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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما َأْنَزَل المَُّه َوََل َتتَِّبْع َأْهَواَءُهْم 
 َواْحَذْرُهْم َأْن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل المَُّه ِإَلْيَك  َفِإنْ 

َتَولَّْوا َفاْعَمْم َأنََّما ُيِريُد المَُّه َأْن ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُذُنوِبِهْم  

نَّ َكِثيًرا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن ﴿  .[94: املائدة] ﴾٩٤َواِ 
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 اَلهداء
 

 *الى ابي *وامي *واخوتي*

 *ووطني*

 *واصدقائي*

 فتمك ثمرة من ثمار غرسيما الطيب الكريم.....

 اتمم عمييما عفوك ...انك سميع عميم.....ربنا 

 

***** 
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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 , االستاذ 

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

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

 ولفضله من المقربٌن .

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

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

ً ان  اتقدم بالشكر الى ادارة المكتبة  ٌفوتنإبراهٌم التمٌمً , كما العودة 

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

تعد الرقابة عمى دستورية القوانين مبدأ اساسي لسمو الدستور وتكريس مبدأ 
الديمقراطية وحفظو وابعاد الحكم االستبدادي وفرض ارادة الشعب وبما ان الدستور 

عميو وكما ان الدول انتيجت الرقابة السياسية ىو القانون االساسي يتطمب الحفظ 
والرقابة عمى دستورية القوانين تيدف الى منع  ,  بواسطة انشاء المجمس الدستوري

صدور نصوص قانونية مخالفة لمدستور وبالتالي فيي وسيمة لحماية الدستور من اي 
 فرق او اعتداء والى وضع المبدأ سموه عمى غيره من النصوص االخرى موضع

وىناك رقابة قضائية تتم عن طريق القضاء باعتباره حامي القانون  ,  لتطبيق الفعمي
بصفة عامة والساىرة عمى حسن تطبيقو بما في ذلك منع المشرع من تجاوز 
االختصاصات التي حددىا الدستور الذي ىو ايضا احد قوانين الدولة حيث ويعتبر 

وليذا وجب ,  ى اعمى سمطة فيياالدستور االسمى في الدولة وىو الذي يحوز عم
وليذا الغرض عمى  ,  احترام الدستور يستوجب البحث عن الجياز المكمف بحمايتو

الرغم النقاش الجاري حول جدوى وجوب جياز سياسي او قضائي يتكفل بمراقبة 
 دستورية القوانين فان التجربة الدستورية عرفت ثالثة اشكال لمرقابة الدستورية .
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 البحث : اهمية

تكمن اىمية البحث في دراسة وتطبيق الرقابة الدستورية ولما ليا اىمية في ظل 
انو مجسد عمى ارض الواقع ميدانيا اضافة الى توفر كما ,  النظام الديمقراطي

 المعمومات المتنوعة والمراجع في ىذا الموضوع بالذات.

 هدف البحث : 

تيدف الرقابة عمى دستورية القوانين الى تعزيز اسس واركان الدولة القانونية القائمة 
عمى سيادة القانون والحيمولة دون الخروج عمى الدستورية باعتباره المنظم لمقواعد 
االساسية الواجبة االحترام في الدولة والدفاع عن ارادة الشعب الذي اصدر الدستور 

 .الحقوق والحرياتوحماية 

 فرضية البحث : 

عمى الرغم من ان الدساتير العراقية نصت عمى استقالل القضاء اال ان التشريع 
العرقي في قانون اصالح النظام القانوني اخر  بانتفاء تعدد السمطات والفصل بينيا 
مؤكدا عمى وحدة السمطة السياسية مما انعكس سمبا عمى دور انقضاء في ممارسة 

 القوانين. الرقابة عمى دستورية
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 المبحث اَلول

 مفهوم الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين

ان اغمب دساتير دول العالم عمى اختالف انظمتيا السياسية وااليدولوجية نجد انيا 
يصدرىا المشرع العادي  يلرقابة عمى دستورية القوانين التتمنح احد محاكميا ميمة ا

وىذه الطريقة تعد ضمانو حقيقية تكفل ممارسة االفراد لحقوقيم المنصوص عمييا في 
وعمى ضوء ذلك سنتناول تعريف ونشأة الرقابة القضائية في المطمب ,  الدستور

 وصور الرقابة عمى دستورية القوانين في المطمب الثاني. ,  االول

 المطمب اَلول

 لقضائية ونشأتهاتعريف الرقابة ا

والمقصود بيا ىو اعطاء الحق لمقضاء بان يتولى فحص دستورية القوانين لكي 
 .(1)يتحقق من مطابقتيا او مخالفتيا لقواعد الدستور 

وتسمى بيذه التسمية النيا تباشر من قبل الييئة قضائية فالمحاكم العادية كواليات 
والرقابة القضائية عن طريق  ,  المتحدة او محكمة خاصة كالمانيا ومصر وايطاليا

وقد عرفت الرقابة القضائية ايضا :بانيا عممية ,  العادية اقدم انواع الرقابة المحاكم
من خالليا تستطيع المحاكم اخضاع اعمال وتصرفات الوكاالت الحكومية االخرى 
باالخص المشرعين لالختيار لمعرفة موافقتيا لممبادئ الدستورية االساسية واعالن 

 .(2)المواد المخالفة الغية وباطمة 

                                                           
, دار الثقافة للنشر والتوزٌع , 1نعمان احمد الخطٌب , الوسٌط فً النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري , ط   (1)

 .182, ص1111
, 2005, منشأة المعارف ,االسكندرٌة, 1سامً جمال الدٌن , النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري , ط   (2)

 . 480ص
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وكما عرفيا اخرون بانيا اليست في مصير قانون ما من حيث كونو يخالف او ال 
 .(1)يخالف الدستور يعود لييئة قضائية او اي الى محكمة 

وكما يذىب البعض في تعريف الرقابة القضائية الى انيا حق المحاكم بمقتضى 
وظيفتيا االصمية وبناء عمى طمب من ذي مصمحة يتفحص قانون ما لمتحقق من 
مدى توافقو مع دستور البالد ومن ثم االمتناع عن تطبيق ىذا القانون او الغائو عمى 

 .(2)حسب االموال اذا ثبت ليا تعارضو مع الدستور 

اما نشأة الرقابة القضائية فان اول ظيور لمرقابة القضائية عمى دستورية القوانين 
كانت في الواليات االمريكية حيث كانت قبل استغالليا وانفصميا عن انجمترا 

غير ان ىذه السمطة مستعمرات انجميزية وكان لكل منيا سمطة تشريع داخل حدودىا 
ى االوامر الممكية الصادرة من التاج البريطاني او لم تكون مطمقة وانما مقيدة بمقتض

القوانين التي يتسناىا البرلمان البريطاني او كانت ىذه االوامر الممكية وتمك القوانين 
االمبراطورية تعمو عمى جميع ما تسنو برلماناتيا اذا ما تجاوزت الحدود المرسومة في 

بل الطعن امام مجمس الممك الخاص وكانت القوانين في الواليات المتحده ق,  االوامر
في لندن اذا ما تجاوزت سمطة التشريع وىذا يفسر لنا كيفية كيف وجدت سوابق 

حيث  1779لرقابة دستورية في الواليات االمريكية قبل قيام االتحاد االمريكي سنة 
ي وان التجربة االمريكية ف ,  كانت ليا االثر البالغ في تكوين فكرة الرقابة القضائية

,  الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين ىي اقدم التجارب واكثرىا اثرا وابعدىا تأثيرا
فقد ظمت ىذه التجربة طوال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ىي التجربة 
الوحيدة في الرقابة عمى دستورية القوانين الى ان بدأت البدايات االولى في اوربا 

العالمية االولى وبعد ذلك بدأت في االنتشار الواسع في النصف والنمسا عقب الحرب 

                                                           
 .481سامً جمال الدٌن , مصدر سابق , ص   (1)
 .155, ص1118, دار المطبوعات الجامعٌة , الجزائر , 1ابراهٌم دروٌش, القانون الدستوري ,ط   (2)
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الثاني من القرن العشرين عمى الرغم من ان القضاة في الكثير من البالد التي لم 
ينظم الدستور طريقا لمراقبة الدستور نيجت الى حد كبير ذات النيج الذي اتبعو 

 .(1)مارشال في حكمو 

افتقار الدستور العراقي الى تجارب في مجال الرقابة اما في العراق عمى الرغم من 
فقد انشأ قانون ادارة الدولة المحكمة االتحادية العميا تضطمع بيذه الميمة ,  الدستورية
كما نص ,  وقد نص قانون ادارة الدولة عمى اختصاصات المحكمة ,  الجسيمة 

لى مجمس عمى تشكيميا من تسعة اعضاء يرشدىم مجمس القضاء االعمى ويتو 
اال ان الدستور العراقي لسنة ,  الرئاسة تعينيم وتسمية الرئيس باغمبية الثمثين

جاء في تفصيل مختمف عن قانون ادارة الدولة لممحكمة االتحادية العميا من 2005
وسع اختصاص المحكمة التي  2005فأن دستور ,  حيث تشكيميا واختصاصيا 

 ,  ت اخرى ابرزىا تفسير النصوص الدستوريةيحوييا قانونيا النافذ لتشتمل اختصاصا
وان ضعف االساس العممي المستند الى تقسيم الرقابة عمى دستورية القوانين الى 
رقابة قضائية واخرى سياسية والستعانة عنيا بتقسيم اخر يالحظ دور القاضي 
االعتيادي الذي يمثل وقف النموذج االوربي او النقل الى ىيئة دستورية مختصة 

نما يمارس القاضي االعتيادي وقف النموذج االمريكي الطعن بشكل مباشر مع بي
وبذلك يمكننا تصنيف الرقابة في ,  وجود محكمة عميا لمنظر في قراراتيا بشكل نيائي

العراق انيا اقرب الى النموذج االوربي حيث يمارس القاضي االعتيادي دور القناة 
لمحكمة االعتيادية العميا( التي بدورىا تتبنى لنقل الطعن الى ىيئة دستورية مختصة )ا

 .(2)النظر الى ىذه الطعون 

                                                           
, 2002, 1النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري , دار الثقافة للنشر والتوزٌع , طهانً علً الطهراوي ,    (1)

 .360ص
 .161ابراهٌم دروٌش , مصدر سابق , ص   (2)



 
 

12 

عدم وجود تالزم بين طبيعة الرقابة التي تمارسيا الييئة الدستورية واعضائيا فيتم 
وصف الرقابة بانيا رقابة قضائية متى ما كان العمل الذي تمارسو قضائيا من حيث 

وبيذا الوصف ,  واتخاذىا طابعا قضائيا االجراءات المتبعة في اصدار القرارات
 .(1)الدستوري لممحكمة االتحادية في العراق بانيا ىيئة قضائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

, دار العلمٌة الدولٌة , دار الثقافة للنشر 1محمد جمال ذنٌبات , النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري , ط   (1)

 .188, ص2003والتوزٌع , 
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 المطمب الثاني

 صور الرقابة عمى دستورية القوانين

 ,  والتنفيذية ,  ان الدولة القانونية التي تخضع في جميع جوانبيا التشريعية
يصفيا بعض الفقياء تمك التي تخضع نفسيا لمقانون وعمى ىذا كما  ,  والقضائية

وعمى ضوء ذلك سنتناول ىذا المطمب  ,  وليست تمك التي تضع نفسيا فوق القانون
 والفرع الثاني الرقابة القضائية.  ,  الفرع االول الرقابة السياسية ,  في فرعين 

 الفرع االول/ الرقابة السياسية عمى دستورية القوانين:

تمك الرقابة بناءا عمى  ةبممارسه الرقابة في قيام ىيئة مشكمة تشكيال سياسيا تتمثل ىذ
نص دستوري يمنح تمك الييئة السياسية ممارسة حق الرقابة عمى دستورية القوانين 
من خالل فحص القوانين قبل صدورىا لتقرر ما اذا كانت تمك القوانين متوافقو مع 

وتعتبر الرقابة ,  رقابة سابقة عمى اصدار القانوناذا فيي ,  الدستور او مخالفة لو
 .(1)التي يمارسيا )المجمس الدستوري( في فرنسا 

حيث ان الكثير من الدول التي اخذت بيذا النوع من الرقابة في الواقع تمك الدول 
المعسكر االشتراكي )االتحاد السوفيتي  كدونةالتي حكمتيا االنظمة الشمولية 

ومن مميزات ا( والتي جعمت ميمة الرقابة من اختصاص البرلمان ويوغسالفيا وبمغاري
الرقابة السياسية انيا وفائية فيي تسبق صدور القانون وعنى ذلك ان القانون المراد 
تشريعو لن يتم اصداره اذا كانت مخالفا لمدستور لذلك فيي تمنع حدوث االثار التي 

ع اثبت عدم نجاح الرقابة السياسية في لكن الواق,  تحدث لو كانت الرقابة نفاذ القانون
ويكاد يجمع فقياء القانون الدستوري ,  تحقيق الرقابة الفعالة عمى دستورية القوانين

                                                           
, 2003, دٌوان الطبوعات الجامعٌة , الجزائر, 2د.فوزي الوافً , شرح القانون الدستوري الجزائري , ط   (1)

 .181ص
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عمى عدم مالئمة الرقابة السياسية وفشميا في تحقيق الغايات المرجوه منيا بسبب 
مكونين حيث ان اعضاء الييئة قد ال يكونون ,  اناطو ميمة الرقابة بييئة سياسية

 .(1)تكوينا يتناسب مع خطورة واىمية ىذه الرقابة 

وكذلك تتميز ىذه الرقابة بانيا من يتوالىا ليست ىيئة قضائية تتكون من قضاه كما 
وكذلك من مميزاتيا ان ,  ىو الحال في الرقابة القضائية بل يتواله ىيئة سياسية

عمى انو ال يجوز لمييئة تستمد اساسيا من مبدأ الفصل بين السمطات وىذا المبدأ 
بانيا افتقار القائمين ,  ومن عيوب ىذه الرقابة,  القضائية التدخل في اعمال السمطة

عمى امر ىذه الييئة لمقدرة عمى بحث ودراسة المشاكل القانونية حيث انيا تتميز 
ال ,  بطبيعة قانونية خاصة تفترض عمى القائمين بيا ضرورة توافر الكفاءة القانونية

ان تحديد مدى مطابقة القوانين التي تصدرىا السمطة التشريعية مع احكام الدستور مك
(2) . 

 الفرع الثاني

 الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين

ىي الرقابة التي تمارسيا ىيئة قضائية تختص في الفصل في احدى دستورية 
 .(3)اي قانون تصدره السمطة التشريعية ,  القوانين

مفيوم الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين من فكرة حق االفراد في حماية وينطمق 
فوظيفة القضاة تمثل في الفصل في ,  حقوقيم وحرياتيم المقررة بموجب الدستور

الخصومات التي تحصل بين االفراد والدولة او بين االفراد انفسيم وىي وظيفة عمى 
,  القضائية ضمانو فاعمو لدستورية القوانين كما تشكل الرقابة,  قدر كبير من االىمية

                                                           
 .111د. فوزي الوافً , مصدر سابق , ص   (1)
 .112نعمان احمد الخطٌب , مصدر سابق , ص   (2)
 .413سامً جما ل الدٌن , مصدر سابق , ص   (3)
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,  حيث يتسم القضاء بالحياد والنزاىة واالستقاللية باالضافة الى الخبرة القانونية
 وىناك صورتان لمرقابة القضائية عمى دستورية القوانين:

اوال : الرقابة عن طريق االمتناع : كانت الواليات المتحدة االمريكية سباقة في االخذ 
عمى الرغم من ان الدستور االمريكي لم ,  بالرقابة القضائية عمى دستورية القوانين

ينص صراحة عمى مبدأ الرقابة القضائية اال ان ىذا االمر كان مفيوما ومتوقعا 
ومقبوالىمدى واقعي ىذا الدستور وكانت بداية تطبيق المبدأ امام محاكم بعض الواليات 

 .(1)االمريكية كوالية فرجينيا

والرقابة عن طريق االمتناع ليا صور عدة منيا الدفع بعدم الدستورية ان المحاكم 
تمارس ىذا الحق عندما يطرح اماميا نزاع ويطالب احد طرفي النزاع تطبيق القانون 

ويطمق عمى ىذه الطريقة ,  فيطعن الطرف االخر بعدم دستورية ىذا القانون,  ما
ص الطعن بعدم دستورية القوانين بصورة طريقة الدفع الفرعي وال يحق الي شخ

وىي صورة من صور الرقابة ,  ومن صورىا ايضا االمر القضائي ,  اصمية
ويطمب منيا االمتناع وبحسب ىذه الطريقة يحق الي شخص ان يمجأ الى المحكمة 

والمحكمة ان تصدر امرا ,  ان توقف التنفيذ في قانون ما عمى اعتباراتو غير دستوري
 .(2)ى الموظف المختص بعدم تنفيذ القانون قضائيا ال

وكذلك صورة االمتناع ىو الحكم التقريري وبمقتضاه يحق لمشخص ان يطالب من 
المحكمة ان تصدر حكم تقرر فيو ما اذا كان القانون الذي سيطبق عميو دستوريا ام 

وضوع الى ان يصدر حكم من وفي ىذه الحالة ال يتم الفصل في الم,  ال 
 .(3)المحكمة

                                                           
, 1110, دار الهدى للنشر والتوزٌع , 1السٌاسٌة والقانون الدستوري , طسعٌد بو شعٌر, النظم     (1)

 .413ص
 .321هانً علً الطهراوي , مصدر سابق, ص   (2)
 .122ابراهٌم دروٌش , مصدر سابق , ص   (3)
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ثانيا : الرقابة عن طريق االلغاء : وتتمثل ىذا الرقابة في تشكيل محكمة خاصة او 
اعمى محكمة في البالد ويحق لممحكمة ان تحكم ببطالن القانون غير الدستوري 

اي ان قرارىا يمغي القانون المخالف لمدستور وتجعمو في حكم ,  بالنسبة لمجميع
اي انو ممزم لسائد ,  وان ىذه الحكم مطمقة,  بلوال يجوز االستناد بالمستق,  عدمال

ويحق الي فرد ان يتقدم ليذه المحكمة طالبا ,  المحاكم والجيات التي تطبق القانون
وقد تكون ىذه الرقابة عمى ,  الغاء قانون ما اذا راى في ىذا القانون مخالفة لمدستور

عات القوانين الى جية نوعين فيي اما ان سابقة فأن بيذا النوع يتم احالة المشرو 
قضائية مختصة)محكمة خاصة(لفحصيا من الناحية الدستورية قبل اصدار القانون 

فإذا قررت المحكمة عدم دستوريتو تعين عمى السمطة ,  من قبل رئيس الدولة
 . (1)التشريعية تعديمو في حدود الدستور 

شخص بان قانون ما فانيا تباشر عمى القوانين بعد صدورىا فإذا راى  اما الالحقة:
غير دستوري فانو يستطيع الطعن في ىذا القانون امام المحكمة المختصة التي 
خوليا الدستور سمطة الغاء القانون غير الدستوري دون ان ينتظر الشخص تطبيق 

وتختمف الدول التي اخذت بيذا النوع من الرقابة في ,  القانون غير الدستوري عميو
ومن ىذه دستور العراق ,  اد في الطعن بدستورية القانونمسألة اعطاء الحق لالفر 

 .(2) 1925سنة 

 

 

 

                                                           
 .201محمد جمال ذنٌبات , مصدر سابق , ص   (1)
 .116د.فوزي الوافً , مصدر سابق , ص   (2)
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 المبحث الثاني

 اساليب الرقابة عمى دستورية القواني

وفي اليات فرض ,  اختمفت الدساتير في الجية التي تقرر دستورية القانون من عدمو
وتختص في ,  فيناك ىيئات ليا الحق في الرقابة الدستورية,  احكاميا بيذا الصدد

وعمى ضوء ذلك ,  ففحص القوانين والتحقق من مدى مطابقتيا لمدستور النافذ
اسموب الدعوى االصمية في المطمب ,  سنتناول في بحثنا ىذا في ثالث  مطالب

والرقابة عن طريق  ,  واالمر القضائي والحكم التقديري في المطمب الثاني  ,  االول
 الدفع في المطمب الثالث.

 ب اَلولالمطم

 اسموب الدعوى اَلصمية

ان الرقابة عن طريق الدعوى االصمية تياجم القانون نفسو وبصورة مباشرة بسبب 
وىذه الرقابة ال توجد اال اذا نص عمييا الدستور نفسو وحدد ,  مخالفتو لمدستور

وىذه الرقابة من اختصاص جية قضائية معينة ,  شروط ممارستيا بالنسبة لممدعين
دستور مثل ان ينشأ مجمس دستوريا او يحول ىذا االختصاص الى يحددىا ال

 .(1)المحكمة العميا في الدولة 

وال تقوم ىذه الجية بالرقابة اال بناء عمى دعوى ترفع اماميا وتكون الرقابة سابقة اذا 
,  او الحقة اذا امتدت الى االفراد,  كانت مقصورة عمى سمطات عميا في الدولة

,  زمنيا الرقابة بعد صدور القانون تحقيق الستقرار المعامالت القانونيةفتكون محدده 
وان ىذه الدعوى ,  وتكون الدعوى المقدمة بصفة اصمية مستقمة عن اي نزاع اخر

                                                           
السعدي , مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السٌاسً فً العراق , مطبعة دار الحكمة , د.حمٌد    (1)

 .132الموصل, ص
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والمدعي عميو ىو القانون  ,  موضوعية قد يكون فرد او ىيئة من ىيئات الدولة
وافر شرط المصمحة لمن المشكوك في دستوريتو ويشترط في الدعوى االصمية ت

اي احتمال حصولو في حالة تطبيق ,  اي ان يكون قد اصابو ضرر,  يرفعيا
القانون عميو ووجوب ان تتضمن الدعوى مطالبة المحكمة بالغاء ذلك القانون الذي 

 .(1)يتعارض مع الدستور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .21, ص1114د.عطوان زغٌر نعمة , النظرٌة العامة  فً القانون الدستوري , بٌت الحكمة , بغداد,    (1)
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 المطمب الثاني

 اسموب الدفع الفرعي

ترفع دعوى اصمية مباشرة اللغاء القانون لعدم دستورية في ىذه الطريقة القضائية ال 
او انما يثور دستورية القانون بطريقة فرعية اثناء نظر خطبة اصمية معروضة امام 

حيث ان في ىذه الطريقة يفترض وجود دعوى امام محكمة جنائية او ,  احد المحاكم
اع حيئذ يقوم الخصم مدنية او ادارية وىناك قانون معين مطموب تطبيقو في ىذا النز 

فإذا ما تاكد ,  بالمطموب تطبي القانون عميو بالدفع بعدم دستورية ذلك القانون
فال يقوم ,  القاضي اي قاض الموضوع من جدية ذلك الفع وانو يخالف الدستور

 .(1)وانما فقط يتمتع عن تطبيقو في القضية المطروحة ,  بالغاء ذلك القانون

لفرعي ىي طريقة دفاعية تستيدف فقط استبعاد تطبيق ولذلك فان طريقة الدفع ا
والرقابة عن طريق الدفع الفرعي بما ,  القانون في قضية ما وال تستيدف الغاءه

تتضمنو من امتناع القاضي عن تطبيق القانون المخالف لمدستور يمكن ان يأخذ بيا 
ولذلك ,  كل قاضي او اية محكمة مقصور عمى محكمة دستورية او المحكمة العميا

ال يحتاج لقيام المحكمة لذلك الدور في الرقابة الى وجود نص  ,  فان الدفع الفرعي
الن من جوىر وطبيعة القاضي ان يرجح كفو الدستور باعتباره التشريع ,  دستوري

الن النص االعمى يقدم عمى النص االدنى ,  االعمى عند تعارضو مع قانون ادنى
اكم االمريكية في الواليات المتحدة بيذه الطريقة رغم عند تعارضيا ولذلك اخذت المح

ىي ميد ومنشأ طريق ,  والواليات المتحدة االمريكية ,  نص الدستور االمريكي عمييا

                                                           
 .110, ص1111, بغداد, 1د. علً غالب , القانون الدستوري , ط   (1)
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وان اىم ما تتميز بو ىذه الرقابو انيا ,  الدفع الفرعي في الرقابة ودستورية القوانين
 . (1)تعرض مع مبدأ الفصل بين السمطات 

الدعوى القضائية لممحكمة وثبت ليا ان القانون المطعون فيو مخالف وبعد رفع 
لمدستور فانيا تحكم بالغائو بحيث كأن لم يكن او انياء حياتو بالنسبة لممستقبل طبقا 

وقد يكون ىذا الحكم قبل صدور ,  الحكام الدستور التي تنظم الرقابة القضائية
ء السابقة او بعده فتسمى رقابة االلغاء القانون المخالف لمدستور فتسمى رقابة االلغا

الالحقة وبسبب خطورة االثر المترتب عمى ىذا الحكم والمتمثل بالغاء تشريعات 
 .(2)البرلمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .112د. علً غالب , مصدر سابق , ص   (1)
 .433, ص1183, الدار الجامعٌة, االسكندرٌة , سنة 1د. ابراهٌم عبد العزٌز , القانون الدستوري , ط   (2)
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 المطمب الثالث

 اَلمر القضائي والحكم التقديري والرقابة عن طريق الدفع

 القضائي : اوَل: الرقابة عن طريق اَلمر

في انكمترا وكانت تمارسو محكمة مستشار الممك لتصحيح اوضاع وساد ىذا النظام 
,  ظالمة فيصدر المستشار امرا قضائيا استنادا الى مبادئ العدالة بتصميح الظمم

وبعد االستقالل استمر العمل ,  وامتد الى الواليات المتحدة االمريكية اثناء االستعمار
ادية باصدار االوامر القضائية حيث اختصت المحكمة العميا والمحكمة االتح,  بو

عندما يتقدم احد االفراد الى المحكمة طالبا منيا وفق تنفيذ قانون من شأن تنفيذه 
,  المساس بمصمحتو استنادا الى انو يخالف لمدستور عندىا تنظر المحكمة في طمبو

فان اتضح ليا ان القانون غير دستوري اصدرت امرا الى الموظف المختص بعدم 
ريمة تدعي بجريمة احتقار وىو ممزم بذلك االمر واال عد مرتكبا لجتطبيقو 
 .(1)المحكمة

فقد صدر قانون يشترط ان تجتمع المحكمة االقميمية المكونة من ثالثة قضاة 
الصدار ذلك االمر والتي يجوز الطعن في احكاميا امام المحكمة االتحادية العميا 

يتضمن ذات القاعدة وشمل االوامر  ( قانون اخر1937ثم صدر في سنة ),  مباشرة
 .(2)التي تصدرىا تمك المحاكم لمنع تنفيذ القوانين االتحادية 

 

 

                                                           
 .141حمٌد الساعدي , مصدر سابق , ص   (1)
الحرٌة للنشر  , دار1د. سعدون عنتر الجنابً, احكام الظروف االستثنائٌة فً التشرٌع العراقً , ط   (2)

 .84, ص1181والتوزٌع , 
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 ثانيا : الرقابة عن طريق الحكم الدستوري: 

ومؤدى  1981ظير ىذا االيموب في الرقابة عمى دستورية القوانين او االمر سنة 
حكم يقرر ما اذا كان القانون  ىذه الطريقة ان الفرد يمجأ لممحكمة طالبا منيا اصدار

والنتيجة االولى الناجمة عن ىذا الطمب ,  المراد تنفيذه عميو دستوري ام غير دستوري
,  الى ان تصدر المحكمة حكميا,  ىي توقيف الموظف المختص في تطبيق القانون

اما اذا كان ,  وعمى ضوئو يتخذ الموظف موقفو من القانون افان كان دستوريا نفذه
 .(1)لفا لمدستور فانو يمتنع عن تنفيذه مخا

فان ,  1981واذا كانت محاكم الواليات المتحدة قد اتيحت ىذا االسموب منذ 
المحكمة االتحادية العميا لم تأخذ بيذه الطريقة استنادا الى طمب اصدار حكم تقريري 

م ىذه ال ينطوي عمى اية منازعة اال انو فيما بعد تراجعت عن موقفيا واقرت استخدا
الطريقة حفاظا عمى واليتيا في حق استئناف االحكام الصادرة من محاكم الواليات 
اماميا وان الرقابة عن طريق الدفع تتميز بالمرونة من جية وال تخضع اال نادرا 

كما انيا ال تتعدى عمى اختصاصات السمطة التشريعية كما ىو ,  لالىواء السياسية
ان تتدخل المحكمة وتحكم بالغاء ,  عوى االصميةالحال في الرقابة عن طريق الد

 .(2)القانون 

 ثالثا : الرقابة القضائية عن طريق الدفع : 

لم يكن في معظم دساتير الدول في االصل تقديم الطعن بااللغاء الى المحكمة 
وبيان ,  ثم اجيز ذلك بطريقة غير مباشرة,  الدستورية بطريقة مباشرة او غير مباشرة

االفراد بالطعن تقدمت بو الى المحكمة الدستورية وىذه الرقابة تفترض  ذلك يتقدم

                                                           
طعٌمة الجرف , مبدأ المشروعٌة وضوابط خضوع الدولة للقانون , مكتبة القاهرة , للنشر والتوزٌع ,    (1)

 .146, ص1126, 1ط
 .162, ص1161, بغداد, 1د. عبدهللا البسانً , مساهمة فً اعداد الدستور , ط   (2)
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فيدفع احد الخصوم بعدم دستورية ىذا ,  وجود دعوى يراد فييا تطبيق قانون معين
القانون وفي ىذه الحالة ال تفصل المحكمة في صحة الدفع بل تؤجل النظر في 

ة الدستورية التي يكون الدعوى وتحيل الطعن في دستورية القانون الى المحكم
 .(1)وىذه الطريقة في مصر ,  لحكميا حجية مطمقة تجاه الكافة 

والمحكمة التي يثار فييا الدفع بعدم الدستورية في قانون ما تمنع صاحب الشأن ميمة 
فاذا لم يفعل اعتبر الدفع ,  ال تجاوز الثالثة اشير لمراجعة المممكة الدستورية العميا

كما نظمو القانون في العراق ,  كأنو لم يكن فنظام الرقابة عمى دستورية القوانين 
ومصر بالنسبة لالفراد تعد طريقة خاصة من الرقابة تختمف عن الطريقتين 

 .(2)الرقابة بطريقة الدعوى االصمية والرقابة بطريق الدفع الفرعي  ,  التقميدتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .51بق , صعطوان زغٌر نعمة , مصدر سا   (1)
 .141طعٌمة الجرف , مصدر سابق , ص   (2)
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 مبحث الثالثال

 مميزات الرقابة وعيوبها

كذلك بينا اساليب الرقابة ,  بعد ان بينا مفيوم الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين
فسنتناول في بحثنا ىذا الى اىم مميزات الرقابة ,  القضائية عمى دستورية القوانين

واختصاصاتيا في  والمحكمة االتحادية,  وعيوبيا وىذا ما سنتناولو في المطمب االول
 المطمب الثاني.

 المطمب اَلول

 مميزات الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين

 تتميز الرقابة عمى دستورية القوانين بواسطة ىيئة سياسية :

,  ـ انيا رقابة سابقة عمى صدور القانون ال تيدف الى التحقق من مدى دستوريتو1
,  ا ىو الحال عميو في الرقابة القضائيةوليست رقابة الحقة عمى صدور القانون كم

 وبالتالي فأن الرقابة تيدف الى الحيمولة من صدور القانون المخالف لمدستور.

ـ وتتميز الرقابة السياسية بأن من يتواله ليس ىيئة قضائية تتكون من قضاة كما ىو 2
يكون اختيار ,  بل يتولى ميمة ىذه الرقابة ىيئة سياسية,  الحال في الرقابة القضائية

 اعضائيا بواسطة السمطة التشريعية وحده او باالشتراك مع السمطة التنفيذية.

ـ وتتميز الرقابة السياسية بانو تستمد اساسيا من مبدأ الفصل بين االسمطات 3
باعتبار ان ىذا ىو المبدأ يقوم عمى انو ال يقوم عمى انو ال يجوز لمسمطة القضائية 

 .(1)التشريعية التدخل في اعمال السمطة 

                                                           
 .434د.ابراهٌم عبد العزٌز , مصدر سابق , ص   (1)
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 ومزايا الرقابة القضائية هي : 

ـ ان الييئة القضائية تتضمن معالجة دستورية القوانين بروح قانونية خالصة فيبحث 1
 القاضي بحكم طبيعة وظيفتو في مدى مطابقة القانون لمدستور.

المواجية بين الخصوك ,  ـ انيا تخضع الجراءات قضائية تمتاز بالعدل قبل الحياد2
 لتعديل االحكام.

ـ ان نزاىة القضاة واستقالليم عن السمطتين التنفيذية والتشريعية تمكنيم من اداء 3
 .(1)ميمتيم عمى احسن وجو 

 ثانيا : عيوب الرقابة القضائية والسياسية عمى دستورية القوانين : 

 أ ـ عيوب الرقابة القضائية : 

وبالتالي تشكل فرقا لمبدأ الفصل بين ـ انيا تعتبر تدخل من السمطة التشريعية 1
 السمطات.

 ـ ان الرقابة بواسطة ىيئة قضائية تجعل من القضائي ان يمتمك سمطة سياسية.2

ـ ان الرقابة عمى دستورية القوانين تعتبر اعتداءا عمى البرلمان الذي يعبر عن ارادة 3
ا يكن االمر فقد اثبت وبالتالي الرقابة القضائية تخل بمبدأ سيادة االمة وميم,  االمة

 التجربة ان الرقابة القضائية انجح من الرقابة السياسية.

 

 

 
                                                           

, 1111, دار النهضة العربٌة , القاهرة, 1د. ٌحٌى الجمل , نظرٌة الضرورة فً القانون الدستوري , ط   (1)
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 عيوب الرقابة السياسية : 

ـ ان الييئة السياسية التي تقوم بميمة الرقابة عمى دستورية القوانين ليست بمنأى 1
من الخضوع لمتزوات السياسية وىذا يفسد الغاية من تقرير الرقابة حيث ان تشكل 

 ه الييئة قد يتم تعين من جانب البرلمان او باالنتخاب من قبل الشعب.ىذ

ـ افتقار القائمين عمى امر ىذه الييئة لمقدرة الفنية عمى بحث ودراسة المشاكل 2
القانونية حيث ان ىذه الرقابة تتميز بطبيعة قانونية خاصة تفترض في القائمين بيا 

ديد مدى تطابق القوانين التي تصدرىا مكان تح,  ضرورة توافر الكفاءة القانونية
 . (1)السمطة التشريعية مع احكام الدستور 

حيث انو حتى يمكن ان تتحقق الفاعمية بما تقوم بو ,  ـ ككيفية تشكيل ىذه الييئة 3
ولكن بما ان ,  البد ان تتوافر لدى اعضائيا الحيرة واالستقالل عن باقي السمطات

ىذه الييئة يتم تشكيميا بواسطتو فانو وبال شك سوف تكون متأخرة باتجاىات االغمبية 
في البرلمان وكذلك اذا كان تشكيميا من خالل السمطة التنفيذية فانيا سوف تكون 

 .(2)تابعة ليا تاثير باوامرىا 
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 المطمب الثاني

 المحكمة اَلتحادية واختصاصات المحكمة

 َلول/ تكوين المحكمة : الفرع ا

تتكون المحكمة االتحادية العميا من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعينيم من مجمس 
الرئاسة بناءا عمى ترشيح من مجمس القضاء االعمى وبالتشاور مع المجالس 

( من قانون 44القضائية لالقاليم وفق ما منصوص عميو في الفقرة)ىـ( من المادة)
وتتكون المحكمة االتحادية العميا من عدد من ,  ة لممرحمة االنتقاليةادارة الدولة العراقي

القضاة وخبراء الفقو االسالمي وفقياء القانون يحدد عددىم وطريقة اختيارىم وعمل 
 .(1)المحكمة بقانون يسن باغمبية اعضاء مجمس النواب 

ن او المحامين وان وجود الفقياء القانونين من االساتذه الجامعيين المختصين بالقانو 
يشكل اثر لعمل المحكمة خصوصا ان عمل المحكمة يتطمب جيدا ,  الدستوريين

وىو حقل برع فيو فقياء القانون اكثر من ,  فقييا عاليا ىو اقرب الى االجتياد
وقد نص القانون ,  القضاة الذين يتركز عمميم عمى االلتزام العالي بحرفية النص 

,  مجمس االعمى ويتولى مجمس الرئاسة تعينيم عمى تشكيميا من اعضاء يرشحيم
( بتشكيل الحكومة 2005( سنة )30واستنادا الى ذلك صدر االمر الحكومي رقم)

(2). 

 

 

                                                           
, عالم الكتب للنشر 1د. اٌهاب زكً سالم , الرقابة على اعمال السلطة التنفٌذ فً النظام البرلمانً ,ط   (1)

 .22, ص2001والتوزٌع, القاهرة , 
 (.2005( لسنة )30االمر الحكومً رقم )   (2)
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 الفرع الثاني : اختصاصات المحكمة االتحادية العميا: 

( من 4ان اختصاصات المحكمة االتحادية في العراقي محددة بموجب المادة رقم)
وجاء االختصاص بالفصل في دستورية القوانين بالفقرة الثانية من ,  قانون المحكمة 

نفس المادة بالقول الفصل في المنازعات المتعمقة بشرعية القوانين واالنظمة 
والغاء التي تتعارض ,  والتعميمات واالوامر الصادرة من اي جية تممك حق اصدارىا

مة االنتقالية ويكون ذلك بناءا عمى منيا مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية لممرح
 .(1)طمب من محكمة او جية رسمية 

والرقابة عمى دستورية القوانين وشرعيتيا بموجب النص المتقدم ىي رقابة قضائية 
وحسنا فعل المشرع وىذه الرقابة تمارس اما بطريقة الدفع بعدم دستورية القانون امام 

وريتو من التطبيق عمى واقعة الدعوى المحكمة الستبعاد النص المطعون بعدم دست
وتمارس ايضا عن طريق مباشر والذي يتم بدعوى مباشرة يقدميا ,  من دون الغائو

مدعي المصمحة الى المحكمة االتحادية العميا يطمب فييا الغاء النص الواجب 
 فالدفع بعدم الدستورية اما يتم بواسطة المحكمة,  التطبيق عمى الواقعة لعدم دستوريتو

ومن تمقاء نفسيا اثناء نظرىا دعوى معينة عندما تجد وحسب قناعاتيا عدم مطابقة 
نص القانون او القرار التشريعي او النظام الداخمي او التعميمات التي تتعمق بتمك 

 . (2)الدعوى لمدستور 

 

 

                                                           
 .31اٌهاب  زكً سالم , مصدر سابق , ص   (1)
 .103عنتر الجنابً , مصدر سابق , ص سعدون   (2)
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 وتختص ايضا:

االنتقالية ـ االختصاص الحصري واالصيل في الدعاوى بين الحكومة العراقية 1
 وحكومات االقاليم وادارات كالمحافظات والبمديات واالدارات المحمية.

ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة االتحادية حكومة االقاليم 2
 والمحافظات البمدية واالدارات المحمية.

ـ النظر في الطعون المقدمة عمى االحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء 3
 االداري.

ـ النظر الدعاوي المقامة اماميا بصفة استثنائية وينظم اختصاصيا بقانون 4
االتحادي وىذا ما يالحظ عمى قانون المحكمة انو لم يكن موافقا الحكام القانون 

 .(1)الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية 
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 الخاتمة

شأنو حفظ الدستور و حمايتو و إن األخذ بمبدأ الرقابة عمى دستورية القوانين من 
إقرار القاعدة "سمو الدستور" و إبعاد آلثار الحكم الدكتاتوري و فرض الشعب 
إلرادتو, و بما أن الدستور ىو قانون فإن ميمة رقابتو يجب أن توكل إلى ىيئة 

 .قضائية ألنيا أثبتت نجاحيا

 -ية: التالبعد إن انتيينا من بحثنا ىذا توصمنا لمنتائج والتوصيات 

 اَلستنتاجات

ان اغمب دساتير دول العالم عمى اختالف انظمتيا السياسية وااليدولوجية  .1
نجد انيا تمنح احد محاكميا ميمة الرقابة عمى دستورية القوانين التي يصدرىا 
المشرع العادي وىذه الطريقة تعد ضمانو حقيقية تكفل ممارسة االفراد لحقوقيم 

   .الدستورالمنصوص عمييا في 
عمى الرغم من افتقار الدستور العراقي الى تجارب في مجال الرقابة  .2

الدستورية,  فقد انشأ قانون ادارة الدولة المحكمة االتحادية العميا تضطمع بيذه 
 الميمة الجسيمة ,  وقد نص قانون ادارة الدولة عمى اختصاصات المحكمة 

دم الدستورية ان والرقابة عن طريق االمتناع ليا صور عدة منيا الدفع بع .3
المحاكم تمارس ىذا الحق عندما يطرح اماميا نزاع ويطالب احد طرفي النزاع 

 تطبيق القانون ما,  فيطعن الطرف االخر بعدم دستورية ىذا القانون
ان الرقابة عن طريق الدعوى االصمية تياجم القانون نفسو وبصورة مباشرة  .4

د اال اذا نص عمييا الدستور بسبب مخالفتو لمدستور,  وىذه الرقابة ال توج
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نفسو وحدد شروط ممارستيا بالنسبة لممدعين,  وىذه الرقابة من اختصاص 
 جية قضائية معينة يحددىا الدستور 

وبعد رفع الدعوى القضائية لممحكمة وثبت ليا ان القانون المطعون فيو  .5
لنسبة مخالف لمدستور فانيا تحكم بالغائو بحيث كأن لم يكن او انياء حياتو با

 لممستقبل طبقا الحكام الدستور التي تنظم الرقابة القضائية
الخصوم بعدم دستورية  أحد معين, فيدفعوجود دعوى يراد فييا تطبيق قانون  .6

ىذا القانون وفي ىذه الحالة ال تفصل المحكمة في صحة الدفع بل تؤجل 
ستورية النظر في الدعوى وتحيل الطعن في دستورية القانون الى المحكمة الد

 التي يكون لحكميا حجية مطمقة تجاه الكافة 
وان وجود الفقياء القانونين من االساتذه الجامعيين المختصين بالقانون او  .7

المحامين الدستوريين,  يشكل اثر لعمل المحكمة خصوصا ان عمل المحكمة 
يتطمب جيدا فقييا عاليا ىو اقرب الى االجتياد,  وىو حقل برع فيو فقياء 

 ون اكثر من القضاةالقان

 التوصيات

ضرورة اشراك السمطة التشريعية في اختيار جزء من أعضاء المحكمة تسعة  .1
يعين ثالث منيم من قبل رئيس الجميورية وثالثة من قبل مجمس النواب 

وثالثة من قبل مجمس القضاء األعمى وذلك لتحقيق التوازن بين السمطات 
 الثالثة.

القوانين في مجال ممارسة الرقابة وىي القوانين  ان يتم التمييز بين نوعين من .2
المتعمقة بحقوق المواطنين وواجباتيم والقوانين العادي بحيث يكون عرض 
النوع األول عمى المحكمة ان يكون الزاميًا وال يستطيع رئيس الجميورية 

 إصدارىا اال بعد موافقة المحكمة الدستورية.
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بعدم الدستورية العميا مختصة حصرًا في البت   ان تكون المحكمة الدستورية .3
 بطريق الدفع.

 المصادر والمراجع

 القران الكريم

, دار المطبوعات الجامعية , الجزائر 1ابراىيم درويش, القانون الدستوري ,ط .1
 ,1998. 

, الدار الجامعية, االسكندرية , 1ابراىيم عبد العزيز , القانون الدستوري , ط  .2
 .1983سنة 

 (.2005( لسنة )30لحكومي رقم )االمر ا .3
ايياب زكي سالم , الرقابة عمى اعمال السمطة التنفيذ في النظام البرلماني  .4

 .2009, عالم الكتب لمنشر والتوزيع, القاىرة , 1,ط
حميد السعدي , مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق   .5

 .1988, مطبعة دار الحكمة , الموصل
, منشأة 1سامي جمال الدين , النظم السياسية والقانون الدستوري , ط .6

 . 2005المعارف ,االسكندرية, 
سعدون عنتر الجنابي, احكام الظروف االستثنائية في التشريع العراقي ,   .7

 .1981ار الحرية لمنشر والتوزيع , , د1ط
يدى لمنشر , دار ال1سعيد بو شعير, النظم  السياسية والقانون الدستوري , ط .8

 .1990والتوزيع , 
طعيمة الجرف , مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة لمقانون , مكتبة  .9

 .1976, 1القاىرة , لمنشر والتوزيع , ط



 
 

33 

 .1961, بغداد, 1عبداهلل البساني , مساىمة في اعداد الدستور , ط .10
, عطوان زغير نعمة , النظرية العامة  في القانون الدستوري , بيت الحكمة  .11

 .1994بغداد, 
 .1991, بغداد, 1عمي غالب , القانون الدستوري , ط .12
, ديوان الطبوعات 2فوزي الوافي , شرح القانون الدستوري الجزائري , ط .13

 .2003الجامعية , الجزائر, 
, دار العممية 1محمد جمال ذنيبات , النظم السياسية والقانون الدستوري , ط .14

 .2003زيع , الدولية , دار الثقافة لمنشر والتو 
, 1نعمان احمد الخطيب , الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري , ط .15

 .1999دار الثقافة لمنشر والتوزيع , 
ىاني عمي الطيراوي , النظم السياسية والقانون الدستوري , دار الثقافة لمنشر  .16

 .2007, 1والتوزيع , ط
, دار النيضة 1, ط يحيى الجمل , نظرية الضرورة في القانون الدستوري .17

 .1991العربية , القاىرة, 
 

 

 


