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 :الممخص
الرقابة عمى دستورية القوانين، مثل ضمان احترام الدستور من أجل  كثر نجاحاً وسيمة أليس ىناك 

سياسية إذا تولتيا ىيئة سياسية، كما يمكن أن تكون رقابًة قضائيًة  رقابةً  يمكن ليذه الرقابة أن تكون
 إصداره. عمى القانون أو الحقةً  إصدار عمى يمكن ليذه الرقابةكما يا ىيئة قضائية، تولتإذا 

الدساتير أو تعديميا أن يؤثر في  تالين، ويمكن لتمخربيية القانون من أيدي التحمي الرقابة الدستور 
 القوانين.ىذه الرقابة عمى دستورية 

الثاني  إلى مبحثين، يتضمن المبحث األول تعريف الرقابة عمى دستورية القوانين، أمَّابحثنا قسَّمنا لقد 
 الرقابة عمى دستورية القوانين. ىذه يتضمن صورفيو 

 الكممات المفتاحية: )الرقابة، دستورية القوانين، الدساتير(.
Oversight of the constitutionality of laws 

(Comparative study) 

Diaa Najm Ali Judea Al-Faragy 

The General Directorate of Education of Anbar Province 

Abstract: 

The oversight of the constitutionality of laws is the most successful 

way to ensure respect for the constitution and its supremacy over the rest of 

the legal rules.  This oversight can be political oversight when it is entrusted 

to a political body, or judicial oversight when it is undertaken by a body of a 

judicial nature.  Judicial oversight can be prior to the issuance of the law, as it 

can be subsequent to its issuance.  This oversight is exercised through the 

original lawsuit by cancellation, and it can also be practiced with payment. 

Oversight of the constitutionality of laws is one of the most important legal 

means to protect the constitution from tampering with it, and the succession 

of constitutions may affect the oversight of the constitutionality of laws, 

whether by making a constitutional amendment or issuing a new constitution.  

Two sections dealt with in the first section the definition of oversight on the 
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constitutionality of laws, while the second topic we dealt with the forms of 

control over the constitutionality of laws. 

Keywords: (censorship, constitutionality of laws, constitutions). 

 المقدمة

 ميتنظتسعى إلى  التي القانونية القواعد الدستور بأنو مجموعة مكننا تعريفي
 والجماعات لألفراد األساسية والحريات الحقوق أيضاً  وتكفل السمطات ممارسة كيفية

 تتجاوزىا أن لمسمطاتسمح ي ال التي كما أنو مجموعة القواعد والحدود، القيود وتشمل
الدستورية المدَّرجة حسب تدرج متسمسل، فيأتي في أعمى ىرم  صالحياتيا ممارسة في

 وأدناىا العادي، القانون أو التشريعبعده  األساسي، ىذه التشريعات: الدستور أو التشريع
كثر األ بالتشريع األدنى التشريع ويترتب عمى ىذا السمم تقيد الفرعي، أو التشريع التنظيم
 القانونية القواعد مختمف عمى يسمو وأن يعني الدستور سير فإن مخالفتو، وعدم عمواً 

 الدولة. في األخرى

 لو مخالفتيا وعدم الدستور أحكام مع العادية القوانين اتفاق وجوب يسمىو 
 ".Le Principe de la Constitutionnalite des Lois  القوانين "دستورية بمسمى

 الذي رأسيا جميعيا، وعمى السمطات قبل من الدستور أحكام ويجب احترام
 الدستور ألحكام مخالف قانون أي إصدار يجوز اللذلك و  التشريعية، السمطة يقضي

ال  .عمى اإلطالق دستوري غير القانون ىذايعتبر  وا 

 لو أجوف لفظ مجرد صيرُ ي الذي نتحدث عنو الدستور سمو مبدأ إنوالشكَّ 
 ذلك عمى يتوجب أن دون حرمتو و أو انتياكانتياك الدولة في السمطات مختمفل يحات

 دستورية تكفل ضماناتالعديد من الدول  أخذت فقد يذال ؛جزاء عقوبة أو أي االنتياك
 أو سياسية ىيئات إنشاء في حورتتم لدستورا ةمخالف وعدم والتنظيمات القوانين
 النظم اختمفت وتباينت وقد ،ىذه القوانين دستورية عمى الرقابة األساسية ميمتيا قضائية
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 بيا المختصة الجية وفي ،ياتنظيمشأن  في  الرقابةىذه  تبنت التي المقارنة الدستورية
 الياومث الرقابة بيذه سياسية لييئة ُأنيطَ  إذ أنو قدالسياسية،  بالرقابة أخد من فيناك

 بالرقابة أخد منمن الدول  وىناك ،  الجزائر و فرنسافي كل من  الدستوري المجمس
 العميا الدستورية المحكمة ذلك ومثال الرقابة بيذه قضائيةال ييئةمل ُعِيد حيث القضائية

ذا ، أمريكافي  العادية المحاكم و مصر،في جميورية   الحقوقكافل  ىو الدستور كان وا 
 والجماعات. لألفراد العامة والحريات

فيما  بالغة وأىمية ميزة الدراسة موضوع تعتري المتقدمة لالعتبارات ونظراً 
 :يمي

 والحريات الحقوق لحماية كبيرةً  وضمانةً  مة،ىا وسيمةً تبر ُتع  الرقابة ىذه إن
 وانتياك حقوقيم فقدان إلى األفراد يعرض قد يا طبيقت في خملٍ  أيَّ  فإن وبذلك العامة،

 خالفأي نص ي إصدار وعدم الدستور سمو مبدأ تكفل الرقابة ىذه أن كما حرياتيم،
 .ىذا الدستور

 البحثَ  الدراسة موضوع يتمحور حوليا التي اإلشكالية طرح وراء من يدفوت
 :عن باألساس

 التشريعات المقارنة كضمان في القوانين دستوريةِ  عمى الرقابةِ  فعاليةِ  مدى ما
 كان اإلشكالية ىذه عمى إلجابةا لكي نحاول ؟ و يموحريات األفراد حقوق لحماية حقيقيٍ 
 : الفرعية األسئمة ىذه عمى اإلجابة من لنا ال بدَّ 

  وصورىا؟ ىذه الرقابة الرقابة الدستورية؟ وما ىي أحوالمعنى ما 
  الرقابة في حماية الحقوق والحريات؟ هفعالية ىذ مقداروما 

 موضوَع البحث ضمن مبحثين: لقد طرحتُ 

 األول: التعريف بالرقابة الدستورية.أما 
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 ة.ىذه الرقابالثاني: بيان أحوال  وأما 

 الخطة المتبعة في البحث

 المقدمة.

 .المبحث األول: مفيوم الرقابة عمى دستورية القوانين 
o .المطمب األول: تعريف الرقابة عمى دستورية القوانين 
o  الرقابة عمى دستورية القوانين.المطمب الثاني: أحوال 
o القوانين. دستورية عمى الرقابة ظيور الثالث: أسباب المطمب 
 القوانين. دستورية عمى الرقابة المبحث الثاني: صور 
o .المطمب األول: الرقابة السياسية عمى دستورية القوانين 
o .المطمب الثاني: الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين 

 الخاتمة.

 النتائج.

 المقترحات.

 قائمة المصادر.
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 المبحث الول

دستورية مفهوم الرقابة عمى دستورية القوانين، وبيان أحوال الرقابة عمى 
 القانون

الرقابة  في  ىذه تعريف يارقابة، وبيان األحوال التي ستتناولالتعريف سنبدأ ب
 في المطمب الثاني.واجدىاالمطمب األول، واألحوال التي يجب ت

 المطمب الول

 التعريف بالرقابة عمى دستورية القوانين

لذلك الدولة، في األساسي ترسيخ القانون في الدستورية األنظمة مختمف ماىتس
 حقوق وتحديد دولة،ي أل األساسية السمطات تنظيم فيالدستور  في فقط النص يكفي ال

 السمطات تقيد تكفلُ  ات وكفاالتضمان دتواجت أن يجب بل ؛كل فرد وواجبات األفراد
 مقدار بمراقبة إالال يتحقق  ذلك و ،ىذه االختصاصات تجاوز باختصاصاتيا وعدم

 دستور.مل والتنظيمات العادية القوانين مطابقة

 احترام في تمعبو الذي الدور في القوانين دستورية عمى الرقابة أىمية تجمىوت
 التجاوزات جميع من حمايتو خالل من وذلك ،الدستور سمو ما نسميو وتجسيد الدستور،

 ليذه البالغة األىمية تظير كما التنظيم، أو القانون قد يكون سببيا التي واالنتياكات
 النص عمييا يكفي ال نؤكُد أنو ؛ إذعمى حد سواء والحريات  الحقوق حماية في الرقابة

 االعتداء عدمل لالطمئنان ممارستيا تنظيم سمطة البرلمان وتحويل فقط الدستور في
 تكون قانونية بآلية ذلك تدعيم يجب بل والتنفيذية؛ التشريعية السمطتين قبل من عمييا
 الدستور.ىذا  أحكام مع يتعارض ماكل  بإلغاء كفيمة

 وسيمة فيي لمدستور، مخالف قانوني أي نص  صدور منعَ  ةالرقابيذه ب يقصد
 الدستور حماية لزوم بيا ُيقَصد كما الدستور، سمو لمبدأ تطبيقاً  خرق أي من تولحماي
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 أن ولو التنفيذية، أو التشريعية السمطتين قبل من محتمل إعتداء أو اختراق أي من
 قراراتيا إخضاع يمكن التنفيذية السمطة ألن التشريعية؛ السمطة ىو رئيسال قصدمال
 القضائية. لمرقابة المشروعية مزوجة بعدمالم

 الثاني المطمب

 القوانين دستورية   عمى الرقابة   أحوال  

 شكمية، خارجية رقابة تكون أن إما فيي: اآلتية األحوال أحد ىذه الرقابة تأخذ
 موضوعية.  داخمية رقابة تكون يا قدأنأو 

 :يذه األسبابل وتكون الشكمية الرقابة أيضاً  تسمَّىو  الخارجية: أواًل: الرقابة

 معينة اختصاصات الدستورُأعطَي  فإذا: االختصاص قواعدل مراعاةال عدم .ٔ
 أن الفرعي أو العادي لمتشريع يمكن فال من السمطات سواىا دون ام لسمطة

 اعتداًء عمى عتبرُ ي ذلك أخرى؛ ألن سمطةي أل االختصاصات ىذه عطيي
 خروجاً  يعد   لمدستور، وبذلك مخالفٌ ذا وى خرى،األ سمطةال اختصاصات

 .عمى اإلطالق دستوري غيرىذا عماًل  ويعتبر التأسيسية، اإلرادة عمى واضحاً 
 ،عينم تشريع إصدار في معينة أعمال من الدستورينص عميو  ما خرق .ٕ

 اعتُبرتْ  الدستور،  عمييا تي نصَّ ال اإلجراءات اتخاذ دون التشريع ىذا وصدر
 نصَّ عميو مثاًل: ما دستوريتو، بعدم واضحاً  وحكماً  قوياً  سبباً  المخالفة ىذه

 قبل الدستوري المجمس عمى العضوية القوانين عرض لزوم من الجزائر دستور
ال اإلجراء بيذا القيام يجب إصدارىا، وبذلك  غير اعتُِبرت ىذه القوانينْ  وا 

 دستورية.

 : ألسبابيذه ال وتكون موضوعية، رقابةأيضًا  تسمَّى و الداخمية ثانيا: الرقابة
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 صدورىا المبادئ قبل التشريعاتُ أن تمتزم  جب ي :الدستور حكامأل خرق .ٔ
بالخروج  الدستور خرقًا، ويكون لّب ىذاالخروج عن  تبرويع األساسية لمدستور،

  القواعد تقدير في يوفق ، أو أالَّ ىا قطعًا عن الحقوق والحريات أو بإنكار 
 التقديرية. لمسمطة خاضعةال

 غير ىداف ومقاصدأل السمطة توظف أن تعنيو : السمطة استعمال عدم معرفة .2
  شكوى تقوم الجيات المعنية باإلجراءات.  رودألجميا، وعند و  تقررت التي

 الثالث المطمب

 القوانين دستورية عمى الرقابة ظهور أسباب

 وبدايات عشر التاسع القرن طوال أمريكية يةاصخ القوانين دستوريةكانت 
 العميا المجنة ولكن متخصص، دستوري قضاء وجود عدم من رغمبال العشرين القرن

 رقابةٍ  حقَّ  لنفسيا أقرَّت البالد  في القضائي التنظيم قمة ةرتببم ىي التي  و األمريكية
 القاضي مارشال  أصدره الذيمشيور ال الحكم في ٖٓٛٔ عام  القوانين دستوريةِ 

 عمى الرقابة األمر لم يبق عمى حالو في القرن العشرين، حين ظير مبدأ لكنَّ 
القوانين غالبية ت صار الثانية، ف العالمية الحرب بعد اً انتشار  شيدو  القوانين، دستورية

 تعتمد ىذا المبدأ.

أوروبا،  في دستوريةٍ  محكمةٍ  أوَّل ٕٜٓٔ سنة النمسا أسست الحربين بين ما فترةال في
العام  في تشيكوسموفاكيا شيدت ، كذلكئيا إنشا وراء الممقب بالفقيو الكبير كمسن  كان
 ذاتو. ألمرا ٕٜٓٔ سنة أي نفسو

 لنمساا حكمةم وكانت ،إسبانيا في دستورية محكمة تسسأ ٖٜٔٔ سنة وفي
 الحديثةالجديدة و  الدساتير تبني في الحقيقي بدأ التطور واستمرَّت، وقد ىناك استقرَّت قد
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 عام إيطاليا في  الثانية، العالمية الحرب في القوانين دستورية عمى الرقابة لمبدأ
ٜٔٗٛ. 

 أعمنت عن فقد الستقاللا عمى حصوليا فبعد إلفريقية،المدول بالنسبة  أما
 القوانين. دستورية عمى الرقابة مبدأ والتي تبنت الحديثةالجديدة و  دساتيرىا

 : إلى الرقابة بيذه األخذ مبررات رد   يمكن
 عمىاأل القانونية لمقاعدة وتخضع تحترم أن توجبي الدنيا القانونية القاعدة إن 

 دارة يقع في الدستور أن إلى وبالنظر القانون، قواعد تدرج مبدأعمى  عتماداً ا
 منع أجل ومن لو، مخالفةً   القانونية القواعد كون باقي يعقل فال القانوني اليرم

 .القوانينىذه  دستورية مدى بمراقبة القيام جبي ذلك صولح
 الدولة في السيادة من بيده عن صدرت قانونية قواعد يتضمن الدستور أن بما 

 القانونية والقواعد ،أيضاً  التأسيسية السمطة صاحب وىو ،األمةو  الشعب
 بموجب أيضاً  السيادة صاحب طرف من مؤسسة سمطات من نبعت األخرى

 صاحب إرادة مخالفة المؤسسة لمسمطة يمكن فال ذلك عمى وبناءً  الدستور،
 دستور.ال في المسيطرة السمطة

 عمى الرقابة فإنمن مبررات   ما سبق  وسالمةِ  قوةِ  من رغمعمى الو  لكن
 .العالم دول كل في بو  معمول أوٌي حتم نظامً  يمكننا القول أنيا ال القوانين دستورية

 الرقابة بيذه تأخذ لمأو ما يسمى بدول العالم الثالث  النامية البمدان أن كما
 أعماليم عمى رقابة أي الحكام ورفض فييا الحكم ألنظمة التسمطية الطبيعة بسبب وذلك

قد  اً واقتصادي اً وثقافي جتماعياً ا استقرارىا وعدم ، الدولىذه  حداثة أن تصرفاتيم، والواقع
 وجودل حاجتياو  السياسي استقرارىا عدم إلى أدى االستعمارية المرحمة بسببيرجح أنو 
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صالحات قوية مركزية سياسية سمطة  انعدام إلى ما أدى  وىو ،تتصف أنيا واسعة وا 
 أصاًل. دستور وجود عدم إلى  األمربيم  يصلُ  وقد فاعميتيا، عدم أو  الرقابةىذه 

 المبحث الثاني

 صور الرقابة عمى دستورية القوانين

وقد تختمف ىذه  األنظمة الدستورية، إذا ما اختمفت  الرقابة ىذه أشكال تباينت
سياسية، أو رقابة قضائية، الدستورية رقابًة  رقابة ميمة يجعل ما ، فمنياأيضًا  األنظمة

 الرقابة.يذه ب القائمة ختمف باختالف الجيةكل ذلك يو 

 السياسية الرقابة بعض النقاط عننشرح  بإيجاز وف في ىذا البحث س
 :يأتيوفقًا لما  القوانين، دستورية عمى القضائية والرقابة

 المطمب الول

 الرقابة السياسية عمى دستورية القوانين

ىذا المطمب تعريف الرقابة السياسية، وفي الفرع الثاني صور نتناول في 
 الرقابة السياسية.

 الفرع الول

 هاتعريف

 سياسية عناصر من مكونة ىيئة قيامبأنيا الرقابة السياسية  يمكننا تعريف
 القوانين مطابقة مدى في والبحث العامة اإلدارة أعمال مشروعية  برقابة وقانونية
وتكون ىذه الرقابة يغمب عمييا طابع سياسي، و ، الدستور أحكامإقرار  قبل العادية

 العمل بو.أو حتى وقائية، ففي حال مخالفة القانون الدستوَر تمنع إصداره 
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 الطابع عمييا طغىوي الرقابة ىذه عن مسؤولةً  التشريعية وتعد  السمطة
 التي الييئة عمى الدول كل بين موحد اتفاق أي يوجد ال ذلك ورغم لكن ، السياسي

البرلمان مع السمطة التشريعية، أو يكون  تشاركي فقد ،السياسية  الرقابة عمل إلييا وكلي
 مسؤواًل عنيا.فقط البرلمان 

 األفراد ومصمحة ،عمومًا  وكيانو مجتمعلم الح المشتركةمصال إن الحفاظ
 وعمى القوانين، عمى من أىم مسؤوليات ىذه الرقابة، كما تُفَرض خصوصاً  وحقوقيم
 . العامة اإلدارة وىيئات أعمال

 الفرع الثاني

 هاصور 

 دستوريال مجمسال عن طريق الرقابة: أوالً 

، ٜ٘ٚٔ سنةفي فرنسا األول دستور ال  Sieyes سييز الفرنسي وضع 
 سياسية ىيئة المحاولة األولى لسن الرقابة السياسية، فقد اقترح  إنشاء دتوعميو ب

ما تعرضت لو ىذه م رغمعمى الو  لمدستور، المخالفة القوانين إصدار رفض وتمنع ت
الذي " الشيوخ مجمس"عندما أنشئ  ٜٜٚٔ سنةت تنفذ قد أنيا إال المحاولة من إنكار،
 .إصدارىا قبل يتولى دراسة القوانين

 رؤساء من مكونال الدستوري المجمسمايسمى ب حاليًا يقوم بيذه الميمة
 9 الحياة، ومن مدى دائمي العضوية أي أعضاءوىم  والسابقينقدامى ال الجميورية
ىذه  رئيس يعيِّنيم منيم وثالثة الدولة، ىذه رئيس ىؤالء التسعة من ثالثة عيني  أعضاء

 رئيس يختار رئيس الجميوريةو  ،األمريكي الشيوخ مجمس رئيس يعيِّنيم ثالثة و جمعيةال
وىذه السنوات  سنوات 9 العضويةىذه  ومدة التسعة، األعضاءىؤالء  بين من المجمس

 سنوات.  ثالث كلفي فترة  ةالثالث يجدد أن عمى لمتجديد قابمة غير
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 نيابية ىيئة بوساطة الرقابة: ثانياً 

 جية أيِّ  كممة تعمو أن يمكن عمى فكرة أنو ال يبنى ىذا النوع من الرقابة 
 ىذا ، وقد انتشريالحزب نظامال ظل في والناس الشعب تمثل التي المنتخبة الييئات عمى
 االشتراكي. لنظاما ذات الدول فيبشكل واضح  الرقابة من النوع

و اليمكن سّن أنمعنى ىذا رقابة وقائية،  أيضاً  ز الرقابة السياسية بأنيامتات
آثار سمبية من من تقي   قد الدستور، وىي بذلك مع بنود  عارضتإذا كان يالقانون 

 عميو الرقابة. طمعصدور القانون قبل أن ت

عمى القوانين، ويرجع  ّعالةلرقابة  لم تنجح في إنجاز رقابة فلكّن ىذه ا
الرقابة ىيئة سياسية تتولى ذلك ىو أن  سببفي الدستور إلى أن مختصون والباحثون ال

 ىذه الميمة. في جديةاليالئم   اً قانوني كون تكويناً قد ال تت

 تبنت التي األنظمة في نادرةال ناءاتاالستث أحد  ا الدستوريفرنسنظام  ويعد  
 الحرية و ظمةنأل المثالية صورال أحد تمثل فرنسا أن اصةً السياسية، خ الرقابة

 تميزت سياسيةٍ خصوصيٍة و  تاريخيةٍ  خصوصيةٍ  إلى ذلك في السبب ويعود الديمقراطية،
 .تجربة فرنسا عبر العصور بيا
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 المطمب الثاني

 القوانين الرقابة القضائية عمى دستورية

بحتًا ىو عدم إيجاد طريقة فعالة  نظرياً  إن ما يجعل مبدأ سمو الدستور أمراً 
السمطة  لتطاول السمطات عميو وخصوصاً  في حمايتو، فيصبح الدستور ُعرضةً 

من أىم الطرائق انون فإن تنظيم الرقابة عمى دستورية الق ى ذلك؛ وعممنيا التشريعية
 الدستوري.باحث التي اتفق عمييا ال

 الفرع الول

 تعريف الرقابة القضائية

، ومراقبتيا القوانين دستوريةِ   قضائيةٌ  ىيئةٌ  تتولى أنوتعني  القضائية الرقابة
الطرائق من مراتبيا، وتعد الرقابة القضائية  اختالفب الرقابة عمى المحاكم ذهوتشتمل ى

عدالة ال صفتو عامبشكل القضاء  وسبب ذلك أن  الدستور وحماية لصوناألنج 
 ليم تسمح التي قانونيةال مؤىالتال من القضاة عند يتوفر والموضوعية، إضافة إلى ما

 ة ىذه القوانين موافق قدارم من لمتحقق القوانين والبحث في فحص بميمة طالعضباال
 لمدستور.

بشكل  ينص لم دستورىا أن من الرغم ، عمىليذه الرقابة  اً ميدأمريكا  وتعد  
 القوانين. دستورية عمى القضائية الرقابة مسمى عمىصريح 

 محكمةال أصدرتو حكم أول وبين ىذه الرقابة  بين المؤرخون وقد ربطَ 
 دستورية عمى القضائية الرقابة مبدأ فيو قررتفي أمريكا والذي  العميا االتحادية
 .ٖٓٛٔ سنة ماديسون ضد قضية ماربوري في مشيورال حكميا وىو القوانين،
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وعدَّه  مارشال، القاضي باسمارتباطًا وثيقًا  المبدأ ىذا  ارتبط الحكم ذلك ومنذ
 فرجينيا واليةمثل  األمريكية الواليات بعض محاكم أن من الرغم عمى ومؤسس البعض
 المحكمة بو تأخذ أن قبل القوانين دستورية عمى القضائية الرقابة بمبدأ أخذت قد كانت

 .فقد سبقتيا في ذلك العميا االتحادية

 الفرع الثاني

  لرقابةهذه ا صور

a) لدعوة الصمية ا أو المباشرة الدعوى بوساطة القضائية الرقابة : 

يمتمك القضاء صالحية إلغاء القانون الذي يخالف الدستور فيبطمو، ويكون 
 حكم القضاء إلزاميًا، وتتصف ىذه الدعوى بأنيا أصمية مباشرة فيي ال تنتظر تطبيق

 وتطعن فيو مباشرة. القانون المشكك بدستوريتو

 من غير الممكن والفاعمية؛ و  ىذه الصورة من الرقابة القضائية بالحسم تتميز
 وحدةلم الوصول إلى ذلك يؤدي مستقبلالقانون في ال ةدستوري عن خالفال إثارة

 حيث من ىي األصمية الدعوىفي درب  القضائية والرقابة الدولة، ىذه  ضمن القانونية
 سابقة أيضًا  تكون قد و الحقة رقابة ساس واألصل ىي األ

b) الدستورية بعدم الدفع بطريق القضائية الرقابة : 

 عمى وذلك بناءً  لمدستور مخالف قانونأي  تطبيق  المحكمةرفض  تعني
قد  دعوى من خالل نفسيا، تمقاء تفعُل ذلك من المصمحة أو صاحب تقدم بويطمب 
الطرف اآلخر  عمى لدستوروىو ا األعمى القانون حكم بأن ُتغّمبَ  وذلك أماميا،رفعت 
 إذا أما د،البال ىذه في القانوني لمنظام التشريعي سممال خالل األدنى القانون حكموىو 

ق  تطب فإنيا دستوربنود ومواد الل وموافقتو وصحتو القانونصالحية ىذا  ليا جمىت
 أماميا.  قدمةالم الدعوى عمىالقانون 
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 أو مدنية كانتإن  القضاء أمام القضية المرفوعة ىذه نوع يعني شيئاً  وال
 شخصيةال حوالباأل تختص قضية حتى  أو إدارية أو جنائية إن كانت أو تجارية

 عنتمامًا  متفرعاً عتبُر ي تالحاال ىذه مثل في المحكمة اختصاص،وسبب ذلك أنَّ 
 فيغير مباشرة  طعنٍ وسيمُة  ي في ،المحكمة أمام المنظورة أو الدعوة األصمية الدعوى
 دفع بوساطة القضائية الرقابة باحث القانونيال عميو يطمق لذلك  القانون ىذا دستورية
 فرعي.

وسيمة ال ىذه فيو بدت الذي اأمريكفي  الدستوري النظامنذكُر  يئيسر  كمثالو 
 نظرالب وحدىا ال تختص العميا المحكمة أنَّ  إذ ، العالم في  دولال اقيب إلى تمتدوا

القضائية  الجيات المذكور االختصاص  تممك لكنو  القوانين دستورية في الطعنفي 
 ترقب االتحادية ةمكمحلاالتحادية، فا الحكومة  في حتى أو جميعيا الواليات في  ياكم

و كانت نصوصًا أ عادية قوانين إن كانت الواليات اضعيت التي القوانين دستورية
 ، أما(مجمس الشيوخ األمريكي)يضعيا  التي القوانين دستورية ترقب وكذلك ، دستورية
ىذه  في التشريعية لسمطةا اضعيت   التي القوانين دستورية تابعت فإنيا الواليات محاكم

 . الواليات

في  الدفعوساطة ب الرقابة إلى مجوءل دفعت التي األسباب من إن القول نايمكن
 في  بان القوانين، وقد دستورية عمى رقابةفي دستور الالتنظيم  انعدام : الدستورية عدم

دستور السادس عشر من  ألن التوجو ىذا مثل لمحكم السابق النظام ظلِّ  في العراق
باحثين ال بعضجعل  مما  الرقابة ىذه تنظيم عنقد سكت  ذي تم إلغاؤهال ٜٓٚٔ وزتم

وف نشاىد ذلك س الرقابة،  من النوع ىذا مثل نشوء مكانيةإ يطرحون أفكار تتحدث عن
 .حقاً ال

 الدفع وساطةب القضائية الرقابة طريقة بينمزج ال الدول من قررت بعضلقد 
 األصمية التي نسمييا الدعوى وساطةب القضائية الرقابة طريقةوبين الدستورية، بعدم
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 دستور ذه الدساتير سنطرح مثاالً ى ومن القوانين، دستورية القضاء بحثوذلك عند 
 .ٜٛٗٔ ا سنةإيطالي

 بعدم الدفعوساطة ب القضائية الرقابة أن بيان من بدَّ  ال المطاف نياية وفي
 وأن ،أمريكا في القوانين دستورية عمى القضائية الرقابة صور صورة من ىي الدستورية،

 الفرعي الدفع طريقة عن أىميةنقُص أو تقل ت ال القضائية لمرقابة أخرى صوراً  ىناك
 وامرأو ما يسمى بأالقضائي  األمر وساطةب بالرقابة الصور ىذه تتمثل الدستورية، بعدم
 تقريري. حكم أو قضائي إعالن وساطةب والرقابة ، المنع

 الخاتمةفي و 

، وكذلك بعض التوصيات في بحثناإلييا ذىَب اآلن أىم النتائج التي  سنطرح
 ىذا المجال:

 أواًل: النتائج

 عمى قضائية رقابة مجال في مةيّ ق تجربة أيَّ  نمتمك  ال العراق فيىنا  إننا .1
 جميوريٍد عي فيمضى أو  مكيم عيد سواًء في وذلك  القوانين دستورية
 .عندنا ىو الجانب النظري البحث جوانب عمىالسائد  فإن لذلك ؛حالي

 إعداد من ميم أكثر  العراق في الدستور سمو مانسميو وتحصين حماية إن .2
يو تحم  لم ما يدستور  أي نص  من  فائدةوببساطة ليس ىناك  ألنو ؛ دستور

عن طريق  إال لذلك ةٌ ميس  ىناك وسيول ء،أي خرق أو إعتدا من ةلسمطا
 .حقيقيًة ال شكمية تكون أن نبغيي التي القوانين دستورية عمى القضائية الرقابة

 دستورية عمى القضائية بالرقابة ٕٜ٘ٔسنة  في العراق أخذ الدستوري المشرع  .3
 في ذي حققتو الرقابة القضائيةال منجاحبالنظر ل لوىذا  يحسبو   ،انونالق

 .ليا باحثينال غالبية وتأييد المختمفة الدول
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رغم  تطبيقيا ّيمة ،بق دستورية تقاليدة أليِّ يست أساس ولٌة  متواضعبٌة تجر  ىذه   .4
 .ثة عقودمنذ أكثر من ثال

كثير من دساتير العمى  قد امتاز وتفوق العراقدولة في  قانون ال نالحظ أّن   .5
 نظيمو الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين.من جية ت الدول المتقدمة 

 ثانيًا: المقترحات

 شح والنقصفي التغمب عمى ال فّعالةلجنة تعديل الدستور أن تكون ينبغى عمى  .ٔ
 بالسمطة ل منيافيما يتص إن كان، العراقي مشروع الدستوريال فيو سقطالذي 

  بشكل خاص  العميا االتحادية بالمحكمة منيا ما يتصل أو بشكل عام  القضائية
شكل ب القضائية بالسمطةوالتي تتعمق  العامة لألحكام الدستور تنظيم عدمك

 الدستور. المحكمة في ىذه أعضاء عدد تحديد ، وعدمواضح
 في الرسمية، والتوسعائد الجر  في قراراتال طرح ونشر موضوع تجاىل و  .ٕ

 وغيرىا.  المحكمة ىذه اختصاصات
 الرقابة بتنظيم عنيةعديل المواد الملت سعىتعديل الدستور أن ت انلجيجب عمى  .ٖ

 .انونالق دستورية عمى القضائية
التي  ولوياتاألمن  خرق واالنتياكال من الدستور أحكام حماية ال ريَب أنَّ  .ٗ

ال  وحدىا الرقابة القضائية، نعمم أنَّ  الدولة في العامة السمطات تحضر عند
 أحكام أن حماية إدراكعمينا لذلك يجب  و ، ستورلمد سموال مبدأ لضمانتكفي 
 لحماية واألساسية ةعالالف الوسيمة ىو القضائية  الرقابة خالل نم الدستور ىذا

يَّاتيم األفراد حقوق  .المشروعية مبدأأكيد وت ،والخاصة العامة وحرِّ
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المصادرقائمة   

 اوال :ـ الكتب 

 المعارف منشأة والحكومات، الدول السياسيو، النظم شيحا، العزيز عبد ابراىيم .ٔ
 .ٕٙٓٓ  باالسكندريو

 العامة النظرية الجده، ناجي رعد.د و نعمو زغير كطران.د و المفرجي احسان .ٕ
 .ٜٜٓٔ بغداد، – الحكمو دار مطبعة العراق، في الدستوري القانون في

 الدول ودساتير الميبي لمدستور مقارنو دراسة الدستوري، القانون مرزة، اسماعيل .ٖ
 .ٜٜٙٔ بيروت – صادر دار االخرى، العربية

 السنة ،ٖ العدد الحكومو، قضايا ادارة مجمة القانونية، الدولة بدوي، ثروت .ٗ
 ..ٜٜ٘ٔ الثالثة

 ألثقافيو الشؤون دار مطابع العراق، في ألدستوريو الجده،التشريعات ناجي رعد .٘
 .ٜٜٛٔ بغداد، – الجكمو بيت ألعامو،

 دار مطابع الدستوري، لمقانون العامة النظرية الشاعر، طو رمزي .ٙ
 .ٕٜٚٔ السياسية،الكويت

 زىدي محمد لو وقدم حققو السياسيو، والنظم الدستوري، القانون ّيكْن، زىدي .ٚ
 .ٕٜٛٔبيروت، – لمنشر ّيكنْ  دار ّيكْن،

 قضاء ضوء عمى الدستوريو والشرعيو الدستوري القانون الدين، جمال سامي .ٛ
 باالسكندريو، المعارف منشأة الثانيو، الطبعو العميا، الدستوريو المحكمو
ٕٓٓٙ. 

 القوانين، دستورية عمى القضائيو الرقابو في العموش،مثاقفو الجبار عبد سعد .ٜ
 اساسيو موضوعات حول عراقيو دستوريو دراسات كتاب في منشور بحث

 .ٕ٘ٓٓ نيويورك، بويد، مطبعة االولى، الطبعو الجديد، العراقي لمدستور
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 باالسكندريو، المعارف دار االولى، الطبعو الدستوري، القانون عصفور، سعد .ٓٔ
ٜٔ٘ٗ   . 

 النشر دار الدستوري، والقانون السياسيو النظم اهلل عبد بسيوني الغني عبد .ٔٔ
 .ٜٜٚٔ بال،

 المعارف منشأة/  الثالثو الطبعو االداري، القضاء اهلل، عبد بسيوني الغني عبد .ٕٔ
 .ٕٙٓٓ باالسكندريو،

 دار مقارنو، دراسو الدستوري، القضاء اجراءات الشيخ، المطيف .عبدٖٔ
 .ٜٜٛٔالقاىره، العربية، النيضة

 مجمة القوانين، ودستورية الدستور سمو/  البرزنجي الوىاب عبد .عصامٗٔ
 .ٕٓٓٓ ،بغداد،ٕؤ العددان عشر، الخامس المجمد القانونية، العموم
 المقارنو مع مصر في القوانين دستورية عمى الرقابو الباز، السيد .عمي٘ٔ

 .ٕٜٛٔ االسكندريو، المصريو، الجامعات االجنبيو،دار الدستورية باالنظمة
 ،(العامو الدستورية المبادئ) االول الكتاب الدستوري، القانون فكري، .فتحيٙٔ
 .ٜٜٚٔقاىرة،ال العربيو، النيضة دار
 .ٜٚٛٔ بال، النشر دار السياسيو، والنظم الدستوري القانون خميل، .محسنٚٔ
 بال، النشر دار ورقابتيا، السمطات توازن زيد، ابو الحميد عبد .محمدٛٔ

ٕٖٓٓ. 
 .ٜٔٚٔ القاىرة، العربي، الفكر دار الدستوري، القانون ليمو، كامل .محمدٜٔ
 الفكر دار الثانيو، الطبعو العامو، الدستوريو المبادئ حممي، .محمودٕٓ

 ٓ ٜٙٙٔ القاىرة، -العربي
 في الدائم الدستور ودور العراق في القضاء استقالل المحمود، .مدحتٕٔ

 حول عراقيو دراسات كتاب في منشور بحث القضاء، استقالل حماية
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 بويد، مطبعة االولى الطبعو الجديد، العراقي لمدستور اساسيو موضوعات
 .ٕ٘ٓٓ نيويورك،

 الدستوري، والقانون السياسيو النظم في الوسيط الحطيب، احمد .نعمانٕٕ
 .ٕٗٓٓ عمان، والتوزيع، لمنشر الثقافو دار االولى، الطبعو

 ثانيا :ـ الرسائل 

 االمريكيو المتحده الواليات في القوانين ديتورية عمى الرقابو المجد، ابو كمال احمد
 .  ٜٓٙٔ القاىرة العربيو، النيضو مكتبة دكتوراه، رسالة المصري، واالقميم

 ثالثا :ـ البحوث

 تامالت  كتاب في منشور بحث القوانين، دستورية عمى الرقابة معنى الشاوي، منذر. د
 .ٖٕٓٓ بغداد، العدالو، دار منشورات

 الهوامش

 المعارف منشأة والحكومات، الدول السياسيو، النظم شيحا، العزيز عبد ابراىيم. ـ دٔ
 .ٕٙٓٓ  باالسكندريو

 في العامة النظرية الجده، ناجي رعد.د و نعمو زغير كطران.د و المفرجي احسان. ـ دٕ
 .ٜٜٓٔ بغداد، - الحكمو دار مطبعة العراق، في الدستوري القانون

 المتحده الواليات في القوانين ديتورية عمى الرقابو المجد، ابو كمال احمد. ـ دٖ
 .  ٜٓٙٔ القاىرة العربيو، النيضو مكتبة دكتوراه، رسالة المصري، واالقميم االمريكيو

 دار ّيكْن، زىدي محمد لو وقدم حققو السياسيو، والنظم الدستوري، القانون ّيكْن، ـزىديٗ
 .ٕٜٛٔبيروت، - لمنشر ّيكنْ 
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 قضاء ضوء عمى الدستوريو والشرعيو الدستوري القانون الدين، جمال سامي. ـد٘
 .ٕٙٓٓ باالسكندريو، المعارف منشأة الثانيو، العميا،الطبعو الدستوريو المحكمو

 ٛٚشيحا، مصدر سابق ، ص العزيز عبد ابراىيم. د ـٙ

 باالسكندريو، المعارف دار االولى، الطبعو الدستوري، القانون عصفور، سعد. ـ دٚ
 دستورية عمى القضائيو الرقابو في العموش،مثاقفو الجبار عبد سعد. د.   ٜٗ٘ٔ
 اساسيو موضوعات حول عراقيو دستوريو دراسات كتاب في منشور بحث القوانين،
 .ٕ٘ٓٓ نيويورك، بويد، مطبعة االولى، الطبعو الجديد، العراقي لمدستور

 بال، النشر دار الدستوري، والقانون السياسيو النظم اهلل عبد بسيوني الغني عبد. ـ دٛ
ٜٜٔٚ. 

 المعارف منشأة/  الثالثو الطبعو االداري، القضاء اهلل، عبد بسيوني الغني عبد. ـ دٜ
 .ٕٙٓٓ باالسكندريو،

 النيضة دار مقارنو، دراسو الدستوري، القضاء اجراءات الشيخ، المطيف عبد. ـ دٓٔ
 .ٜٜٛٔالقاىره، العربية،

 ٛٚاهلل، مصدر سابق ، ص عبد بسيوني الغني عبد. د ـ ـٔٔ

 العموم مجمة القوانين، ودستورية الدستور سمو/  جيالبرزن الوىاب عبد عصام. ـ دٕٔ
 .ٕٓٓٓ ،بغداد،ٕؤ العددان عشر، الخامس المجمد القانونية،

 مبادئ السالمي، ياسين ميدي. د و بدير محمد عمي.ود البرزنجي عصام. د ٖٔ
 .ٖٜٜٔ بغداد، -والنشر لمطباعو الكتب دار مديرية االداري، القانون واحكام

 باالنظمة المقارنو مع مصر في القوانين دستورية عمى الرقابو الباز، السيد عمي. ـ دٗٔ
 .ٕٜٛٔ االسكندريو، المصريو، الجامعات االجنبيو،دار الدستورية
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 دار ،(العامو الدستورية المبادئ) االول الكتاب الدستوري، القانون فكري، فتحي. ـ د٘ٔ
 .ٜٜٚٔالقاىرة، العربيو، النيضة

 .ٜٚٛٔ بال، النشر دار السياسيو، والنظم الدستوري القانون خميل، محسن. ـ دٙٔ

 .ٖٕٓٓ بال، النشر دار ورقابتيا، السمطات توازن زيد، ابو الحميد عبد محمد. ـ دٚٔ

 ٚٙفكري، مصدر سابق ، ص فتحي. د ـ ـٛٔ

 .ٜٔٚٔ القاىرة، العربي، الفكر دار الدستوري، القانون ليمو، كامل محمد.ـ دٜٔ

 مقارنو، دراسة ،(القضائية الرقابة) االداره اعمال عمى الرقابو ليمو، كامل محمد.د ـ دٕٓ
 .ٜٛٙٔ بيروت، العربيو النيضو دار الثاني، الكتاب

 -العربي الفكر دار الثانيو، الطبعو العامو، الدستوريو المبادئ حممي، محمود ٓ ـ دٕٔ
 ٓ ٜٙٙٔ القاىرة،

 حماية في الدائم الدستور ودور العراق في القضاء استقالل المحمود، مدحت. ـ دٕٕ
 اساسيو موضوعات حول عراقيو دراسات كتاب في منشور بحث القضاء، استقالل
 .ٕ٘ٓٓ نيويورك، بويد، مطبعة االولى الطبعو الجديد، العراقي لمدستور

  كتاب في منشور بحث القوانين، دستورية عمى الرقابة معنى الشاوي، منذر. ـ دٖٕ
 .ٖٕٓٓ بغداد، العدالو، دار منشورات تامالت

 ٜٓالمحمود، مصدر سابق ، ص مدحت. د ـٕٗ

 الطبعو الدستوري، والقانون السياسيو النظم في الوسيط الحطيب، احمد نعمان.ـ دٕ٘
 .ٕٗٓٓ عمان، والتوزيع، لمنشر الثقافو دار االولى،
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 المكتب مصر، في األداري القضاء محكمة قررتيا التي القانونية المبادئ ـ مجموعةٕٙ
  القضيو ،ٜٓ٘ٔ الثانيو، السنو المصري، الدول مجمس في الفني

 ٜٔالمحمود، مصدر سابق، ص مدحت. ـ دٕٚ

Burdeau, Traite de  scince  politique, paris, 1969,T.4 .92ـ       

 الدول ودساتير الميبي لمدستور مقارنو دراسة الدستوري، القانون مرزة، اسماعيل.ـ دٖٓ
 .ٜٜٙٔ بيروت - صادر دار االخرى، لعربيةا

 السنة ،ٖ العدد الحكومو، قضايا ادارة مجمة القانونية، الدولة بدوي، ثروت ٓ ـ دٖٔ
 .ٜٜ٘ٔ الثالثة

 قرار استقالل حماية في الدستور دور الدين، بياء الدين نور داره ـ المستشارٕٖ
 الفساد مكافحة وسبل قراره في تؤثر التي الخارجيو والعوامل الحكم اصدار في القاضي
 حول عراقيو دستوريو دراسات كتاب في منشور بحث القضائي، النظام في االداري

 بويد،نيويورك، مطبعة االولى، الجديد،الطبعو العراقي لمدستور أساسيو موضوعات
ٕٓٓ٘. 

 ألثقافيو الشؤون دار مطابع العراق، في ألدستوريو الجده،التشريعات ناجي رعد. ـ دٖٖ
 .ٜٜٛٔ بغداد، - الجكمو بيت ألعامو،

 دار مطابع الدستوري، لمقانون العامة النظرية الشاعر، طو رمزي. ـ دٖٗ
 .ٕٜٚٔ السياسية،الكويت

 ٓٓٔالشاوي، مصدر سابق ، ص منذر. ـ دٖ٘

 ٘ٗليمو، مصدر سابق ، ص كامل محمد.ـ دٖٙ

 .ٛٚالجده، مصدرسابق ، ص ناجي رعد. ـٖٚ


