة، القواعد الدستورية المكتوبة
اي ان ممارسة الحكام  لمسمطة تحددىا القواعد الدستورية  ، القواعد الدستورية العرفية

وعمى ذلك فان االساس االول في استمرارية تطبيق القواعد ، المكتوبة او العرفية
ويتمثل في تجسيد ىذه القواعد لمصالح القابض عمى السمطة وىي حالة ، الدستورية
العريضة في طبيعة المصالح التي يغمبيا الواقع السياسي يعكس خطوطو ، التركيز

 .(1)عمى الواقع الدستوري

وعمى ضوء ما تقدم فإن المبرر لتعطيل القواعد الدستورية ووقف العمل باحكامو يجد 
 بأيدييمة ورغبتيم في تركي السمطة الوضاع الخاصة بالقابض عمى السمطسنده في ا

من اجل تحقيق المصالح واالغراض التي يبغون الوصول الييا او قطع الطريق امام 
لتحقيق رغبات الشعب وامانيو وامالو من خالل ، المؤسسات الدستورية الممثمة لمشعب

ويعمل القابضون عمى السمطة عمى ، الدستور والوسائل الديمقراطية التي يتضمنيا
                                                           

(1)
, دار انحكًت , بغذاد, 1ٍذ انساػذي ,يبادئ انمإٌَ انذسخٕري ٔحطٕر انُظاو انسٍاسً فً انؼراق , طد.حً   

 .14, ص1511
(1)

 .159د.  ػهً غانب ,يصذر سابك , ص   
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مستندين في ذلك ، ر بشكل كمي او جزئياتخاذ قرار يقضي تعطيل نصوص الدستو 
غمى اسباب ومبررات سياسية وان االساس الذي يستند عميو ىذا التعطيل يكون ذا 
، طبيعة سياسية صرف فميس ىناك نص دستوري يجزه وينظمو ويجد مشرووعيتو فيو

وىو بيذه المثابة يخرج من نطاق المشروعية حيث يكون في حقيقتو حال واقعية 
 .(3)وسياسية 

 الفرع الثاني / مسوغات العممية : 

ىي المبرر لتعطيل ، تكون الضرورة وحتمية استمرار الدولة وحماية اقميميا وشعبيا
اذ ان حياة الدولة ال تسير ، الدستور وايقاف العمل بو لمدة تحددىا الضرورة ذاتيا

بل تتخمميا بين الحين واالخر صور مختمفة من الظروف ، عمى وتيرة واحده
حيث تطرأ عمى حياة الدولة ظروف ، ستثنائية تيدد كيانيا ووجودىا تيديدا خطيرااال

فقد يكون سبب ىذه الظروف االحوال ، غير عادية متعددة االشكال مختمفة المصادر
كما قد يكون سبب تمك الظروف  ، الدولية مثل حدوث حرب عالمية او محمية

زمة من االزمات االقتصادية او انتشار مثل حدوث ا، االستثنائية او االحوال الداخمية
 .(1)الوباء 

وليست ىذه الظروف االستثنائية بالوضع المعتاد في حياة الدولة وليست ليا صفة 
عمى انو ميما اختمفت ىيذه الظروف ، مؤقتة البقاء، بل ىي محتممة الوقوع، الدوام

تمثل خطرا عمى  اذ ، فانيا تتحد في االثر والنتيجة، من حيث مصدرىا او شكميا
 :(1)وتدعوا ىذه الظروف االستثنائية تقف امام اعتبارين ، كيان الدولة وبقائيا

توافر حالة الظروف التي ، االعتبار االول: يترتب عمى وقوع الظروف االستثنائية
 تتيح لرئيس ان يتحذ االجراءات والتدابير االستثنائية الالزمة لمواجية تمك الظروف.

                                                           
(1)

 .115د. حًٍذ انساػذي , يصذر سابك , ص   
(1)

, 1انُٓٓضت انؼربٍت , انماْرة , طد.طؼًٍت انجرف , يبذأ انًشرٔػٍت ٔضٕابظ خضٕع انذٔنت نهمإٌَ , دار    

 .149, ص1594
(1)

 .144طؼًٍت انجرف , انًصذر َفسّ , ص   



13 

ني : ان اقرار الوثائق الدستورية لمضمانات الالزمة لحماية حقوق واالعتبار الثا
ومن ثم كان من الواجب تحقيق التوازن بين ، اذ اجيز لرئيس الدولة ، االنسان

 االعتبارين وعمى النحو االتي : 

اال في ، أ ـ ال يجوز وقف العمل بالنصوص الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات
اي  ، تسمح لمؤسسات الدولة مواجية االخطار القائمة فعالالحدود الضرورية التي 

ان يكون تعطيل الدستور بالقدر الالزم لمواجية تمك الظروف وبتعبير اخر ان يتحقق 
 التناسب بين اجزاء تعطيل الدستور مع طبيعة الظروف االستثنائية.

مل ب ـ يجب ان تخضع ممارسة رئيس الدولة لصالحيتو االستثنائية في وقف الع
لرقابة السمطتين التشريعية والقضائية عمى ان يكفل ليذه  الرقابة ، بنصوص الدستور

 .(3)فعاليتيا واستمراريتيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

د. ػبذ انجبار احًذ ػبذهللا, ٔالغ يسخمبم انخٍار  انذًٌمراطً فً انؼراق , يجهت انؼهٕو انسٍاسٍت , جايؼت    

 .111, ص1114, انسُت انخايست ػشر, حشرٌٍ االٔل , 15بغذاد, انؼذد 
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 المطمب الثاني

 تميز تعطيل الدستور عن غيره من االنظمة التي تشابيو

البد لنا ان نبين تميز ، بعد ان بينا مفيوم تعطيل الدستور ومسوغات ىذا التعطيل 
، تعطيل الدستور عن غيره من االنظمة التي تشابيو وىي التعديل في الفرع االول 

 وااللغاء في الفرع الثاني.

 الفرع االول / التميز  بين تعديل الدستور وتعطيل الدستور :

ان تعطيل الدستور ىو ايقاف العمل ببعض النصوص الدستورية في حالة الظروف 
وامكانية تدخل رئيس الدولة في المجال الدستوري ، دية التي تمر بيا الدولةغير العا

اثناء تطبيق المواد المنظمة لحالة الضرورة والتي يتيح لو ان يوقف العمل ببعض 
ويتحقق التعطيل عندما ، احكام الدستور خالل فترة االزمة التي تتعرض ليا الدولة

بنصوص الدستور كال او جزءا  يعمق القابضون عمى السمطة عن وقف العمل
لمعالجة ازمة سياسية او اجتماعية او اقتصادية او في حالة الحرب او وجود خطر 

 .(3)ييدد استغالل الدولة وسالمة اراضييا ومؤسساتيا الدستورية 

 اما تعديل الدستور فإن القواعد الدستورية ىي في حقيقتيا انعكاس لالوضاع
وبما ان ىذه االوضاع في ، تؤثر وتتاثر بيا، االقتصادية واالجتماعية والسياسية

تطور وتغير مستمر بات لزاما عمى القواعد الدستورية في مواكبة التطورات المختمفة 
فاذا انعبث ، وتعديل الدستور يكون عمى نوعين، التي ترافق المجتمع السياسي

ستور والخاصة بتعديل احكامو يكون االجراءات المنصوص عمييا في صمب الد
فاذا ، واما اذا لم يتم التعديل وفق قواعد الدستور نفسو التعديل عرفيا، تعديل رسميا

كان التعديل رسميا البد من معرفة السمطة المختصة بالتعديل او القيود التي تفرضيا 
ان وىذا ما يميز تعطيل الدستور عن تعديل الدستور حيث ، عمى سمطة التعديل

                                                           
(1)

, 1511رػذ انجذِ , انخشرٌؼاث انذسخٕرٌت فً انؼرالً , يطبؼت دار انشؤٌٔ انثمافٍت انؼايت , بغذاد,    

 .15ص
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ىناك ال تكون قيود وسمطة مختصة بالتعديل سواء سمطة تأسسية اصمية او منشأة 
تقوم بتعطيل الدستور بل القابضون عمى السمطة من يقومون بتعطيل الدستور في 
حال مواجية عقبة سياسية او قانونية او غيرىا من االمور عمى عكس التعديل حيث 

ديدة او وضع دستور جديد لدولة بدال تقوم السمطة االصمية بوضع دستور لدولة ج
 .(3)من دستورىا القديم 

وىذه السمطة ىي التي تضع القواعد التي يتم بموجبيا تكوين وتثبيت عمل السمطات 
وسمطة التعديل ىذه ، المنشأة المؤسسة كالسمطة التشريعية والتنفيذيو والقضائية.

س المركز تتمتع بو بقيت كييئة زن ىيئات الدولة تكون من الناحية الدستورية نف
وقد مر التعديل بمراحل ، ىيئات الدولة ولكن نظرا الىمية سمطة التعديل السياسية

عدة وىي االقتراح واالعداد والتصويت وغيرىا عمى عكس التعطيل فيو يتم دون 
 . (1)المرور باي مراحل 

 الفرع الثاني / التميز بين الغاء وتعطيل الدستور :

وذلك دون ، الدستور ىو االنياء الشامل والكمي لجميع نصوص الدستورفأن الغاء 
ويتم انياء العمل باحكام الدستور وفق اجراءات رسمية ، الوقوف عمى تعديميا جزئيا

ومن خالل القواعد واالجراءات التي ينص عمييا ، بواسطة السمطة المختصة 
عا حين يتم طبقا لتقنيات ويكون االلغاء شر ، الدستور لتجديده او لوضع حد لوجوده

الدستور نفسو ويحدىا في نصوص وقيم الغاء وفق طرق غير قانونية عندما ال يتم 
وان ، ىذا االلغاء وفقا لطرق قانونية ويكون ذلك مثل الثورات الشعبية واالنقالبات 

وىذا ما يميز االلغاء عن تعطيل الدستور فان ، االلغاء يضع حدا نظام سياسي سابق
 ، اما االلغاء فيكون شامال النياء العمل بالدستور ، قد يكون كال او جزءا التعطيل

                                                           
(1)

 .141انسٍذ صبري , يصذر سابك , ص   
(1)

, 1511, دار انُٓضت انؼربٍت , انماْرة , 1د. ٌحٍى انجًم , َظرٌت انضرٔرة فً انمإٌَ انذسخٕري, ط   

 .151ص



16 

وان التعطيل ال يتم وفق اجراءات او بواسطة سمطة مختصة بل القابضون عمى 
 .(3)السمطة ىم من يقومون بتعطيل العمل باحكام الدستور 

 المبحث الثاني

 تعطيل الدستور

عد الواردة في الوثيقة الدستورية بصورة كمية يعني تعطيل الدستور ايقاف تطبيق القوا
وىذا ما ، وميز الفقو الدستوري بين نوعين من ان انواع تعطيل الدستور، او جزئية

، ندرس في المطمب االول التعطيل الرسمي لمدستور سوف، المبحثسنتناولو في ىذا 
 وفي المطمب الثاني التعطيل الفعمي لمدستور.

 المطمب االول

 الرسمي لمدستورالتعطيل 

ويقصد بالتعطيل الرسمي لمدستور انو وقف العمل بجميع احكام الدستور او جزءا 
بعد ان يتم االعالن عن ذلك بشكل رسمي وقف االجراءات والتشكيالت المقررة ، منيا

 .(1)في متن الوثيقة الدستورية لمدولة 

ىذا االجراء بغية ويتحقق التعطيل الرسمي لمدستور عندما يمجأ الحكام الى مثل 
، معالجة مشكمة سياسية او اقتصادية او اجتماعية كحالة الحرب او العصيان المسمح

وىذا ، ويعرقل سير عمل مؤسساتيا الدستورية، او وجود خطر واىم ييدد الدولة
 . (1)االجراء ليس من شأن الغاء الدستور 

                                                           
(1)

 .115, يصذر سابك , ص رػذ انجذة   
(1)

 .19, ص1554, بٍج انحكًت , بغذاد, 1د. ػطٕاٌ زغٍر َؼًت , انُظرٌت انؼايت فً انمإٌَ انذسخٕري , ط   
(1)

 .19د. ػطٕاٌ زغٍر َؼًت , يصذر َفسّ , ص   
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وغالبا ما ، لةاو ان الغاء بعض نصوصو يؤدي الى منح احدى ىيئات سمطة الدو 
من اجل معالجة تمك ، تكون الييئة التنفيذية متمثمة برئيس الدولة  سمطات استثنائية

ومن ، ويكون ذلك عمى حساب اختصاص ىيئات الدولة االخرى، الظروف واالزمات
(من الدستور الفرنسي 36امثمة التعطيل الرسمي لمدستور ىو ما نص عميو في المادة)

ت رئيس الجميورية الفرنسية سمطات واسعة استثنائية في والتي منح ، 3958لعام 
التي  3990( من مشروع الدستور العراقي عام99وكذلك المادة)، حالة الضرورة 

اجازت لرئيس الدولة ان يعطل بعض من نصوص الدستور في حالة الظروف 
والتي منحت ىي ، 3973( من الدستور المصري عام 74وكذلك المادة)، االستثنائية

 .(3)الخرى رئيس الجميورية الفرنسية سمطات استثنائيةا

ورغم ان ىذه الدساتير تيدف الى تركيز السمطات الى حد ما في ايدي رئيس الدولة 
الى ان تنتيي االزمة الخطيرة التي تتعرض ليا الدولة فان الفقو يجمع عمى انو 

ل الدستور او بعض اليجوز لرئيس الدولة ان يباشر اجراءات من شأنيا الغاء او تعدي
 .(1)احكامو وبالتالي ال يجوز لو سوى وقف العمل ببعض احكام الدستور 

بعض احكام حق رئيس الدولة في ايقاف العمل ويستند الفقو في تبرير موافقتو عمى 
الدستور الى ان النصوص الدستورية تفترض مشروعية كل اجراء ضروري يتخذه 

ولو اقتضى االمر ىذا االجراء المساس  رئيس الدولة لمقضاء عمى االزمة حتى
عمى ان وقف الدستور او بعض احكامو يجب ان يتحقق من تمقاء ذاتو  ، بالدستور

بمجرد المجوء الى تمك السمطات االستثنائية او انما ينبغي ان يصدر قرار صريح 
 .(1)بوقف بعض احكام الدستور المحددة عمى سبيل الحصر 

                                                           
(1)

 .119, ص 1515, دار انحكًت , انًٕصم , 1د.حًٍذ انساػذي , يبادئ انمإٌَ انذسخٕري , ط   
(1)

 .111, ص َفسّد.حًٍذ انساػذي , يصذر    
(1)

 .141, ص1541, 1د. ػبذهللا اسًاػٍم انبسخاًَ , انًساًْت فً اػذاد انذسخٕر , ط   
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 ويمكن اجمال المبادئ التي تحكم رئيس الدولة بتعطيل الدستور :

المبدأ االول : حظر تعطيل الدستور اي حكم من احكام الدستور السياسي والدستور 
 االجتماعي في الظروف العادية التي تحياىا الدولة.

المبدأ الثاني : جواز ايقاف تطبيق بعض نصوص الدستور االجتماعي اي 
مقة بالحقوق والحريات وبصفة مؤقتة في الظروف غير العادية التي النصوص المتع

 تطرأ عمى حياة الدولة.

المبدأ الثالث : التناسب بين مقتضيات الصالح العام مع متطمبات الصالح الخاص 
حيث ان الصالح العام قد يقتضي لتحجيم االطار الذي يتحرك فيو االفراد لممارسة 

بوضع بعض الحدود عمييا او حتى ايقاف ، اصةوتحقيق مصالحيم الخ ، حقوقيم
وال يحول ذلك دون تحقيق التناسب بين االمرين الن النظام العام ، العمل بيا

والصالح العام يعود ان في النياية بالفائدة والنفع عمى الجميع وعمى االفراد اي عمى 
 .(3)وبيذا يتحقق التناسب ، كل والجزء

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .115د. حًٍذ انساػذي , يصذر سابك , ص   



19 

 

 

 

 المطمب الثاني

 الدستور الفعميتعطيل 

يعني تعطيل الدستور الفعمي وقف العمل ببعض احكام الدستور دون ان يعمن عنو 
بل يمكن مالحظة ذلك من خالل دراسة الواقع السياسي لمدولة ، بشكل رسمي

فاذا كان ىناك اختالف بين الواقع الدستوري والواقع ، ومقارنتو بالواقع الدستوري
يعني ان ىنالك تعطيل فعمي لنصوص الدستور  السياسي بشأن موضوع معين فيذا

 .(3)التي تعالج ذلك الموضوع 

حيث ،  3915القانون االساسي العراقي لعام ، ومن امثمة تعطيل الدستور الفعمي
 آنذاكولكن استقراء الواقع السياسي العراقي ، نص عمى ان شكل الحكومة نيابي 

الدستور لم يكن نظاما برلمانيا  يتبين لنا ان النظام السياسي المطبق في ظل ذلك
فعمى سبيل المثال نجد ان وسيمة سحب الثقة ىي من الدعائم االساسية ، حقيقيا

 . (1)كانت مطبقة في العراق من جانب واحد ، لمنظام البرلماني

وبالمقايل لم يحل اي مجمس ، فالوزارات العراقية قد بالغت في حل مجمس النواب
وفي ظل نظام ، ان يسحب الثقة من اي حكومة عراقية، نواب عراقي طيمة ثمث قرن

اما الحالة ، البرلمان يكون تعيين الوزراء او رئيسيم مرتبط برأي االغمبية البرلمانية 
                                                           

(1)
, 1511, دار انحرٌت , 1سؼذٌٔ ػُخر انجُابً , احكاو انظرٔف االسخثُائٍت فً انخشرٌغ انؼرالً , ط   

 .14ص
(1)

 .15ػطٕاٌ زغٍر َؼًت , يصذر سابك , ص   
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، التي كانت في العراق البرلماني في ان تعين الوزراء ورئيسيم مرتبطا بموافقة الممك
( من 65مييا الممك وفق المادة)وقرارات مجمس الوزراء ال تكون نافذة مالم يصادق ع

ويسنتج من ذلك ان ىناك اختالف كبير بين النصوص ، القانون االساسي العراقي
ومن ثم يكون ، المثبتة في القانون االساسي العراقي والنظام السياسي المطبق فعال

القول ان النصوص الدستورية التي جسدت النظام البرلماني كانت معطمة فعميا او 
 .(3)واقعيا 

وكذلك ينسحب القول عمى اول دستور عراقي بصدد في العيد الجميوري وىو دستور 
المؤقت كان معطال فعميا وخصوصا في فترة انفراد رئيس الوزراء في  3958تموز17

يشير  آنذاكالسمطة ولم يعمن عن تعطيل ىذا الدستور ولكن الواقع السياسي لمعراق 
ونفس النتيجة ، الجزء االكبر منو عمى االقلعمى ان الدستور كان معطال فعميا او 

عندما انفرد رئيس الجميورية بالسمطة وعندما  3970تنسحب عمى دستور العراق لعام
 .(1)منحو الدستور في ان يصدر مراسيم ليا قوة القانون 

وان التعطيل الفعمي ىو وقف االعمال بجزء احكام الدستور دون ان يعمن عنو بشكل 
مالحظة ذلك من خالل دراسة الواقع السياسي لمدولة ومقارنتو بل يمكن ، رسمي

بالواقع الدستوري فإذا كان ىناك اختالف بين الواقع الدستوري والواقع السياسي بشأن 
الدستور التي تعالج ذلك  موضوع معين فيذا يعين ان ىنالك تعطيل فعمي لنصوص

ون بشكل رسمي عن وقف فالمالحظ ان القابضون عمى السمطة ال يعمن .(1)الموضوع
وانما تتجو ارادتيم نحو اىمال تطبيق نصوص الدستور ، العمل بنصوص الدستور
، او تطبيق نصوص الدستور بشكل يتعارض مع محتواه  ، بشكل جزئي او كمي 

                                                           
(1)

, دار انُٓضت انؼربٍت , 1د.رافغ خضر صانح ,انمإٌَ انذسخٕري َظرٌت انذٔنت َٔظرٌت انذسخٕر , ط   

 .115, ص1111انماْرة , 
(1)

 .149سؼذٌٔ ػُخر انجُابً , يصذر سابك , ص   
(1)

انخٍار انذًٌمارطً فً انؼراق , يجهت انؼهٕو انسٍاسٍت, جايؼت د. ػبذ انجبار احًذ ػبذهللا , ٔالغ ٔيسخمبم    

 .111, ص1114, انسُت انخايست ػشر , 15بغذاد, انؼذد
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ويمكن مالحظة التعطيل الفعمي من خالل دراسة الواقع الدستوري لمدولة ومقارنتو 
ن ىنالك تمايز او اختالف بين مضمون النصوص فان تبين ا، بالواقع السياسي

الدستورية وواقع ممارسة السمطة في مجال معين حينئذ يتحقق التعطيل الفعمي 
 . (3)لمدستور 

 المبحث الثالث
 التعطيل المشروع وغير المشروع لمدستور

 
يستمد مشروعيتو ىذه من سببو وغايتو ومن  ، أن تعطيل الدستور يعد إجراءا مشروعا 

التنظيم القانوني او الدستوري الذي يحدث في ظمو وكذلك يعد تعطيل الدستور أمرا الزما 

ال بد منو .حيث أنا سنبين التعطيل المشروع لمدستور في نقطتين األول تعطيل الدستور 

حالة الطوارئ والنقطة الثاني بسبب ا  ألحكام الخاصة .بسبب األحكام العرفية وا 

 المطمب األول

 التعطيل المشروع لمدستور 

 اواًل: تعطيل الدستور بسبب األحكام العرفية

نظرا لمظروف الطارئة التي تيدد  ، ويقصد باألحكام العرفية تقوية السمطة التنفيذية      

 سواء كانت ىذه الظروف خارجية كالحرب أو داخمية كاضطرابات، سالمة الدولة وأمنيا 

فيي بذلك تدبير  (1)األمن العام أو حدوث فيضان أو غير ذلك من حاالت الطارئة

                                                           
(1)

 .115ػبذ انجبار احًذ ػبذهللا , انًصذر َفسّ , ص   

 434,433,ص1983,الدار الجامعية,سنة 1د. إبراىيم عبد العزيز, القانون الدستوري,طبعة  (2)
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استثنائي ال تمجأ أليو السمطة التنفيذية اال عند الضرورات القصوى التي تيدد الدولة أو 

وحالة تكون لذلك السمطات عمى  ، بخطر جسيم  ، النظام القائم فييا أو كمييما معا 

كافية لمواجية الموقف وتعويض اآلثار التي تنجم عن ىذه القوانين العادية الغير 

 .(3)الضرورات القصوى

اإلحكام العرفية العسكرية وىو  ، وتظير األحكام العرفية في القانون المقارن بشكمين وىما 

والتي يكاد أن يكون من  ، النظام الذي تحكم بيا المناطق التي تحتميا القوات األجنبية 

  (1)ده القانونيةالمتعذر معرفة حدو 

الذي يسمح لمسمطة التنفيذية بسمطات  ، ىو األحكام السياسية العرفية  ، والنوع األخر 

واسعة جدا مقارنة مع سمطاتيا في الظروف العادية وكذلك المحافظة عمى سالمة الدولة 

حيث تنتقل السمطة الى الييئات العسكرية والتي ينبغي رغم ذلك خاضعة  ، وأمنيا 

نما يقصد بو  ، لمدستور والقانون اذ ال يقصد بيذا النظام أقامة حكم دكتاتوري عسكري وا 

يستمد طبيعتو من الظروف  ، تولي نظام قانوني استثنائي تحت إلحاح الضرورة والطوارئ 

 (1)االستثنائية المجتمعة

و المشرع الدستوري في بعض الدول الى ىذه الحقيقة ودعاىا فضمن الدستور نصا وقد تنب

يجيز التعطيل في اإلحكام العرفية وحالة الطوارئ ويحدد قانونيا وىذا موقف القانون 

                                                           

 .162,ص1961,بغداد,1د. عبداهلل إسماعيل البستاني,مساىمة في أعداد الدستور الدائم وقانون االنتخابات,طبعة  (1)
 .84,ص1981,دار الحرية للطباعة ,سنة1د.سعدون عنتر الجنابي,أحكام الظروف االستثنائية في التشريع العراقي,طبعة (2)
 .146,ص1976, سنة 1دولة للقانون ,مكتبة القاىرة , طبعة د.طعمة الجرف,مبدأ المشروعية وضوابط خضوع ال (3)
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الفقرة الثانية( لرئيس الجميورية وبمناسبة إعالن حالة  99العراقي التي أجازت )في المادة 

 المشمولة بيا تعطيل بعض المواد التي تتضمن كميا الحقوق.. الطوارئ وبحدود المنطقة

حيث نص عمى أنو ))من خالل فترة إعالن حالة الطوارئ وفي حدود المنقطة المشمولة 

إيقاف العمل مؤقتا (( وكذلك تضمن بعض ، بيا يجوز بمرسوم يصدره رئيس الجميورية 

عالن األحكام العرفية ومنيا دستور الدساتير العربية عمى تحريم تعطيل الدستور إال عند إ

، دستور 55مصر حيث أجاز تعطيل الدستور في بعض الظروف حيث أشارت المادة )

ال يجوز ألي حالة تعطيل الدستور او حكم من أحكامو اال أن يكون ، 3911مصر لعام 

ي وقتيا وفي ومن الحرب أو اثنا األزمات او قيام األحكام العرفية وعمى الوجو المبنى ف

 .(3)القانون(

وكذلك القانون الميبي أشار في تحريم تعطيل الدستور اال تعطل حكم من أحكامو  إال في 

 . (1)زمن الحرب او قيام األزمات أو الفيضانات وغير ذلك

 ثانيًا: تعطيل الدستور بسبب األزمات الخاصة.
بعد أن بينا كيفية تعطيل الدستور بسبب األحكام العرفية أو حالة الطوارئ عمينا أن نبين 

 تعطيل الدستور في األزمات الخاصة .
أن تعرض الدول إلى أزمات داىمة ومخاطر تؤثر عمى الدولة وأمنيا وكيانيا أمر وارد وال 

تكفي  ، اطر عاديةتخمو منو. ولكن األزمات والمخاطر التي ييددىا ليست أزمات ومخ
 .(1)لمواجيتيا التشريعات المقررة في الظروف االستثنائية التي تنظم الموائح التفويضية

                                                           

 .251,ص 1956,مكتبة عبداهلل,القاىرة,سنة1د.جري السيد,النظم الدستورية في البالد العربية , طبعة( 1)
 .54,ص1935 ,1د.وايت إبراىيم, القانون الدستوري,المطبعة المصرية,طبعة( 2)
 .172د.طعيمة الجرف مصدر سابق,ص( 3)
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عالوة عمى تيديدىا األمور التي تضمنيا ، حيث أن من أبرز ما تتميز بو ىذه األزمات 
النصوص التي تنظم ىذه السمطات الخاصة وبأنيا ال تعطي الوقت الكافي لمجوء الى ىذه 

وأن القول بغيرذلك ينبغي الحكمة من تنظيميا  ، لتشريعات والنصوص الدستورية ا
 .(3)دستوريا

أذ أن التراضي في ىذه الحاالت الخاصة أمر غير محمود العواقب . لذا حاول المشرع 
الدستوري في دول عدة إلى تنظيم األوضاع الدستورية والقانونية في ظل ىذه الظروف 

تعترض سبيل الدول .ولعل من أشير النصوص والدساتير وأكثرىا  الحرجة واألزمات التي
 3964نيسان لسنة  19أشارة لمجدل والنقاش ومنيا الدستور العراقي الذي يشير دستور 

( منو إلى انو لرئيس  الجميورية في حالة خطر عام أو احتمال حدوثو 53في مادتو)
ليا قوة القانون بقصد حماية كيان ان يصدر قرارات  ، بشكل ييدد سالمة البالد وأمنيا 

 . (1)الجميورية وسالمتيا وأمنيا بعد موافقة مجمس الوزراء
( حيث نصت 3990وكذلك أيضا تبعو المشرع الدستوري لمشروع دستور العراق لعام )

 (1)( فقرة99المادة )
طنية لرئيس الجميورية أذا قام خطر ييدد امن البالد واستقالليا وسالمتيا أو وحدتيا الو 

أن يصدر في مدة ال تتجاوز ستة أشير من قيام الخطر أوامر وقرارات ليا قوة القانون 

لتالفي ىذا الخطر ولو أيضا أن يعمن حالة الطوارئ في العراق أو في أي منطقة منو كما 

( لرئيس الجميورية في ظل الحرب والتي ىي أقصى وأشير 303وأعطت المادة )

قرارات وتدابير عسكرية وطنية كما وأشار الدستور المصري إذ الظروف االستثنائية باتخاذ 

                                                           

 .1911د.يحيى الجمل ,نظرية الضرورة في القانون الدستوري ,بال سنة طبع,دار النهضة العربية,القاىرة ص (1)
 .89,ص1988رعد الجدة,التشريعات الدستورية في العراق,مطاب دار الشؤون الثقافية العامة,بغداد, (2)
 .145يحيى الجمل ,مصدر سابق,ص( 3)
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قام خطر ييدد الوحدة الوطنية أو سالمة الوطن أو يعوق سالمة مؤسسات الدولة عن 

 .(3)36أداء دورىا الدستوري إلى اتخاذ إجراءات من خالل سنين مادة ىذا ما بينتو المادة

 
 

 المطمب الثاني 
 التعطيل غير المشروع لمدستور

بعد بيان تعطيل الدستور المشروع أوجب عمينا أن نبين كيفية تعطيل الدستور غير 

المشروع وىو قد يصدر بيان أو قرار يصدر من القابضين عمى السمطة بدوافع وبواعث قد 

تكون سياسية يضطرون إلى المجوء إلى تعطيل الدستور سواء كان كآل أو جزءا وىو ما 

ال يصدر قرار بتعطيل الدستور ولكن ينتج من مقارنة  يسمى )بالتعطيل السياسي( وقد

دقيقة بين الواقع السياسي والواقع الدستوري مفارقة صارخة بينيما وىذا ما درج عمى 

تسميتو )بالتعطيل الدستوري( ان التعطيل السياسي لمدستور قد يصرح بو القابضين عمى 

جزءا منو مستندين من ذلك عمى السمطة بقرار يتخذ بيذا الشأن بتعطيل الدستور كال أو 

مبررات وأسباب سياسية وان التعطيل الدستوري ال يجد لو سندا في الدراسات الدستورية 

مكانية  ، يبرر مشروعيتو نما يجد سنده وأساسو في القوة التي يعتمد عميو من جية وا  وا 

 .(1)استمرار القابضين عمى السمطة الذين اتخذوه من جية أخرى

                                                           

 .167,ص1981بعة دار الحكمة,بغداد,,مط1منذر الشاوي,نظرية الدولة,طبعة( 1)
 .215,ص1965,دار المعارف,4,طبعة1عبد الحميد متولي,القانون الدستوري واألنظمة السياسية,جـ( 2)
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ىناك تعطيل لمدستور سياسيا ىو عند حصول انقالب عسكري أو سياسي.  وأكثر ما يكون

حيث أن القابضين عمى السمطة غالبا ما يمجأون إلى ىذا اإلجراء لتأمين استقرارىم وتثبيت 

حيث ، وانتظام سيرا الحكم الذي قبضوا عميو السمطة التي استحوذ عمييا ، جذورىم 

بية مضادة من جانب أعدائيم أو خصوميم يخشى ىؤالء من قيام ثورة أو حركة انقال

 .(3)السياسيين

، ولما كان االنقالب مجرد محاولة الغتصاب سمطة الدولة وبغير الطريق الدستوري 
لغرض وحيد وىو الوصول إلى الحكم أو زيادة االختصاصات الدستورية لييئة عامة معينة 

وىو بيذا المعنى يعد قيد ال غير اعتيادي أو غير دستوري يتبعو  ، عمى خالف الدستور
حيث التي تحيط ، في الغالب تعطيل الدستور القائم مع بقاء المجتمع عمى حالتو السابقة

بالقائمين عمى ىذه الحركات تؤدي في معظم األحيان جند ميم نحو نظام ذي طبقة 
نت ىذه الحركات ذات توجيات ديمقراطية حتى وان كا، دكتاتورية في فترة انتقالية مؤقتة

عند قياميا بالحركة.وخير مثال عمى االنقالب العسكري الذي صدر القانون عميو قرار 
( حينما عطل الدستور الزعيم )حني 3949أذار 4بتعطيل الدستور ما حصل في سوريا )

في  ومن األمثمة عمى التعطيل السياسي الدستور وىو ما حصل 3910الزعيم( دستور 
(الفترة التي أعقبت إعالن الحماية البريطانية عمى مصر وخمع 3934ديسمبر 34مصر )

 (1)الخديوي وتولى)حسن كامل باشا(الحكم 
 
 
 

                                                           

 .  212,ص1976,دار الحرية للطباعة,بغداد1نوري لطيف ,القانون الدستوري,طبعة( 1)
 .377طعيمة الجرف,المصدر السابق, (2)
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 الخاتمة
 الى النتائج الميمة التالية: ةالباحث تفقد توصم

نقمة نوعية في حياة العراقيين الدستورية ،وىناك فقرات  . إن سن دستور دائم ،شّكل3
 تتضمن إجراءات ليكون الدستور مواكبًا لمتغيرات األوضاع.

. إن عدم التطبع مع الحياة الدستورية وتقيداتيا من قبل النخب السياسية حال دون أن 1
 تحظى نصوص الدستور القدر الكافي من االحترام والسمو.

االتحادية )ومنيا العراق(،وجود مجمسين لمسمطة التشريعية . من خصائص الدول 1
)أحدىما يمثل عموم الشعب واألخر يمثل األقاليم(، ولمجمس االتحاد دور في إجراءات 
تعديل الدستور أسوة بالمجمس األخر ،أما من خالل العمل المشترك أو بشكل منفرد 

 رح في التعديل.،بعض الدساتير تأخذ موافقة األقاليم أذا كان ىناك مقت
. الكثير من الدساتير تنص عمى إجراءات تعديل الدستور عمى المدد الزمنية الالزمة 4

 ليا، وعدم ترك ذلك لتقديرات بعض الجيات.
. بعض الدساتير تتبنى أسموب االستفتاء العام في اإلقرار النيائي لمتعديالت ،ونتيجة 5

ى اعتبار أن الشعب ىو صاحب السيادة االستفتاء تعّد تأريخ نفاذ ىذه التعديالت، عم
 ومصدر السمطات.
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 التوصيات
 ـ االلتزام الدقيق باإلجراءات الشكمية والموضوعية. 3
ـ أخذ موافقة األقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقميم عند أجراء التعديل من خالل  1

أو عند األضرار المجمس االتحادي إذا كان ىناك أي انتقاص أو زيادة لمسمطات 
 بالمصالح.

ـ من الضروري أدراج الشعب كأحد الجيات المختصة التي ليا حق تقديم طمب  1
 التعديل)وفق عدد ونسب معينة(.

ـ يكون تأريخ نفاذ التعديالت عند إعالن نتيجة االستفتاء بالموافقة باعتبار أن الشعب  4
 ىو صاحب السيادة ومصدر السمطات.
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