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 :الممخص
العناية واالىمية التي  ىكثير ما نسمع بيا في الدساتير ولكن لم تعطالدستور مقدمة  الديباجة أو

عمى نوعين من المبادئ واالحكام ىما الديباجة وتحتوي ، لما تتضمنُو من مبادئ واحكام،تستحقيا
احكام شكمية، واحكام موضوعية، فاإلحكام الموضوعية ليا نفس القيمة والقوة اإللزاميةلممواد الدستور 

بإمكان المحكمة االتحادية العميا اصدار  نفسو، فإن مخالفتيا تعني مخالفة احكام دستورية، ومن ثم
احكامياوقرارتيا استنادًا الى األحكام والمبادئ الواردة في ديباجة الدستور وأن االمتناع عن تطبيق تمك 
القرارات يعرض الممتنع الى المسائمة الجزائية وفق احكام قانون العقوبات والنظام الداخمي لممحكمة، 

دستور تتمتع بحماية جزائية، باإلضافة الى الحماية الدستورية المتمثمة وبذلك فإن احكام ديباجة ال
 بالجزاء المنظم والجزاء المرسل.

 الكممات المفتاحية: )مبادئ الديباجة، حماية جزائية لمديباجة(.
Criminal protection of principles Preamble to the 

Constitution 

BasimOudahWran                             Dr. Aqeel Aziz Oudah 

Dhi Qar University / College of Law 
 

: Abstracts 

The preamble or the introduction to the constitution we often hear 

about in constitutions, but most of the books that dealt with the 

subject of the constitution did not give it the care and importance 
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it deserves. The preamble contains two types of principles and 

provisions, some of which are formal, and some are objective. 

Violating them means violating constitutional provisions, and then 

the Federal Supreme Court can issue its rulings and decisions 

based on the provisions and principles contained in the preamble 

to the constitution, and that refusing to implement those decisions 

exposes the abstainer to criminal accountability in accordance 

with the provisions of the Penal Code and the internal system of 

the court, and thus the provisions of the preamble to the 

Constitution enjoy protection Penal, in addition to the 

constitutional protection represented by the organized penalty and 

the sent penalty. 

Keywords: (principles of the preamble, penal protection of the 

preamble). 

 :المقدمة
 أن معظم الدساتير في العالم تبدأ بقسم يسبق المواد واالحكام الرئيسية ليا يسمى

باإلضافة الى عدد من  ،الديباجة مقدمة عامة تتضمن فمسفة النظام السياسيو الديباجة، 
نيا وأالمبادئ أو االسس أو االىداف أو عمل بعض االحكام او التوجيات الدستورية 

تحتوي عمى نوعين من  وىي1تمثل بمجموعيا ايجازًا ألغمب منطمقات الدستور ومرتكزاتوُ 
 الموضوعية ليا نفس اإلحكامفالمبادئ واالحكام منيا احكام شكمية، ومنيا موضوعية، 

ومن ثم بإمكان المحكمة االتحادية العميا االستناد الييا في قراراتيا،  2رقيمة الدستو قوة و 
كما أن قانون العقوبات يحمي كاًل من حقوق المجني عميو والمصمحة العامة بحكم 
الضرورة االجتماعية التي تتطمب ىذه الحماية، ويفرض الجزاء الجنائي المناسب الذي 

ي الحدود المنطقية التي ينبغي أن تكون إطارًا لو، وكل ذلك يتم يتسم بالمعقولية، وال يناف
من خالل معايير ينص عمييا الدستور تتمثل في ضمانات يتعين عمى المشرع العقابي 

كما أن عدم تنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم المختصة يعرض  3االلتزام بيا
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ام قانون العقوبات، وىذا دليل االشخاص الى اتخاذ االجراءات الجزائية بحقيم وفق احك
 يكفي ألثبات الحماية الجزائية لممبادئ الواردة في الدستور وديباجتو.

 
 .اواًل: أهمية البحث

دراسة ومعرفةاالحكام الموضوعية ا عدم ميىأ تكمن أىمية البحث في عدة أمور من
القيمة الواردة في ديباجة الدستور رغم أنيا تحتوي عمى احكام موضوعية فما ىي 

القانونية ليذه االحكام؟ وما ىو الجزاء المترتب جراء مخالفتيا؟وما ىو الجزاء الجنائي 
 لذلك؟
 نطاق البحث.ثانيًا: 

المبادئ القانونية الواردة في ديباجة الدستور والقيمة ينحصر نطاق بحثنا في بيان 
 القانونية ليا وبيان الحماية الجزائية المقررة جراء مخالفتيا. 

 إشكالية البحث ثًا: ثال
تبرز اشكالية البحث من خالل القيمة القانونية لألحكام والمبادئ الموضوعية      

الواردة في ديباجة الدستور وىل توجد حماية قانونية مقررة ليا في ظل غياب النص 
 القانوني؟

 : منهجية البحث رابعاً 
نظرًا لطبيعة اإلشكالية المطروحة وتحقيقًا لميدف المنشود كان من األنسب لبحثنا 
االعتماد عمى المنيج التحميمي بصفة أساسية وذلك من خالل تحميل المبادئ 

المتعمقة بموضوع البحث والوقوف عمى المراد منيا  والجنائية الدستوريةوالنصوص 
 .واالسترشاد براي الفقو
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 حثخامسًا: خطة الب
ارتأينا تقسيم بحثنا ىذا الى مطمبين يتضمن المطمب األول تعريف الديباجة وبيان      

القيمة القانونية لممبادئ واالحكام الواردة فييا، بينما نوضح في المطمب الثاني إشكالية 
 الجزاء في القواعد الدستورية ومبادئ الديباجة. 

 المطمب األول 
 القانونية لمبادئها والقيمةالديباجة 

ترد الديباجة عادًة متضمنة مجموعة من االحكام والمبادئ الدستورية التي تيتم         
بيا الشعوب إذ عادًة ما تكون ضمن المبادئ التي ال يختمف عميا أبناء الشعب، فقد 

منيا )انتياج  2005وردة عدة احكام ومبادئ في ديباجة دستور جميورية العراق لسنة 
التداول السممي لمسمطة، وتبني أسموب التوزيع العادل لمثروة، ومنح تكافؤ الفرص،  سبل

االحكام وسنتناول في ىذا المطمب تعريف الديباجة في فرع أول ومن ثم 4... الخ(
 الواردة فييا في فرع ثان وكما يمي: والمبادئ

 
 الفرع األول

 التعريف بالديباجة ومبادئها
 تعريف الديباجة.أواًل: 

ج بابي  وجمعُو ديابيج أود  فارسٌي معرُب، ِر بالكس  الٌديباج ج  بٌ من الفعل د  . الديباجة لغةً 
أي  ُض االر   مطرُ ال   بج  ويقال د   ،نزييٌ والت   نقُش بج يعني ال  ود   5نتان تعني الخدا  باج  والديِ 

 حمتُو حريرٌ ول   داهُ ياب س  رب من الثِ ض   يابيجُ والد   زىرت  أو  رت  قاىا فأخض  بمعنى س  
تحتٌو ويقال لكالمُو وشعرُه وكتابتُو تعني فا   وديباجة الكتابُ  سن بشرتوِ حُ  وديباجة الوجوُ 
ي اسموب حسن وفي القضاء ما يصدر بو الحكم من ذكر المحكمة ،أديباجة حسنة
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ومكانيا وقضاتيا وتاريخ صدور الحكم، وفي القانون الدولي، ديباجة المعاىدة مقدمة 
 6الى عقدىا غراض التي دعت  تتضمن ذكر الدواعي واال

الديباجة مقدمة عامة تتضمن فمسفة النظام السياسي التعريف االصطالحي لمديباجة.
و عمل بعض االحكام او أو االىداف أباإلضافة الى عدد من المبادئ أو االسس 

نيا تمثل بمجموعيا ايجازًا ألغمب منطمقات الدستور وأالتوجيات الدستورية 
تكون في كثير من االحيان انعكاسًا لفمسفة المجتمع ولممتغيرات نيا وأ7ومرتكزاتوُ 

السياسية واالجتماعية وغيرىا من التغيرات التي يموج بيا المجتمع  وتكون كذلك 
وتتضمن بيان المقصود من وضعو وىدف كتابتُو مع  8انعكاسًا لطريقة وضع الدستور

ن قام بكتابتُو وتشكل االىداف تحديد موجز لشكل ىذا الدستور واحكامُو وتحديد ىوية م
الموجودة في الديباجة سبب وجود الدستور الذي من اجمُو التزم الشعب بصورة جماعية 

جزء من الدستور تعنى بالبرنامج السياسي وااليدلوجي  ،وىيفي امتثالُو ليذا الدستور
ن إدستورية تجري االستعانة بيا في تفسير المواد الإذ ليا اىمية قانونية كبيرة و لمدولة 

 9حصمت اشكاالت
صورة موجزة )أن نعرفيا بأنيا يمكن لنا تعريف الديباجة لمن خالل االيجاز المتقدم 

يسعى لتحقيقيا  ذيلممنطمقات والمرتكزات والمبادئ واالسس الدستورية واالىداف ال
واحكام تيدف الى مبادئ احتواءىا لغاية الشعوب من خالل تعبير عن الدستور وىي 

ىي بمثابة نقطة المقاء التي تتحد من و العدل والمساواة والتنمية الديمقراطية  يققحت
ساس لمنطمق أخالليا الشعوب الحتراميا المبادئ العامة التي تحتوييا الديباجة وىي 

الوحدة والعيش بسالم بين الشعوب عمى الصعيد الداخمي واالقميمي والعالمي ألنيا تأتي 
 (ى الشعوببالمبادئ التيتكون مقدسة لد
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 ثانيًا: أحكام ومبادئ الديباجة 
تحتوي الديباجة عمى مجموعة احكام تنقسم الى قسمين رئيسين ىما       

 وكما يمي:الموضوعية واالحكام االحكامالشكمية 
ن ىذا القسم من االحكام الواردة في الديباجة ىو شكمي صرف إذ أ .االحكام الشكمية 

يتضمن ىوية من قام بكتابة الدستور ويبين ان كان من كتب الدستور فردًا حاكمًا أو 
ال تأتي اسماء من كتب الدستور في الديباجة  إذ و أن كان الشعباالشخاصأمجموعة 

اخرى فقد تأتي لتعتمد ذكر  بصورة متشابية أو متناسقة بل تختمف من ديباجة الى
اسماء حكام االقاليم المنضوية في االتحاد والمكونة لُو باإلضافة الى موافقة الشعب عن 

أو رئيسًا مع حاكمًا وقد ُتصرح  الديباجة بإسم الحاكم سواء كان ممكًا  10ذلك االتحاد
كثر شيوعًا أما الطريقة اال 11اعالن لموافقة الشعب المزعومة أو الحقيقية عمى الدستور

بين دساتير دول العالم والتي اخذت تتسع في العصر الحديث فيي أن تأتي الديباجة 
 12بإسم الشعوب وىذا ما اخذت بو غالبية دساتير الدول الديمقراطية

يتبين بأن ىذا القسم من البيانات التي ترد في ديباجة الدستور وتوضح  وبذلك       
ُكل البعد عن االحكام الموضوعية واالساسية وال يمكن ىوية من قام بكتابتُو ىي بعيدة 

لكن ، ليذا القسم ان يقوم بدور ايجابي مكمل أو مفسر لألحكام الواردة في نص الدستور
 .لتحديد طريقة وأسموب ظيور الدستور الى الوجود وُ يمكن ان يستفاد من

دعت الى كتابة ىذه االحكام ىي التي تحدد االسباب التي أن  0االحكام الموضوعية
العديد من  الديباجة فين أالدستور واألىداف المبتغاة منُو أو موضوع وىدف الدستور و 

الدساتير تتضمن الى جانب االحكام الشكمية بعض المبادئ العامة التي قد تكون 
غامضة ال تفيد معنى االلزام في شيء، وفي مثل ىذه الحاالت يمكن القول بأن محتوى 

االمر يختمف عندما تتخذ الديباجة  تُيوالزاميتُو، إذ أنصياغ حيث قوت   الديباجة يقل من
ال يمكن في مثل ىذه  الحالة االنتقاص فشكاًل دقيقًا وتحتوي أحكامًا واضحًة وصريحة 
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من قيمتيا لمجرد ورودىا في الديباجة ال في متن الدستور وبعبارة اخرى فأن قوة 
غوية ومن درجة نفاذ المحتوى، ال من المحل االحكام تأتي من الدقة في الصياغة الم

المغة  عتبارابيان  عمى سبيل المثالالواردة فيو أو من الصورة التي وضعت فييا، ف
وانما اتى في 1996عام العربية  الرسمية لممممكة المغربية لم يأتي في متن دستور 

ا أينما فاألحكام الواضحة تفرض نفسي13الديباجة وبشكل صريح ال يقبل معُو الشك
وجدت واالحكام غير الواضحة وغير القابمة لمتنفيذ تبقى دون تطبيق حتى وان وضعت 

في حين أن االلتزام الواضح يحتفظ بقوتُو سواء ورد في الديباجة نفسُو، في متن الدستور 
وقد تبدو اىمية الديباجة بشكل جمي عند احتوائيا ، او في اي محل أخر من الدستور

بالنسبة لُو، وليذا تحرص الشعوب  الثوابتمة التي يعتبرىا الشعب من عمى المبادئ العا
عمى أبرزاىا وتجسيدىا في مقدمة الدستور واعطاءىا المزيد من التفصيالت في مواد 
الدستور باإلضافة الى ذكرىا في الديباجة، ومن المبادئ التي ترد غالبًا في مقدمة 

معين وقد تأتي الديباجة لتحظر عمل 14مياحتراكيفية االدساتير ىي الحقوق والحريات و 
كما تُبين الديباجة التزام الشعب ببذل الجيود  15قيام الحرب اعمال العنف أو منعك

باإلعالن العالمي لحقوق لتزام االلتحقيق بعض االىداف الذي تتضمنيا أو تنص عمى 
عمييا باإلضافة االنسان أو بعض المواثيق واالتفاقيات االقميمية أو الدولية التي توافق 

 16الى تحديد ىوية الدولة الدينية
يتضح مما تقدم ان الديباجة تشكل جزءًا من الدستور ال يمكن فصمُو، رغم أنيا تختمف  

 لمكممة،عنُو في دقة محتواه فعالوًة عمى احتوائيا عمى احكام قانونية بالمعنى الدقيق 
وىدفُو وبعبارة اخرى  بين موضوعوُ تفأنيا تستخمص روح نصوص وعبارات الدستور و 

   0يمكن اعتبارىا مصدرًا لاللتزامات الدستورية 
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 الفرع الثاني 
 القيمة القانونية لمبادئ الديباجة.

ظيرت مشكمة القيمة القانونية لديباجة الدستور في فرنسا ابان البحث في قضية يتعمق 
محكمة السين عام  قراروكان بمناسبة  1946الحكم فييا عمى مقدمة دستور عام 

بإبطال شرط ينص عمى فسخ وصية جدة لحفيدتيا حال زواجيا من ييودي  1947
ن الشعب الفرنسي يعمن مجددًا )أدستور التي تنص عمى اللتعارض الشرط مع مقدمة 

أن كل الناس دون تمييز لمجنس أو الدين أو العقيدة ليم كافة الحقوق والتي تكون 
دلى مجمس الدولة الفرنسي بدلوه في الموضوع مؤكدًا إذ أ17(مقدسة وغير قابمة لمتنازل

من  1950عام  القضاءعمى الطبيعة القانونية الممزمة لمقدمة الدستور، فمم يتردد 
ألبطال التصرفات التي تخالفيا، وفي  1946االحتكام الصريح الى ديباجة دستور عام 

ية البرلمان وكان ىذا عرض عمى المجمس الدستوري مشروع قانون وافق عم 1971عام 
بيد ان ىذا  ،المشروع ييدف الى ادخال بعض التعديالت عمى قانون الجمعيات

المشروع كان من شانُو ان يقيد حق تكوين الجمعيات، إذ يجب ان يخضع انشاء 
الجمعية وفقًا لمشروع القانون المقدم لرقابة قضائية مسبقو، وىذا يمثل تقييدًا لحرية 

ا دفع المجمس الدستوري الى الحكم بعدم دستوريتو لمخالفتُو ديباجة تكوين الجمعيات مم
 195818دستور 

وبذلك فإن القضاء الفرنسي أول من نظر في مخالفة مبادئ واحكام ديباجة الدستور     
 كما لمفقو عدة اراء حول الموضوع منيا:

ن لمديباجة قيمة قانونية تفوق ذىب الىأالرأي األول: الديباجة أعمى من الدستور.
القواعد الدستورية وتعموىا وقد أدى ىذا القول الى تقسيم القواعد القانونية في الدولة الى 

القواعد التي تتضمنيا الديباجة في اعالىا ثم يمييا الدستور ثم في  درجات،ثالث 
جد تبعًا لمبدأ تدرج مردود إذ ال يو  إال أن ما خمص اليو ىذا الرأيالعادي،النياية القانون 
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األولى تحتميا  القوانين الدستورية بينما الثانية قواعد اعمى من الدستورفالمرتبة القوانين 
القوانين العادية، فميس ىناك ما يعموا الدستور في المرتبة ومن ثم فال يمكن ان تقر 

رأي ذا الوقد لقي ى، لديباجة الدستور بصفة القوانين التي تعمو او تسمو عمى الدستور
ال يذكر باإلشارة  أنوُ معارضة شبو أجماعية من جانب فقياء القانون الدستوري حتى 

ابان الفقو عن  الموضوع، وقدعرض ليذا يتم التولو عمى سبيل التمميح عندما اليو 
كانت السمطة التأسيسية االصمية ممثمة في  إذابالقول  ىذا الرأيالتناقض الذي وقع فيو 

ىي التي وضعت ديباجة الدستور فيي ايضًا التي وضعت الدستور  ،الوطنيةالجمعية 
فعمى أي أساس تكون إرادة ىذه السمطة في الحالة األولى وىي تضع الديباجة أعمى 

 19واقوى من ارادتيا ذاتيا في الحالة الثانية وىي تضع الدستور
المبادئ  نالىأذىب قانونية.الديباجة مجرد مبادئ فمسفية ليس لها قيمة  الرأي الثاني:

التي تضمنتيا الديباجة ليس في حقيقتيا سواء مبادئ فمسفية مجردة من اية قيمة قانونية 
فيي ال تتمتع بصفة االلزام التي تتمتع بيا قواعد القانون الوضعي فيي ال تخرج عن 

 20كونيا مجرد اىداف وامال يسعى من وضعوا الدستور الى تحقيقيا والوصول الييا
مردود لما يتضمنو من تجاىل لطبيعة الجمعيات  لرأيب الية ىذا ان ما ذىأعمى 

التأسيسية حينما تتدخل فيي تضع قواعد قانونية يعني قواعد دستورية لكي تنفذ في 
 .الدولة دون ان تضع فتاوى او اراء فقيية فسمفية مجردة من أي قيمة الزامية

عمى الديباجة التصنيف  رأيأنكر ىذا الالعادية.الديباجة لها قوة القوانين  الرأي الثالث:
الدستوري والحقيا بالقوانين العادية انطالقًا من فكرة أساسية انيا لو كانت عمى قدر من 

 بالقواعد الدستوريةاألىمية والعمو لتمت اإلشارة الييا في شكل قواعد موضوعية وألحقت 
و اتجاه مردود ألنو فيو كسابقاتو لم يسمم من النقد في رأيوىذا ال 21بقدسيتياوتمتعت 

لم تأخذ شكل القواعد  بشرطوليس ،اسقاط من قيمة الديباجة القانونية وتنزيل من مرتبتيا
 22بل كثير منيا جاءت عمى شكل تسمسالت شبييو في المواد الدستورية
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في  األول قد غاال الرأيكان  إذاالدستورية.الديباجة لها قوة النصوص  الرأي الرابع:
ذاحينما جعل لمديباجة قوة أعمى من  تطرفوُ  االتجاىين الثاني  أنصاركان  الدستور، وا 

الثاني الرأي إذ بدت في نظر  لمديباجة،والثالث قد غالو ايضًا في اىدار القيمة القانونية 
الثالث انيا  رأيوفي نظر ال القانونية،مجرد امال ومبادئ فمسفية مجردة من القيمة 

وسطًا بين  اً الرابع الى الوقوف موقف الرأيذىب  مجرد قوانين عادية فقد
 23الديباجة قوة قانونية تعادل قوة النصوص الدستورية ىالماضيةفأعطآلراءا

وفي رأينا فان ىذه المبادئ العامة الواردة في ديباجة الدستور ال يمكن فصميا عن 
لوثيقة القواعد الموضوعية او القواعد الدستورية فيي جزء أساسي ال يتجزأ من ا

الدستورية وتتمتع بذات الحجية وال يصح ان تضفي عمييا قيمة قانونية اعمى من 
الديباجة جزء ،وأن لياالقانون العادي او جعميا ال قيمة  مصافالدستور او اعتبارىا في 
 وااللزام. االثروليا نفس قوة النصوص الدستورية في  ال ينفصل من الدستور

 
 المطمب الثاني

 إشكالية الجزاء في قواعد الدستور ومبادئ الديباجة 
من المؤكد أن الجزاء ىو الوسيمة الفعالة لضمان احترام القواعد القانونية        

والمبادئ واالحكام، إذ لوال وجود الجزاء في القواعد القانونية، لكانت مجرد إرشادات 
إذا احبوا، فالجزاء ىو الوسيمة ونصائح يمكن لألشخاص اتباعيا إن شاءوا، أو مخالفتيا 

الذي يقررىا القانون لمضغط عمى األفراد لغرض احترام ما تحتوي عميو القواعد 
القانونية، من خالل كبح االرادات العاصية بالقوة المادية، وسنقوم بتوضيح طبيعة 
القواعد الدستورية ومدى توفر عنصر الجزاء لمخالفتيا من خالل الفرع األول في ىذا 

في الفرع الثاني  مخالفة أحكام ديباجة الدستور مترتبة عمىالجزاءات اللمطمب ومن ثم ا
 وكما يمي: 
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 الفرع األول 
 القاعدة الدستورية وجزاء مخالفتها

من الواضح أن كل قاعدة قانونية تخص النظام العام فيي قاعدة آمرة يترتب عمى     
مخالفتيا جزاء مادي توقعُو السمطة العامة عمى كل من يخالفيا، وبذلك فإن القواعد 
الدستورية بما انيا تمثل إرادة المجتمع العميا، فان تجاوز ىذه القاعدة يستوجب الجزاء، 

طبيعة القواعد الدستورية، وسوف نقوم بتوضيح طبيعة القواعد ولقد اختمف الفقو في 
 الدستورية أواًل ومن ثم الجزاء المترتب عمى مخافة القاعدة الدستورية وكما يمي:

 
 .طبيعة القاعدة الدستوريةأوال: 

اختمف الفقو في طبيعة القواعد الدستورية، مما أدى الى ظيور مذاىب شكمية تمثمت 
 .اإلنكميزية، ومذاىب موضوعية تمثمت في المدرسة الفرنسيةفي المدرسة 

. تعتمد ىذه المدرسة في تحديد مدى طبيعة القواعد القانونية المدرسة اإلنكميزية -1
والزاميتيا عمى مدى توفر العنصر الجزائي المتمثل في االكراه المادي الذي تضمن 

ذه النظرية يكون المصدر الوحيد السمطة العامة توقيعُو بما ليا من وسائل، فوفقًا لي
لمقانون التشريع فقط، وال تعد قواعد القانون الدستوري قواعد قانونية، ألنيا ال ترتبط 

 24بجزاء مادي، وال عبرة في الجزاء المعنوي
. يرى أنصار ىذه المدرسة بأن ينبغي االعتداد بالجزاء المعنوي المدرسة الفرنسية -2

ء يتمثل في رد الفعل االجتماعي، وبذلك كل قاعدة ليا الن كل قاعدة تحتوي عمى جزا
جزاءىا وأن كان االختالف بين القواعد القانونية يبدوا واضحًا من حيث ذلك الجزاء 
الذي يبدأ من المعنوي المتمثل في ردة الفعل االجتماعي إلى العقاب الجسماني الذي 

ار ىذه المرسة يقرون بان توقعُو السمطة العامة في الدولة، وعميو فإن أصحاب وأنص
 25بأن قواعد القانون الدستوري ىي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح
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 .أنواع الجزاء في القواعد الدستوريةثانيًا: 
مخالفة قاعدة من  الدستور بمعناىالعام عندالجزاء الذي ينظمو  وىوالمنظم:الجزاء  -1 

فعمى سبيل المثال أن الدستور يمنح السمطات فرض رقابتيا عمى  الدستورية،قواعده 
ما  إذافالسمطة التشريعية تستطيع ان تقوم بسحب الثقة من الحكومة البعض،بعضيا 
تستطيع ان تعمد الى حل البرلمان إذا ما  األخرىالتنفيذية ىي الدستور،والسمطةخالفت 
قابة الغاء القوانين الصادرة عن القضائيةتستطيع ان تفرض ر  الدستور،والسمطةخالف 

 26المخالفةكانت مخالفة لقاعدة دستورية كجزاء لتمك  إذاالسمطة التشريعية في حال ما 
نجده منظم في صمب الوثيقة  الالجزاء  وىذا:أو غير المنظم المرسلالجزاء  -2

ما تفرضو الرقابة  الدستور،ومثالوفيمكن ان يقع عمى السمطةالتي تخالف  الدستورية،
غير الرسمية عمى عمل سمطات الدولة كالرقابةالسياسية ممثمة بالضغط الشعبي 

 27واالنتفاضاتوغيرىاوالعصيان المدني  واالضطرابات،والمظاىرات،
 بعد اصدار الحكم.ثالثًا: الجزاءات

تمحقيا أن احكام القضاء العادية أو االبتدائية الصادرة من مختمف درجات المحاكم لم 
اية حصانة إجرائية مادام الحكم قاباًل لمطعن بطرق الطعن العادية وتسمى ىذه القوة 

بينما احكام القضاء الدستوري تصدر من أعمى درجات المحاكم وتعد  28التنفيذية الوقتية
غير قابمة لمطعن، كونيا باتة وممزمة ونيائية، واليدف من ذلك ىو تحقيق االستقرار 

الحقوق والمراكز  ريؤدي الى عدم استقراية، الن عدم استقرار الحكم لألحكام الدستور 
، فضال عن اإلشكاالت التي تظير وال يمكن التغمب عمييا فيما لو تم القانونية المكتسبة

يمنح القانون الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية حجية و  29الغاء الحكم بعد التنفيذ
إحكام القضاء و تحقيق ىيبتو و منع إصدار ضمانا الستقرار  بوالشيء المقضي 
و يحرم عمى السمطة التنفيذية إن تجعل من المنازعة التي حسميا  ،اإلحكام المتضاربة

الحكم القضائي محال لممنازعة بعد إن قال القضاء كممة الفصل فييا و ليذا وجد مبدأ 
ذ اإلحكام القضائية كميا قد يتم االمتناع عن تنفي أنوإال  ،حتمية تنفيذ اإلحكام القضائية

أو جزئيا أو عرقمة تنفيذىا أو تأخير تنفيذ الحكم القضائي و إن عرقمة تنفيذ اإلحكام 
القضائية يؤشر وجود مخالفة  لمقانون و يشكل انتياكا الستقالل السمطة القضائية 
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 وقد كفل القانون لممتضرر من عدم تنفيذ الحكم بوويمثل إىدارا لحجية الشيء المقضي 
ويمنع التعسف في االمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي و تثار المسؤولية الجنائية بحق 

وكذلك المسؤولية المدنية وتنص القوانين العقابية  30الممتنع عن تنفيذ إحكام القضاء
اإلحكام القضائية وتقرير العقوبة لو وقد  ذعمى تجريم أي فعل من شانو عرقمة تنفي

اإلحكام القضائية في الفصل الثالث من الباب الخاص وردت جريمة عرقمة تنفيذ 
المعدل إذ  1969لسنة  111بالجرائم المخمة بواجبات الوظيفة من قانون العقوبات رقم 

)يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بإحدى ىاتين العقوبتين و ( عمى أن329/1نصت المادة)
تعطيل  األوامر  كل موظف أو مكمف بخدمة عامة استغل سمطة وظيفتو في وقف أو

الصادرة من الحكومة أو إحكام القوانين و األنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من 
إحدى المحاكم أو أية سمطة عامة مختصة...( إما الفقرة الثانية من المادة ذاتيا فقد 
جاء فييا  بان)يعاقب بالعقوبة ذاتيا كل موظف أو مكمف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ 

ادر من إحدى المحاكم أو من أية سمطة عامة بعد مضي ثمانية أيام حكم أو أمر ص
 31عمى  إنذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو األمر داخال في اختصاصو(

لمموظف الذي يمتنع عن تنفيذ  ةالتأديبيباإلضافة إلى المسؤولية المدنية والمسؤولية 
 . اإلحكام القضائي

 
 الفرع الثاني

 الجنائية لمخالفة أحكام ديباجة الدستورالجزاءات 
أن تعرفنا عمى القيمة القانونية لممبادئ الواردة في ديباجة الدستور إذ أصبح من بعد 

العميا قراراتيا استنادًا الى المبادئ الواردة في  ةالممكن أن تصدر المحكمة االتحادي
استند فييا الى  ديباجة الدستور، وقد سبق لمقضاء الفرنسي أن أصدر عدة قرارات

في المممكة المغربية  عميافي قرار لممحكمة الو 32المبادئ الواردة في ديباجة الدستور
الصندوق الوطني لمضمان  بإلزامت( قضت المحكمة  99/ 1040ممف  1059)بالعدد

درىم لفائدة المدعي كتعويض عن الضرر الذي لحقُو من  (5000) االجتماعيبأداء بممغ
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بالمغة العربية واعتبرت  ينالمواطنأحد جراء رفض الصندوق المدعى عميو مراسمة 
الذي تنص ديباجتو  1996عام المحكمة المراسمة في غير المغة العربية خرقًا لدستور 

 33عمى ان المغة العربية ىي المغة الرسمية لمبالد
ذلك فإن اصدار أي قانون يتعمق بالثروة وينظم توزيعيا بشكل مخالف لممبدأ وب        

التي نصت عمى )وتبني التوزيع  2005الوارد في ديباجة دستور جميورية العراق لسنة 
أو عمى األقل الغاء  ءفأن مثل ىكذا قانون يكون حتمًا مصيرُه اإللغا 34العادل لمثروة(

في ديباجة الدستور وبالتالي نكون أمام قرار صادر من  الفقرة التي تخالف المبدأ الوارد
المحكمة االتحادية العميا بات وممزم لمسمطات واألشخاص كافة، يتعرض من يخالفُو 
الى المسائمة الجزائية، وقد بين قانون العقوبات العراقي أن فعل امتناع موظف أو 

فق أحكام المادة مكمف بخدمة عامة عن تنفيذ االحكام القضائية يشكل جريمة و 
 1( من النظام الداخمي لممحكمة االتحادية العميا رقم 36وكذلك نص المادة ) 35(329)

التي تنص عمى )قرارات المحكمة باتة وممزمة لمسمطات واالشخاص كافة  2022لسنة 
وال تقبل الطعن باي طريق من طرق الطعن وتنشر القرارات التي تقضي بعدم دستورية 

مة والقرارات األخرى التي ترى المحكمة نشرىا في الجريدة الرسمية القوانين واألنظ
لذلك  36والموقع االلكتروني لممحكمة، ويعرض الممتنع عن تنفيذىا لممسائمة الجزائية(

فأن أي من الجيات إذ صدرت احكام قضائية باتة وامتنع الموظف المختص عن 
( من قانون 329المادة ) التنفيذ عندىا تحرك الدعوى الجزائية ضدُه وفق احكام

العقوبات، كون القضاء كان وال يزال ىو السبيل الوحيد لضمان حقوق االفراد وحرياتيم، 
ن الحكم الصادر من القضاء و  يعتبر عنوانا لمحقيقة القانونية فال مجال الدستوري ا 

ن لمناقشتو أو تعديمو أو تبديمو أو االمتناع عن تنفيذه من بقية السمطات األخرى و إ
ن الحق  المشرع العراقي اعتبر جريمة عرقمة تنفيذ اإلحكام القضائية من الجنح وا 
المتنازع عمية سواء بين اإلفراد أو بين احدىم والسمطة التنفيذية أو أية جية أخرى يكون 
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المتنازعة لمضمونة  اإلطراقمنتييا بصدور الحكم القضائي و ليذا  ينبغي إن تنصاع 
كما اننا نكون امام مخالفة لمقانون من نوع اخر  37ع في صحتودون إن تناقشو أو تناز 

عند تنفيذ االحكام القضائية تنفيذًا ناقصًا إذ تعمدت  السمطة التنفيذية الى مضمون القرار 
القضائي مخالفة لمحتواه القانوني وعدم التزاميا فيو، ومثال عمى ذلك ما جاء من 

الذي ألغى قرار  201738/اتحادية/57لمرقم مخالفة لقرار المحكمة االتحادية العميا ا
اال أن الييأة العامة لمكمارك 199439لسنة  120مجمس قيادة الثورة المنحل رقم 

امتنعت عن استالم المودعين عمى ذمتيا من دائرة اإلصالح المختصة وابقتيم مودعين 
يم متجاىمة في مديرية الشرطة المختصة، كونيم لم يسددوا مبالغ الفرامات المترتبة بذمت
لسنة  120قرار المحكمة االتحادية العميا الذي ألغى قرار مجمس قيادة الثورة رقم 

خالء  1994 فكان األولى منيا اتباع نص القانون وااللتزام بمضمون الحكم القضائي وا 
وعمى المؤسسات العقابية مراعاة ذلك تطبيقا 40سبيل المحكومين ومن ثم مالحقتيم مدنياً 

ال تعرضت لممسألة  ألحكام القرار الصادر من المحكمة االتحادية العميا انف الذكر، وا 
إلغاءه، يعد باتا وممزما لكافة المحاكم وجميع المؤسسات والسمطات في كون 41القانونية

( من دستور جميورية العراق والمادة 94الدولة العراقية، استنادا ألحكام المادة )
( من 36والمادة ) 2005لسنة  30ة العميا رقم /ثانيا( من قانون المحكمة االتحادي5)

وبخالفو نكون إزاء فعل  2022لسنة  1النظام الداخمي لممحكمة االتحادية العميا رقم 
 . ( من قانون العقوبات329يمثل اركان الجريمة المنصوص عمييا في المادة )

جة الدستور وان وبذلك تتضح الحماية الجزائية المقرة لممبادئ واالحكام الواردة في ديبا
كانت ىي في حقيقة األمر حماية غير مباشرة إذ انيا تكون من خالل حماية االحكام 

العميا وعدم المساس بسالمتيا وتعريض  ةالقضائية الصادرة عن المحكمة اإلتحادي
 الممتنع عن تنفيذىا لممساءلة الجزائية.
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 .اخلامتة
لممبادئ واالحكام الواردة في ديباجة  الحماية الجزائيةبعد أن انتيينا من بحث موضوع 

كان لزامًا عمينا أن نبين ثمرة البحث من خالل استعراض النتائج التي توصمنا  الدستور
 الييا والتوصيات وكما يمي:

 
 أواًل: النتائج.

الديباجة جزء ال يتجزأ من الدستور وأن المبادئ واالحكام التي ترد فييا  -1
 نفس قوة والزامية مواد الدستور.   وخصوصًا االحكام الموضوعية ليا

بإمكان المحكمة االتحادية العميا االستناد في احكاميا الى المبادئ واالحكام  -2
 الواردة في ديباجة الدستور، في حال عدم وجود نص دستوري. 

كما أن قرار المحكمة االتحادية العميا في حال صدورُه استنادًا الى المبادئ  -3
تور يكون بات وممزم لمسمطات كافة وبالتالي يتعرض الواردة في ديباجة الدس

من يتعمد عدم تطبيقُو الى المسائمة الجزائية طبقًا لقانون العقوبات العراقي 
 والنظام الداخمي لممحكمة االتحادية العميا.

 
 ثانيًا: التوصيات 

نتمنى عمى المحكمة االتحادية العميا عدم التردد في اصدار قراراتيا استنادًا  -1
 لألحكام والمبادئ الواردة في ديباجة الدستور.  

ضرورة االلتزام في المبادئ واالحكام الواردة في ديباجة دستور جميورية العراق  -2
  2005لسنة 
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ى عدم التردد فيتطبيق ندعو القضاء العراقي المع كل ما توصمنا اليو من نتائج  -3
المعدل عمى  1969لسنة  111( من قانون العقوبات رقم 329نص المادة )

كل من يخل في تطبيق احكام القضاء ومنيا قرارات المحكمة االتحادية العميا، 
 سواء كانت مستندة في حكميا الى ديباجة الدستور أم مواده. 

 
 اليوامش 

                                                           
عمي ىادي عطية الياللي، النظرية العامة في تفسير الدستور، مطبعة  0د -1

 84، ص 2009االجراس، بغداد، 
المبناني، بيروت، الدار الجامعة، د. إبراىيم عبد العزيز شيحا، النظام الدستوري  -2

 194، ص1983
، دار الشروق، القاىرة، 2د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط -3

 5، ص2002
 2005ينظر ديباجة دستور العراق لسنة  -4
، بيروت، دار 3محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ط -5

  187، ص2008المعرفة ،
، ص 1989، تركيا، دار الدعوة، 1أبراىيم مصطفى واخرون، المعجم الوسيط، ج -6

269  
 84، ص مصدر سابقعمي ىادي عطية الياللي،  0د -7
حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية  0د -8

 53، ص2009المعاصرة، دار الثقافة، عمان،
، مالحظات سريعة عن الدستور وديباجتُو، بحث وىاب عبد الرزاق الجبوري 0د -9

تاريخ  https://www.gilgamish.org/articles/page/1009منشور في الموقع 
 2/8/2022الزيارة 

 المعدل 1971ينظر ديباجة دستور االمارات العربية المتحدة،  -10

https://www.gilgamish.org/articles/page/1009
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  2002وكذلك دستور مممكة البحرين، 0 2004باجة دستور دولة قطر، ينظر دي -11
  2007ينظر ديباجة الدستور الياباني المعدل لسنة  -12
، إذ تنص عمى أن ممغىال 1996انظر ديباجة دستور المممكة المغربية، لسنة  -13

 المغة العربية ىي المغة الرسمية لممممكة. 
وكذلك ديباجة دستور المممكة  2003نة انظر ديباجة دستور جزر القمر، لس -14

 الممغى 1996المغربية، لسنة 
 المعدل  2007انظر ديباجة دستور اليابان، لسنة  -15
 المعدل 1991انظر ديباجة دستور الجميورية االسالمية الموريتانية،  -16
 54د. حمدي العجمي، مصدر سابق، ص  -17
، دار 1د. رفعت عيد سعيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، ط -18

  82، ص 2004النيضة،القاىرة،
د. إبراىيم عبد العزيز شيحا، النظام الدستوري المبناني، بيروت، الدار الجامعة،  -19

 192، ص1983
د. مصطفى صالح العماري، التنظيم السياسي والنظام الدستوري، دار الثقافة،  -20

 23، ص2009عمان، 
د. عدنان عاجل، النظرية العامة والقانون الدستوري في العراق، المكتبة الوطنية،  -21

 78، ص 2010بغداد، 
الممغى جاءت بتسمسالت وىي  1971انظر ديباجة دستور جميورية مصر لسنة  -22

 أوال. ثانيًا ..... الخ.
 194د. إبراىيم عبد العزيز شيحا، مصدر سابق، ص  -23
ون خالد، القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة د. حميد حن -24

 134، ص2015السنيوري، بيروت، 
ىبو حبيب، اشكالية الجزاء في القانون الدستوري، مقال متاح عمى الموقع  -25
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د. فائق زيدان، مقال بعنوان مخالفة الدستور واشكالية حل البرلمان منشور عمى  -26

 20/8/2022تاريخ الزيارة  file:///C:/Users/0/OneDrive/Desktopالموقع 
الشعبية عمى اعمال الحكومة، المجمة د. كاظم عمي عباس وعمي مجيد، الرقابة  -27

 29، ص2015السياسية الدولية، 
د. احمد ابو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، منشاة المعارف،  -28

 43، ص1998االسكندرية، 
بتول مجيد جاسم، التكييف القانوني لحجية احكام القضاء الدستوري، مجمة رسالة  -29

 359ص، 2020، 1الحقوق، العدد/
كاظم عبد جاسم الزيدي، جريمة االمتناع عن تنفيذ اإلحكام القضائية، مقال  -30

منشور عمى موقع مجمس القضاء األعمى، عمى الرابط 
https://www.hjc.iq/view.1210/  5/8/2022تاريخ الزيارة 

 1969لسنة  111لعقوبات العراقي رقم ( من قانون ا329ينظر نص المادة ) -31
 المعدل

 54د. حمدي العجمي، مصدر سابق، ص  -32
ت في  1040/99ممف  1059قرار المحكمة العميا في الرباط المرقم  -33
تاريخ  /https://www.ahewar.org/debatمنشور في الموقع  28/12/2001

ينص عمى  2011يذكر أن دستور المممكة المغربية الحالي لسنة  22/7/2022الزيارة 
 إن المغة العربية ىي المغة الرسمية لمبالد.

 2005ينظر ديباجة دستور جميورية العراق لسنة  -34
 المعدل 1996لسنة  111( من قانون العقوبات رقم 329ينظر نص المادة ) -35
لسنة  1( من النظام الداخمي لممحكمة االتحادية العميا رقم 36ينظر نص المادة ) -36

2022 

file:///C:/Users/0/OneDrive/Desktop
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جريمة االمتناع عن تنفيذ اإلحكام القضائية، مقال كاظم عبد جاسم الزيدي،  -37

منشور عمى موقع مجمس القضاء األعمى، عمى الرابط 
https://www.hjc.iq/view.1210/  5/8/2022تاريخ الزيارة 

مشور عمى  2017/ اتحادية عمى 57ينظر قرار المحكمة االتحادية العميا رقم  -38
 3/8/2022تريخ الزيارة  https://www.iraqfsc.iq/ethadai.phpموقع المحكمة 

إذ ينص عمى عدم إطالق  1994لسنة  120ينظر قرار مجمس قيادة المنحل رقم  -39
سراح المحكومين حتى بعد انتياء مدة محكوميتيم مالم يسددوا ما بذمتيم من اموال 

 الدولة.
اريج خميل، مسؤولية االدارة عن عدم االلتزام بتنفيذ مضمون الحكم، بحث  --40

منشور في موقع مجمس القضاء االعمى بحث منشور الرابط 
https://shafaq.com/ar/ 5/8/2022تاريخ الزيارة 

/ 57د. حيدر عمي نوري، تعمق عمى قرار المحكمة االتحادية العميا بالعدد  - -41
تاريخ  .iq/view.4073https://www.hjcمنشور عمى الموقع  2017اتحادية/
 7/8/2022الزيارة 

 
 
 

 المصادر
 اواًل: الكتب 

 1989، تركيا، دار الدعوة، 1أبراىيم مصطفى واخرون، المعجم الوسيط، ج -1
إبراىيم عبد العزيز شيحا، النظام الدستوري المبناني، بيروت، الدار الجامعة،  -2

1983 
، دار الشروق، القاىرة، 2د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط  -3

2002 
د. احمد ابو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، منشاة المعارف،  -4

 1998االسكندرية، 

https://www.hjc.iq/view.1210/
https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
https://shafaq.com/ar/
https://www.hjc.iq/view.4073%20تاريخ%20الزيارة%207/8/2022
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حمدي العجمي، مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية  0د -5
 2009المعاصرة، دار الثقافة، عمان ،

د. حميد حنون خالد، القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق،  -6
 2015مكتبة السنيوري، بيروت، 

عمي ىادي عطية الياللي، النظرية العامة في تفسير الدستور، مطبعة   -7
 2009االجراس، بغداد، 

، بيروت، دار 3محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ط -8
 2008فة ،المعر 

د. مصطفى صالح العماري، التنظيم السياسي والنظام الدستوري، دار الثقافة،  -9
 2009عمان، 

، دار النيضة، 1د. رفعت عيد سعيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، ط -10
 2004القاىرة، 

د. عدنان عاجل، النظرية العامة والقانون الدستوري في العراق، المكتبة  -11
 2010الوطنية، بغداد، 

 
 ثانيًا: البحوث القانونية 

د. كاظم عمي عباس وعمي مجيد، الرقابة الشعبية عمى اعمال الحكومة،  -1
 2015المجمة السياسية الدولية، 

بتول مجيد جاسم، التكييف القانوني لحجية احكام القضاء الدستوري، مجمة  -2
 2020، 1رسالة الحقوق، العدد/

 .المواقع االلكترونيةثالثًا: 
لرزاق الجبوري، مالحظات سريعة عن الدستور وديباجتُو، وىاب عبد ا 0د -1

بحث منشور في الموقع 
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https://www.gilgamish.org/articles/page/1009  تاريخ الزيارة
2/8/2022 

ىبو حبيب، اشكالية الجزاء في القانون الدستوري، مقال متاح عمى الموقع  -2
file:///C:/Users/0/OneDrive/Desktop  5/8/2022/ تاريخ الزيارة 

اشكالية حل البرلمان منشور د. فائق زيدان، مقال بعنوان مخالفة الدستور و  -3
تاريخ الزيارة  file:///C:/Users/0/OneDrive/Desktopعمى الموقع 

20/8/2022 
كاظم عبد جاسم الزيدي، جريمة االمتناع عن تنفيذ اإلحكام القضائية، مقال  -4

الرابط  منشور عمى موقع مجمس القضاء األعمى، عمى
https://www.hjc.iq/view.1210  5/8/2022/ تاريخ الزيارة 

ت في  1040/99ممف  1059قرار المحكمة العميا في الرباط المرقم  -5
/  https://www.ahewar.org/debatمنشور في الموقع  28/12/2001

 22/7/2022تاريخ الزيارة 
مشور عمى  2017/ اتحادية عمى 57ينظر قرار المحكمة االتحادية العميا رقم  -6

تريخ الزيارة  iq/ethadai.phphttps://www.iraqfsc.موقع المحكمة 
3/8/2022 

/ 57د. حيدر عمي نوري، تعمق عمى قرار المحكمة االتحادية العميا بالعدد  -7
 https://www.hjc.iq/view.4073منشور عمى الموقع  2017اتحادية/

 7/8/2022تاريخ الزيارة 
ارة عن عدم االلتزام بتنفيذ مضمون الحكم، بحث اريج خميل، مسؤولية االد -8

منشور في موقع مجمس القضاء االعمى بحث منشور الرابط 
https://shafaq.com/ar  / 5/8/2022تاريخ الزيارة 
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