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 دور القضاء في معالجة االنحراف التشريعي
 

 سجى فالح حسين م.
 جامعة ميسان  -كلية القانون  

 العراق

 

 

 الخالصة
تعد فكرة االنحراف التشريعي احد اهم اشكال عدم الدستورية ألن عيب االنحراف التشريعي يتعلق اساساً بالغاية من 

اما اذا انحرف عن تحقيق هذه المصلحة الى التشريع ، اي ان على المشرع ان يستهدف تحقيق المصلحة العامة 

عيب االنحراف التشريعي يعي ، فضالً عن ذلك فأن تحقيق مصلحة خاصة كان تشريعه معيباً بعيب االنحراف التشر

 يعد من اخطر العيوب ألنه عيب خفي وصعب االثبات اذ ان التشريع المعيب يكون ظاهره الصحة وباطنه الفساد .

وهنا يبرز دور القضاء في معالجة هذا االنحراف من خالل الرقابة القضائية التي تعد من اهم الوسائل التي تلزم 

بأعتبار هذه الرقابة الضمان الفعال لحماية الحريات العامة من المشرع باحترام الحدود الدستورية عند تشريع القوانين 

     دة القانون .تعسف السلطة التشريعية والتأكيد على مبدأ سيا

 

 

 

 

The Role of the Judiciary in Addressing 

Legislative Deviation 
 

 

 

ABSTRACT 
The idea of legislative deviation is one of the most important forms of 

unconstitutionality because the defect of legislative deviation is mainly related to the 

purpose of the legislation. In other words, the legislator must aim at achieving the public 

interest. If he deviates from achieving this interest to a special interest, his legislation is 

defective due to legislative deviation. The defect of legislative deviation is one of the 

most serious defects because it is a hidden defect and difficult to prove that the 

legislation is flawed and the appearance of health and corruption. 

The role of the judiciary in dealing with this deviation is highlighted by judicial 

supervision, which is one of the most important means that obliges legislators to respect 

the constitutional boundaries when legislating laws as effective protection for the 

protection of public freedoms from the arbitrariness of the legislature and the principle of 

the rule of law. 
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   المقدمة

تلتزم السلطة التشريعية كغيرها من السلطات في الدولة بقواعد الدستور واحكامه ، وال يعني هذا ان السلطة التشريعية 

مواجهة تعمل بصورة الية ال مجال فيها للتقدير ، ولكن الواقع انها تتمتع بقدر من الحرية بحيث تكون قادرة على 

التغييرات والتطورات التي تطرأ على المجتمع بصورة يومية ، والذي يفرضه تقدم الحياة البشرية في كل مجاالت 

 الحياة.

ومن اجل وضع نوع من التوازن بين مبدأ المشروعية وضرورة احترام السلطة التشريعية للدستور ، وبين ضرورة 

مع ، وبالتالي ممارسة اختصاصاتها ووظيفتها التشريعية على اكمل تمتعها بقدر من الحرية لمواجهة تطورات المجت

وجه ، نشأت فكرة السلطة التقديرية للمشرع ،التي يمكن تعريفها بأنها حرية االختيار الممنوحة للمشرع او السلطة 

ن التقيد بارادة التشريعية في ممارسة اختصاصاتها القانونية ، فيكون لها حرية تقدير كيفية تدخلها ووقت التدخل دو

 غيرها من السلطات ، اي تمتعها بقدر من حرية التقدير اثناء ممارسة اختصاصاتها القانونية.

ومن هذا المنطلق كان البد من تمتع السلطة التشريعية بسلطة تقديرية في ممارسه اختصاصاتها التشريعية ، وذلك 

حكام الدستور ونصوصه ، وحتى تحقق وظائفها اهداف حتى يتمكن اعضائها من ممارسة وظائفهم التشريعية وفقا ال

 المصلحة العامة التي ال يجوز ان تحيد عنها.

 

 اوالً :اهمية البحث

في معالجة االنحراف التشريعي وذلك الن الرقابة القضائية تعد من اهم  إن سبب اختيارنا موضوع دور القضاء 

طبيقها  من اجل عدم االنحراف في التشريعات وتلزمها بالسير الوسائل الرقابية على المشرع عند تشريع القوانين وت

في حدود الدستورية وتحقق مبدأ الشرعية باعتبارها الضمان الفعال لحماية الحريات العامة من تعسف السلطة 

عدم  التشريعية في استعمال سلطتها والتأكيد على المبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة الذي يستوجب

ً اللتزام سلطات الدولة بأحكامه فيما يصدر عنها من قواعد  خروج القوانين واللوائح على أحكام الدستور ضمانا

تشريعية ومن هنا تظهر اهمية الموضوع ، واذا كانت السلطة التشريعية تتمتع بسلطة تقديرية واسعه في ممارسة 

السلطات ، ليست سلطة مطلقة او سلطة تحكمية ال قيد عليها  اختصاصاتها التشريعية ، اال ان هذه السلطة كغيرها من

، ولكنها سلطة مقيدة ، تخضع للعديد من الضوابط والقيود التي يتعين االلتزام بها في تشريعاتها واال عد عملها عمال 

 باطال مخالفا للدستور.

 

 ثانياً :مشكلة البحث 

دما يمارس البرلمان سلطته في التشريع فاالنحراف التشريعي أن المشكلة التي ُخصص هذا البحث لمعالجتها تثور عن

يدور مع السلطة التقديرية للمشرع ، فهو عيب قصدي يصيب غاية مصدر القانون فينحرف بغايته عن المصلحة 

 العامة لتحقيق اغراض ذاتية ، تكون في الغالب غير مشروعة.

ان يقوم المشرع بتنظيم الحقوق والحريات العامة وان  ومن ضوابط السلطة التقديرية المفروضة على المشرع ايضا

يكفل من خالل هذا التنظيم الحماية التي نص عليها الدستور لهذه الحقوق والحريات ، فاذا امتنع المشرع عن تنظيم 

تنظيم احد جوانبها مما يؤدي الى  الل التشريعات ، او نظمها بصورة قاصرة باغفالخهذه الحقوق والحريات من 

 الحد من فعالية الموضوع محل التنظيم كان ذلك اخالال بالضمانات الدستورية لهذه الحقوق وتلك الحريات.

 

 خطة البحث ثالثاً:

مفهوم  االنحراف  سنقوم بدراسة موضوع البحث من خالل خطة تتكون من مبحثين نتاول في المبحث االول

تعريف االنحراف التشريعي ونخصص لالساس  القانوني لالنحراف التشريعي  طلبين نبين فيالتشريعي وذلك في م

حاالت  االنحراف التشريعي ودور القضاء في الرقابة على السلطة التشريعية المبحث الثاني  ونبين في  ومعياره

 القضاء  المطلب الثاني علىريعي ونعرج في حاالت  االنحراف التش المطلب االول نتناول فيسوذلك في مطلبين 

 في معالجة االنحراف التشريعي  .ودوره 

 

 

 



 

 
39 

 

 

 

 مبحث االولال

 مفهوم االنحراف التشريعي

 
لتعريف  يضاح مفهوم  االنحراف التشريعي يتطلب تقسيم هذا المبحث الى مطلبين يخصص المطلب االولاان 

 االنحراف التشريعي ونتناول في المطلب الثاني االساس القانوني لالنحراف التشريعي ومعيارة.

 

 المطلب االول

 تعريف   االنحراف التشريعي

 

نتناول في الفرع سو لالنحراف التشريعي نبين في الفرع االول المعنى اللغويسهذا المطلب الى فرعيين  سنقسم

 . لالنحراف التشريعي الثاني المعنى االصطالحي

 

 الفرع االول

 المعنى اللغوي

 

نحرَف ، انحرَف إلى ، انحرَف عن ينحرف ،انحرافًا ، فهو ُمنحِرف ، والمفعول ُمنحَرف ااالنحراف كلمة مشتقه من 

السَّيَّاَرةُ : إليه ،انحرف الشَّخُص : مال عن جادّة الّصواب ، حاد عن الّطريق المستقيم انحرفت غريزتُه ،اِْنَحَرفَِت 

مالَْت َعِن الطَّريِق)
1

ةً اِْنِحرافاً قَليالً ،اِْنَحَرَف َعْن َهدَفِهِ   النَّبيِل ( ، اِْنعََطفَْت اِْنَحَرَف إلى اليَميِن اِْنَحَرْفنا نَْحُن في َسْيِرنا َمرَّ

واِب :  ِليُثْنيَهُ ، ِليُميلَهُ اِْنَحَرَف بِِه َعْن جادَّةِ الطَّريِق ،اِْنَحَرَف : حادَ َعْنهُ ،أَلَْم يَُكْن عاقاِلً ِليَْنَحِرَف بِِه َعْن جادَّةِ الصَّ

ِمزاُجهُ : ماَل َعِن االْعتِداِل ،اْنَحَرَف إِلى فالٍن : مال إِليه)
2

( ،اْنَحَرَف عن فالن : انصرف ،والجمع  

لصَّواِب ، االْبتِعادُ َعْنها ، َواالْنِحراُف ُمْصَطلٌَح في ِعْلِم انحرافات،اِْنِحراٌف َعِن الطَّريِق اْلُمْستَقيِم : الُخروُج َعْن جادًّةِ ا

ِ َيْعنِي الُخروُج َعْن ما ُهَو مأْلوٌف َوُمتَعاَرٌف َعلَْيِه ِمْن عادَاٍت َوُسلوٍك) النَّْفِس االْجتِماِعّي
3

َن الَِّذيَن  ( وقال تعالى ))ّمِ

َواِضِعِه(() فُوَن اْلَكِلَم َعن مَّ َهادُوا يَُحّرِ
4

ْنُهْم يَْسَمعُوَن  ( وكذلك قوله جال وعال في محكم كتابه العزيز ))َوقَدْ َكاَن فَِريٌق ّمِ

فُونَهُ(() ِ ثُمَّ يَُحّرِ َكاَلَم اَّللَّ
5

.) 

 وبذلك فان االنحراف يعني سلوك طريق شاذ يجانب الصواب.

عّي ،والجمع : تشريعات ،والمصدر اما التشريعي اسم منسوب إلى تشريع ،ُمتعلِّق بسّن القوانين عمل ، مجلس تشري

َع) شرَّ
6

ْصدَاِر القََوانِيِن ،وتشريع العمل : تشريع يرمي  ( ،والتَّْشريُع : َسنُّ القوانين ْلَطةُ اْلُمَؤهَّلَةُ ِِلِ ُسْلَطةُ التَّْشِريعِ : السُّ

دَهُ)،و إلى حماية العّمال ورفع مستواهم أَْشَرَع الطَِّريَق بَيَّنَهُ ، َمهَّ
7

.) 

 فالتشريع هو القانون الذي تضعه السلطة التشريعية لضمان الحقوق والحريات . ناذ

 

 

 

 

                                                           
 .319،ص4009، مكتبة لبنان ، بيروت ،1ابن احمد الفراهيدي ، كتاب العين معجم لغوي ،ط الخليلينظر:(  1)

جمال الدين ابو الفضل دمحم بن مكرم بن منظور،لسان العرب،المجلد الثاني،دار صادر،بيروت،بال سنة طبع ينظر: ( 2)

 .993،ص

، شركة االعلمي للمطبوعات ، بيروت ، 1لمحيط ، طمجدي الدين دمحم بن يعقوب الفيروز ابادي ،معجم القاموس اينظر:(  3)

 .949، ص4014

 (.93)ة(سورة النساء ،االي 4)

 (.59) ةاالي ( سورة البقرة، 5)

دمحم مرتضى الزبيدي ، تاج العروس في جواهر القاموس ، المجلد الثاني ، دار الفكر للطباعة و النشر ، بيروت ،  ينظر:( 6)

 .940، ص1339

 .941،ص المرجع السابق  الدين ابو الفضل دمحم بن مكرم بن منظور، جمالينظر:(  7)
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 الفرع الثاني

 المعنى االصطالحي

 

يعرف االنحراف التشريعي بأنه تعبير قانوني لوصف ذلك العيب الخفي الذي يصيب القانون فيجعل ظاهره الصحة 

التشريعات بوجه عام إذا انحرفت السلطة المختصة بالتشريع واالنحراف التشريعي هو عيب يصيب  وباطنه الفساد،

عن الهدف المقصود وهو تحقيق المصلحة العامة)
1

. ) 

لم يعرف المشرع العراقي االنحراف التشريعي في استعمال السلطة التشريعية ولم يرده ضمن اسباب الطعن بعدم 

ً من اي تعريف له  4009( لسنة 90االتحادية العليا رقم )دستورية القوانين فقد جاء الدستور وقانون المحكمة  خاليا

طق ان تتهم السلطة التشريعية نفسها باالنحراف وتضع له تعريف ،كما نهذا من جانب ،ومن جانب اخر ليس من الم

به  انه ليس من واجب المشرع ان يضع تعريفاً لكل مصطلح تاركاً المهمة على عاتق الفقه ،اذ عرف بأنه عيب تحيد

السلطة التشريعية عند سن القوانين عن تحقيق المصلحة العامة ،وعرفه اخر بأنه انحراف السلطة التشريعية عن 

 وضع القوانين عن الغاية المقصودة منها .

وعرف ايضاً بأنه حاالت مختلفة لقصور المشرع في تنظيم الجوانب الكاملة للموضوعات التي كفلها الدستور ، حيث 

عن تنظيم بعض المسائل بصورة كاملة إلى الحد الذي يفُقد النصوص  اً لمشرع قد يتخلى قصداً أو سهونالحظ بأن ا

الدستورية فاعليتهـــا)
2

.) 

اذ أن الدستور القانون االسمي في الدولة مما يترتب عليه ضرورة احترامه من طرف الجميع، هذا االحترام مرتبط 

قاعدة األدنى للقاعدة األعلى، مما يستوجب على كل من المشرع بمبدأ تدرج القوانين الذي يقتضي خضوع ال

والحكومة أثناء قيامهم بأعمالهم أن يتقيدوا بالقواعد الدستورية ومطابقتهم لها، إذ أن علو الدستور يقتضي على كل 

وري)سلطة أنشأها الدستور أن تحترم اختصاصاتها وأن تلتزم بالنصوص والمبادئ التي جاء بها المؤسس الدست
3

 ،)

ما دام أن الدستور هو الذي يتولى تحديد النظام القانوني في الدولة، ويقوم بتبيان القواعد التي تنظم ممارسة السلطة، 

والعالقة فيما بين السلطات وبين األفراد، كما يرسم الحدود التي تمارس في إطارها الوظائف، هذا ما يستلزم على 

 حكامه، وفي حالة ما إذا انحرفت على تلك الحدود تكون مخالفة للدستور.السلطة أن تكون دائما مقيدة به وبأ

انتهاك المشرع للقواعد الدستورية التي وضعها )ونخلص من خالل ما تقدم الى تعريف االنحراف التشريعي بأنه 

 .(الدستور تحقيقاً لمصالح معينه 

 

 المطلب الثاني

 هاألساس القانوني لالنحراف التشريعي ومعيار

 

يقتضي تقسيم هذا المطلب الى فرعيين نبين في الفرع  هان دراسة التأصيل القانوني لالنحراف التشريعي ومعيار

 االول االساس القانوني لالنحراف التشريعي ونتناول في الفرع الثاني معيار  االنحراف التشريعي  .

 

 الفرع االول

 األساس القانوني لالنحراف التشريعي

ان مبدأ الخضوع للقانون الذي يعني في النهاية أن يكون للقانون بمعناه العام السلطة العليا على كل سلطات الحكم     

على نحو يجعل للهيئات العامة مجاالً محدودا أو مقيداً يجب عليها أن تعمل فيه  ينفي الدولة ، كما يخضع له المحكوم

هر فكرة الرقابة على االمتناع التشريعي وأساسها الفلسفي ، ألنه الضمان ، ومجاالً آخر يمتنع عليها أن تقتحمه جو

لحمل السلطة التشريعية على التقييد بالضوابط التي ألزمها الدستور بها ، دون المساس بمساحة الحرية التي يقتضيها 

وإال تحولت اِلعمال الصادرة عملها ،  ليمنعها من إساءة استخدام السلطة الممنوحة لها أو إهمالها ِلرادة مواطنيها 

 منها إلى نوع من التحكم الذي يٌخل بالحماية التي يقرها هذا المبدأ .

                                                           
 .13،ص1393، االسكندرية، 4دمحم سالمة دمحم ، مدخل عالجي جديد في انحراف األحداث، المكتب الجامعي ، ط ينظر: ( 1)

القانون ،جامعة بابل ميسون طه حسين ،انحراف البرلمان في الوظيفة التشريعية ،رسالة ماجستير ،كلية ينظر: ( 2)

 .40،ص4003،

 .99،ص4009د. احمد الوافي ، مبادى القانون الدستوري ، مصر للخدمات العلمية ، القاهرة ، ينظر:(  3)
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هذا اضافةً الى ان القواعد القانونية في الدولة متدرجة القوة بحيث ان كل واحدة منها خاضعة للحدود التي ترسمها 

انين للدستور ، فانعدام هذا التدرج يزيل عن الدولة القواعد التي تسمو عليها فتخضع االنظمة للقوانين وتخضع القو

لذلك يجب ان يفرض احترام القواعد القانونية على جميع السلطات بما فيها السلطة التشريعية ، وان  ،صفتها القانونية 

قضاء تكون السلطة القضائية الحارس لذلك االحترام وهذا ما تؤكده الرقابة القضائية. فضالً عن  ان االعتراف لل

بسلطة فحص دستورية القوانين ال يتعارض مطلقا مع مبدأ الفصل بين السلطات ، الن هذه السلطة ال تخرج القاضي 

عن دائرة اختصاصه وال تجعله معتديا على السلطات االخرى الن القاضي اذا تعارضت امامه قواعد قانونية مختلفة 

االسمى  ةقانون ودستور فيجد نفسه ملزما بتطبيق القاعدالدرجة ، كأن يتعارض امامه نظام وقانون او يتعارض 

درجة 
(1)

 . 

وبذلك فان المعالجة القضائية لهذا االنحراف ، تقتضي بيان األساس القانوني الذي يمكن االستناد عليه في إجبار 

لدستوري أحقيته البرلمان على ممارسة اختصاصه التشريعية بالطريقة المشار إليها في الدستور ، بما يكفل للقضاء ا

ه ، الذي إذا ما تحقق جاز للقاضي إعالن وجود مخالفة دستورية  وهذا يمكن ان نجده في اتجاهين   ففي مراقبة انحرا

 : 

 االتجاة األول : مبدأ االنفراد التشريعي 

العامة فيها  لما كان الدستور يمثل األساس القانوني للمشروعية في الدولة الحديثة ، بحيث  ينشئ ويُنظم السلطات

ويُحدد لها اختصاصاتها وعالقتها ببعضها البعض ويرسم حدودها ويضع  الضوابط والقيود التي يجب أن تتقيد بها 

أثناء مزاولتها لنشاطها ، ويقرر الحقوق والحريات ويرتب الضمانات األساسية لحمايتها )
2

( فيما يمثل التشريع 

مصادر من الناحية العملية فيما يُعد مبدأ الفصل بين السلطات الضمان المصدر الثاني للمشروعية ، وأن كان أهم ال

الرئيس لهذا المبدأ بما يوفره من احترام سلطات الدولة لحدودها واختصاصات كل منها  وذلك بتخصيصه عضوا 

منه على مستقل لكل وظيفة من وظائف الدولة ، يمارس وظيفته طبقا لالختصاص المحدد له في الدستور بغير اعتداء 

اختصاص غيره من األعضاء )
3

( وهو ما يكفل في النهاية تحقيق الحكم الديمقراطي السليم القائم على سيادة القانون 

 كضمانة أساسية للحقوق والحريات .

ولكي يتحقق لمبدأ المشروعية معناه الذي يعني في النهاية التزام جميع األفراد والهيئات بالخضوع ألحكام القانون  

ةً للنظام االجتماعي الذي تسنده فلسفة خاصة توحي بأهداف اقتصادية وسياسية محددة في نطاق إطار قانوني حماي

قوامه الدستور  بما فيها الهيأة التشريعية التي ال توجد إال بالدستور وال تظهر إال بالقدر الذي يجيزه الدستور وينظمه 

على هيئات ثالث تتولى كل منها وظيفتها  –التنفيذية والقضائية التشريعية و -يتًعين توزيع وظائف الدولة الثالث 

بشكل مستقل عن بعضها )
4

. ) 

هذا االستقالل يعني بالضرورة التزام الهيأة التشريعية بالتدخل تشريعاً حيث يوجب عليها الدستور ذلك لوضع القواعد 

وان أي انحراف من قبل المشرع يعد انتهاكاً القانونية السليمة التي تكفل الحقوق والحريات وتوفر الحماية لها ،

 صريحاً للدستور ،مما يعطي الدور للقضاء في التدخل وازالة هذا الخلل الذي شاب التشريع .

 الدستور  االتجاة الثاني  : مبدأ سيادة

وهذا العلو والسمو يتحقق للدستور كنتيجة  بمعنى سمو الدستور وعلوه على كل القواعد القانونية على اِلطالق ،

 طبيعة للموضوعات التي تنظمها قواعده والتي تتميز بخطورتها وأهميتها في بناء الدولة .

ً لهذا المبدأ فأن قواعد الدستور هي التي تخلق وتعين وتحدد السلطات العامة فيها ، وتحدد لها اختصاصاتها  ووفقا

طاق نشاطها  وتوضح كيفية ممارستها لهذا النشاط مقيدا إياها بتلك الحدود وتبين وسائل استعمالها وترسم ن

واالختصاصات ، بحيث ال تتجاوزها في أعمالها وإال فقدت تلك اِلعمال صفتها الدستورية ووصفت باالنحراف،  

لطة التشريعية التي ال وهي بهذا تعتبر السند القانوني لها ، وال يجوز ألية سلطة ان تهدم  اساسها التشريعي ومنها الس

يجوز لها الخروج عن الحدود المرسومة لها بالدستور )
5

( الن هذه القواعد لم توضع لمجرد أن تكون قائمة من 

                                                           
 .39،ص 4004د. جيهان حسن سيد ، السلطة التشريعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ينظر:(  1)
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صد منها أن تكون ملزمة ال يجوز تهميشها أو تجريدها من المبادئ أو قيم مثالية ترنو لها الشعوب ، وإنما هي قواعد قُ 

ً أن تسمو أثارها أو اِلخالل بمقتضيات ها من خالل تحوير مقاصدها أو اِلعراض عن متطلباتها وبالتالي يجب دوما

تسمو القواعد الدستورية  فإنها بحاجة إلى حماية كافيه من قبل السلطات واالشخاص الذين  ولكيقواعد الدستور 

لعامة لالفراد، وهو المشرع يمارسون الصالحيات التشريعية في الدولة ، أي من يصنع القوانين التي تنظم المصالح ا

، فحماية الدستور من االنحراف  يجب أن تتم إذن ضد المشرع أو ضد اعتداءات المشرع المحتملة على الدستور 

وذلك من خالل الرقابة عليها)
1

 ( ،اذ نص الدستور العراقي على ان )تختص المحكمة االتحادية العليا بما يأتي:

) الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة النافذة( -أوالً:
2

.) 

ونخلص من خالل ما تقدم الى ان المشرع العراقي قد بين االساس القانوني للسلطة التي تتولى الرقابة على دستوية 

 القوانين بما يكفل عدم انحراف السلطة التشريعية عن الدستور .

 

 الفرع الثاني

 شريعيمعيار  االنحراف الت

ان مجال االنحراف التشريعي هو السلطة التقديرية، بمعنى ان االنحراف التشريعي يكون عندما تمنح النصوص      

الدستورية المشرع سلطة تقديرية أي ان تكون له حرية اختيار التنظيم التشريعي الذي يراه مناسبا)
3

 .) 

ده، يتقديرية في التشريع ما لم يقم المؤسس الدستوري بتقيفاألصل بالنسبة للمشرع أنه يملك في حدود الدستور سلطة 

لكن هذا ال يمنع من أن يلتزم المشرع في إطار سلطته التقديرية بقيد واحد على األقل يتمثل في عدم االنحراف عن 

ة المشرع  المصلحة العامة أو عن الغاية المعينة التي حددها الدستور،اذ ان االنحراف التشريعي يظهر في حالة  مخالف

 لروح النصوص وفحواها ومقاصدها وليس مخالفة لظاهر نصوص الدستور .

االنحراف التشريعي يعني االبتعاد عن تحقيق المصلحة العامة وان الغاية االساسية للسلطة التشريعية هو تحقيق  ان

يار موضوعي وليس المصالح العامة، وعلى أساس ذلك نستبعد العوامل الشخصيىة ،وبذلك فان االنحراف ذو مع

ذاتي، وبمعنى آخر االنحراف هنا يكون انحرافا عن المصلحة العامة والتي من مميزاتها الثبات واالستقرار، وهذا ما 

يضفي على التشريع الثبات واالستقرار)
4

.) 

تي وهنا تظهر خصوصية االنحراف التشريعي الذي يجب أن يكون معياره دائما موضوعيا مع استبعاد الجانب الذا

ا العيب ذا شقين إحداهما ذاتي يتعلق بالبحث والتعرف ذن يكون معيار ها على خالف االنحراف بالسلطة اِلدارية أي

على األغراض والنوايا والغايات التي أرادها رجل اِلدارة من وراء إصدار قراره، أما الثاني يتعلق بالمصلحة العامة 

وهي األصل أو تلك الغاية التي حددها نص خاص لنوع معين من التي يجب أن يسعى صاحب القرار إلى تحقيقها 

القرارات، وقياسا على ذلك نقول أن رجل اِلدارة قد انحرف عن الصالح العام)الغرض الموضوعي( عمدا إلى 

غايات بعيدة عنها هي غايات شخصية كاالنتقام أو لشخص آخر أو ِلغراض اخرى)
5

). 

التشريعية التي يفترض فيها دائما أن تحقق المصلحة العامة، فمعيار عيب هذا ال يمكن تطبيقه على السلطة و 

االنحراف التشريعي ال يكون من ورائه إثبات النوايا السيئة بل التحقق وإثبات االنحراف أو عدم تحقق المصلحة 

  صيص األهداف.العامة أو عدم تحقق الغاية المخصصة التي أرادها نص دستوري معين، وهو ما يعبر عنه بقاعدة تخ

 

 

 

 

 
                                                           

ء للطباعة والتصميم العراق ، النجف االشرف ، مكي ناجي ، المحكمة االتحادية العليا في العراق ، دار الضياينظر:(  1)

 . 99، ص  4005
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 وما بعدها .93منشور في مجلة كلية الحقوق /جامعة النهرين، بغداد ،ص
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 .45،ص4014،  السابع العدد
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 المبحث الثاني

 حاالت االنحراف التشريعي ودور القضاء في الرقابة عليه

 
تشتهر مختلف األنظمة الدستورية على ترسيخ مبدأ سمو الدستور كونه التشريع األساس في الدولة ، فال يكفي       

النص في الدستور على تنظيم السلطات األساسية للدولة وتعديد حقوق االفراد وواجباتهم بل يجب أن توجد ضمانات 

راقبة مدى أحترام مطالبة القوانين للدستور ، ويعد مبدأ تكفل أحترام السلطات لتخصصاتها وال يتحقق ذلك اال بم

الرقابة الدستورية مبدأ متفرع عن مبدأ سمو الدستور ،وان دراسة حاالت  االنحراف التشريعي ودور القضاء في 

نتناول في المطلب االول حاالت  االنحراف التشريعي سالرقابة عليه  يتطلب تقسيم هذا المبحث الى مطلبين 

 المطلب الثاني لدور القضاء في معالجة االنحراف التشريعي.ونخصص 

 

 

 المطلب االول

 حاالت  االنحراف التشريعي

 

ان ايضاح حاالت  االنحراف التشريعي يقتضي تقسيم هذا المطلب الى فرعين نبين في الفرع االول االنحراف 

 التشريعي الشكلي ونكرس  الفرع الثاني لالنحراف التشريعي الموضوعي.

 

 الفرع االول

 االنحراف التشريعي الشكلي

 يمكن ان نحدد االنحراف التشريعي الشكلي في الحاالت االتية :

 االنحراف في قواعد االختصاص اوالً:

بعدم االختصاص هو عدم المقدرة من الناحية القانونية على اتخاذ تصرف معين، نتيجة النتهاك ومخالفة  يقصد

القواعد المحددة الختصاص السلطة صاحبة التصرف)
1

.) 

وترتبط هذه الفكرة بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث يهدف هذا المبدأ إلى توزيع االختصاصات بين سلطات الدولة 

 .بينها شريعية والتنفيذية والقضائية ( على نحو يكفل تحديد المسؤوليات وعدم التداخل الثالثة ) الت

وتستمد هذه السلطات مصدرها من الدستور، بحيث انه ال يجوز أن يباشر االختصاص إال من قبل الجهة التي حددها 

ها في ممارسة هذه االختصاصات الدستور، وبالتالي فال يجوز لسلطة منحها الدستور اختصاصاً معيناً أن تفوض غير

 األبناء على نص صريح فيه.

وعلى ذلك يرتكز عيب عدم االختصاص في المجال الدستوري على مخالفة السلطة المختصة بالتشريع لقواعد 

 ً )االختصاص التي يرسمها الدستور، وهذا العيب قد يكون عضوياً أو موضوعياً أو زمنيا
2

). 

 

 عدم االختصاص الشخصي -1

ل العنصر الشخصي في االختصاص في أن يصدر القانون من السلطة التي أعطاها القانون ذلك االختصاص يتمث

،واألصل هو أن يصدر القانون من السلطة التشريعية والتي يمثلها البرلمان، وال يجوز الخروج على هذا األصل اال 

 بنص صريح في الدستور.

ً يمنحها  ولذلك فان السلطة التنفيذية ال يجوز لها ان تتدخل في أعمال التشريع اال اذا تضمن في اعمال التشريع نصا

ً يشرع فيه البرلمان ومن ذلك الدستور الفرنسي الصادر  هذا الحق، وان كانت بعض الدساتير قد حددت مجاالً معينا

هي صاحبة  والذي وزع الوظيفة التشريعية بين البرلمان والسلطة التنفيذية، بحيث أصبحت هذه األخيرة 1399

الوالية في التشريع، وأصبح دور البرلمان في ذلك محدداً على سبيل الحصر بحيث اذا شرع في غير المجاالت 

                                                           
 .39،ص1394،  دار الفرقان، عمان، 1، ط (دراسة مقارنة )بشار عبد الهادى، التفويض في االختصاصينظر:(  1)
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ً غير دستوري لمخالفته العنصر العضوي أو شخصي في  ً له اعتبر ما يصدر عنه تشريعا المحددة دستوريا

االختصاص)
1

.) 

 عدم االختصاص الموضوعي -4

وعي  إن السلطة المختصة بالتشريع قد مارست اختصاصها التشريعي في الموضوع الذي يقصد باالختصاص الموض

أسنده إليها الدستور وإال كان التشريع مخالفاً للدستور لتخلف العنصر الموضوعي في االختصاص)
2

.) 

االختصاص قد خول البرلمان صالحية تشريع القوانين  باعتباره صاحب  4009والدستور العراقي الصادر في سنة 

األصيل في التشريع، وال يرد على سلطته هذه قيود إال بعض القيود الموضوعية التي ينص عليها الدستور كعدم 

جواز تقرير رجعية القوانين الجنائية ما لم تكن أصلح للمتهم، وعدم اِلخالل بحق التقاضي وغيرها، حيث إن هذه 

لى السلطة التشريعية مراعاتها عندما تقوم بمهمتها في سن القيود الموضوعية التي نص عليها الدستور يتوجب ع

 القوانين، فال تخرج عنها وإال كانت عرضة لتقرير عدم دستوريتها من قبل المحكمة االتحادية العليا.

 عدم االختصاص الزمني-9

قبل السلطة ان الدستور قد يضع قيداً زمنياً على ممارسة اختصاص التشريع من قبل السلطة التشريعية أو من 

التنفيذية، فإذا لم تراع السلطة التي تقوم بتلك المهمة القيد الزمني وأصدرت التشريع في وقت لم يكن لها حقاً ممارسة 

هذا االختصاص، عندها تكون قد خرجت عن الحد الزمني المحدد دستورياً ِلصداره، وبالتالي يترتب على ذلك 

 ه الدستور.مخالفة التشريع للقيد الزمني الذي جاء ب

 ثانياً االنحراف في قواعد الشكل واالجراءات 

يمر التشريع بمراحل متعدده حتى يكون دستورياً، ووفقاً ِلجراءات محدده وجوهرية يتطلبها الدستور يتعين اتباعها، 

 حيث عدم مراعاة ذلك يترتب عليه ان يصبح التشريع باطالً يتعين إلغاؤه أو االمتناع عن تطبيقه.

لة المخالفات التي تتعلق بالشكل واِلجراءات، ان يصدر التشريع دون موافقة األغلبية البرلمانية التي حددها ومن امث

الدستور، أو دون تصديق رئيس الدولة في االحوال التي يوجب فيها الدستور ذلك)
3

.) 

المنوط بها الرقابة على ويترتب على االنحراف التشريعي في تطبيق القواعد الشكلية واِلجرائية أن يكون للجهة 

دستورية القوانين حق مراقبة التشريع وتقرير عدم دستوريته اذا ما تعلق االمر بمخالفة جوهرية لتلك القواعد 

واالجراءات)
4

.) 

والمالحظ بان قواعد الشكل واِلجراءات المصاحبة لعملية التشريع قد ترد في الدستور ذاته، كما انها قد ترد في 

 ية للبرلمان.اللوائح الداخل

والفقه انقسم في ذلك الى اتجاهين حيث أن االتجاه االول ذهب بان االنحراف الشكلي يمكن ان يتحقق عند مخالفة 

التشريع للقواعد الشكلية المتصلة باقتراحه التشريع او اقراره او اصداره سواء كانت تلك القواعد قد وردت في 

فيما ذهب االتجاه االخر بان االنحراف التشريعي ال يتحقق اال اذا كانت  الدستور أو في اللوائح الداخلية للبرلمان

الشكلية التي خولفت قد ورد النص عليها في الدستور ذاته)
5

.) 

نخلص من خالل ما تقدم الى ان االنحراف التشريعي شكلي يمكن ان يتحقق من خالل مخالفه قواعد االختصاص او 

 عليها الدستور. اغفال االجراءات والشكليات التي نص

 

 الفرع الثاني

 االنحراف التشريعي الموضوعي

ً بمج التي نص عليها الدستور، وانما يجب ان يكون ذلك  جراءاتلألد ان يكون مستوفياً راليعد التشريع دستوريا

ً من حيث الموضوع مع المبادئ التي حددها الدستور في اطار القيود التي وضعها الستعمال السلطة  التشريع متفقا

 التشريعية لحقها في سن التشريع.

                                                           
ـ دار الجماهير للنشر والتوزيع  4ـ الوجيز في القانون الدستوري ـ ط  د. إبراهيم أبو خزام ود. ميلود المهذبيينظر:(  1)

 .199،ص1335 ،طرابلس  ،واِلعالن 

 .99،ص1339د. دمحم فؤاد عبد الباسط ، االختصاص في القانون االداري ، دار الفكر العربي ، االسكندرية، ينظر:(  2)

 راق./خامساً/أ( من دستور جمهورية الع199المادة )ينظر: ( 3)

د . عدنان عاجل عبيد ، القانون الدستوري النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق مؤسسة النبراس للطباعة ينظر:(  4)

 وما بعدها . 141،ص 4014النجف االشرف ،  ،والنشر والتوزيع ، العراق

 .144،صالسابق   المرجعميسون طه حسين ،ينظر:( 5)
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ت والضمانات التي تكفل ومن اهم الموضوعات التي نضمها الدستور العراقي ودساتير العالم هي الحقوق  الحريا

عدم اعتداء الدولة عليها استنادا إلى مبدأ سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية ومبدأ الفصل بين السلطات ،وعدم 

 خروج المشرع عن القيود الموضوعية التي رسمها الدستور .

 الحقوق والحريات العامةاالنحراف التشريعي الموضوعي  اوالً:

 ت العامة الواردة في الدستور تقسم الى :ان الحقوق والحريا

 الحقوق المدنية ،-1

يقصد بها الحقوق المرتبطة ارتباطا وثيقا بشخص االنسان ، وتتقرر هذه الحقوق كقاعدة عامة للمواطنين       

ممارسة حقوقه األخرى سواء أكانت  نسانواالجانب على السواء ، وتتجلى اهميتها في انها السبيل الذي يمهد لأل

) سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية ، ذلك ان االنسان المقيد ال يستطيع ممارسة تلك الحقوق
1

الحق في الحياة ،ومنها  (

،و الحق في الحرية واالمن الشخصي ،و الحق في المساواة ،و الحق في حرية التنقل ،والحق في حرمة المسكن 

  وسرية المراسالت ..

النها واردة في صلب الدستور واذا ما حصل واصدر  نع على المشرع المساس بها وتقييدهافان هذه الحقوق يمت

المشرع قانون يقيد من هذه الحقوق عد ذلك انحرافاً تشريعياً موضوعياً لتعلقه بموضوع القانون الذي جاء لينظم حالة 

 معينة .

قانوٍن يتعارض مع الحقوق والحريات األساسية الواردة في هذا  ال يجوز سن اذ نص الدستور العراقي على ان )

) الدستور(
2

(،كما نص على ان )لكل فرٍد الحق في الحياة واألمن والحرية، وال يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو 

) تقييدها إال وفقاً للقانون، وبناًء على قراٍر صادٍر من جهٍة قضائيٍة مختصة(
3

.) 

العراقيون أحراٌر في االلتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو ن كما بين الدستور ا 

اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)
4

.) 

يمها فقط دون المساس بها او تقيدها وان اي اعتداء من قبل المشرع عليها ظاذ منح الدستور للسلطة التشريعية حق تن

 يمثل انحرافاً تشريعياً.

 الحقوق السياسية  -4

تعد الحقوق السياسية اقدم أنواع الحقوق التي اهتم بها الفقه الدستوري القديم ، وال تزال تحتل النصيب األعظم بين     

الحقوق التي تنص عليها الدساتير ، فعن طريق ممارستها يمكن السيطرة والتحكم في ادارة دفة الحكم ، ويقصد بها 

ً واالشتراك في إدارة شؤون المجتمع والرقابة حق المواطن في المشاركة  ً وانتخابا في الحياة السياسية ترشيحا

عليها")
5

، وتتقرر هذه الحقوق للمواطنين دون األجانب ، بل لفئة معينة من المواطنين وهي فئة المواطنين الذين (

لنظم المختلفة وإنما تأخذ به بعض يشاركون في السيادة ) الن مبدأ سيادة الشعب في جميع فئاته ليس مبدأ عاما في ا

النظم دون بعضها االخر ( ، ومهما توسع النظام في تقرير الحقوق السياسية استنادا لمبدأ السيادة الشعبية فانه ال يمكن 

منح هذه الحقوق لالجانب النها متعلقة بسلطة الحكم في الدولة ، وهذه السلطة ال يمكن ان يتوالها غير المواطنين
(6)

 

هذه الحقوق حق الجنسية اذ نص المشرع الدستوري على ان )الجنسية العراقية حٌق لكل عراقي، وهي أساس ومن 

) مواطنته(
7

/أوالً(من الدستور   93المادة ) (،وحق االنتخاب وحق الترشيح وحق تكوين االحزاب السياسية اذنصت

 .(على ان )حرية تأسيس الجمعيات واألحزاب السياسية، أو االنضمام إليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون

 االنحراف التشريعي الموضوعي في حالة خروج المشرع على السلطة المقيدة في الدستور ثانياً:
لقيود التي فرضها الدستور، والتي تتراوح بين السعه والتضيق عندما يباشر المشرع اختصاصه فانه يجب ان يراعي ا

فقد يتولى الدستور صراحة تحديد نطاق موضوع معين تحديداً كامالً بحيث يحرم المشرع عند مباشرة اختصاصه من 

 أية سلطة تقديرية.

                                                           
حقوق اِلنسان بين النص والتطبيق: دراسة في الشريعة اِلسالمية والمواثيق الدولية  د.علي يوسف الشكري،ينظر: ( 1)

 .199،ص4003، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، ط4009والدستور العراقي لسنة 

 /اوال/ج(من الدستور العراقي .4المادة ) ينظر:( 2)

 (من الدستور العراقي .19المادة )ينظر:(  3)

 (من الدستور العراقي .91) المادةينظر:(  4)

 .199ص ، المرجع السابقد.علي يوسف الشكري ،ينظر: (5)

 .911، ص 1393ثروت بدوي ، النظم السياسية ،  دار النهضة العربية ،القاهرة، ينظر: د.(6)

 /اوالً(من الدستور العراقي.19المادة )ينظر: (  7)
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ً عديده تنعدم فيها السلطة التقديرية للمشر 4009وقد تضمن الدستور العراقي لعام  ع ومن ذلك على سبيل نصوصا

( منه اذ نصت على ان )يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار 100المثال ال الحصر المادة )

( من الدستور ذاته على ان )ال يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، 99إداري من الطعن(،وكذلك الفقرة )ثانياً ( من المادة )

 أو حرمانه من العودة إلى الوطن(.

 المطلب الثاني

 في معالجة االنحراف التشريعي ودوره  القضاء

 

تلك الرقابة التي تمارسها هيئة قضائية تختص بالفصل في مدى دستورية أي نص  بأنهاتعرف الرقابة القضائية 

قانوني تصدره السلطة التشريعية، وأبرز مثال على هذا النوع من الرقابة هو الرقابة القضائية في ظل دستور 

ويتي ودستور جمهورية الواليات المتحدة األمريكية. وفي البلدان العربية يأخذ كل من الدستور المصري والدستور الك

 ةالفاعل ةالرقابة القضائية الضمان بمثل هذا النوع من الرقابة. لذلك يتفق الفقه الدستوري على ان 4009العراق لسنة 

لحماية مبدأ سمو الدستور ، حيث يعد القضاء الدعامة المهمة التي تكفل عدم انحراف السلطة التشريعية عند  ةوالرئيس

ها من حق الرقابة عليها ، اذ نجد ان بعض االنظمة الدستورية قد اعطت لجهات الرقابة على سن القوانين لما تملك

دستورية القوانين حق الرقابة على االنحراف التشريعي اذ الزم القانون السلطة التشريعية بعدم االنحراف  في عملها 

قضاء في معالجة االنحراف التشريعي وسن القوانين وفق ما هو منصوص عليه في الدستور ،وعله ان دراسة دور ال

يتطلب تقسيم هذا المطلب الى فرعين يخصص الفرع االول للرقابة القضائية عن طريق الدعوى المباشرة ونتناول في 

 الفرع الثاني الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم.

 

 الفرع االول

 الرقابة القضائية عن طريق الدعوى المباشرة

يقصد بها حق القضاء في أن يحكم بألغاء القانون المخالف للدستور اذا ما طعن به أمامه، ويترتب على هذا الحكم 

بطالن القانون وأعتباره كأن لم يكن. ويرفع الطعن بدستورية القوانين أمام محكمه معينه حددها الدستور، ويكون حكم 

 هذه المحكمة ملزماً للكافه .

قد اخذ بالرقابة على دستوية القوانين من اجل ضمان عدم انحراف السلطة التشريعة عن عملها  ان المشرع الدستوري

المرسوم بالدستور ،وبذلك بموجب الرقابة القضائية عن طريق الدعوى المباشرة يحق لالفراد او لبعض الهيئات في 

عية اثناء سن القانون عن الدستور وذلك الدولة مهاجمة القانون والطعن في دستوريته في حالة انحراف السلطه التشري

عن طريق إقامة دعوى مباشرة أمام القضاء يطلب فيها إلغاء القانون لمخالفته أحكام الدستور، ويقيد عادة رفع هذه 

الدعوى بمدة معينه من اجل ضمان استقرار القانون والمعامالت ،اذ نص على ان )تختص المحكمة االتحادية العليا 

 بما يأتي:

) الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة النافذة( -الً:أو
1

.) 

ويتمتع الحكم الصادر بإلغاء القانون بحجية مطلقة تجاه الكافة مما يؤدي الى حسم النزاع بشان دستورية القانون  

مختلفة تنظم بشكل نهائي . ونظرا ألهمية وخطورة إلغاء القضاء لقانون وضعته السلطة التشريعية ، فأن الدساتير ال

دعوى اِللغاء وإجراءاتها ، وتكون الهيئة المختصة بالفصل في هذه الدعوى اعلى هيئة قضائية في الدولة ، ذلك ان 

ترك امر خطير كالغاء القانون للمحاكم العادية قد يؤدي الى نتائج ضارة بالنسبة الستقرار النظام القانوني واستقرار 

المحاكم العادية والسلطة التشريعية)المعامالت اضافة الى الصدام بين 
2

(.  وتختلف النظم الدستورية بشان الجهة التي 

يعهد اليها النظر في هذه الدعوى ، فبعض الدساتير اسندت هذا االختصاص الى المحكمة العليا في النظام القضائي ، 

م بهذه المهمة)وبعضها االخر اناط مهمة الرقابة الى محكمة دستورية متخصصة يتم انشاءها للقيا
3

(. وايا كانت 

االتجاهات الدستورية في تحديد الرقابة على دستورية القوانين، فأننا نتفق والرأي الذي يحصر االختصاص بتلك 

الرقابة في محكمة دستورية خاصة ، الن ذلك من شانه ان يضفي على موضوع الرقابة اهمية كبيرة ويمنحها مزيدا 

لعادي ،ومن الدول التي تخصص محكمة دستورية تتولى الفصل في دستورية القوانين، من االحترام من قبل المشرع ا

                                                           
 ( من دستور جمهورية العراق .39المادة )ينظر: ( 1)

( د. رمزي طه الشاعر ،الرقابة على دستورية القوانين ، دراسة مقارنة وتحليلية  للقضاء الدستوري ، دار التيسير ،  2)

 .39،ص  4009القاهرة ، 

 .199،ص  4009الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، القاهرة ،  ،( د. عبد الغني بسيوني عبد هللا  3)
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حيث ان هذه المحكمة قد تكون محكمة دستورية عليا وقد تكون المحكمة العليا وذلك طبقاً لما ينص عليه دستور كل 

وتأخذ كل هذه  4009عام م ودستور ايطاليا والدستور العراقي ل1391دولة. ومنها دستور سويسرا ودستور اسبانيا 

الدساتير بنظام المحكمة الدستورية العليا المختصة في رقابة دستورية القوانين لمعالجة االنحراف التشريعي)
1

.) 

وتوصف هذه الدعوى بأنها دعوى موضوعية بأعتبار ان حكم االلغاء يسري في مواجهة االفراد وسلطات الدولة كافة 

ائية ( اذ تكون السلطة التشريعية ملزمة بأعادة النظر في القانون المقضى بعدم القض –التنفيذية  –)التشريعية 

دستورية واستبداله بغيره ما لم يخول الدستور ذات المحكمة صالحية ألغاء القانون مباشرة )
2

 . ) 

 

 الفرع الثاني

 الدستورية الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم

يفترض اسلوب الدفع بعدم الدستورية وجود دعوى منظورة امام القضاء سواء كانت هذه الدعوى مدنية او تجارية او 

ادارية او متعلقة باالحوال الشخصية يراد فيها تطبيق قانون معين، فيدفع احد اطرافها بعدم دستورية ذلك القانون 

مطالبا بعدم تطبيقه)
3

اء وضع القانون . وهكذا يجد القاضي نفسه امام قانونين ( وذلك بسبب انحراف المشرع اثن

متعارضين : الدستور وهو القانون االعلى والقانون االدنى منه هو التشريع العادي. فاذا تبين له عدم صحة الدفع فأنه 

يمتنع عن تطبيقه، يحكم في النزاع طبقا لهذا القانون ، اما اذا تأكد من انحراف التشريع ومخالفته الحكام الدستور فأنه 

ويفصل في الدعوى على هذا االساس، فالقانون ال يلغى وانما يبقى الكن اليبطق على هذه الدعوى ، وال يجبر 

المشرع على تعديله او الغائه ويستمر تطبيقه على الدعوى االخرى، ومن ثم يكون لحكم القضاء الصادر في هذا 

وض امامه، اال ان توحيد القضاء بوجود محكمة عليا تميز مقصورة على النزاع المعر الخصوص حجية نسبية 

امامها احكام المحاكم الدنيا يؤدي بالقانون الذي تقر عدم دستورية الى ان يصبح بحكم المعدوم فهو ال يلغى وانما يشل 

فقط)
4

اختالف  (. ورقابة االمتناع ال تتقرر لمحكمة معينة في النظام القضائي ، وانما تثبت لجميع المحاكم على

انواعها ودرجاتها . واذا كانت الرقابة عن طريق الدعوى االصلية تفترض وجود نص في الدستور يجيزها ويحدد 

المحكمة المختصة بإجرائها ، فأن الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية ال تتطلب وجود مثل هذا النص ، وهذا ما 

الدستور للرقابة على انه قبول لها بواسطة الدفع الفرعي ، وان  انتهى اليه الفقه الدستوري بالقول ان عدم تنظيم

الرقابة تعد واجبا وحقا للقاضي بحكم وظيفته في الفصل في المنازعات وتغليب القانون االعلى عندما يتعارض معه 

قانون ادنى)
5

 .) 

تشريعية من خالل  الرقابة يتضح مما تقدم  ان للقضاء دور مهم في حماية االفراد والحقوق من انحراف السلطة ال

القضائية على دستورية القوانين ، اذ ان رقابة االلغاء يكون فيها ضمان الحقوق والحريات اقوى منه بطريق االمتناع 

، الن االولى تؤدي الى ضمان استقرار االوضاع القانونية بعكس االخيرة التي قد ال يتحقق في ظلها ذلك االستقرار 

 ة ، فالقانون الذي تثبت شرعيته امام محكمة من المحاكم، قد ال تثبت شرعيته امام محكمة اخرى . في المراكز القانوني

وخالصه لما تقدم نجد ان الرقابة عن طريق الدعوى االصلية تكون اكثر فاعلية في مواجة االنحراف التشريعي اذ 

سلطة التشريعية وتكون مخالفة للدستور هذا من يمكن للمحكمة االتحادية العليا الغاء جميع القوانين التي تصدر من ال

جانب ومن جانب اخر ان المشرع العراقي لم ينص على اختصاص المحكمة االتحادية العليا على االنحراف 

التشريعي ومن اجل حماية الحقوق والحريات ندعو المشرع الى اضافة فقرة جديدة الى قانون المحكمة االتحادية 

 بالفصل في حاالت االنحراف التشريعي ( . االتحادية العليا ي )تختص المحكمةالعليا يكون نصها االت

 

                                                           
يمي : رقابة اِلغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا ، دراسة مقارنة  ، دار النهضة ( د. عبد الحفيظ الش 1)

 .35العربية ، بال سنة نشر ،ص

  ،االردن،مبادئ القانون الدستوري ، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان  ،د . علي يوسف الشكري ينظر:(  2)

 . 943ـ ص  4014

 1330 ،بغداد ،النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ،احسان المفرجي واخرون  ينظر: د.(  3)

 153ص،

كلية ،جامعة بغداد  ،رسالة ماجستير  ،الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في الدول العربية  ،احمد العزي ينظر:(  4)

 وما بعدها.33،ص1393،القانون 

 الرقابة  القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بال،سعد ممدوح نايف الشمري  ينظر:( 5)

 .961،ص نشر سنة
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 الخاتمة 
 بعد دراسة موضوع دور القضاء في معالجة االنحراف التشريعي توصلنا الى النتائج والتوصيات االتية:

 

 اوالً :النتائج 

الدراسة الى تعريفه بأنه انتهاك المشرع ان المشرع العراقي لم يعرف االنحراف التشريعي وتوصلنا من خالل  .1 

 للقواعد الدستورية التي وضعها الدستور تحقيقاً لمصالح معينه .

ان االساس القانوني لالنحراف التشريعي يتحدد في مبدأين هما مبدأ االنفراد التشريعي الذي يعني ان  الدستور  .4

يث  ينشئ ويُنظم السلطات العامة فيها ويُحدد لها يمثل األساس القانوني للمشروعية في الدولة الحديثة ، بح

اختصاصاتها وعالقتها ببعضها البعض ويرسم حدودها ويضع  الضوابط والقيود التي يجب أن تتقيد بها أثناء 

مزاولتها لنشاطها،و مبدأ سيادة الدستور الذي يعني سمو الدستور وعلوه على كل القواعد القانونية على اِلطالق ، 

لو والسمو يتحقق للدستور كنتيجة طبيعة للموضوعات التي تنظمها قواعده والتي تتميز بخطورتها وأهميتها وهذا الع

 في بناء الدولة .

تبين من خالل الدراسة ان مجال االنحراف التشريعي هو السلطة التقديرية، بمعنى ان االنحراف التشريعي  .9

تقديرية أي ان تكون له حرية اختيار التنظيم التشريعي الذي يكون عندما تمنح النصوص الدستورية المشرع سلطة 

 يراه مناسبا.

اتضح من خالل الدراسة ان االنحراف التشريعي عدم تحقيق المصلحة العامة او االبتعاد عن تحقيقها  وان  .9

معيار موضوعي الغاية االساسية للسلطة التشريعية هو تحقيق المصلحة العامة، وعلى أساس ذلك فان االنحراف ذو 

 وليس ذاتي، وبمعنى آخر االنحراف هنا يكون انحرافا عن المصلحة العامة والتي من مميزاتها الثبات واالستقرار.

تبين من خالل الدراسة ان االنحراف التشريعي يرجع الى عدة حاالت منها االنحراف في عدم االختصاص  .9

ر وقد يرجع الى الجانب الموضوعي من خالل االنحراف في واالنحراف في االجراءات والشكل الذي رسمة الدستو

 وضع النصوص التي تكفل الحماية للحقوق والحريات وغيرها.

. تبين من خالل الدراسة ان القضاء له دور مهم جداً في معالجة االنحراف التشريعي وذلك من خالل تفعيل الدور 3

 عوى الدفع بعدم الدستورية.الرقابي من خالل الدعوى االصلية رقابة االلغاء والد

ً متطوراً ، إذ مؤداه إخضاع المشرع 5 ً قضائيا . أن إخضاع المشرع االنحراف التشريعي لرقابة القضاء يعد منهجا

لمبدأ سيادة القانون ، وهذا مكسب لإلفراد ألنه يعني حماية حقوقهم من التحكم ، كما يعد بمثابة وضع نهاية لمخالفة 

 يضر بالمصلحة العامة للمجتمع ككل. من شأن استمرارها  أن

 

 ثانياً : التوصيات  

تضمين مشروع قانون المحكمة االتحادية العليا ، نص يمنحها االختصاص  بالرقابة على  حاالت عدم  .1

الدستورية الناتجة عن  االنحراف التشريعي الى المحكمة االتحادية العليا الن هذا يؤدي إلى وجود فراغ تشريعي ، ال 

شى مع التزامه بضرورة ممارسة اختصاصه على الوجه المبين في الدستور ، اذ ان المشرع العراقي لم ينص يتما

على اختصاص المحكمة االتحادية العليا على االنحراف التشريعي ومن اجل حماية الحقوق والحريات ندعو المشرع 

صها االتي )تختص المحكمة بالفصل في حاالت الى اضافة فقرة جديدة الى قانون المحكمة االتحادية العليا يكون ن

 االنحراف التشريعي ( .

كما ندعو المشرع الى تحديد االثر الذي يترتب في حالة انحراف السلطة التشريعية اذ يجب ان  يلزم السلطة  .4

 لية وذلك لتالفي مثل هكذا حاالت .والتشريعية في حالة انتهاك الدستور  ان تخضع للمسؤ

ال ان تأخذ منحى متسارع في اصدارها ، اذ ان السرعة في وانين الوقت الكافي الصدارها يجب ان تأخذ الق .9

اصدار القوانين قد يؤدي الى االنحراف التشريعي وخروج القاعدة القانونية عن صفة من صفاتها اال وهي التجريد 

  صادرة لمصلحة جهة او جهات معينة ال لمصلحة كافة االفراد .وتكون 

يجب النص على المدة التقادمية التي من الممكن رفع الدعوى الدستورية خاللها اذ ان قانون المحكمة االتحادية  .9

 لم ينص على هذه المدة . 4009( لسنة 90العليا رقم )
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العمل على تشكيل لجان داخل مجلس النواب من شأنها الرقابة  والطعن بعدم دستورية مشروعات القوانين قبل  .9

من قبل مجلس النواب  ، اذ ان ذلك يساعد على عدم صدور قوانين تخالف االحكام الدستورية مما يقلل من اصدارها 

   خطر االنحراف التشريعي .

 

 
 المصادر

 *القران الكريم 

 اوالً :معاجم اللغة 

 سنة طبع . جمال الدين ابو الفضل دمحم بن مكرم بن منظور،لسان العرب،المجلد الثاني،دار صادر،بيروت،بال .1

 .4009، مكتبة لبنان ، بيروت ،1الخليل ابن احمد الفراهيدي ، كتاب العين معجم لغوي ،ط .4

، شركة االعلمي للمطبوعات ، بيروت 1مجدي الدين دمحم بن يعقوب الفيروز ابادي ،معجم القاموس المحيط ، ط .9

 ،4014. 

لثاني ، دار الفكر للطباعة و النشر ، بيروت دمحم مرتضى الزبيدي ، تاج العروس في جواهر القاموس ، المجلد ا .9

 ،1339. 

 

 القانونيةثانياً:الكتب 

دار الجماهير للنشر والتوزيع  ، 4ط  ،الوجيز في القانون الدستوري  ،إبراهيم أبو خزام ود. ميلود المهذبي  .9

 .1335 ،طرابلس ،واِلعالن 

بغداد ،النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق  ،احسان المفرجي واخرون د. .3

،1330 . 

 –جامعة بغداد  –رسالة ماجستير  –الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في الدول العربية  –احمد العزي  .5

 .1393–كلية القانون 

 .4009ية ، القاهرة ، احمد الوافي ، مبادى القانون الدستوري ، مصر للخدمات العلم .9

احمد خورشيد حميدي، إثبات االنحراف بالسلطة التشريعية، مجلة جامعة كركوك للدراسات االنسانية،  .3

 .4014السابع، العدد ،  44المجلد.

 .1394،  دار الفرقان، عمان، 1بشار عبد الهادى، التفويض في االختصاص، دراسة مقارنة، ط  .10

 .1393دار النهضة العربية ،القاهرة، ثروت بدوي ، النظم السياسية ،   .11

 .4004جيهان حسن سيد ، السلطة التشريعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  .14

 .1339، دار مكتبة الحياة ، بيروت،   4القانون الدستوري والدستور في لبنان ، ط ،حسن الحسن  .19

البرلماني في العراق،   ، مكتبة السنهوري رافع خضر شبَّر : فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام  .19

 .4014،بغداد، 

رمزي طه الشاعر ،الرقابة على دستورية القوانين ، دراسة مقارنة وتحليلية  للقضاء الدستوري ، دار التيسير ،  .19

 .  4009القاهرة ، 

ضة العربية ، القاهرة الرقابة  القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، دار النه ،سعد ممدوح نايف الشمري  .13
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رقابة اِلغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا ، دراسة مقارنة  ، دار  ،عبد الحفيظ الشيمي  .15
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 .1395القانون الدستوري  ، بيروت ، الدار الجامعية ، ،عبد الغني بسيوني عبد هللا  .19
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عثمان سلمان غيالن العبودي، فرضية عيب االنحراف التشريعي بين الفقه والقضاء والنظرية والتطبيق، د. .40
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 .4014النجف االشرف ،   -للطباعة والنشر والتوزيع ، العراق



 

 
103 

 

 

 ،االردن  –مبادئ القانون الدستوري ، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ،علي يوسف الشكري د. .44

 .4014العراق ، بابل ، لسنة  –نشر وتوزيع طبع و ،موسسة الصادق الثقافية 

دراسة في الشريعة اِلسالمية والمواثيق الدولية  ،علي يوسف الشكري، حقوق اِلنسان بين النص والتطبيقد. .49

 .4003، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، ط4009والدستور العراقي لسنة 

 .1393، االسكندرية، 4المكتب الجامعي ، ط دمحم سالمة دمحم ، مدخل عالجي جديد في انحراف األحداث،  .49

 .1339دمحم فؤاد عبد الباسط ، االختصاص في القانون االداري ، دار الفكر العربي ، االسكندرية،  .49

مكي ناجي ، المحكمة االتحادية العليا في العراق ، دار الضياء للطباعة والتصميم العراق ، النجف االشرف ،  .43

 .4005لسنة 

انحراف البرلمان في الوظيفة التشريعية ،رسالة ماجستير ،كلية القانون ،جامعة بابل ميسون طه حسين ، .45

،4003. 

هاني علي الطهراوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ، االردن ،  .49

4009 . 
 

 ثالثاً:التشريعات 
 الدساتير -1

 .4009دستور جمهورية العراق لعام  . أ

 دستور سويسرا . ب

 م 1391دستور اسبانيا   . ت

 دستور ايطاليا . ث

 

   القوانين  -2
   .4009( لسنة 90قانون المحكمة االتحادية العليا رقم )-

   

 

 

 

 
 

 
 


