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 الملخص

يحتل موضوع الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات الدولية اهمية بالغة كونه            

 باإلضافةيحمي أعلوية الدستور وقدسيته ليس امام التشريع الوطني لكن امام التشريع الدولي 

بصورتها المثالية تشكل سد منيع امام كل خرق لسيادة الدولة والمصالح الى ذلك ان هذه الرقابة 

الهامة لها اذا ما علمنا ان الكثير من الدول لم تهدد مصالحها ولم يمس االستغالل الخاص بها اال 

هات متعددة مع باق الدول وتبنت الدساتير المقارنة اتجا بأبرامهابموجب المعاهدات التي قامت 

قامت بتنظيمها فمن الدساتير من اسندها الى السلطة التشريعية )التصديق( وبعض منها تركها 

السلطة الحارسة على القانون وتطبيقه كما فعل  عتبارها باللقضاء الذي تولى مهمة تنظيمها 

لرقابة ال المجلس الدستوري لكن االشكال الذي نجده ان يثار انه هناك بعض الدساتير لم تسند ا

ال لهيئة مستقلة بل انها ايضاً لم تحدد القيمة القانونية اصالً بالنسبة للتشريع الداخلي وللقضاء 

 )القانون العادي ــ الدستور( واكتفت برقابة السلطة التشريعية فقط . 
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 المقدمة 

 

نبراس العلم في مشارق االرض ى الحمد هلل الذي وهب لنا العلم نورا والصالة على رسوله المصطف

 اربها اما بعد...ومغ

اقدم لكم هذا البحث المتواضع الذي طالما تشوقت ان اضعه بين ايديكم واسأل هللا ان يكون مصدر 

للعلم واالستفادة للجميع فأني أقدم لكم اليوم بحث تحت عنوان )الرقابة القضائية على مشروعية 

 المعاهدات الدولية ( 

وضوع اهمية بالغة على الصعيدين المحلي والدولي حيث نجد ان هناك هيئة تتولى يحتل هذا الم

الرقابة على المعاهدات الدولية من حيث مشروعيتها ومدى مطابقتها للقانون في تعارض نصوصها 

الدولية والوطنية كون المعاهدات هي من ابرز صور االلتزام الدولي ونتناول في بحثنا هذا دساتير 

ي لم تحدد القيمة القانونية للمعاهدات وان كانت متبنيه قضاء دستوري مستقل كالعراق في الدول الت

 .2005ظل دستور 

 مشكلة البحث

فهل لهذا القضاء فرض رقابة على مشروعية المعاهدات حيث ان الدساتير تباينت بفرض رقابتها  

خضوع المعاهدات لهذه على مشروعية المعاهدات التي تبرمها ونجد بعض الدساتير التي تجرد 

الرقابة مستندين بذلك الى ان هذه الطائفة من االعمال التي تسمى بأعمال السيادة فأن غالبية دول 

العالم حصنت المعاهدات الدولية من خضوعها ألي رقابة نظراً لتعارض العالقات الدولية مع 

 .القواعد الدستورية 

 اهمية البحث 

بالغة وذلك لتناوله مبدأ المشروعية لمراقبة القوانين المخالفة للدستور يعتبر هذا الموضوع ذو اهمية 

 فمهمة الرقابة تنحصر بمراقبة القوانين والمعاهدات للتأكد من مدى مطابقتها للدستور .

 منهجية البحث

بحثنا هذا االسلوب التحليلي وذلك من خالل  مراقبة القوانين والمعاهدات وذلك للتوصل اعتمدنا في 

وابرز ما تبنيناه في حقيقة وهي هل هذه القوانين والمعاهدات مخالفة للدستور ام مخالفة له  الى

 2005ودستور  1958اسلوبنا  التحليلي هذا هو رقابة القضاء في العراق في ضل دستور 

 هيكلية البحث

 قسمت بحثي الى مبحثين خصصت االول منه للتعريف بمبدأ المشروعية ذلك بمطلبين االول هو

مفهوم مبدأ المشروعية والثاني عناصر مبدأ المشروعية اما المبحث الثاني كرسناه للتعريف بالرقابة 

القضائية وذلك بمطلبين ايضاً تناولنا باألول منه مفهوم الرقابة القضائية والثاني انواع الرقابة 

     القضائية .
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 المبحث االول                                    

 دأ المشروعية بالتعريف بم

 بهمدى خضوع ورضوخ الدولة للقانون اوال ثم ما تقوم  لمبدأ المشروعية اهمية في معرفة        

القانون بجهاته  الدولة من تصرفات ومقارنتها اذا ما كانت مطابقة للقانون وال بد ان يراقب هذه

االعمال التي تقوم بها الدولة وبيان ما التصرفات القانونية والوقوف على  هذهعية الرقابية على شر

 .ام ال  القانونية لإلجراءاتجة ألثارها ووفقا تالتصرفات من هذهاذا كانت 

وللمشروعية اهمية قوية في الوقت الراهن حيث تنادي سلطة الدولة دوما ضرورة تحقيقها 

االهمية فقد  هذها في ضوء وااللتزام بها اذ يتميز هذا النشاط بأستهدافه لتحقيق المصلحة العامة  لذ

 قسمت هذا المبحث الى مطلبين وعلى النحو التالي :

 

 المطلب االول : مفهوم مبدأ المشروعية

 المطلب الثاني : عناصر مبدأ المشروعية 
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 المطلب االول 

 مفهوم مبدأ المشروعية 

يقصدددد بمبددددأ المشدددروعية مبددددأ الخضدددوع للقدددانون ولمدددا كاندددت الدولدددة الحديثدددة دولدددة             

قانونيدددة فهدددو يعندددي خضدددوع جميدددع افرادهدددا حكامدددا ومحكدددومين للقدددانون كدددون نطددداق تطبيدددق 

القدددانون يشدددمل جميدددع السدددلطات الحاكمدددة فدددي الدولدددة لدددذا جددداء القصدددد بمبددددأ المشدددروعية وفدددق 

واختلدددف  ألحكامدددهاالدارة للقدددانون وتصدددرفها وفقدددا القضددداء االداري علدددى انهدددا تمثدددل خضدددوع 

فسدددر المشدددروعية علدددى انهدددا عددددم جدددواز ان تدددأتي  الفقدددهفجاندددب مدددن فدددي هدددذا المددددلول  الفقددده

االدارة عمددددال مخالفددددا للقددددانون وذهددددب جانددددب اخددددر مددددنهم خضددددوع االدارة للقددددانون بضددددرورة 

مددن اعمددال الددى اسدداس مددن القددانون فددال يكفددي ان يكددون عمددل االدارة  مددا تأتيددةاسددنادها فددي كددل 

حتدددى يكدددون مشدددروعا  تجيدددزه قانونيدددةغيدددر مخدددالف للقدددانون بدددل يجدددب ان يسدددتند الدددى قاعددددة 

مشدددروعة اال  ال تكدددوندارة الوذهدددب رأي ثالدددث مدددنهم الدددى ابعدددد مدددن ذلدددك اذ يقدددرر ان اعمدددال ا

قائمدددة مدددن قبدددل والحقيقدددة ان هدددذا الدددرأي اذا كاندددت مجدددرد تنفيدددذ او تطبيدددق لقاعددددة تشدددريعية 

يوسددددع مددددن مبدددددأ المشددددروعية علددددى حسدددداب سددددلطة االدارة وحريتهددددا فددددي التصددددرف اذ جعددددل 

منهددددا مجددددرد اداة لتنفيددددذ القددددانون  وتجردهددددا مددددن كددددل قدددددرة علددددى الخلددددق واالبددددداع فددددي اداء 

 (1القضاء)و الفقهفي اتفاق غالبة  يحظيانوظائفها اما الرأيان االول والثاني هما اللذان 

كثيدددرا عدددن مدددا سدددبق  ال يختلدددفعية وهدددذا وتبندددى القضددداء االداري مفهدددوم اخدددر للمشدددر        

علددددى انهددددا خضددددوع الحكددددام والمحكددددومين للقددددانون بمعنددددى اخددددر  فيدددده وعية المشددددر جدددداءتاذ 

وقددد اقددرت بعددض الدسدداتير سدديادة حكددم القددانون فددي ضددل الدولددة القانونيددة هددذا بمعندداه الواسددع 

اساسدددية لحمايددددة  للقدددانون واسددددتقالل القضددداء وحصدددانته كضدددمانه لدولدددةكالمصدددري خضدددوع ا

بدددر مبددددأ المشدددروعية بمعنددداه الحقدددوق والحريدددات وضدددمان حدددق التقاضدددي للنددداس كافددده هدددذا ويعت

يددددة العامددددة الواجبددددة التطبيددددق فددددي الدولددددة الحديثددددة وقددددد نظمددددت نالقانو مبدددداد الن العددددام مدددد

ث فدددددي الدولدددددة التشدددددريعية والتنفيذيدددددة عات المقارندددددة وسدددددائل رقابدددددة السدددددلطات الدددددثاليالتشدددددر

والقضددددائية فددددي مباشددددرتها لوظائفهددددا المحددددددة فددددي الدسددددتور فأخضددددعت السددددلطة التشددددريعية 

القددددوانين مددددع االلتددددزام  ألحكددددام الدسددددتور فددددي سددددنها للقددددوانين امددددا التنفيذيددددة اخضددددعت لتنفيددددذ

للقددددانون  ودها الحكوميددددة  و االداريددددة فددددي تنفيددددذ وظائفهددددا واخضددددعت السددددلطة القضددددائيةدبحدددد

يخددص  علددى  المنازعددات التددي تعددرض عليهددا امددا فددي مددا كامددهبحيددث تلتددزم بدده فددي تطبيددق اح

 .(2)مبدأ المشروعية في معناه الضيق تعني تصرفات االدارة في حدود القانون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10-9، لبنان ، ص 2015، دار السنهوري ،  1العاني ، القضاء االداري ، ط د. وسام صبار (1)
 
 4-3، ص2002، عمان ، 1د. نواف كنعان ، القضاء االداري ، دار الثقافة ، ط (2)
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كذلك عد مبدأ المشروعية في الوقت الراهن قمة الضمانات االساسية الجدية والحاسمة لحقوق 
في  أ كل ما استطاعت الشعوب ان تحرزه من مكاسبوحريات الشعوب اذ يبلور هذا المبد
عن التنازل عن كل مظاهر الحكم المطلق هذا في حين  جبارهاصراعها مع السلطات الحاكمة إل

ان معظم الفقه تقريبا متفق على ان مبدأ المشروعية يعني سيادة القانون بحيث اصبح مبدأ سيادة 
( على ان سيادة 64رع الدستوري في المادة)القانون مرادف لمبدأ المشروعية هذا ونص المش

القانون اساس الحكم في الدولة وذهبت المحكمة الدستورية العليا الى بيان كل من المشروعية 
اذ نصت على ان مبدأ المشروعية وسيادة القانون هو 1971وسيادة القانون بعد صدور دستور 

عليه المحكمة العليا في احكامها  المبدأ الذي يوجب خضوع الدولة للقانون هذا حسب ما نصت
وبعد ما حلت المحكمة الدستورية محلها قضت هذه المحكمة بان الدولة تقوم بمفهومها المعاصر 

ن االول هو مشروعية السلطة ال في توجهها نحو الحرية وهذا ما يعني ان لمبدأ المشروعية جانبا
تتأسس وفقا لما ورد في وثيقة اعالن الدستور إال على سيادة القانون اما الثاني هو مبدأ خضوع 
سلطات الدولة للقانون بأن تتقيد كما ورد في قضاء المحكمة الدستورية العليا ممارستها لسلطاتها 

 (1الوظائف)وكافة مظاهر نشاطها واياً كانت طبيعة هذه السلطات و

وعلى االدارة كإحدى سلطات الدولة ان تحترم جمع القواعد القانونية النافذة في الدولة والمشروعية 
في شقها المادي او الموضوعي يعني أي تصرف يصدر عن االدارة يجب ان يكون غير مخالف  

العضوي يتعلق بتعديل للقواعد القانونية النافذة ومطابق لها اما المشروعية في شقيه الشكلي او 
والغاء القواعد القانونية ومفاد هذا ان كل سلطة او جهة تريد اصدار قاعدة قانونية عليها مراعاة 

 (2القواعد القانونية الصادرة من السلطات او الجهات االعلى )

ام االلتزالمشروعية بانها  ااما المشروعية كاصطالح قانوني توصل فقهاء القانون الى حقيقة وعرفو
او محكومين وعلى قدم من المساواة مع االخذ  كانوابأحكام القانون من قبل المخاطبين به حكاما 

باالعتبار بان الخضوع للقانون والتزام حدوده ال يقصد به القانون بمعناه الضيق اي الصادر عن 
لقانون السلطة التشريعية فحسب بل يقصد به القانون بمعناه الواسع الذي يستغرق كل قواعد ا

 (3الوضعي القائم في الدولة)

كما جاء مفهوم اخر لها على انها صفة كل ما هو مطابق للقانون وهذا بدأ اساس للتصرف االداري 
حيث تتوافر الضمانات االساس للفرد وحيث ال تستطيع االدارة بموجبه العمل اال طبقا للقانون وهذا 

وعلى وجه الخصوص االجراءات التي تتخذها  يعني ان تصرفات االجهزة التي تكون منها الدولة
بحماية القانون ولن تكون لها اي قيمة مالم تكون متوافقة مع قواعده النافذة السلطة التنفيذية ال تتمتع 

(4)  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المعارف  دار تنظيم القضاء االداري دراسة مقارنة،-القضاء االداري سامي جمال الدين،0د (1)
 14-12،ص2003،االسكندرية،

 16-8، ص 2003ابراهيم عب العزيز شيحا، القضاء االداري، منشأة المعارف، االسكندرية، 0د (2)

ية المعاهدات الدولية ، رسالة دكتوراه الرقابة القضائية على مشروع عوض السيد الترساوي،عوض عبد الجليل ( 3)
  63، ص  2007جامعة القاهرة ،  –، كلية الحقوق 

             (4 )www. Tribunaldz.com / forum/ t868   2017 \12\2تمت زيارته . 
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اما فيما يخص مشروعية المعاهدات وهي مجال بحثنا فال تعد المعاهدة صحيحة اال اذا            
كان موضوعها جائزاً او مشروعاً قانوناً وتقره االخالق الدولية وهذا الشرط يعد مشكلة دقيقة النه 
يفترض وجود قواعد دولية آمرة وال يجوز االتفاق على ما يخالفها وكل اتفاق على مخالفتها يقع 
باطالً اي فيما لو خالفت المعاهدة القواعد االمرة التي اقرها القانون الدولي العام او القانون الداخلي 
وتبطل بطالن مطلق فيما لو خالفت هذه القواعد وقت ابرامها حيث ان القواعد االمرة تكون بمرتبة 

يمكن للمعاهدة مخالفتها  اعلى من المعاهدة ذلك استناد الى نص اتفاقية فينا اذ نصت ال           
( اوجدت فكرة تدرج شكلي بين كل من المعاهدة والقواعد االمرة 53واال عدت باطلة فالمادة )

 (1)على المعاهدات  باألفضليةبوصف االخيرة تتمتع 

قد نجد ان الدستور يشترط على الدولة للتصديق على المعاهدات التي تبرمها ضرورة        
صدرت هذه الموافقة امكن لرئيس الدولة  فاذاتشريعية ألخذ موافقتها عرضها على السلطة ال

التصديق عليها وذلك طبقا للدستور اما في حالة اذا ما عمد رئيس الدولة الى التصديق على 
المعاهدات دون الرجوع الى السلطة التشريعية مسبقا يكون هنا قد خالف الدستور وان فعله هذا غير 

تصديق ناقص وللحيلولة دون ذلك ظهرت مجموعة من النظريات لمعالجة  مشروع ونكون هنا امام
 هذا الفعل المخالف للدستور وهي 

وهوالء من دعاة  النظرية االولى : والتي دافع عنها كل من الباند ، بينتر ، وكاره دوماليرغ  - أ
وذلك ازدواج القانون وهذه النظرية تقر بصحة المعاهدات المصادق عليها بشكل غير اصولي 

حرصا على صيانة العالقات الدولية وللحيلولة دون تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للدول 
 االخرى بحجة مراقبة صحة ابرام المعاهدات .

النظرية الثانية : دافع عنها كل من شتروب ، بوركان ، البراديل ، شارل روسو الى قولهم  - ب
لدستور وحجتهم في ذلك هو عدم تولد اي اثر المصادق عليها بشكل مخالف لببطالن المعاهدة 

قانوني للمعاهدة اال اذا قامت به السلطة المختصة بشكل قانوني ومتى ما خالف رئيس الدولة 
 اختصاصه تبطل تصرفاته . 

النظرية الثالثة : هذه النظرية نادت بها المدرسة الوضعية االيطالية على رأسها انزيلوتي و  -جـ 
ضي بنفاذ المعاهدة المصادق عليها بشكل غير صحيح مستندين في ذلك الى فكرة كافاليري والتي تق

مسؤولية الدولة من الناحية الدولية فالدولة التي خالف رئيسها احكام الدستور بتصديقه على 
المعاهدات تكون الدولة مسؤولة دوليا عن اعمال رئيسها كون ان التصديق الناقص هو عمل غير 

 مشروع . 

النظرية الرابعة : قال بها فردروس وتكون مستندة الى فكرة الفاعلية التي تسود القانون الدولي  –د 
والتي تقر بصحة المعاهدة المصادق عليها بشكل غير اصولي الن القانون الدولي ال يستند الى 

 . حرفية النصوص الدستورية ولكن على ممارستها الفعلية

والذي يقر بصحة  1932دولية في السابع من حزيران عام كذلك ما صدر عن محكمة العدل ال 
وكذلك ما استندت عليه معاهدة فينا والتي ال تجيز ة المصادق عليها بشكل غير صحيح ،دالمعاه

ابطال المعاهدة كون التصديق عليها ناقص اال اذا كان العيب الدستوري الذي شاب التصديق عيبا 
 (2)واضحا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها دراسة مقارنة ، مكتبة الحامد  –د .  سلوى احمد ميدان المفرجي  (1)
 .67 -66، ص  2013،   1، عمان ، ط

  71-70، ص  2012نونية ، بغداد ، القانون الدولي العام ، المكتبة القا ،د عصام العطية  (2)
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 المطلب الثاني

 عناصر مبدأ المشروعية

ان عناصدددر مبددددأ المشدددروعية بواقعهدددا تتضدددمن مجموعدددة مدددن القواعدددد القانونيدددة وهدددذه           

العناصدددر ال تشدددتمل علدددى المعندددى الضددديق فدددي القدددانون بدددل علدددى المعندددى الواسدددع بطدددرق مختلفدددة 

بمثابدددة الطريدددق الدددذي تكدددون منددده االغلبيدددة مدددن القواعدددد القانونيدددة كطريدددق التشدددريع مدددثال اذ هدددو 

الموجدددودة ونظدددرا لهدددذا فدددأن عناصدددر المشدددروعية يمكدددن ان تكدددون مشدددتملة لندددوعين منهدددا مدددا 

يكدددون غيدددر  يكدددون عناصدددر مدوندددة كالدسدددتور والقدددانون العدددادي واالنظمدددة والتعليمدددات ومنهدددا مدددا

ندددا فدددي مجدددال بحثندددا هدددذا العناصدددر المدوندددة ف والدددذي يهممددددون كمبددداد  القدددانون العامدددة والعدددر

 :والتي سنقتصر بحثنا حولها وتشمل 

فيمدددا يتعلدددق بالقواعدددد الدسدددتورية حيدددث تعدددد القواعدددد الدسدددتورية ) الدسدددتور( التشدددريعي           

االسدددداس فددددي اي دولددددة قانونيددددة حيددددث ال يتصددددور قيددددام الدولددددة القانونيددددة دون ان يكددددون لهددددا 

اسددددي فددددي الدولددددة ويؤسددددس الوجددددود القددددانوني للهيئددددات الحاكمددددة فددددي دسددددتورا يقدددديم النظددددام السي

ويقصدددد مدددن ة لهدددم فدددي مواجهدددة مدددن لهدددم السدددلطة ، الجماعدددة ويحددددد وسدددائل حمايدددة مدددن ال سدددلط

القواعددددد الدسددددتورية مجموعددددة القواعددددد القانونيددددة التددددي تبددددين نظددددام الحكددددم فددددي الدولددددة وتحدددددد 

لمقومدددددات االقتصدددددادية واالجتماعيدددددة الحقدددددوق والحريدددددات العامدددددة لسفدددددراد وتقدددددرر االسدددددس وا

والثقافيددة للمجتمددع ولمددا كددان دور هددذه القواعددد انشدداء وتنظدديم السددلطات العامددة جميعهددا وتحديددد 

نطددداق اختصددداص كدددل منهدددا وكيفيدددة ممارسدددة هدددذه االختصاصدددات فأنددده يترتدددب علدددى ذلدددك ان 

ولدددة وتكدددون تسدددمو هدددذه القواعدددد وتحتدددل المرتبدددة االولدددى علدددى قمدددة التنظددديم القدددانوني فدددي الد

 .( 1ملزمة لجميع السلطات و وجوب احترامها )

 وفيمددددا يعنددددى بددددالقوانين العاديددددة :تعنددددي قواعددددد القددددانون العددددادي مجموعددددة القواعددددد           

 القانونية التي تقرها وتصدرها السلطة التشريعية وهي تأتي بالمرتبة الثانية بعد القواعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 29 -28د . سامي جمال الدين ، مصدر سابق ، ص   (1)
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دسدددتورية ويشدددكل القدددانون العدددادي همدددزة وصدددل بدددين الدسدددتور واالدارة فقلمدددا يخاطدددب        

  بوظيفتهدددابدددأوامر مباشدددرة االدارة العامدددة  ، االصدددل ان االدارة تخضدددع وهدددي تقدددوم   الدسدددتور

فدددي مجدددال مبددددأ المشدددروعية ان ال يخدددالف القدددانون العدددادي الدسدددتور واال اصدددبح هدددذا القدددانون 

 ( .1غير دستوري واصبح القرار الصادر بموجب هذا القانون غير مشروع ايضا )

القدددددوانين العاديدددددة ال يعندددددي خضدددددوع اعضددددداء السدددددلطة وخضدددددوع االدارة  ألحكدددددام          

االداريدددة عضدددوياً للسدددلطة التشدددريعية وذلدددك ان هدددذا الخضدددوع يقتصدددر علدددى الجاندددب الدددوظيفي 

يدددددؤدي الدددددى خضدددددوع عمدددددال االدارة وموظفيهدددددا خضدددددوعا رئاسددددديا ألعضددددداء فقدددددط دون ان 

بالدددذكر ان  بدددين السدددلطات والجددددير مبددددأ الفصدددل  يقتضدددينهالسدددلطة التشدددريعية ذلدددك طبقدددا لمدددا 

االدارة ال تلتدددزم التدددزام مطلددددق بالقواعدددد القانونيددددة جميعهدددا بددددل تلتدددزم بعدددددم مخالفدددة القددددوانين 

 ( .2التي تخاطبها او تتفق مع طبيعة الوظيفة االدارية )

 القرارات التنظيمية :  –اما االنظمة ) اللوائح (       

القواعدددد الدسدددتورية والقدددانون فهدددي تحتدددل المرتبدددة الثالثدددة مدددن حيدددث التددددرج التشدددريعي وبعدددد 

 العادي وهي تنقسم بدورها الى :

انظمدددة تنفيذيدددة وهدددي قواعدددد قانونيدددة تصددددر عدددن السدددلطة التنفيذيدددة بموجدددب االختصددداص  -

المنددداط بهدددا وفقدددا ألحكدددام الدسدددتور كأنظمدددة انشددداء وترتيدددب المرافدددق العامدددة وانظمدددة الضدددبط 

 . االداري 

مدددة الدددى عدددرف دسدددتوري يمدددنح السدددلطة التنفيذيدددة ويرجدددع اسددداس هدددذه االنظ وانظمدددة مسدددتقلة - 
مثدددل هدددذا الحدددق بعدددد ان اسدددتقر القضددداء واعتدددرف بتوسددديع مثدددل هدددذه السدددلطة الخاصدددة بأصددددار 
االنظمددددة المسددددتقلة للسددددلطة التنفيذيددددة مددددن امثلددددة هددددذا النددددوع هددددي انظمددددة الضددددبط االداري 

  والمرافق العامة .

در عددددن السددددلطة التنفيذيددددة بموجددددب كمددددا تفسددددر االنظمددددة التفويضددددية قواعددددد قانونيددددة تصدددد -

تصددريح مددن البرلمددان لتحددل محلدده والقيددام بالتشددريع فددي بعددض المسددائل التددي يحددددها لهددا كمددا 

ين يدددتم تحديدددد مددددة ليدددتم التشدددريع خاللهدددا وتعتبدددر هدددذه االنظمدددة مظهدددر مدددن مظددداهر التعددداون بددد

 حيث تساهم بموجبها السلطة التنفيذية بالوظيفة التشريعية  السلطتين التشريعية والتنفيذية

 
 

 ـ               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10-9( د. نواف كنعان ، المصدر السابق،ص1)                 
 17مصدر السابق، ص( د. وسام صبار العاني، 2)                )
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وقدددد نصدددت بعدددض الدسددداتير كالمصدددري صدددراحة علدددى جدددواز التفدددويض التشدددريعي بدددأن مدددنح 

رئددديس الجمهوريدددة صدددالحية اصددددار قدددرارات لهدددا قدددوة القدددانون عندددد الضدددرورة فدددي االحدددوال 

 مجلس الشعب بأغلبية ثلثي االعضاء.االستثنائية بناء على تفويض من 

تجدددد سدددندها فدددي الدسدددتور حيدددث تدددنص غالبيدددة واخيدددراً انظمدددة الضدددرورة :وهدددي انظمدددة  -

الدسددداتير بمدددا فيهدددا الدسدددتور العراقدددي علدددى تخويدددل السدددلطة التنفيذيدددة اصددددار انظمدددة اداريدددة 

لمواجهدددة االوقدددات االسدددتثنائية ودفدددع االخطدددار التدددي تتعدددرض لهدددا الدولدددة كمدددا هدددو الحدددال فدددي 

 (.1ب والفيضانات )رحاالت الح

درجة ترتيب المعاهدات فبعض الدساتير وضعها في مرتبة واختلفت دساتير الدول حول         
القانون العادي ودساتير دول اخرى وضعتها في درجة تفوق الدستور نفسه فالمعاهدة تسمو على 

خضاع به التشريع المغربي الذي يقضي بإ القانون العادي والدستور يعلو عليها وهذا ما اخذ
بة الدستور فالقضاء الدستوري هو من يقوم بهذا الدور المعاهدة شأنها شأن القانون الداخلي لرقا

 (.2الرقابي )

وعليه فأن الملك هو من ينفرد بالتوقيع على هذه المعاهدات مع ذلك هناك استثناء وارد          
على ذلك فالملك تكون صالحيته مقيدة في حالة ما اذا كانت المعاهدة تلزم مالية الدولة وكذلك ما 

نجد  2011وعند الرجوع الى دستور نصوص الدستور ووارد في المعاهدة  يكون متعارض مع
انه ورد في الفقرة الرابعة من الدستور )اذا حرصت المحكمة الدستورية أثر احالة الملك او رئيس 
مجلس النواب او رئيس مجلس المستشارين او سدس اعضاء المجلس األول وربع اعضاء المجلس 

تزاما دوليا يتضمن مبدأ يخالف الدستور المصادق على هذا االلتزام ال تقع الثاني االمر اليها ان ال
اال بعد مراجعة الدستور (واهم ما يستفاد مما ذكر هو ان مسألة احالة اي التزام دولي يكون من 
اطراف محددين على سبيل الحصر وهؤالء االطراف اما يكون من جانب الملك او رئيس 

( او من جانب رئيس مجلس النواب او كذلك قد يحال من طرف سدس الحكومة )السلطة التنفيذية
اعضاء مجلس النواب او ربع اعضاء مجلس المستشارين وهذا ما تم االشارة اليه في المادة 

الخاص بالمحكمة الدستورية وقد اغفل المشرع الدستوري  66-13(من القانون التنظيمي رقم 24)
بأجل معين حيث ترك المجال مفتوحاً للقاضي الدستوري  مسألة تقييد سلطة المحكمة الدستورية

من الفقرة الرابعة حيث 132لنظر في مدى دستورية االتفاقية الدولية بخالف ما ذهب اليه الفصل 
الزم المحكمة باجل شهر للنظر في دستورية المعاهدة عدا الحاالت المستعجلة فهي حددت بثمانية 

والذي جاء فيه على المحكمة الدستورية ان  26االمر في المادة  ايام لكن القانون التنظيمي استدرك
يوما( يحتسب من تاريخ احالتها اليها وثمانية 30تبت في مدى مطابقة المعاهدة للدستور في اجل )

 (.3االمور المستعجلة )ايام في 

    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .19 -13د. نواف كنعان ، المصدر السابق،ص (1)
 . 63، ص2004مصطفى قلوش ، القانون الدستوري، النظرية العامة، مكتبة دار السالم،  (2)
،  6288المتعلددددق بالمحكمددددة الدسددددتورية المغربيددددة ، الجريدددددة الرسددددمية ع  66 – 13القددددانون التنظيمددددي  رقددددم    (3)

 . 26، المادة  6664، ص  2014
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( من الدستور تكون االحالة من طرف رئيس 54ففي فرنسا مثال نجد ان في المادة )         
    الشيوخ الجمهورية او الوزير االول او رئيس احد المجلسين او ستين نائبا او عضوا من مجلس

(1 ). 

( من الدستور فأن احالة اي التزام دولي على 95كذلك ما ورد في الدستور االسباني في العقد )       
المحكمة الدستورية يكون من طرف الحكومة والمجلسين ) الشيوخ والنواب ( وهذا الدستور لم يحدد 

 (.2اجل لالحالة على خالف دستور فرنسا والمغرب )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  2008والمعدل  1958الدستور الفرنسي   (1)
 . 1978الدستور االسباني   (2)
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 المبحث الثاني 
 

 التعريف بالرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات 
 

على المعاهدات وذلك لمعرفة ما اذا كانت هذه المعاهدات قد شرعت وفقا للرقابة دور مهم        
للقوانين واالنظمة ام انها قد خالفت القانون اذ ان دور الرقابة يبرز هنا في مهمة الرقابة على 
المشروعية فقط دون تتدخل في انشاء المعاهدات فمهمة الرقابة تنحصر في رقابة مشروعية 

قة المعاهدات للقانون فدور الرقابة مهم جدا لكي يحد من خطورة مخالفة الدول للقانون في ومطاب
 .االمتناعفأن دور الرقابة يبرز في مجال اإللغاء او في مجال مجال انشاء المعاهدات الدولية لذا 

 وكان جديرا اوال معرفة مفهوم الرقابة القضائية وثانيا بيان انواع الرقابة وفق االتي:
 
 

 المطلب األول
 مفهوم الرقابة القضائية

 
تتمثل الرقابة القضائية بوجود هيئة قضائية تتولى مهمة مراقبة دستورية القوانين اي ان         

ليتأكد من مطابقة احكامها للدستور وهذا يشمل الجهة التي جعل يتولى القضاء فحص القوانين 
الدستور من اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين عندما تكون الرقابة مركزية اي قضاء 

 دستوريا متخصصا وكذلك يشمل المحاكم على اختالف انواعها ودرجاتها. 
يصدرها المشرع للقواعد الدستورية التي  فالرقابة القضائية تشار عند مخالفة احد القوانين التي

 (.1تتضمن عدد من الحقوق والحريات لسفراد )
موضوع الرقابة القضائية والمسائل التي تشيرها تؤلف مسألة قانونية وهي لما كان و         

التحقق من مدى تطابق القانون او عدم تطابقه مع احكام الدستور فمن المنطقي ان يعهد بهذه 
يكون في التكوين القانوني ألعضائها وما تقدمه من ضمانات الحياة  الى هيئة قضائية  الرقابة

يجعل هذه الرقابة الموضوعية واالستقالل وحرية التقاضي وعالنية الجلسات وتسبيب االحكام مما 
واذا كانت غالبية الدول قد اخذت بأسلوب الرقابة القضائية على ام الدستور ضمانة حقيقية إلحتر

تورية القوانين إال انها لم تتفق على اسلوب واحد فبعضها اخذ برقابة اإللغاء والبعض االخر دس
 (.2) االمتناعاخذ برقابة 
وجاء لها مفهوم اخر على ان يتولى القضاء فحص دستورية القوانين الصادة من البرلمان         

 (.3مخالفتها لقواعد الدستور) للتحقق من مدى مطابقتها او
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 81-80دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها ،مصدر سابق،ص،  سلوى احمد ميدان المفرجي د. (1)

  59-58،ص1972،مطبعة شفيق،بغداد،2د. منذر الشاوي، القانون الدستوري ،نظرية الدستور ج (2)

والمباد  النظرية والتطبيقات الجوهرية ،الجامعة الجديدة رقابة دستورية القوانين  -د. محمد رفعت عبدالوهاب (3)
 .260،ص2011،االسكندرية،
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بالرقابة القضائية اال  1925االول الصادر سنة واما المشرع العراقي فقد اخذ في دستوره         
لم يأخذ المشرع بالرقابة على دستورية  9/4/2003حتى 1958ان الدساتير التي تلته منذ عام 

الذي نص على الرقابة القضائية لكن دون تنفيذ وبعد احتالل  1968القوانين باستثناء دستور 
بالرقابة  2005وكذلك دستور  2004ة لسنة أخذ قانون ادارة الدولة العراقي 2003العراق في 
 القضائية.

حيث اناط القانون االساسي مهمة الرقابة على مطابقة القوانين العادية ألحكامه بمحكمة خاصة 
سميت المحكمة االتحادية العليا فأي قرار يصدر من المحكمة العليا يقضي بمخالفة احد القوانين او 

 بعض احكامه 

والرقابة ا القانون او القسم المخالف منه منت تاريخ صدور قرار المحكمة للدستور يلغى هذ    
القضائية تقوم بها هيئة قضائية تختص بالرقابة على دستورية القوانين كما يمكن ان تقوم بهذا 

فمهمة رقابة القوانين  في انواع الرقابة القضائية الدور هيئة ال قضائية كما سنتناول ذلك تفصيال 
مصير القانون المشكوك في دستوريتيه وليس للمحكمة ان تقوم بهذا من تلقاء نفسها انما هي اثبات 

يجب ان تحرك اليها هذه القضية من قبل األخرين لكي تتوصل المحكمة للنظر في دستورية وعدم 
 (.1دستورية القوانين )

 

 المطلب الثاني 

 انواع الرقابة القضائية

بطريقة الدعوى المباشرة )رقابة اإللغاء( لكي تقوم المحكمة بمهمة  اوالً: الرقابة القضائية        
مراقبة القوانين البد ان يكون هناك تحريك لدعوى من قبل االفراد حتى تستطيع المحكمة من 

الرقابة فليس لها ان تقوم بها من تلقاء نفسها والرقابة القضائية بهذا النوع تقوم على اساس دعوى 
للدستور فهنا  عض الهيئات في الدولة على القانون الذي يشك في كونه مخالفقيمها االفراد او ب

الدعوى ال تقام منم قبل فرد او هيئة على فرد او هيئة على فرد او هيئة اخرى انما تقام على قانون 
معين بسبب مخالفته للدستور لذا يكون المدعي في هذه الدعوى اما فرداً او هيئة قضائية والمدعى 

 و القانون المشكوك في دستوريته ويثور تساؤالً امام من تقام هذه الدعوى من المحاكم ؟عليه ه

على هذا هناك حالن اما ان تقام الدعوى امام  محكمة اعتيادية )التي تمارس القضاء في  لإلجابة
امور الناس وتنظر ايضا في الدعاوي التي يقيمها االفراد والهيئات على القوانين المشكوك في 

   ستوريتها (د

في هذا النوع من الدعاوي ولكن ألهمية االمر اقتضى واما ان تقام امام محكمة مختصة في النظر 
ان ال تعهد الدعوى الى الي محكمة اعتيادية انما الى اعلى محكمة اعتيادية في الدولة وهذه المحكمة 

الى اختصاصها للنظر في مختلف الدعاوي المدنية والجزائية كذلك تنظر الدعاوي المقامة  باالضافة
على القوانين التي يدعى انها تخالف الدستور فهذه المهمة من الرقابة قد عهد الى اعلى درجة من 
درجات المحاكم االعتيادية ونجد خير مثال لذلك في سويسرا حيث انه ال توجد محكمة اقيمت 

ا للنظر في دستورية القوانين انما عهد بذلك الى المحكمة الفيدرالية فهي تمثل اعلى درجات خصيص
 (2المحاكم االعتيادية .)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 172-171،ص2011،بغداد،1الدستوري ،دار السنهوري،طد. حميد حنون خالد ،القانون   (1)

 59-58،ص1981نظرية الدستور ،بغداد،-د. منذر الشاوي ،القانون الدستوري  (1)
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وبما ان هذه الدعوى هي مخاصمة القانون المخالف فتقام بدعوى اصلية يرفعها الطاعن امام        
ه من قبل المحكمة فأن وجد القاضي جهة القضاء المختص وبعد فحص القانون المشكوك في دستوريت

 فعال ان هذا القانون مخالف للدستور يقوم بأصدار حكم بألغاء كالً او جزًء من القانون وان لم يجد هذا
الخالف يقرر رد الدعوى ففي هذا النوع من الرقابة نفترض وجود قانون مخالف للدستور يدفع االفراد 

ا ان دعوى االلغاء قد نجد انها تهاجم القانون المخالف والسلطات  الى الطعن به امام القضاء كم
للدستور وخروجه على احكام الدستور ليس فقط في دعوى اصلية انما كذلك في دعوى موضوعية 

يخاصم فيها المدعي القانون وبذلك فهي تختلف عن الدعوى الشخصية التي يخاصم فيها 
 .(1االشخاص.)

دور القانون المخالف فتسمى الرقابة في هذه الحالة برقابة وقد يكون حكم االلغاء قبل ص        
تسمى برقابة االلغاء الالحقة وبسبب الخطورة المترتبة من جراء  فإنهاااللغاء السابقة اما بعد ذلك 

القوانين وتشريعات البرلمان فقد اعطيت هذه الرقابة مهمة خاصة  بإلغاءهذه الرقابة المتمثلة 
ان  لسفرادواوكلت الى اعلى درجات المحاكم االعتيادية لكي تقوم بالرقابة كما تجيز بعضها 

يطعنوا مباشرة في دستورية القوانين بينما اجاز بعضها ذلك بطريق غير مباشر امام بعض 
المحكمة الدستورية التي واتفقت بجدية الطعن تقوم بتقديمها الى  المحاكم فاذا ما رات هذه المحكمة

 (.2فحص مطابقة القانون للدستور فرقابة االلغاء السابقة )رها في تقوم بدو

قانون وقبل ان يصدر يرسل الى  بإصدارالقوانين  بأعدادبعد قيام السلطة التشريعية المكلفة         
ادقة عليه وقد تجد الجهة المختصة بالتصديق ضرورة الجهة المختصة بالتصديق لغرض المص

قانون من عدم تعارض الارسال هذا القانون الى محكمة خاصة يقوم بتخصيصها الدستور للتأكد 
المراد اصداره مع الدستور فتحريك الرقابة هنا يكون من قبل السلطة وليس االفراد وقد اخذ بهذا 

عين على رئيس الدولة اذا رغب بممارسة حق الرقابة ان حيث يت 1937النوع دستور ايرلندا لعالم 
يحيل القانون في مدة سبعة ايام  من تاريخ استالم القانون الى المحكمة العليا بعد استشارة مجلس 
الدولة وعلى المحكمة ان تصدر حكما في مدة ال تتجاوز الستين يوم في القانون المحال اليها فأن 

تور وجب على رئيس الجمهورية المصادقة عليه وقد اخذت بهذا وجدت ان القانون مطابق للدس
كذلك االكوادور لعام  1904النوع من الرقابة امريكا الالتينية مثل كولمبيا في دستورها لعام 

1929. 

فرقابة االلغاء السابقة تعد وسيلة هجومية تسمح لبعض الجهات مراجعة الطعن في القانون مباشرة 
 (.3) زاع عن طريق الدعوى االصليةبصورة مستقلة عن اي ن

ويسري هذا القرار على  بإلغائهتصدر قرار  فأنهاهذا واذا اقتنعت المحكمة بعدم دستورية القانون       
الجميع دون مصلحة الطاعن ونظرا لخطورة ما تقوم به المحكمة من دور في هذه الحالة نجد انه يعهد 

ل تجنبا للوقوع في تضارب االحكام في حالة اذا ما عهد في في هذه الرقابة الى محكمة واحدة في الدو
هذه المهمة الى اكثر من محكمة ومن الدول التي ثبتت نظام المحكمة المختصة المانيا في دستورها لعام 

الذي عهد بهذا الجانب الى المحكمة االتحادية العليا في المادة  2005وكذلك دستور العراق لعام 1949
 (.4نها )الرابعة من قانو

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 .193،ص2004،دار المالك،بغداد،2اسماعيل مرزة ،مباد  القانون الدستوري والعلم السياسي ،ط (1)
       حسن ناصر المحنة ،الرقابة على دستورية القوانين ،رسالة ماجستير، االكاديمية العربية المفتوحة الدنمارك   (2)
 .259-258،ص2008،
 .59حسن ناصر المحنة ،مصدر سابق ،ص (3)
 .125د. عدنان عاجل عبيد ،مصدر سابق،ص (4)
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 ويمتاز هذا النوع من الرقابة بميزات عدة من اهمها :

 

فهي تسعى الحاسم في مواجهة القوانين واللوائح الغير دستورية  بأثرهاااللغاء تمتاز رقابة  -1
 الى اعدامها و الغائها

جعل كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في وضع تسعيان فيه الى تماشي التشريعات  -2
 الصادرة من قبلهم مع احكام الدستور خوفا من الغائها

ضاع القانونية والغاء التشريع المخالف للدستور لكافة حفظ واستقرار المعامالت وثبات االو -3
 .(1السلطات واالفراد )

 

ويبدو ان المحكمة االتحادية العليا في العراق تأخذ بأسلوب المزج بين طريقتي الدفع         
(من نظام المحكمة الداخلي على )اذا طلبت احدى 3الفرعي والدعوى االصلية ونصت المادة )

تلقاء نفسها اثناء نظرها دعوة البت في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي او المحاكم من 
نظام او تعليمات يتعلق بتلك الدعوى فترسل الطلب معالً الى المحكمة االتحادية العليا للبت فيه وال 

 يخضع هذا الطلب الى رسم (.

ور فأنها تلغى او يلغى فعند صدور معاهدة مخالفة للدستور او تكون بعض نصوصها مخالفة للدست
 (.2) 2005وذلك طبقاً لدستور العراق نصها المخالف للدستور 

وبعض  1937ومن الدول التي اخذ بهذا النوع من الرقابة هي ايرلندا في دستورها لعام         
وان االثر الترتب على القانون المخالف  1929واالكوادور  1904دول امريكا الالتينية مثل بنما 

( يعد 1\86المادة ) 1925تور يختلف من دولة الى اخرى فالعراق في القانون االساس لعام للدس
 1946اما الدول االخرى كالدستور الياباني لعام  باإللغاءالقانون ملغي من تاريخ قرار  المحكمة 

 (.3يعد القانون المخالف للدستور ملغي من تاريخ صدوره )

وكذلك المغربي لسنة  1926لسنة  ة كذلك الدستور اللبنانيوتبنى هذا النوع من الرقاب       
 (.4) 1996وايضا الجزائري لسنة  1996

ثانياً: الرقابة القضائية بطريقة االمتناع او كما تسمى )الدفع بعدم الدستورية( فيقصد من هذا         
النوع من الرقابة وجود نزاع مطروح امام القضاء ثم يدفع احد الخصوم بعدم دستورية القانون 
الواجب التطبيق على هذا النزاع ففي هذه الحالة يتوجب على القاضي في المحكمة المعروض 

مامها النزاع ان يتحقق من مدى مطابقة او عدم مطابقة هذا القانون للدستور فأذا تبين للقاضي ان ا
القانون قد طابق الدستور فحينها يقضي برفض الدفع ونظر النزاع االصلي وهذا ال على العكس 

هذا تطبيق اذا تبين للقاضي ان القانون محل النزاع مخالف للدستور فيمتنع في هذه الحالة عن 
القانون في النزاع المطروح عليه وفحوى هذا النوع من الرقابة ان المحكمة في هذه الصورة ال 

 تحكم بدستورية او عدم دستورية القانون من تلقاء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

 176-170،ص2012،الرقابة القضائية على القوانين ،دار الراية ،عمان ،غسان مدحت الخيري  (1)
 84د. سلوى احمد ميدان المفرجي، المصدر السابق ،ص (2)
 (من الدستور الجزائري132المادة) (3)
 264-263،ص1974د. فؤاد العطار ،النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية ، (4)
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يتقدم به احد الخصوم ونجد جواز قيام المحكمة اذا قضت بعدم  نفسها بل تستند في ذلك الى دفع
دستورية قانون في نزاع ما ان تعدل عن رأيها االول وتقرر دستورية القانون في نزاع اخر معروض 

 (.1عليها )

وفي هذا النوع من الرقابة التي تكون دائما رقابة الحقة يفترض ان تكون هناك دعوى منظورة         
مختص ومطبق عليها واحد من القوانين النافذة في الدولة فهي دائما ما نجدها رقابة ملموسة  اما قاض  

على دعوى او خالف محدد هذا ما نجده على خالف قانون مطبق دستورية كونها متعلقة بفحص 
الدعوى المباشرة التي هي دائما تكون رقابة مجردة وهذا ال نجد ان بالضرورة ان يقدم الدفع خالل 

ترة قصيرة نسبيا فالدفع وكما يسمى بالدفع الفرعي يعد وسيلة دفاعية وليست هجومية الن الغرض منه ف
نجده محصور في نطاق معين وهو عدم تطبيق القانون المدفوع فرعيا بعدم دستوريته على الدعوى 

نون المخالف المنظورة امام القضاء وهذا نجده على خالف الدعوى المباشرة التي تهدف الى الغاء القا
المترتب على هذا النوع من الرقابة هو ان تمتنع المحكمة عن تطبيق  القانون المدفوع  فاألثرللدستور 

ناتج عن الدفع الفرعي ال بعدم دستوريته اذا ما وجد ان هناك صحة بالدفع وبالتالي فان الحكم الصادر ال
المباشرة الذي يعد حجية مطلقة معنى ذلك ان قيام المحكمة حجية نسبية على عكس الدعوى  يعد ال

باالمتناع عن تطبيق القانون المدفوع بعدم دستوريته ال يؤثر على المحكمة ذاتها اذ يمكن لها ان تطبق 
نفس هذا القانون لكن على دعوى اخرى والرقابة بهذا النوع اما نجدها تكون رقابة شائعة وهذا ما نجده 

 (.2فرنسا ) باستثناء باأورمن الرقابة واما تكون رقابة مركزة وهذا ما نجده في مريكي في االسلوب اال

 

ويكون واجب على القاضي ان ينظر في الدفع المعروض فاذا ما توصل الى صحة كون              
تطبيق القانون غير دستوري اي مخالف للدستور القائم في الدولة فيقرر قبول الدفع وبالتالي يمتنع عن 

القانون على القضية المعروضة امامه فالقاضي في هذا النوع من الرقابة ينظر بصورة عارضة 
وليست اصلية في اثناء نظره لدعوى اقيمت امامه فاذا قام احد الخصوم في الدعوى باالحتجاج على ان 

ه حينئذ القانون غير دستوري وذلك لغرض التخلص من الحكم الذي يهدده او يرد على مطالب خصم
يكون القاضي ملزم بفحص الدفع وهو الذي يقرر قبوله من عدمه ذلك لتعلق الحكم الذي سيصدره مع 
الحكم بالدفع فاذا صدر حكما من القاضي فهنا ال يعني انه يلغي القانون وانما يبتعد عن تطبيقه واما 

لمشرع فهو حر في الغاء هذا كذلك الحال بالنسبة لاالدارة فتبقى حرة في تطبيق هذا القانون من عدمه 
القانون من عدمه مع ذلك نجد ان هذه الطريقة من الرقابة اقل خطرا من سابقتها من الناحية السياسية 

(3.) 

في العراق اناط مهمة الرقابة على دستورية القوانين بمحكمة خاصة سميت  2005فدستور             
الشروط الواجب توفرها في عضو المحكمة وال عدد  )المحكمة االتحادية العليا (ولم يحدد المشرع

ب توفرها فيه بموجب نص ذكر عدد اعضاء المحكمة وشروط الواج باألفضليةوكان الجدير اعضائها 
العادي مستقبالً في شؤون المحكمة وقراراتها ويتعين عمل لك لكي ال يتدخل المشرع دستوري وذ
والتسعين لكل من مجلس الوزراء  الثالث من المادة الثالثةث اجاز في البند طبقاً للدستور حي المحكمة 
 (.4من االفراد وغيرهم الطعن مباشرة لدى المحكمة تجاه القوانين الغير دستورية )أن وذوي الش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .195-191، ص2011، 1الدستوري ،دار الثقافة ،طد. عصام علي الدبس ،القانون  (1)
 .89-87،ص1964،بغداد،،مطبعة المعارف 1د. محمد علي آل ياسين ،القانون الدستوري والنظم السياسية ،ط  (2)
 . 182-181د. حميد حنون خالد ، مصدر سابق ،ص  (3)

 . 185-182غسان مدحت الخيري ،مصدر سابق ،ص (4)
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للمحكمة االتحادية العليا فقد رفضت النظر بصحة التصويت ومن االختصاص الرقابي          
على مشروع قانون تشكيل االقليم في العراق فالمحكمة هنا لها دور في النظر على ما يتم 

 (.1التصويت عليه من مجلس النواب )

لة اعلى من القانون واقل االتي تكون في حالوطني  عارض المعاهدة مع الدستوروفي حال ت      
ة من الدستور حسب الدستوري الجزائري والموريتاني فأنه ال يجوز للمعاهدة ان تخالف درج

الدستور واال تعرضت لرقابة المجلس الدستوري حيث يختص بالفصل في دستورية المعاهدات 
 (.2والقوانين اضافة الى اختصاصاته )

البلدان التي نصت دساتيرها وال تثير الرقابة على دستورية المعاهدات االشكال والخالف في       
حيث جعلت بعض الدساتير لها قيمة قانونية مساوية صراحة على القيمة القانونية للمعاهدات 

للقوانين او اعلى منها واسندت مهمة الرقابة لقضاء دستوري مختص ومن هذه الدساتير الدستور 
يناسب من وراً مشفوعة بما غها مجلس االمة ف)يبرم االمير المعاهدات بمرسوم ويبل1962الكويتي 

 (.3بيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية )

والذي جاء فيه )ال تكون للمعاهدة واالتفاقية  1996كذلك عمان في ظل نظامها االساس لسنة 
 (.4الدولية قوة القانون اال بعد المصادقة عليها ( )

بعض الدول لم تحدد القيمة القانونية للمعاهدة وال حتى الجهة التي تتولى الرقابة  في حين       
المعدل )يصادق مجلس النواب على  1990عليها وهذا ما نجده في الدستور اليمني لسنة 

 (.5دات  واالتفاقيات السياسية ( )المعاه

ذلك بعد ان يتم التصديق حيث نجد ان المعاهدات هي احد مصادر المشروعية في الدولة و       
القانونية المتبعة في الدولة اذا بعد  لإلجراءاتعليها من قبل السلطة المختصة في الدولة وذلك تبعا 

ان يتم التصديق عليها تصبح جزءا من القانون الداخلي  ومن ثم يكون االفراد والسلطات العامة 
للدولة التي تبرمها حيث ان فرنسا مثال  ملزمين بها  ونجد لها اختالف في قيمتها القانونية تبعا

تضعها في مرتبة اعلى من القوانين العادية بينما نجد ان الدستور المصري يضعها في مرتبة 
القوانين العادية فحسب ،اما في الدستور العراقي فلم تنص الدساتير العراقية المتعاقبة نص صريح 

بيان كيفية التصديق والجهة المختصة بالتصديق واكتفت فقط بالمعاهدات  القانونية قيمة اليحدد 
على ان  1925على المعاهدات حيث نصت المادة السادسة والعشرين من القانون االساس لسنة 

 قة مجلس االمة .فالملك يعقد المعاهدات بشرط ان ال يصدقها اال بموا

وض بشأن على ان مجلس الوزراء يمارس التفا2005سادسا من دستور  80اما نص المادة  
ثانيا  73المعاهدات واالتفاقيات الدولية والتوقيع عليها او من يخوله ،في حين جاء نص المادة 

يتولى رئيس الجمهورية المصادقة على المعاهدات واالتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب 
 .(6ويعد مصادق عليها بعد  مضي مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 . 1962الدستور الكويتي لسنة   (1)
  .1996النظام االساس العماني لسنة  (2)
 .1990الدستور اليمني لسنة  (3)
 . 16-15د. وسام صبار العاني ، مصدر سابق ،ص (4)
 .320،ص2009، دار الثقافة ، عمان ،1عبدالكريم علوان ، النظم السياسية والقانون الدستوري ،طد.  (5)
 .د. علي غالب خضير العاني ، د. نوري لطيف ن القانون الدستوري ، بدون طبعة وسنة نشر (6)
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 ومن الدساتير والدول التي اخذت بالرقابة القضائية بطريقة االمتناع بشكل خاص كندا          
 (.1نوبية في اتحاد جنوبي افريقيا )وايرلندا والبرتغال كذلك اتبعتها دول امريكا الج

باالضافة الى ذلك فان المشرع العراقي اخذ بهذا النوع من الرقابة ايضا وذلك في دستور           
( والذي جاء فيه )تشكل بقانون محكمة دستورية عليا تقوم بتغير 6ف\83في المادة ) 1968عام 

 .(2والبت في دستورية القوانين ( ) احكام هذا الدستور

تي تختص بالتصديق على معاهدات يبرز تساؤل حول الجهة الومع بيان القيمة القانونية لل          
 ؟المعاهدات الدولية 

يعد التصديق اجراء دستوري يختص القانون الداخلي بتنظيمه وهو الذي يعطي للمعاهدة وصف 
فقد اتجهت الدساتير الدولية الى توزيع االختصاص في تشريع القوانين ،بين  االلزام الدولي

التي تتبع النظام  ظام البرلماني حتى في الدولالسلطتين التنفيذية والقضائية  وبعد انتشار الن
للدولة مع السلطة التنفيذية ممثل برئيسها ،ويختلف الرئاسي في المساهمة يرسم السياسة الخارجية 

التصديق بين الدول فمنا ما اوكل ذلك الى رئيس الدولة بعد ان يوافق مجلس النواب اختصاص 
على ذلك بينما نجد ان غالبية دول العالم اتجهت الى التميز بين انواع هذه المعاهدات واشتراط 
موافقة البرلمان  بعد او قبل تصديق رئيس الدولة بالنسبة لبعضها دون غيرها على اعتبار انها 

 (.3همية مع االختالف الكبير بشان تحديد مثل هذه المعاهدات )ذات ا

بالتصديق  من هذا يتضح ان الدستور الداخلي لكل دولة هو الذي يحدد السلطة المختصة            
التصديق من قبل السلطة التنفيذية او من قبل التشريعية او يقوم به كليهما على المعاهدات وقد يتم 

                                                     لك  طبق االتي :معا في ان واحد وذ

اوال: التصديق من قبل السلطة التنفيذية : يتبع هذا االسلوب بالتصديق على المعاهدات بشكل كبير 
في االنظمة الملكية والدكتاتورية فقد اخذت به فرنسا عندما كانت خاضعة للنظام االمبراطوري 

وكذلك اخذت به ايطاليا في  1946حتى عام  1889ليابان منذ صدور دستور عام ،وا1852لعام 
 1933وكذلك المانيا في ظل الحكم النازي من عام  1943حتى عام  1922ظل الحكم الفاشي من 

، وان لكل هذه االنظمة رئيس دولة يصدق منفردا وحده على المعاهدات الدولية 1945حتى عام 
(4.) 

حيث  ان هذا االسلوب يجعل من التصديق عمال من اختصاص السلطة التنفيذية وحدها         
حيث يباشر رئيس الدولة وحده دون الرجوع الى اي هيئة التصديق وهذا االسلوب يتفق مع الحكم 
الفردي المطلق واالنظمة الدكتاتورية المبنية على ترجيح السلطة التنفيذية من الناحيتين القانونية 

،اما في ياسية ففي هذه االنظمة رئيس الدولة وحده له حق المصادقة على المعاهدات الدولية والس
 ظروفاسلوب فرضته  ال نهبشكل تام  لالختفاءالوقت الراهن نجد ان هذا النظام في حالة اقرب 

تاريخية معينة وانظمة سياسية صارمة بعيدة عن الرغبة في اشراك الشعب في اعمالها ويتطابق 
 (.5االسلوب مع النظام الملكي البحت اما هذا اتبع في فرنسا في عهد االمبراطورية الثانية ) هذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 320، ص  2009ان ،، دار الثقافة ، عم 1د. عبد الكريم علوان ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط  (1)
 .85الدستوري ، بدون طبعة وسنة نشر ، ص د. علي غالب خضير العاني ، د. نوري لطيف ، القانون (2)
 .132، بدون سنة نشر وطبع ، ص  2008د. عادل احمد الطائي ، القانون الدولي العام  ، بغداد ،   (3)
 .  124 ، ص 7، ط  2008د. عصام العطية ، القانون الدولي العام ، بغداد ،  (4)
 .  84جمال عبد الناصر مانع ، مصدر سابق ، ص   (5)
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ثانياً: التصديق من اختصاص السلطة التشريعية  : نصت غالبية دساتير العالم على ان يعهد        
بهذا االختصاص الى السلطة التشريعية وحدها باعتبارها السلطة التي لها حق التصديق على 

لذلك ما نجده في نظام حكومة البرلمان هذه الطريقة من التصديق المعاهدات الدولية ،وابرز مثال 
تطبق في االنظمة النيابية اي التي يمنح فيها الدستور صالحية للسلطة التشريعية اوسع من 

 (.1الصالحية الممنوحة للسلطة التنفيذية )

عي حيث نجد ويطبق في الدول التي تتبع نظام الحكم الجماان هذا االسلوب هو استثنائي       
اذ كانت  1960حتى عام  1924تطبيقات عدة لهذا النظام اذا اتبع في تركيا منذ دستور عام 

الجمعية الوطنية الكبيرة تتمتع وحدها بحق التصديق على المعاهدات ونجد كذلك نص عليه في 
ذلك ، ك 1936من الدستور السوفيتي لعام  49، لكن طبقا للمدة  1923الدستور السوفيتي لعام 

اصبح التصديق من اختصاص هيئة رئاسة السوفييت االعلى التي  1977من دستور 121المادة 
 (.2يتجنبها المجلس االعلى من بين اعضائه )

التصدددددديق مدددددن اختصددددداص السدددددلطتين معدددددا : ان  توزيدددددع حدددددق التصدددددديق بدددددين  : ثالثدددددا      
غالبيدددة الددددول وهدددذا التوزيدددع تعتبدددر هدددذه القاعددددة التدددي تتبعهدددا السدددلطتين التنفيذيدددة والتشدددريعية 

تدددنص علدددى   الحديثدددةبددين السدددلطتين  يختلدددف مدددن دولدددة الدددى اخددرى ، نجدددد ان معظدددم الدسددداتير 
وجدددوب الحصدددول علدددى موافقدددة البرلمدددان للتصدددديق علدددى المعاهددددات تدددارة وعلدددى المعاهددددات 
الهامددددة تددددارة اخددددرى ،حيددددث تضددددع الدسدددداتير عددددادة الئحددددة بالمعاهدددددات الهامددددة التددددي تخضددددع 

العااملففي اانفي   اامفقددة البرلمددان وهددذا النددوع مددن التصددديق هددو االكثددر شدديوعا فددي دسدداتير لمواف

الصددددلح والمعاهدددددة التجاريددددة والمعاهدددددة المتعلقددددة علاااا فانفرئاااالجفالرية رصااااحفص اااا  ف  اااا  ف
بالمنظمدددددات الدوليدددددة والمعاهددددددات التدددددي تعددددددل احكامدددددا ذات طبيعدددددة تشدددددريعية والمعاهددددددات 

المعاهدددددات المتعلقددددة بالكنيسددددة واالقامددددة والقنصددددلية واسددددترداد المتعلقددددة بحالددددة االفددددراد )مثددددل 
المجددددرمين وتنفيددددذ االحكددددام وحمايددددة الرعايددددا والمسدددداعدة القضددددائية (كددددذلك الحددددال المعاهدددددات 
المتضدددمنة ادخدددال اي تعدددديل علدددى اقلددديم الدددبالد مدددن تندددازل او معاهددددات تخطددديط الحددددود وقدددد 

بعدددض المعاهددددات التدددي تحمدددل جاندددب مدددن اسدددتثنى الدسدددتور الفرنسدددي مدددن موافقدددة البرلمدددان 
االهميددددة علددددى الصددددعيد السياسددددي كمعاهدددددات التحددددالف والحمايددددة والتحكدددديم وعدددددم االعتددددداء 

 (.3والمساعدة المتبادلة )

واخذ بهذا التصدق النظام الجزائري بحيث منح التصديق لرئيس الدولة شريطة حصوله        
 1996من الدستور الجزائري لسنة  77/9مقدما على موافقة البرلمان بفرعه ، اذ تنص المادة 

على ما يلي   يضطلع رئيس الجمهورية باإلضافة الى السلطات التي تخوله اياها صراحة احكام 
ر يبرم المعاهدة الدولية ويصادق عليها وتصديق رئيس الجمهورية على اخرى في الدستو

من نفس الدستور على انه يوقع رئيس  97المعاهدات مرهون بموافقة البرلمان حيث تنص المادة 
الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم ويتلقى المجلس الدستوري في االتفاقيات المتعلقة بهما 

كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة وما يؤكد مشاركة السلطة ويعرضها فورا على 
 الذي نص  131التنفيذية مع السلطة التشريعية في االجراءات الوطنية للتصديق هو نص المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .129عطية ، مصدر سابق ، صد. عصام ال (1)
 .85-84د. جمال عبد الناصر مانع ، مصدر سابق ، ص (2)
 150، ص2000، 2محمد يوسف علوان ، القانون الدولي العام ، دار وائل ، عمان ، ط  (3)
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)يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتحالف والمعاهدات المتعلقة 
وافق عليها غرفة من البرلمان صراحة ( وفي هذه  تأكيد على الزامية بعد ان تبقانون االشخاص 

 (.1موافقة البرلمان على المعاهدات واال عد التصديق معيبا )

وقد تتعرض المعاهدة لالمتناع عن التصديق على المعاهدات فما مصير المعاهدة عندما تمتنع 
عية تمتنع عن المصادقة على المعاهدات الجهة المختصة بالتصديق عليها فقد نجد ان السلطة التشري

الدولية ويذهب جانب من الفقهاء الى ان االمتناع عن التصديق يقصد من ورائه االضرار بالطرف 
االخر بشكل يكاد ان يكون تعسفي في استعمال الحق ويرتب مسؤولية دولية تجاه الدولة الممتنعة 

 (.2عن المصادقة على المعاهدات )

يحظى بالموافقة على الصعيد الدولي اذا ان غالبية الفقه الدولي ذهب الى ان  لكن هذا الرأي لم
االمتناع عن التصديق ال يرتب المسائلة الدولية تجاه الدولة الممتنعة عنه ، ففي قضية المصالح 
االلمانية )بولندا ( لم تقر المحكمة الدائمة للعدل الدولي مسألة حصول التعسف في استعمال الحق 

 (.3المتناع  الدولة عن المصادقة بعد توقيعها للمعاهدة ) نتيجة

واالمتناع عن المصادقة على المعاهدات امر بالغ الخطورة على النظام الديمقراطي ، كونه كثيرا 
ما يسبب االحراج للدول ورؤسائها ، ومن هذا االمتناع نجد تطبيقات عدة كما هو الحال في رفض 

المنشئة لعصبة االمم بالرغم ان  1919على معاهدة فرساي عام المصادقة  1920الكونغرس عام 
الرئيس االمريكي كان هو من ابتكرها ، وقد يستخدم هذا االمتناع كوسيلة للضغط على السلطة 

حياتها يهيمن على للديمقراطية حديثا او تلك التي  التنفيذية او رئيسها في البلدان المستخدمة
، وقد تلجأ السلطة التشريعية الى هذا االجراء وهو ت السياسية الدستورية والسياسية التوافقا

امتناعها عن التصديق كوسيلة لعرقلة عمل الحكومة واسقاطها والتصديق يعد سالح ذو حدين فهو 
وسيلة لرقابة السياسة الخارجية للدولة في البلدان الديمقراطية او تلك التي تتبع نظام الحكم النيابي 

لة لعرقلة عمل الحكومة في البلدان التي تسودها التوافقات السياسية من جهة هذا من جهة وكوسي
حيث تشكلت الحكومة في دستور  2003اخرى كما حدث ذلك في العراق عقب سقوط بغداد 

من عدة كتل وتيارات سياسية ال يجمع بينهما سوى الرغبة في تشكيل الحكومة والمشاركة  2005
ادى الى عرقلة عمل الحكومة على الصعيد الدولي نتيجة للصراع في العملية السياسية ، وهذا 

وهذا ما اثر سلبا على رفض الحكومة التصديق على الكثير من المعاهدات السياسي داخل الدولة 
 .(4التي ابرمت من قبل السلطة التنفيذية )

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .85 -84د. جمال عبد الناصر مانع ، مصدر سابق ، ص  (1)
 . 150، ص  2000،  2محمد يوسف علوان . القانون الدولي العام ، دار وائل ، عمان ، ط   (2)
 . 30، ص  aلدولي ، مجموعة احكام المحكمة الدائمة للعدل ا  (3)
 / ثانيا ( .73/ سادسا( والمادة ) 80، المادة)  2005الدستور العراقي لسنة   (4)

 

 



20 
 

 

 

 الخاتمة 

يتضح لنا ان المعاهدة من االعمال القانونية االساسية للتعبير عن االرادة الوطنية  ما سبقخالل  من
سعينا من اجله  من خالل البحث في الرقابة على في العالقات الدولية ولكي يكتمل الهدف الذي 

 مشروعية المعاهدات الدولية وتوصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو االتي 

 اوال : النتائج 

ألبرام المعاهدة الدولية يقتضي مرورها بعدة إجراءات وليس بشكل تلقائي واهم تلك  -1
 .للدستور الداخلي للدولة  االجراءات هو البحث في مطابقة المعاهدة

كذلك الحال نجد خطورة كبيرة على الدولة عند عقد المعاهدات الدولية ن خاصة ما يتعلق  -2
باالستثمار والثروات الوطنية يتطلب ان تخضع مثل هذه المعاهدات لرقابة البرلمان ورقابة القضاء 

. 
دولية فهي على عالقة وطيدة اختلفت دساتير الدول في تحديد القيمة القانونية للمعاهدات ال -3

بالتشريع الداخلي ومغزى هذه العالقة ان المعادة تصبح بمثابة تشريع داخلي ولها نفس قوة االلزام 
اصدارها وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها  وذلك بعد ان يتولى المشرع مسألة تصديقها وطرق 

 في تلك الدولة .
الى اخرى وكذلك بالنسبة للطريقة التي تتبعها كل تختلف الرقابة على المعاهدات من دولة  -4

دولة فغالبية الدول تمارس هذه الرقابة عن طريق هيئة مستقلة وتحرك هذه الرقابة من قبل سلطات 
 حددها الدستور التي تتكفل بتحريك الرقابة بنوعيها .

ى معاهدات قد تلجأ السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات الى امتناعها عن التصديق عل -5
 ابرمت مع دول اخرى وذلك بقصد عرقلة عمل الحكومة واسقاطها .

 

 ثانيا : التوصيات 

ضرورة ايجاد نص دستوري يؤكد الدور الرقابي الذي يقوم به البرلمان في رقابة المعاهدات  -1
 دون قيد او شرط.الدولية 

بدال من االحكام  بالمعاهدات الدولية يعالج كل ما يتعلق بهذه المعاهدةضرورة وضع قسم  -2
 المتناثرة الخاصة بالمعاهدات والموجودة في الئحة احكام الدستور .

نجد ان القانون الدولي التزم الصمت بشأن تنظيم المعاهدات بين القانونين الداخلي والدولي  -3
وتركها لتقدير الدول االعضاء امر غير مقبول دوليا فال بد من وضع حل ومعاير مناسبة لتنظيم هذه 

 لعالقة وللحيلولة للحد من هذا التباين .ا
ضرورة تبني نظام دستوري في جميع الدول يحدد فيه القيمة القانونية للمعاهدات خاصة في  -4

 الدول التي لم تتبنى القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في دساتيرها  .
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 المصادر
      

 القران الكريم 
 اوال: الكتب 

،  2003الغزيز شيحا ، القضاء االداري ، منشأة المعارف ، االسكندرية ،د. ابراهيم عبد  -1
 16-8ص

، دار المالك ، بغداد ، 2مباد  القانون الدستوري والعلم السياسي ، طاسماعيل ميرزا ، -2
 193، ص2004

 2005جمال عبد الناصر مانع ، القانون الدولي العام ، العلوم للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  -3
 73-72، ص

 172-171، ص2011، 1د. حميد حنون خالد ، القانون الدستوري ، دار السنهوري ، ط -4
 التنظيم االداري دراسة مقارنة ، دار المعارف  -د. سامي جمال الدين ، القضاء االداري -5

  14-12،ص  2003، االسكندرية ، 
دراسة مقارنة د. سلوى احمد ميدان المفرجي ، دستورية المعاهدات الدولية والمراقبة عليها  -6

 67-66، ص2013،  1، مكتبة الحامد ، عمان ، ط
 132، ص 2008قانون الدولي العام ، بغداد ، د. عادل احمد الطائي ،  -7
، دار الثقافة ، عمان ، 1عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط -8

 320، ص2009
لعامة والنظام الدستوري في العراق النظرية ا –د. عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري  -9

 122، ص2013، 2، ط
-70، ص 2012بغداد ، د. عصام العطية ، القانون الدولي العام ، المكتبة القانونية ،  -10

71 
 124، ص 7، ط 2008د. عصام العطية ، القانون الدولي العام ، بغداد ،  -11
-191، ص2011، 1د. عصام علي الدبس ، القانون الدستوري ، دار الثقافة ، ط -12

195 
د. علي غالب خضير العاني ، د. نوري لطيف ، القانون الدستوري ، بدون طبع  -13

 وسنة نشر 
، 2012غسان مدحت الخيري ، الرقابة القضائية على القوانين، دار الراية ، عمان ،  -14

 176-170ص
، 1974د. فؤاد العطار ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار النهضة العربية ،  -15

 264-263ص
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د. محمد رفعت عبد الوهاب ، رقابة دستورية القوانين والمباد  النظرية والتطبيقات  -16
 260، ص2011الجوهرية ، الجامعة الجديدة ، االسكندرية ، 

، مطبعة المعارف 1د. محمد علي ال ياسين ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، ط -17
 89-72، ص1964، بغداد ، 

، 2000، 2علوان ، القانون الدولي العام ، دار وائل ، عمان ، طمحمد يوسف  -18
 150ص
،  2004مصطفى قلوش ، القانون الدستوري ، النظرية العامة ، مكتبة دار السالم ، -19

 63ص
 59-58، ص1981نظرية الدستور ، بغداد ،  -د. منذر الشاوي ، القانون الدستوري  -20
مطبعة شفيق ، بغداد ، ، 2الدستور جـ نظرية -د. منذر الشاوي ، القانون الدستوري  -21

 59-58، ص1972
 4-3، ص2003، عمان ، 1د. نواف كنعان ، القضاء االداري ، دار الثقافة ، ط -22
، لبنان ،  2015، دار السنهوري ، 1د. وسام صبار العاني ، القضاء االداري ، ط -23

 10-9ص

  ثانيا: الرسائل واالطاريح 

، الرقابة القضائية على مشروعية المعاهدات  ض عبد الجليل عوض السيد الترساويعو -1
 63، ص2007الدولية ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

حسن ناصر المحنة ، الرقابة على دستورية القوانين ، رسالة ماجستير ، االكاديمية العربية  -2
 259-258، ص2008المفتوحة ، الدنمارك ، 

 ثالثا: المواقع االلكترونية 
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 رابعا: الدساتير 

 2008والمعدل  -1958الدستور الفرنسي  -1
 1978الدستور االسباني  -2
 (من الدستور الجزائري 132المادة ) -3
 1962الدستور الكويتي  -4
 1990الدستور اليمني لسنة  -5
 1996النظام االساس العماني  -6
 /ثانيا(73/سادسا( والمادة )80، المادة ) 2005الدستور العراقي لسنة  -7
 30،ص aاحكام المحكمة الدائمة للعدل الدولي المجموعة  -8
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