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The Effect of legislative omission on the Principle of the 

Primacy of constitution (comparative study) 
 Himyari -Assist. Lect. Firas AL(1) فراس الحميريم.م 

 ملخصال

مصـــــطلح االغفال التشـــــريعي من املصـــــطلحات احلديثة نســـــبياً اليت مل يتســـــن بعد للفقه التعرض له  ديع
ابلقدر الكايف لالتفاق على حتديد معناه أو مضـــــــــــــمونه رغم مواجهة القضـــــــــــــاء الدســـــــــــــتوري له، فاإلغفال 

أحد جوانبه  ا التشريعي يتحقق إذا أغفل املشرع مبناسبة تنظيمه ملوضوع من املوضوعات الواردة ابلدستور 
قد يؤدي إىل احلد من فعالية املوضــــوع حمل التنظيم من انحية، و الفة أحد أو بعض النصــــوص الدســــتورية 
من انحية أخرى. وتفصـــــــيل ذلك أنه إذا تدخل املشـــــــرع ونفاذاً حلكم الدســـــــتور بتنظيم موضـــــــوع معني من 

لضــــماانت الدســــتورية هلذا املوضــــوع موضــــوعاته فإن تدخله جيب أن يكون متكامل اجلوانب مفعالً لكافة ا
 يث إذا أغفل املشـــــــرع جانباً من جوانبه الذي ال يكتمل التنظيم إال به فإن ذلك من شـــــــانه أن يقلل من 

 .الضماانت الدستورية هلذا املوضوع ويكون  الفاً للدستور
Abstract 
The term “legislative omission” is one of the relatively recent terms that 

jurisprudence has not been able to touch sufficiently to agree on defining its 

meaning or content despite the constitutional judiciary facing it. Legislative 

omission is achieved if the legislator, on the occasion of his regulation of one 

of the topics mentioned in the constitution, neglects one of its aspects, which 

may lead to the limitation of The effectiveness of the subject matter of 
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regulation on the one hand, and the violation of one or some of the 

constitutional texts on the other hand. The detail of this is that if the legislator 

intervenes, in implementation of the rule of the constitution, to organize a 

specific subject of its subjects, then his intervention must be integrated in its 

aspects, activating all the constitutional guarantees for this subject, so that 

if the legislator neglects one of its aspects that the organization is not 

complete without it, this would reduce the constitutional guarantees of this 

The matter is unconstitutional. 

 المقدمة

 أوال: موضوع البحث
االغفال التشـــــريعي من املواضـــــيع احلديثة نســـــبياً واليت برزت يف معرض تصـــــدي القضـــــاء يعد موضـــــوع 

الدستوري لدستورية القوانني الصادرة من السلطة التشريعية على اعتبار ان القضاء الدستوري هو املسؤول 
من  عن ضــــــــمان احرتام القواعد املوضــــــــوعية للدســــــــتور اليت تنظم احلقوق واحلرايت العامة وأن اي مســــــــاس

املشرع هبذه القواعد املوضوعية من شانه األخالل ابلضماانت الدستورية املقررة مبوجبها أو حتديد فاعليتها 
يعد  الفة للدســتور يقتضــي تدخل القضــاء الدســتوري ملعاجلته، فضــال عن ذلك جند أن فكرة الرقابة على 

ع مجيع الســــــــــلطات العامة يف الدولة اإلغفال التشــــــــــريعي تتفق مع فكرة الدولة القانونية اليت تكفل خضــــــــــو 
للقانون، فقبل تبين النظم القانونية والقضـــــائية هلذه الرقابة كان اإلغفال التشـــــريعي أو الســـــكوت التشـــــريعي 
وحده هو الذي يتمتع ابحلصــــــــــانة ضــــــــــد رقابة القضــــــــــاء، يف حني أن القانون كفل التصــــــــــدي لإلغفال أو 

 .والقضائيةالسكوت املتعلق بكل من السلطتني التشريعية 
 ثانيًا: أهمية موضوع البحث

تكمن أمهية البحث من خالل أن فكرة الرقابة على اإلغفال التشـــــــريعي تتفق مع فكرة الدولة القانونية 
اليت تكفل خضــــــــوع مجيع الســــــــلطات العامة يف الدولة للقانون، فقبل تبين النظم القانونية والقضــــــــائية هلذه 

تشريعي وحده هو الذي يتمتع ابحلصانة ضد رقابة القضاء يف حني أن الرقابة كان اإلغفال أو السكوت ال
 القانون كفل التصدي لإلغفال أو السكوت املتعلق بكل من السلطتني التنفيذية والقضائية.

 ثالثًا: إشكالية البحث
تتمحور إشـــكالية البحث حول معرفة ما هو األســـاس الذي يســـتند اليه القضـــاء الدســـتوري يف  ارســـة 

 ه على اإلغفال التشريعي؟رقابت
 رابعًا: منهجية البحث

ســـــنعتمد يف دراســـــة  ثنا هذا على املنهج التحليلي وذلك من خالل حتليل النصـــــوص الدســـــتورية اليت 
اخذت بفكرة الرقابة على االغفال التشـــــــريعي فضـــــــالً عن حتليل النصـــــــوص التشـــــــريعية، مع ســـــــلوك املنهج 

 املقارن يف كل من العراق وفرنسا.
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 ًا: خطة البحثخامس 
لى مبحثني، خصــص املبحث األول لبيان ماهية االغفال التشــريعي وهو عارأتينا تقســيم خطة البحث 

مقســـــــــم على مطلبني، تناول املطلب األول تعريف االغفال التشـــــــــريعي، يف حني تناول املطلب الثاين متييز 
ختصــــــــــيصــــــــــه لبيان مبدأ مو الدســــــــــتور  االغفال التشــــــــــريعي من املفاهيم املقاربة، إما املبحث الثاين فقد م

كاســــاس لرقابة القضــــاء الدســــتوري على االغفال التشــــريعي وهو مقســــم أيضــــاً على مطلبني، م ختصــــيص 
املطلب األول لبيان اإلغفال التشــــــريعي املخالف ملبدأ الســــــمو املوضــــــوعي، وخصــــــص املطلب الثاين لبيان 

 الشكلي.اإلغفال التشريعي املخالف ملبدأ السمو 
 ماهية اإلغفال التشريعي: المبحث األول

ابلنظر حلداثة فكرة اإلغفال التشـــــــــــــــريعي كاحد أوجه عدم الدســـــــــــــــتورية، واعتمادها يف الظهور على 
اجتهادات الفقه الدســـــــتوري، فلم يتفق الفقه على حتديد معناها ومضـــــــمو ا، وامنا تعددت هذه التعريفات 

 على الصعيد الفقهي والقضائي.
 تعريف اإلغفال التشريعي: األولاملطلب 

لبيان تعريف اإلغفال التشـــــــــــريعي يتطلب منا تقســـــــــــيم هذا املطلب على فرعني سصـــــــــــص االول لبيان 
 التعريف اللغوي لإلغفال التشريعي، والثاين لبيان التعريف االصطالحي وفق التفصيل االط:

 التعريف الَغوغ لإليف اض التشريعي: ال رع األوض
مصـــــــــطلح االغفال التشـــــــــريعي يتالف من كلمتني وهذا يقتضـــــــــي حتديد معىن املفردات من الناحية  نَّ إ

تركه و تغافل( عنه و  َتغفلُه( اهتبل غفلته. وترجع كلمة اللغوية، فاإلغفال لغة من  َغَفل( عن الشــيء أي 
، أمهلها وتركها من غري أغفل واجباته: غفل عنها ،إىل ملة أغَفَل، أَغَفَل:  فعل( (اغفال يف اللغة  اســـــــــــــــم

نســــيان، أغفل بعض التفاصــــيل، أغفل صــــفحات من الكتاب: تركها دون تنقيط، مبهمة، أغفل صــــاحبه، 
أغفل املدير  ،اعتده غافال، أغلفه عن هدفه: جعله يغفل عنه: ختم هللا على قلبه وجعله غافال عن احلقائق

 .(2 عن أتخره عن العمل: جعله يغفل عنه أو ينساه 
لمة تشريع:  اسم( ترجع إىل كلمة شرع، تشريعي، اسم منسوب إىل تشريع متعلق بسن القوانني، أما ك

 ،الربملان؛ اهليئة اخلاصــــة املكونة من جمموعة االشــــخاص املنتخبني رميا ،الســــلطة التشــــريعية: جملس النواب
ة التشـــــــريعية: مدة انعقاد أو تعديلها لدولة أو والية االنتخاابت التشـــــــريعية، الدور  ،مهمتهم وضـــــــع القوانني

 .(3 اجمللس النيايب خالل السنة وتكون عادية أو استثنائية
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 التعريف االص   ي لإليف اض التشريعي: ال رع الااك
فقهاء القانون الدســــتوري حاولوا حتديد معىن مصــــطلح اإلغفال التشــــريعي فذهب البعض منهم اىل  نَّ إ

موضــــوع معني خالفاً للدســــتور قد ميس الضــــماانت القانونية  انه  هو اإلغفال النســــيب للمشــــرع يف معاجلة
 .(4 اليت جيب التمتع هبا فضاًل عن اإلخالل مببدأ املساواة( 

فانطالقاً من هذا التعريف جند انه قد اعترب االغفال التشـــــــــريعي  الفة موضـــــــــوعية من خالل وصـــــــــف 
يكون التعريف موضــــــحا وحمددا معىن  االغفال التشــــــريعي على انه اغفال نســــــيب للمشــــــرع اال انه ينبغي ان

 .(5 الكلمة أو العبارة املعرفة 
وهناك من عرفه ابنه "قيام الربملان بتنظيم مســـــــالة أو مســـــــائل معينة بصـــــــورة منقوصـــــــة ميكن أن يرتتب 
عليها فراغ تشــــريعي ال يتماشــــى مع التزام الربملان بضــــرورة  ارســــة اختصــــاصــــه التشــــريعي على الوجه املبني 

 .(6 ابلدستور"
و يتضــــح لنا من هذا التعريف أنه قد اعترب االغفال التشــــريعي اي تنظيم الســــلطة التشــــريعية ملســــالة أو 
مســائل معينة بصــورة منقوصــة صــورة من صــور عدم االختصــاص الســليب للمشــرع اىل جانب ختلى او تنازل 

 ينة لغريها من السلطات.السلطة التشريعية عن اختصاصاهتا التشريعية بصدد مسالة أو مسائل مع
ويعرف البعض االخر اإلغفال التشــــــريعي أبنه "تنظيم املشــــــرع ألحد املوضــــــوعات تنظيماً قاصــــــراً وغري 
متكامل أبن أغفل أحد جوانب املوضـوع على النحو الذي يؤدي إىل عدم اإلحاطة ابملوضـوع حمل التنظيم 

 .(7 وعدم تفعيل احد النصوص الدستورية"
على هذا التعريف انه قد قصـــــــر نتيجة اإلغفال التشـــــــريعي على عدم تفعيل النص  وما ميكن مالحظته

الدستوري ومل يشر صراحة إىل أن نتيجة اإلغفال هي  الفة الدستور ابعتبار أن اإلغفال يؤدي اىل  الفة 
 .(8 وان التنظيم القاصر  د ذاته يعد  الفا للدستور ،دستورية سواء أدت اىل عدم تفعيل النص ام ال

اختصــــاصــــاهتا ســــواء بعدم  ارســــتها  ةوعرفه "دومينيك روســــو" أبنه "نكول ســــلطة التشــــريع عن  ارســــ
 .(9 بصورة كلية او التهرب منها لتباشره السلطة التنفيذية بداًل منها"

إذ يتضــــح من خالل هذا التعريف ان االغفال التشــــريعي يتخذ صــــورتني وهو اما ان يكون اتما وذلك 
ارســة الومجيفة التشــريعية بصــورة كلية  ا يولد فراغاً تشــريعياً، أو جزئيا يف نطاق معني، مبعىن ابإلغفال عن  

 ان السلطة التشريعية ابشرت اختصاصها ولكن بشكل منقوص.

                                                        
 .202د. أمحد فتحي سرور، املرجع السابق، ص -4
ح وحوح، اختصاص احملكمة االحتادية العليا يف تفسري نصوص الدستور  دراسة مقارنة(، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، صبي -5

 .238، ص2017جامعة اببل، العراق، 
، 2003، دار النهضة العربية، القاهرة، 2د. عيد أمحد الغفلول، فكرة عدم االختصاص السليب للمشرع  دراسة مقارنة(، ط -6

 .159ص
جواهر عادل العبد الرمحن، الرقابة الدستورية على االغفال التشريعي  دراسة حتليلية مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة،  -7
 .22، ص2016
د. عبد الفتاح عبد الرزاق و حممد عبد الكرمي شريف، الرقابة القضائية على االمتناع التشريعي  دراسة حتليلية مقارنة(، جملة  -8

 .209، ص2018(، 3(، العدد  3زانست العلمية، تصدر عن اجلامعة اللبنانية الفرنسية، اربيل، كوردستان العراق، اجمللد  
د. طيبة جواد محد، املسؤولية الدولية عن االمتناع التشريعي، جملة احملقق احللي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة  -9

 .239، ص2020السنة الثانية عشر،  اببل، العدد الثاين،
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وعرف كذلك ابنه "قيام املشـــرع ابختاذ موقف ســـليب بعدم اســـتنفاد اختصـــاصـــه التشـــريعي الدســـتوري،  
 .(10 يف حاالت معينة أو ألسباب معينة" بعدم  ارسته له كليا أو جزئيا

ويتضــــح لنا من هذا التعريف انه يشــــتمل على االمتناع واالغفال، ففي حالة االمتناع فإن املشــــرع ميتنع 
عن  ارســة اختصــاصــه التشــريعي عن تنظيم التشــريع، أما حالة االغفال اجلزئي فإن املشــرع ينظم التشــريع، 

تمثل بعدم املعاجلة التشـــــــــــــــريعية الكاملة للحالة حمل التنظيم، فيكون إال أنه يكون معيبا بعيب يصـــــــــــــــيبه وت
التشــــــريع قد أغفل جزئيا عن معاجلتها، وهي تفرتق عن حالة الغياب التام للقاعدة القانونية ســــــواء أكانت 

 تلك القاعدة يف القانون العادي أم يف القانون االساسي.
ع أو اإلغفال التشــــــريعي( على أ ما مصــــــطلحان يف حني جند ان بعض الكتاب قد اشــــــار إىل  االمتنا 

 .(11 مرتادفان يؤداين النتيجة نفسها وهي  الفة الدستور واالخالل ابلضماانت اليت كفلها الدستور
ولكن ما ميكن مالحظته على ذلك أن االمتناع يكون انمجا عن ســــــلوك ســــــليب للمشــــــرع عن مباشــــــرة 

يتمثل بقيام املشــــرع بتنظيم مســــالة أو موضــــوع ورد يف  اختصــــاصــــه، بينما اإلغفال انجم عن ســــلوك اجيايب
 الوثيقة الدستورية إال أن هذا التنظيم جاء قاصراً.

وقد ذهب بعض الفقه إىل "حتديد مفهوم االغفال التشــــــــــــــريعي الذي تنصــــــــــــــب عليه رقابة االغفال مبا 
ثيقة الدســتورية فاملشــرع ســكت عنه أو أغفله املشــرع مبناســبة تنظيمه ملوضــوع من املوضــوعات الواردة يف الو 

بصدد تنظيم موضوع معني أغفل تنظيم أحد جوانبه  ا يؤدي إىل احلد من فعالية املوضوع حمل التنظيم من 
 .(12 انحية وعدم تفعيل أو تكريس النص الدستوري من انحية أخرى" 

ع وكان وما ميكن مالحظته على هذا التعريف أنه قد عرف االغفال ابإلغفال وما ســــــــكت عنه املشــــــــر 
من األوفق لو أوضح ما املقصود ابإلغفال هل هو مبعىن الغفلة مبا فات على املشرع ذكره أم لتعمد املشرع 

 ؟تركه أو تنظيمه بطريقة منقوصة ليستقيم التعريف يف الداللة على معناه
بينما يرى بعض الفقهاء ان موضوع الرقابة على االغفال التشريعي يتمثل بوجود قاعدة قانونية ضمنية 

الســـكوت أو اإلغفال التشـــريعي  نَّ إ الفة لنص من نصـــوص الدســـتور، اي ان انصـــار هذا االجتاه يقولون 
قاعدة قانونية ضـــــــمنية  ليس يف ذاته هو موضـــــــوع الرقابة، وإمنا االنر املرتتبة عن هذا الســـــــكوت من وجود

 .(13  الفة للدستور
و ا تقدم ميكن القول، ان مجيع التعريفات اليت م ذكرها وان اختلفت يف الصـــــــــــــــياغة إال ا ا امجعت 
على اعتبار التنظيم القاصر أو القصور يف التشريع أغفاال تشريعيا  الفا للدستور وانطالقا من ذلك ميكننا 

نه "قيام املشـــــرع بتنظيم موضـــــوع من املوضـــــوعات الواردة ابلدســـــتور على حنو تعريف االغفال التشـــــريعي أب
                                                        

د. عزاوي عبد الرمحن، الرقابة على السلوك السليب للمشرع  اإلغفال التشريعي منوذجا(، جملة العلوم القانونية واإلدارية  -10
 .88، ص2010لسنة  10والسياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، العدد 

، 2009عبد اجمليد ابراهيم، سليم، السلطة التقديرية للمشرع  دراسة مقارنة(، اطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة الزقازيق،  -11
 .314ص

، 2003الرقابة القضائية على دستورية القوانني يف مالحمها الرئيسية، مركز رينيه، جان دبوي للقانون والتنمية،  ،د. عوض املر -12
 .1416ص

عبري حسني السيد حسني، دور القضاء الدستوري يف الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع  دراسة مقارنة(، دار النهضة د.  -13
 .383، ص2009العربية، القاهرة، 
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منقوص وقاصـــــــــــــــر ال حييط به من كافة جوانبه اليت ال يكتمل التنظيم إال هبا  ا يؤدي إىل عدم اإلحاطة 
ابملوضوع حمل التنظيم و الفة أحد أو بعض نصوص الدستور". فقد مجعنا يف هذا التعريف، عناصر فكرة 

، األول يتمثل ابلتنظيم القاصـــــــر من نيفال التشـــــــريعي، واليت تتلخص من وجهة نظران يف أمرين رئيســـــــياإلغ
قبل املشــرع ملوضــوع من املوضــوعات الواردة ابلدســتور، والثاين يتعلق مبخالفة هذا التنظيم القاصــر لنص أو 

 أكثر من نصوص الدستور.
 املفاهيم املقاربةتمييز االغفال التشريعي من : املطلب الثاني

تقوم فكرة االغفال التشـــــــريعي على إغفال املشـــــــرع عن  ارســـــــة اختصـــــــاصـــــــه احملدد يف الدســـــــتور وهو 
التشـــــــريع، يف اطار مبدأ االنفراد التشـــــــريعي بصـــــــورتيه املطلق  الكلي( والنســـــــيب  اجلزئي(، مبعىن ان الربملان 

بني االغفال  اً واختالف اً جند ان هناك تشاهبيتخذ موقفا سلبيا جتاه اختصاصه الدستوري، وابلرغم من ذلك 
التشـــــريعي وغريه من الســـــلوكيات اليت قد يتخذها املشـــــرع خاصـــــة منها فكرة الســـــكوت التشـــــريعي، وعدم 

 االختصاص السليب للمشرع:
 االيف اض التشريعي والسكوت التشريعي: ال رع األوض

امسـاك املشـرع عن التشـريع يف شـان إن جانبا من الفقه الدسـتوري قد عرف السـكوت التشـريعي أبنه "
حني عرفه  . يف(14 بتقديرها" معني وهو يعد  ا يرتخص فيه، ولذا يعد من املالئمات اليت يســـــــــــتقل وحده 

أبنه "الســـــكوت عن تنظيم مســـــالة ما أو عدم التدخل ابلتشـــــريع يف موضـــــوع معني"  جانب اخر من الفقه
 15). 

وما ميكن مالحظته على كل من اإلغفال التشــــريعي والســــكوت التشــــريعي ا ما يشــــرتكان بعدم وجود 
تشــــــريع من حيث األصــــــل، اال انه ميكن اجياد الفارق بينهما  ســــــب طبيعة االختالف، لذا فان للمشــــــرع 

ة ميتاز هبا عند ســـــــــــــكوت خطاب النص الدســـــــــــــتوري من حتديد ميعاد معني ملعاجلة حالة معينة العادي م
ابلذات أو بتحديد االلية الالزمة بتنظيمها، أو أن تنتفي املعايري الدالة على التاكيد بتنظيم التشــــــــــــــريع كان 

الســــــــــــــلطة التقديرية ، إذ تربز (16 ينتفي ذكر العبارات يف مضــــــــــــــمون النص  بقانون، أو وفق نظام قانوين( 
للمشرع واليت تعد من أخص ماهتا، فتقرير احلاجة إىل التشريع، ومن مث، التدخل لتنظيم املوضوع حمل هذا 
التشــــــريع، أو عدم احلاجة اليه، ومن مث، فإن الســــــكوت عن هذا التنظيم يعد من أهم خصــــــائص الســــــلطة 

 .(17 دستوري التقديرية للمشرع، فيمارس التشريع دون رقابة من القاضي ال
إما فيما يتعلق أبوجه اخلالف ما بني اإلغفال التشــــريعي والســــكوت التشــــريعي فهي تكمن من خالل 

 :(18 ما يلي 

                                                        
 .335، ص2017اصول القضاء الدستوري، دار اجلامعة اجلديدة، االسكندرية،  ،د. حممد ابهي ابو يونس -14
سلمان، رقابة اإلغفال يف القضاء الدستوري، اجمللة الدستورية الصادرة من احملكمة العليا املصرية، د. عبد العزيز حممد  -15
 .66، ص2009ابريل  ،، السنة الثامنة15العدد

 .130، ص2005حممد عبد اللطيف، القضاء الدستوري يف فرنسا يف صس سنوات، دار النهضة العربية، القاهرة،  -16
 .336نس، مرجع سابق، صد. حممد ابهي أبو يو  -17
 .401، ص2012، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. جابر حممد صبحي، السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، ط -18



  

102 

 29: العدد

فمن انحية جند أن اإلغفال التشـــــريعي تكمن فيه إرادة املشـــــرع عن اإلمســـــاك عن التشـــــريع يف مســـــالة  
بعدم خالل انحيتني، األوىل تتمثل عهد اليه الدســـتور بتنظيمها، فهو خيتلف عن الســـكوت التشـــريعي من 

قيام املشرع بسن القانون الذي أوجب عليه الدستور صدوره. إما الثانية فهي تتمثل ابنصراف إرادة املشرع 
إىل عدم إصـــدار هذا التشـــريع، وهو ما يكون حاصـــلة أن األغفال التشـــريعي هو إمســـاك املشـــرع عن ســـن 

ة أخرى يتضــــح لنا ان مســــلك املشــــرع بصــــدد الســــكوت تشــــريع كان جيب عليه ســــنه دســــتوراي. ومن انحي
 ســـب األصـــل، بينما مســـلك املشـــرع بصـــدد اإلغفال التشـــريعي هو  ســـب  التشـــريعي يعد مســـلكا إراداي

 األصل غري إرادي.
أن االغفال التشـــريعي خيتلف عن الســـكوت التشـــريعي من حيث مدى اخلضـــوع  اضـــافة اىل ذلك جند

اء، فاألغفال التشـــريعي خيضـــع لرقابة القضـــاء الدســـتوري وجيد أســـاســـه يف للرقابة الدســـتورية من قبل القضـــ
مبدأ مو الدســــتور والذي يعين علو القواعد الدســــتورية على غريها من القواعد القانونية املطبقة يف الدولة، 
إما الســـــكوت التشـــــريعي أو ما يســـــميه الفقه ابألغفال الكلي ليس مدعاة لرقابة املشـــــرع من قبل القضـــــاء 

 .(19  لدستوري إذ ال توجد صلة بني احلاجة اىل التشريع وبني دستوريتها
امتداد الرقابة على الســـكوت التشـــريعي تعين حلول القاضـــي الدســـتوري حمل  نَّ إو ا تقدم ميكن القول 

الســــــــــلطة التشــــــــــريعية يف تقدير كثري من االمور من بينها مدى احلاجة اىل التشــــــــــريع، وضــــــــــرورة وامهية هذا 
إذ تعد هذه االمور هي من ابرز مات الســــــــــلطة  ،وتقدير الظروف املالئمة لصــــــــــدور التشــــــــــريع التشــــــــــريع،
للمشـــــرع فضـــــال عن ذلك أن تنظيم موضـــــوع ما ومدى احلاجة إىل وجود التشـــــريع أمر  واخصـــــها التقديرية

ني ختتص به الســـــلطة التشـــــريعية وفقا للمالئمات اليت تراها، فهي اليت تقدر مىت تتدخل لوضـــــع تشـــــريع مع
ومىت ال تتدخل، فإذا قعد املشــرع عن أن يتناول مســالة ما ابلتنظيم فإنه ال جيوز محله على التدخل كاصــل 

 .(20 مامل يكن الدستور قد أوجب عليه التدخل وحدد له وقت تدخله وهو امر ال حيدث كثريا
 االيف اض التشريعي والقصور التشريعي: ال رع الااك

فكرة االغفال التشــــــريعي والقصــــــور التشــــــريعي تتعلق ابختاذ املشــــــرع موقفا ســــــلبيا من اختصــــــاصــــــه  نَّ إ
قد ال ميارس هذا االختصاص املمنوح له مبوجب الدستور، سواء كان  ةفاملشرع وألسباب معين ،الدستوري

الكلي، وعدم جزئية أو كلية، إذ يفسـر هذا االمتناع عن  ارسـة االختصـاص، إما يف صـورة التخلي  ةبصـور 
معاجلة مســالة ما رغم أ ا تدخل يف اختصــاصــه األصــلي، أو انه نظمها بصــورة جزئية، كما قد يتنازل عن 
اختصـــاصـــه لســـلطة اخرى وذلك ابســـتعمال طرق يظهر فيها انه ميارس اختصـــاصـــه، وذلك بوجود تشـــريع 

يذية، إما بتفويض معني ملموس إال أنه يســـــــتعمل أســـــــاليب التنازل الضـــــــمين الختصـــــــاصـــــــه للســـــــلطة التنف
 .(21 اختصاصه التشريعي أو التوسع يف اإلحالة إىل سلطة التنظيم، أو اإلفراط يف العمومية

                                                        
 .24، ص1999د. ثروت عبد العال، حدود رقابة املشروعية واملالئمة يف قضاء الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -19
مد طريح، حدود سلطة املشرع املصري يف تنظيم احلقوق واحلرايت العامة والضماانت املقررة ملارستها، دار النهضة د. هالة حم -20

 .257، ص2011العربية، القاهرة، 
 .87د. عزاوي عبد الرمحن، مرجع سابق، ص -21
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وتقوم فكرة القصـــور التشـــريعي على أســـاس عدم كفاية النص القانوين املوجود ملعاجلة وتغطية املوضـــوع 
نونية، إذ خيتلف اإلغفال أو املســــــــــــالة حمل التنظيم التشــــــــــــريعي بشــــــــــــكل جيد من انحية فن الصــــــــــــياغة القا

التشـــريعي عن القصـــور التشـــريعي، بوســـاطة أن التشـــريع مل يصـــدر أصـــال يف حالة اإلغفال التشـــريعي، فهو 
انتج عن إحجام أو امتناع الربملان عن  ارســة اختصــاصــه التشــريعي، فاملشــرع العادي مل يعا  اصــال وضــع 

فة الدســــتورية ملبدأ االختصــــاص التشــــريعي ابعتبار أن معني يتوجب عليه تنظيمه،  ا أوقعه يف حومة املخال
 .(22 التشريع يعد من صلب اختصاصه الذي من غري املمكن ان تتجاهله 

إما القصور التشريعي فهو يتمثل  الة أن املشرع وهو بصدد تنظيم موضوع معني قد اغفل عن تنظيم 
نظيم من انحية، وعدم تفعيل أو تكريس احد جوانبه  ا قد يؤدي اىل احلد من فعالية املوضـــــــــــــــوع حمل الت

 .(23 النص الدستوري من انحية اخرى 
وبذلك جند أن املشـــــرع قد مارس اختصـــــاصـــــه بشـــــكل اجيايب، اال انه نظم التشـــــريع  الة من القصـــــور 
وذلك إبغفاله عن تنظيم بعض اجلوانب املهمة عند تنظيم التشـــــــــــــريع وإصـــــــــــــداره، ومن مث اجيز للقاضـــــــــــــي 

به بصورة مباشرة االغفال التشريعي اجلزئي الذي نظمه القانون وأغفل يف جزئية منه تلك الدستوري أن يراق
 .(24 املعاجلة، اي ان التنظيم التشريعي جاء قاصرا عن االملام مبا جيب تنظيمه للمعاجلة الكلية للتشريع
يكمن يف ان و ا تقدم ميكن القول إنَّ معيار التمييز بني االغفال التشـــــــــــــريعي والقصـــــــــــــور التشـــــــــــــريعي 

االغفال التشــــريعي يتمثل ابلســــلوك الســــليب للمشــــرع، إما القصــــور التشــــريعي فهو يتعلق ابلســــلوك االجيايب 
 يتجسد يف قانون ملموس ينظم مسالة معينة ولكن بصورة منقوصة.

مبدأ ســمو الدســتور كأســاس لرقابة القضــاء الدســتوري  :المبحث الثاني

 على االغفال التشريعي

ه القاعدة األعلى اليت جيب دّ الرقابة على اإلغفال التشــــــــريعي جتد اســــــــاســــــــها يف محاية الدســــــــتور بع نَّ إ
احرتامها من جانب الســـلطات اليت انشـــاها الدســـتور، فهي هتدف إىل رد املخالفة الدســـتورية النامجة عنه، 

ذلك ربط الفقه بني مو الدســتور والطبيعة االمرة لقواعده وبني الرقابة على اإلغفال التشــريعي، ومن مث، ول
فال خيتلف اســـــاس الرقابة على اإلغفال التشـــــريعي واحجامه ابلتايل عن  ارســـــة اختصـــــاصـــــاته عن اســـــاس 

نه الســــــــلطة التشــــــــريعية الرقابة على دســــــــتورية القوانني يف مفهومها العام، وهو خضــــــــوع القانون الذي تســــــــ
 .(25 للدستور انطالقا من مو هذا االخري والطبيعة االمرة اليت تتسم هبا قواعده 

ويف ضـــــــوء ما تقدم ســـــــنقســـــــم هذا املبحث على مطلبني، نتناول يف املطلب األول اإلغفال التشـــــــريعي 
للســـمو الشـــكلي  املخالف للســـمو املوضـــوعي للدســـتور، وسصـــص الثاين لبيان اإلغفال التشـــريعي املخالف

 للدستور وفق التفصيل االط:
                                                        

، دار الفكر اجلامعي، 1نة(، طد. هادي حممد عبد هللا، التوازن بني السلطات واحلدود الدستورية بينهما  دراسة مقار  -22
 .248، ص2015االسكندرية، 

 .1416د. عوض املر، مرجع سابق، ص -23
 .103، ص2008، دار النهضة العربية، القاهرة، 1حممد فوزي النوجيي، التفسري املنشئ للقاضي الدستوري، ط -24
يف األنظمة الدستورية األجنبية، أطروحة دكتوراه،  علي السيد علي ألباز: الرقابة على دستورية القوانني يف مصر مع املقارنة -25

 .125، ص1978كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية، 
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 اإلغفال التشريعي املخالف للسمو املوضوعي للدستور: املطلب األول 
 الفة قواعد الدســـــــتور من الناحية املوضـــــــوعية قد أتخذ صـــــــورة ســـــــلبية، ويكمن ذلك يف أن يغفل  نَّ إ

ســــــكوته هذا عدم اكمال  املشــــــرع تنظيم أحد جوانب املوضــــــوع حمل التدخل التشــــــريعي  يث يرتتب على
االحكام الواردة ابلنص التشــريعي على النحو الذي جيعلها تتوافق مع احكام الدســتور،  ا ينتج عنه وجود 

، فاملفرتض يف هذه احلالة أن املشــــرع قد تدخل ملمارســــة اختصـــاصـــه (26 حالة من الفراغ التشــــريعي اجلزئي 
ا يف معاجلة املوضـــــوع حمل التنظيم بصـــــورة متكاملة الدســـــتوري بنفســـــه، ولكن بداًل من أن يثمر تدخله هذ

حتيط بكافة جوانبه وتضــــــمن حتقيق اهداف الدســــــتور ومقاصــــــده، اســــــفر تدخله وكنتيجة لقصــــــور املعاجلة 
التشـــــريعية وإغفال تنظيم بعض جوانب املوضـــــوع عن تشـــــوية النص الدســـــتوري وعدم حتقيق إرادته بصـــــورة 

نية للدســـتور، ومن مث تنصـــب الرقابة القضـــائية على الســـكوت كاملة،  يث يرتتب على ذلك  الفة ضـــم
 .(27 التشريعي أو اإلغفال املنشئ لقاعدة قانونية ضمنية  الفة للدستور

فضــالً عن ذلك جند أن القاضــي الدســتوري حيرص على أتكيد الســمو املوضــوعي للدســتور من خالل 
مع الدســـــــــــتور واال اصـــــــــــبح القانون يالف ذلك غري  ةالقانون اخلاضـــــــــــع لرقابته يتطابق بصـــــــــــورة كامل عدّ  

خلاضـــع دســـتوري، إذ جند أن القاضـــي الدســـتوري يطبق هذا املبدأ بصـــورة ضـــيقة وخاصـــة اذا كان القانون ا
لرقابته ميس احلقوق واحلرايت االســـــــــاســـــــــية، ومن مث فان اجتاه القاضـــــــــي الدســـــــــتوري فيما يتعلق ابلســـــــــمو 
املوضــــوعي يقتضــــي ان أتط النصــــوص التشــــريعية مطابقة متاما لنصــــوص الدســــتور أو قد يقتصــــر على حمل 

شرع من قبل السلطة ، لذلك فان املشرع الدستوري حيرص على ان تنظم النصوص القانونية وت(28 التنظيم 
التشــــــريعية وال جيوز هلا ان تتخلى عنها اىل ســــــلطات اخرى اال يف حدود ضــــــيقة جداً، أل ا ال تعد امتيازاً 
شخصيا هلا وامنا هي واجب دستوري، ابعتبار ان السلطة التشريعية هي اليت اوكل هلا الدستور محاية هذه 

وضوعي للدستور تكمن يف محاية احلقوق واحلرايت ، ومن اهم مظاهر السمو امل(29 احلقوق وتلك احلرايت
االســـاســـية وكفالة مبدأ املســـاواة ولذلك مل يكن غريبا ان تكون غالبية االحكام الصـــادرة ابلتصـــدي لظاهرة 

 .(30 اإلغفال التشريعي كانت بقصد محاية احلقوق واحلرايت العامة
القول أن اإلغفال التشريعي يتحقق وأتكيداً على ذلك ذهب جانب من فقهاء القانون الدستوري اىل 

إذا تناول املشــرع أحد املوضــوعات اليت خيتص هبا ابلتنظيم لكنه أيط ســواء عن عمد أو امهال غري مكتمل 
اي تنظيم قاصـــــــر عن ان حييط بكافة جوانبه، ومبا يؤدي ابإلخالل ابلضـــــــمانة الدســـــــتورية للموضـــــــوع حمل 

                                                        
26- Gomes (J-J). Direito constituciona 6eme ed Livraria AL medina Coimbra,1993,p.979. 

رية، احملكمة الدستورية العليا املصرية، د. حنفي علي جبايل، الدعوى الدستورية املخالفة املوضوعية للدستور، اجمللة الدستو  -27
 .20، ص2004العدد اخلامس، السنة الثانية، ابريل 

د. محدان حسن فهمي، اختصاصات القضاء الدستوري يف مصر وحجية احكامه وتنفيذها وانرها مع نصوص الدستور  -28
 . 123، ص2009واحدث تعديالت قانون احملكمة، مطبعة ابو اجملد، القاهرة، 

، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 1د. ابراهيم حممد صا ، رقابة احملكمة الدستورية على السلطة التقديرية للمشرع، ط -29
 .274، ص2016
د. عبد احلليم حسن، احلرايت العامة يف الفكر والنظام السياسي يف االسالم، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،  -30
  .92، ص1974
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ســــــــتور حينما ينص على ضــــــــمان حق الدفاع فان املفرتض يف ، فعلى ســــــــبيل املثال جند ان الد(31 التنظيم 
التنظيم التشـــــــــــــــريعي هلذا احلق ان يكون فعاال ويبطل كل تنظيم قانوين حيد من هذه الفعالية كان خيلو من 
النصـوص اليت تكفل ايصـال املتهم مبحاميه ليس فقط وقت توجيه التهمة بل كذلك يف كافة املراحل املؤثرة 

 .(32 لك مرحلة التحقيق االبتدائي ومرحلة االهتام اليت اعقبتها حىت صدور احلكم يف مصريه مبا يف ذ
ومبا ان حق الدفاع يعد من القواعد املوضـــوعية اليت يرتتب على إغفاهلا كليا أو جزئيا املســـاس ابلســـمو 
ا املوضـــــــــوعي لقواعد الدســـــــــتور، فنجد انه يعد من بني املبادئ اليت نصـــــــــت عليها معظم الدســـــــــاتري و منه

 .(33 الدستور العراقي وااليطايل والتونسي 
رابعاً( منه قد نصــــت على "حق /19جند ان املادة   2005فبالرجوع إىل دســــتور مجهورية العراق لعام 

 الدفاع مقدس ومكفول يف مجيع مراحل التحقيق واحملاكمة".
ري وذلك عندما وما ميكن مالحظته على هذا النص أن املشــــرع قد قلل من فاعلية هذا النص الدســــتو 

( منه لقاضـــي التحقيق 75املعدل يف املادة  1971( لســـنة 23منح قانون أصـــول احملاكمات اجلزائية رقم  
حق منع املتهم ووكيله من الكالم وهذا النص من شــــــانه تقليل حق الدفاع فمنع املتهم ووكيله من حضــــــور 

لدفاع، فالدستور الذي صدر يف مجله هذا إجراءات التحقيق ومنعه من الكالم يشكل انتهاكاً خطرياً حلق ا
القانون تضـــمن نصـــا يكفل حق الدفاع، لذلك جند ان هذا النص يكون  اجة إىل التعديل نتيجة ألغفال 
املشــــرع تنظيم هذا النص بصــــورة دقيقة وواضــــحة تكفل حق الدفاع وتزيد من فاعليته. وابلرجوع إىل قانون 

انــه قــد اعطى للمتهم ضـــــــــــــــمــاانت تتوافق متــامــا مع مــا ورد يف املــادة احملكمــة اجلنــائيــة العراقيــة العليــا جنــد 
رابعاً( من الدســـــــتور، ومن بني هذه الضـــــــماانت جند انه قد منح املتهم الوقت والتســـــــهيالت الكافية /19 

اليت متكنه من اعداد دفاعه فضال عن اعطائه احلرية يف االتصال مبحام خيتاره مبحض ارادته وجيتمع به على 
كذلك حيق للمتهم ان يســتعني مبحام غري عراقي، وله احلق بطلب املســاعدة القضــائية وطلب شــهود انفراد  

، ومن (34 الدفاع واالثبات وغريها من الضـــــــــــماانت اليت تعزز حق الدفاع وتزيد من فاعليته هذا من انحية 
ص احملكمة انحية اخرى جند أن املشــــــرع قد أخفق يف اعطاء وصــــــف دقيق للجرائم اليت تدخل يف اختصــــــا

اجلنائية العراقية العليا وذلك عندما اكتفى بتعدد اجلرائم وتعداد حاالهتا من دون ان تتضـــــــمن وصـــــــفا دقيقاً 
لكل جرمية على حده، وهذا من شـــانه ان يعرض األفراد للخضـــوع حتت طائلة نصـــوص عقابية جترم أفعال 

 .(35 غري موصوفة وحمددة بشكل دقيق 
لقواعد املوضــوعية االمرة اليت تتمتع ابلســمو املوضــوعي للدســتور واليت ال اضــافه إىل ذلك جند انه من ا

يســــتطيع املشــــرع تشــــريع قانون من شــــانه املســــاس هبا هي قاعدة ال جرمية وال عقوبة إال بنص او ما تعرف 

                                                        
، 2019،مكتبة القانون املقارن، بغداد، 1. مري داود سلمان، األغفال التشريعي والرقابة القضائية عليه يف العراق، طد -31

 .41ص
 .15د. عبد العزيز حممد سلمان، رقابة اإلغفال يف القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص -32
 .96د. عبد احلليم حسن، مرجع سابق، ص -33
 .2005( لسنة 10( من قانون احملكمة اجلنائية العراقية العليا رقم  19التفاصيل هبذا اخلصوص ينظر: نص املادة  للمزيد من  -34
( 10( من قانون احملكمة اجلنائية العراقية العليا رقم  13، 11،12للمزيد من التفاصيل هبذا اخلصوص ينظر: نص املواد   -35
 .2005لسنة 
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 ، إذ يذهب الفقه هبذا الصـــدد إىل ضـــرورة ان تكون النصـــوص اجلنائية(36  مببدأ قانونية اجلرائم والعقوابت( 
من الغموض وااللتباس، إذ ال يكفي ان ينص املشرع  ةاخلاصة هبذا املبدأ حمددة وواضحة  يث تكون خالي

على جترمي فعل معني، وامنا جيب ان يكون هذا الفعل واضــــــــــــح العناصــــــــــــر على حنو يكفل التحديد الدقيق 
ه يكون يف هذه احلالة غري ملاهيته، إما النص على حتديد جترمي السلوك يشوب حتديده اإلهبام والغموض فان

صـا  للتجرمي وذلك ملنافاته مبدأ شـرعية اجلرائم والعقوابت، بينما يذهب البعض االخر إىل القول أن عدم 
وحمدد مبا يهدد حقوق االفراد وحرايهتم األســــاســــية، يعد صــــورة من  حتديد اجلرائم والعقوابت بشــــكل كاف  

ي على املشرع أن يقوم بصياغه النصوص التشريعية اخلاصة صور اإلغفال التشريعي، ففي هذه الصورة ينبغ
 .(37  ةدوحمد ةابلتجرمي والعقاب بصورة واضح

ينبغي أن يكون حتديد املشـــــــــرع للجرائم "وقد أكد على هذا املبدأ اجمللس الدســـــــــتوري الفرنســـــــــي بقولة 
على القاضـــي أن يتاكد ، وذلك منعا لتســـلط الســـلطات العامة، وينبغي ةوالعقوابت بصـــورة واضـــحة وكافي

، أو حتتوي على عنصر من عناصر عدم اليقني ةمن أن النصوص اليت يطبقها ليست غامضة أو غري حمدد
، ففي جمال اإلغفال التشـــــــــريعي (38 ن حتديد اجلرائم والعقوابت واال كان التشـــــــــريع غري دســـــــــتوري ايف شـــــــــ

ن حرية االفرنسي ذلك يف قراره الصادر بش املخالف ملبدأ شرعية اجلرائم والعقوابت، اكد اجمللس الدستوري
الصــــحافة، حيث نظم املشــــرع بعض اجلرائم الصــــحفية بصــــورة غري حمددة  ا يؤدي إىل عدم حتديد مرتكيب 

 .(39 هذه اجلرائم مبا خيالف املبدأ الدستوري  شرعية اجلرائم والعقوابت(
( من قانون امليزانية 89املادة   وقد ذهب اجمللس الدســـــتوري يف قرار اخر له قضـــــي فيه بعدم دســـــتورية

وذلك ملنحها االدارة الضريبية سلطة الضبط والتفتي  اثناء  ارستها لومجائفها ويف هذا النص  1983لعام 
اليت تنص على " ال جيوز القبض على احد  1958( من الدســـتور الفرنســـي لســـنة 66 الفة لنص املادة  

لقضـــــــائية على احلرية الفردية وتضـــــــمن احرتام هذا ابلشـــــــروط أو حبســـــــه اال وفق القانون وحتافظ الســـــــلطة ا
( 89املنصــــــوص عليها يف القانون ". وقد انتهى اجمللس إىل ان املشــــــرع كان يتعني عليه ان يضــــــمن املادة  

 .(40 من االحكام والنظم ما يضمن استبعاد تفسريها بصورة مناقضه للشرعية 

                                                        
على هذا املبدأ إذا اطلق عليه البعض مبدأ الشرعية، والبعض االخر يطلق عليه مبدأ قانونية  اختلفت التسميات اليت تطلق -36

اجلرائم والعقوابت، وذهب اخرون اىل تسميته مببدأ املشروعية، و يعين هذا املبدأ أن على املشرع أن حيدد سلفا ما يعترب من األفعال 
ها القانوين، كما حيدد لكل جرمية عقوبتها. وقد اريد هبذا املبدأ عند من اطلق الصادرة عن االنسان جرمية، فيحدد لكل جرمية منوذج

 عليه مبدأ قانونية اجلرائم والعقوابت أن املشرع وحده هو الذي ميلك حتديد االفعال املعاقب عليها واملسماة ابجلرائم وحتديد اجلزاءات
فاصيل هبذا اخلصوص ينظر: د. حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوابت اليت توقع على مرتكبيها واملسماة ابلعقوابت. للمزيد من الت

ضاري خليل -. وينظر ايضا:70، ص1989القسم العام النظرية العامة للعقوابت والتدابري االحرتازية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .19، ص1990اد، حممود، الوجيز يف شرح قانون العقوابت القسم العام، دار القاسية للطباعة، بغد

د. أشرف توفيق هس الدين، الضوابط الدستورية لنصوص التجرمي والعقاب يف قضاء احملكمة الدستورية، اجمللة الدستورية  -37
 .200(، بال سنة نشر، ص13املصرية، احملكمة الدستورية العليا املصرية، العدد  

38- Decision 80-127DC du 19 et 20 janvier1981 Rec. p.15 (cons7). 
39- Decision du conseil constitutionnel No.80-127du19-20 janvier 1981. 

 .347عبد اجمليد ابراهيم، مرجع سابق، ص -40
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الدســـــــــــــــتوري قد اســـــــــــــــتخلص من موقف اجمللس وما ميكن مالحظته على ذلك أن جانب من الفقه 
الدستوري الفرنسي، ان املشرع الدستوري قد خول املشرع العادي عددا من االختصاصات، فال جيوز هلذا 

 االخري أن ينكرها واال اصبح  الفا ملبدأ الفصل بني السلطات.
، يعد من اً مهم اً اخر  ضــــــــــافة إىل مبدأ حق الدفاع ومبدأ شــــــــــرعية اجلرائم والعقوابت جند ان هناك مبدأإ

حيث ذهب جانب من الفقه الدســـتوري  ،(41 أهم مظاهر الســـمو املوضـــوعي للدســـتور وهو مبدأ املســـاواة 
لتقرير محاية متكافئة جلميع احلقوق ســــواء تلك  ةه من مقتضــــيات مبدأ املســــاواة أنه يعد وســــيلنَّ إإىل القول 

مث ال جيوز من خالل اعمال هذا املبدأ أن ينكر اليت كفلها الدســـــــــــــتور، أو اليت تقررها التشـــــــــــــريعات، ومن 
 عدّ  املشـــرع أصـــل حق من احلقوق أو يعطل جوهره أو ينتقص منه، بينما يذهب جانب اخر من الفقه اىل 

أن إغفال املشـــــرع يف معاجلة موضـــــوع معني من املوضـــــوعات الدســـــتورية قد ميس الضـــــماانت القانونية اليت 
ويذهب البعض االخر من الفقه  ،(42 ر فضالً عن االخالل مببدأ املساواة جيب التمتع هبا ابملخالفة للدستو 

الدســـــتوري إىل أن الكثري من االحكام القضـــــائية الصـــــادرة بعدم دســـــتورية أحد التشـــــريعات ملخالفتها هلذا 
الانت املبدأ املهم، كونه قد اصبح من االمور املستقر عليها يف الضمري العاملي وتتضمنه املواثيق الدولية وإع

احلقوق وغريها، فهو أســاس لتمتع األفراد  رايهتم، واية صــورة من صــور التمييز بني األفراد يف اجملتمع حىت 
ولو مل تقم على ما ذكرة املشـــــــــرع الدســـــــــتوري من امثلة تشـــــــــكل انتهاكاً ملبدأ املســـــــــاواة الذي اقره املشـــــــــرع 

 .(43 الدستوري 
رة من القضـــــاء الدســـــتوري ابلتصـــــدي حلالة األغفال وخالصـــــة ما تقدم جند أن غالبية األحكام الصـــــاد

التشريعي ترجع إىل املساس أو  الفة مبدأ املساواة، ففي العراق جند ان احملكمة االحتادية العليا، قد ذهبت 
( لســـــــــــــــنـــة 13( من قـــانون هيئـــة دعـــاوى امللكيـــة املرقم  25يف قرار هلـــا بعـــدم دســـــــــــــــتوريـــة نص املـــادة  

ا( واملادة /2لتعارضــــــها مع احكام املادة   2005ضــــــوعية الواردة يف دســــــتور إلغفاهلا للقواعد املو 2010
، اذ عدت احملكمة االحتادية العليا ما شــاب هذه النص من 2005( من دســتور مجهورية العراق لعام 14 

اغفال غري دســـتوري مؤداه جعل هذه النص غري دســـتوري ويســـتتبع وجوب احلكم بعدم دســـتوريته ملخالفته 
نصــــــــت على  2010لســــــــنة 13( من قانون هيئة دعاوى امللكية رقم 25وقد  وجد ان املادة  للدســــــــتور، 

مبــا خيص التعويض وقــت إقــامـة  2006لســـــــــــــــنــة 2"حيق للــذين وقع عليهم غنب نتيجــة تطبيق القــانون رقم 
الدعوى وهلم احلق إبقامة الدعوى مبوجب القانون اجلديد ابثر رجعي لرفع احليف عنهم" ونصـــــــــــــــت املادة 

                                                        
فقد نص  2014لقد نصت على هذا املبدأ العديد من الدساتري ومن بني هذه الدساتري هي الدستور التونسي الصادر عام  -41

 "املواطنون واملواطنات متساوون يف احلقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غري متييز".( على أن 21يف الفصل  
( منه على أن "العراقيون متساوون أمام القانون دون متييز  بسبب 14يف املادة   2005كذلك نص دستور مجهورية العراق لعام 

. وقد نص "املذهب أو املعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي اجلنس أو العرق أو القومية أو األصل أو اللون أو الدين أو
( على ان "االردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وإن 6/1يف املادة   1952الدستور االردين الصادر عام 

( منه على أن "املواطنون لدى القانون 53يف املادة   2014ام اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين". ونص الدستور املصري الصادر ع
اقة سواء وهم متساوون يف احلقوق واحلرايت والواجبات العامة، ال متييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو األصل أو اللون أو اللغة أو اإلع

 أو املستوى االجتماعي أو االنتماء السياسي أو اجلغرايف ألي سبب اخر".
 .230د. أمحد فتحي سرور، احلماية الدستورية للحقوق واحلرايت، مرجع سابق، ص -42
د. صربي حممد السنوسي، أركان صحة التشريع، اجمللة القانونية، هيئة التشريع واالفتاء القانوين، البحرين، العدد الثاين، يونيو  -43
 .65، ص2014
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ا( من الدســــــتور على "ال جيوز ســــــن قانون يتعارض مع احلقوق واحلرايت االســــــاســــــية الواردة يف هذا /2  
على "العراقيون متســـــــاوون أمام القانون دون متييز  بســـــــبب اجلنس أو ( منه 14الدســـــــتور" ونصـــــــت املادة  

وضـــــــع االقتصـــــــادي أو العرق أو القومية أو األصـــــــل أو اللون أو الدين أو املذهب أو املعتقد أو الرأي أو ال
هو ضــــــــمان حقوق  2010لســــــــنة  13، وحيث ان الغاية املنشــــــــودة من تشــــــــريع القانون رقم "االجتماعي

عقاراهتم خالفا للقانون وتعويضـــــــــــهم تعويضـــــــــــا عادال مبا حيقق جرب الضـــــــــــرر عنهم  املواطنني الذين انتزعت
اً للمواطنني كافة بصورة متساوية دون وحلماية املال العام واحلفاظ عليه والبد ان يكون هذا التعويض مراعي

ســـــادســـــا( منه واليت تنص "أنه /19( من الدســـــتور، واملادة  14متييز بني مواطن واخر تطبيقا لنص املادة  
لكل فرد احلق يف ان يعامل معاملة عادلة يف اإلجراءات القضائية واإلدارية" وحيث ان املبدأ الوارد يف املادة 

قد جاء مببدأ يتعارض مع مبدأ املســـــــــــــــاواة بني  2010لســـــــــــــــنة 13مللكية رقم من قانون هيئة دعاوى ا25
ســــــــــــيما يف حاالت االســــــــــــتمالك الاملواطنني يف احلصــــــــــــول على التعويض عن العقارات اليت انتزعت منهم 

( من قانون 105القضــــــــــائي كما انه جاء متعارضــــــــــا مع مبدأ حجية االحكام املنصــــــــــوص عليه يف املادة  
املعدل واليت تنص على "االحكام الصــــــــــــادرة من احملاكم العراقية اليت  1979لســــــــــــنة ( 107االثبات رقم  

حازت على درجة البتات تكون حجة مبا فصـــــــــــــــلت فيه من احلقوق إذا احتدت أطراف الدعوى ومل تتغري 
( منه نصــــــــــت على "ال جيوز قبول دليل 106صــــــــــفاهتم وتعلق النزاع بذات احلق حمال وســــــــــببا" وان املادة  

قد اخل مببدأ املساواة  2010لسنة 13من القانون رقم 25ية األحكام الباتة" وحيث ان املادة ينقض حج
( واملــادة 14بني املواطنني يف احلصـــــــــــــــول على التعويض عن عقــاراهتم اليت انتزعــت منهم الوارد يف املــادة  

مث تكون  الفة للمادة  سادسا( من الدستور، لذا فان املادة املذكورة متعارضة مع املبدأ املذكور ومن/19 
سادسا( من الدستور ومتعارضة مع مبدأ حجية االحكام املنصوص عليه يف قانون االثبات رقم /19و14 

( من 25املعدل وألن لنصــــــــــوص الدســــــــــتور علوية يف التطبيق، وعليه يعد نص املادة  1979لســــــــــنة 107
 /19و14للدســـتور اســـتناداً للمادة  معطلة ملخالفتها  2010( لســـنة 13قانون هيئة دعاوى امللكية رقم  

 .(44 سادساً( منه لذا قررت احملكمة االحتادية العليا عدم دستوريتها(
املخالفة املوضـــوعية لســـمو الدســـتور تتحقق عندما يقوم املشـــرع مبخالفة هذه  نَّ او ا تقدم ميكن القول 

القواعد إما بصــــورة صــــرحية وهو بصــــدد تنظيم مســــالة معينة، لقاعدة دســــتورية أو مبدأ دســــتوري ابلشــــكل 
ا الذي يؤدي إىل اهدار احلق او احلرية او تقييدها او االنتقاص منها مبا ال يتالءم او يتناسب مع طبيعة هذ
احلق او احلرية، وقد تكون  الفته هلذه القواعد املوضوعية بصورة ضمنية وذلك عندما يؤدي تدخله لتنظيم 
مسالة معينة أو موضوع معني إىل االخالل مببدأ دستوري، ففي هذه احلالة وجب على القاضي الدستوري 

من خالل عدم اخالله ابملبادئ مبراقبة مدى مطابقة التشــــــــــــــريعات مع القواعد الدســــــــــــــتورية  ه  يقوم بدور  نْ أ
الدســــــتورية. فإذا كان الغرض من تدخل املشــــــرع بتنظيم موضــــــوع معني او مســــــالة معينة من شــــــانه  الفة 
القواعد الدســـتورية أو اخالله ابملبادئ العامة ذات القيمة الدســـتورية، فإن إغفال املشـــرع عن تنظيم مســـالة 

                                                        
، املنشور على موقع احملكمة 2013 /4/12( يف 2013احتادية /  /114  ينظر: قرار احملكمة االحتادية العليا العراقية رقم -44

  https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php 20/3/2020االحتادية العليا: اتريخ الدخول للموقع 



  

 )دراسة مقارنة( اثر اإليف اض التشريعي يف مبدأ مسو الدستور

109 

من حاالت املخالفة املوضـــوعية لقواعد الدســـتور، ومن مث  منحه الدســـتور امر تنظيمها مبقتضـــى قانون يعد
 تكون حمال للرقابة الدستورية.

 اإلغفال التشريعي املخالف للسمو الشكلي للدستور: املطلب الثاني
اختصـاصه  ةالتزام املشـرع  دود واليته التشـريعية كما حددها الدسـتور، يتعني عليه ان يقوم مبمارسـ نَّ إ

وضاع واإلجراءات الشكلية اليت يتطلبها الدستور، فضال عن ذلك انه ال يكفي لصحة التشريعي طبقاً لأل
يصـــــــــدر عن جهة االختصـــــــــاص، بل يتعني على تلك اجلهة ان تلتزم ابلقواعد الشـــــــــكلية اليت  التشـــــــــريع أنْ 

ابعتبار ، (45 حددها الدســـــتور بصـــــرف النظر عن اثر تلك االجراءات على عملية إقرار القانون أو امهيتها 
ان االوضــــاع الشــــكلية للنصــــوص القانونية هي مقوماهتا ال تقوم إال هبا وال يكتمل بنيا ا أصــــال يف غياهبا، 
ومن مث تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر هلا خاصـــــــــــية اإللزام، ابإلضـــــــــــافة إىل ذلك جند انه يف 

اجلوهري والثانوي، كما يقرر القضـــــــاء اإلداري يف جمال الرقابة الدســـــــتورية ال توجد هناك تفرقة بني االجراء 
لإلجراءات الشـــــكلية  ةجمال رقابته، ألن أحكام الدســـــتور كلها امرة وتتعلق ابلنظام العام، ومن مث كل  الف

، فضـــــــــــــــال عن ذلك جند ان حاالت اإلغفال (46 اليت حددها الدســـــــــــــــتور تكون  الفة لقاعدة جوهرية 
للدســـــــتور تتحقق عندما ينص الدســـــــتور على إجراءات معينة جيب  التشـــــــريعي املخالفة للســـــــمو الشـــــــكلي

اتباعها لصـــــــدور القانون ومن األمثلة على ذلك اإلجراءات اليت يتطلبها الدســـــــتور الفرنســـــــي الصـــــــادر عام 
فيما يتعلق ابلقوانني األســـــــاســـــــية واللوائح الداخلية للجمعية الوطنية وجملس الشـــــــيومل، فقد حرص  1958

( من 46فرنســــــي من خالل مراقبة اإلجراءات التشــــــريعية املنصــــــوص عليها يف املادة  اجمللس الدســــــتوري ال
الدســـتور على عدم جواز عرض مشـــروع القانون أو االقرتاح بقانون يف اجمللس الذي قدم إليه إال بعد مرور 

ية املطلقة صسة عشر يوماً من ايداعه لدى اجمللس، فضال عن ضرورة اقراره من قبل اجلمعية الوطنية ابألغلب
ألعضــــــائها وليس لعدد احلاضــــــرين، إذ متثل رقابة اجمللس الدســــــتوري ملشــــــروعات القوانني هي رقابة وجوبية 

( اليت تقضـــــــــي بعدم جواز إصـــــــــدار القوانني العضـــــــــوية إال بعد أن يقرر اجمللس 46/4إعماالً حلكم املادة  
ني العادية على مشـــــروعات القوانني الدســـــتوري مطابقتها للدســـــتور، إذا طبق املشـــــرع إجراءات ســـــن القوان

العضوية فإن اجمللس الدستوري يقضي بعدم دستورية القانون الذي طبقت يف شانه إجراءات إقرار القوانني 
العادية، كما جند أن ذات املفهوم ينطبق على إجراءات إقرار القوانني املالية، إذ يراقب اجمللس الدســــــــــــتوري 

( من الدســـتور واليت تقضـــي بضـــرورة عرض 39/2رائية اليت حددهتا املادة  مدى التزام املشـــرع ابلقيود اإلج
 .(47 مشروع قانون املوازنة لدى اجلمعية الوطنية قبل عرضه على جملس الشيومل 

جند أنه مل يشــري إىل وجود القوانني األســاســية  2005وابلرجوع إىل موقف دســتور مجهورية العراق لعام 
، وبقدر تعلق األمر مبوضــــوع اإلغفال التشــــريعي 1958الفرنســــي لعام ابلشــــكل الذي نص عليه الدســــتور 

جند أن هناك نصــــوصــــاً احال مبوجبها تنظيم بعض املســــائل ذات الطبيعة الدســــتورية إىل املشــــرع، ولكن ما 
ميكن مالحظته على ذلك أن املشــرع قد ســكت عن هذا التنظيم ابلرغم من امهية املواضــيع املراد تشــريعها، 

                                                        
 .455الحمها الرئيسية، مرجع سابق، صد. عوض املر، الرقابة القضائية على دستورية القوانني يف م -45
 .32عبد اجمليد ابراهيم، مرجع سابق، ص -46
 .1958( من الدستور الفرنسي الصادر عام 39/2( و 46للمزيد من التفاصيل هبذا اخلصوص ينظر: نص املواد   -47
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 29: العدد

القوانني اليت التزال غري مشــــــــرعه لغاية الوقت احلاضــــــــر، القانون اخلاص أبنشــــــــاء جملس االحتاد، ومن امثلة  
( من الدســـتور بقوهلا "يتم انشـــاء جملس تشـــريعي يدعى ب جملس االحتاد( 65وفقاً ملا نصـــت عليه املادة  

عضوية فيه واختصاصاته يضم  ثلني عن االقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف اقليم وينظم تكوينه وشروط ال
 .(48 وكل ما يتعلق به بقانون يسن أبغلبية ثلثي أعضاء جملس النواب" 

( من 137إذ جند أن تشريع هذا القانون قد اصبح امراً الزماً وذلك استناداً إىل ما نصت عليه املادة  
تور إىل حني صــدور الدســتور "يؤجل العمل أبحكام املواد اخلاصــة مبجلس االحتاد اينما ورت يف هذا الدســ

قرار من جملس النواب أبغلبية الثلثني بعد دورته االنتخابية األوىل اليت يعقدها بعد نفاذ هذا الدســـــــــــــــتور" 
 49). 

يتضــح بوســاطة نص هذه املادة أن مدة الدورة االنتخابية اليت اشــرتطتها من اجل اقرار هذا القانون قد 
األوىل من نفاذ الدســــــتور ومل يتم تشــــــريعه لغاية االن، فمن ربع دورات انتخابية بعد الدورة اانقضــــــت مبرور 

االمور الثابتة يف األنظمة الفيدرالية أن الســـــــــلطة التشـــــــــريعية تتكون من جملســـــــــني مها جملس النواب وجملس 
( منه على 48االحتاد وفقاً ملا نص عليه الدستور ايضا يف الباب الثالث  الفصل األول( إذ نص يف املادة  

الســلطة التشــريعية االحتادية من جملس النواب وجملس االحتاد" فاســتمرار جملس النواب إبصــدار  إن "تتكون
( أن يصدر 65التشريعات دون وجود جملس االحتاد يشكل  الفة دستورية جسيمة، كما افرتضت املادة  

 قانون جملس االحتاد أبغلبية موصوفة وهي ثلثي أعضاء جملس النواب.
ي أغفل املشـــــــــــــــرع تنظيمه هو القانون اخلاص بتنظيم عمل احملكمة االحتادية العليا، والقانون االخر الذ

( الفقرة الثانية من الدستور بقوهلا "تتكون احملكمة االحتادية العليا من عدد 92طبقاً ملا نصت عليه املادة  
ارهم وعمل احملكمة من القضاة وخرباء يف الفقه االسالمي وفقهاء القانون، حيدد عددهم وتنظم طريقة اختي

حقيقية  ة، إذ جند أن وجود هذا القانون يشكل ضمان(50 بقانون يسن أبغلبية ثلثي أعضاء جملس النواب"
ها هي املسؤولة عن ضمان تطبيق الدستور ومو قواعده الشكلية واملوضوعية، وان بقاء عدلعمل احملكمة ب

ون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية الصـــــــادر عام ( من قان44احملكمة املشـــــــكلة وفقا ملا نصـــــــت عليه املادة  
امللغي بقوهلا "تتكون احملكمة االحتادية العليا من تســــعة اعضــــاء ويقوم جملس القضــــاء االعلى أوليا  2004

لغرض  اً وابلتشــاور مع اجملالس القضــائية لألقاليم برتشــيح ما ال يقل عن  انية عشــر اىل ســبعة وعشــرين فرد
. فباإلضـــافة إىل  ارســـتها الختصـــاصـــاهتا الدســـتورية املشـــار (51 كمة املذكورة......."ملء الشـــواغر يف احمل
، ابعتبار ا ا احملكمة اليت تراقب دســـتورية 2005( من دســـتور مجهورية العراق لعام 93اليها وفقا للمادة  

 .(52 نومن مث حيتاا هذا االمر إىل تدخل سريع من جانب املشرع بتشريع هذا القانو  ،القوانني

                                                        
 .2005( من دستور مجهورية العراق لسنة 65ينظر: نص املادة   -48
 .2005من دستور مجهورية العراق لسنة ( 137ينظر: نص املادة   -49
 .2005( من دستور مجهورية العراق لسنة 92/2ينظر: نص املادة   -50
 .2004( من قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية امللغي لسنة 44ينظر: نص املادة   -51
 النافذ. 2005مجهورية العراق لعام ( من دستور 93( واملادة  92للمزيد من التفاصيل هبذا اخلصوص ينظر: نص املادة   -52
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و ا ينبغي االشـــــارة اليه هبذا الصـــــدد جند أن اغفال املشـــــرع لإلجراءات الشـــــكلية املنصـــــوص عليها يف 
الدســــــــتور الواجبة االتباع يف جمال املبادرة التشــــــــريعية من شــــــــانه أن يعرض القانون للطعن بعدم دســــــــتوريته 

 ه.ئوالغا
العديد من  توص ذلك جند ا ا قد اصــدر وابلرجوع إىل موقف احملكمة االحتادية العليا يف العراق يصــ

 القرارات اليت تذهب إىل عدم الدستورية نتيجة لوجود اإلغفال التشريعي.
فمن بني هذه القرارات قرار احملكمة االحتادية العليا بعدم دســـــــتورية قانون رواتب و صـــــــصـــــــات جملس 

بعدم دســتورية قانون  25/2/2013الوزراء، حيث قضــت احملكمة االحتادية العليا يف جلســتها املنعقدة يف 
ته  الفا للدســـــــــــتور، إذ جند ان احملكمة قد رأت ابن القانون م درواتب و صـــــــــــصـــــــــــات جملس الوزراء، وع
اليت منحت  2005أواًل( من دســــــــتور مجهورية العراق لعام /60تشــــــــريعه من جملس النواب خالفا للمادة  

احملكمة ان القانون قد شــرع دون اتباع الســياقات  ةحهذا احلق اىل رائســيت اجلمهورية وجملس الوزراء، موضــ
املعمول هبا للتطبيق السليم ملبدأ تقاسم املهام بني السلطات وحتقيقا لوحدة السياسة العامة للدولة لذا جاء 

ننيا( من قانون احملكمة االحتادية العليا رقم /5 الفا للدســــــتور وصــــــدر القرار ابات اســــــتنادا ألحكام املادة  
 .(53 (من الدستور94واملادة   2005لسنة  (30 

 الخاتمة

 -لقد توصلنا من خالل  ثنا هذا إىل النتائج والتوصيات االتية:
 أواًل: النتائج

يعرف الباحث االغفال التشــــــــــريعي أبنه "قعود املشــــــــــرع مدة زمنية معينة عن ســــــــــن تشــــــــــريع الزمه  -1
كفله الدستور تنظيماً قاصرا ال حييط بكافة اجلوانب اليت ال الدستور بسنه واقراره، أو تنظيمه ملوضوع معني  

 يكتمل التنظيم القانوين اال هبا".
بسلطة املشرع التقديرية اذ انه يقرر احلاجة  اً اتضح لنا ان السكوت التشريعي يتميز يف كونه متعلق -2

هبا وحده بتقديرها، يالف  لتنظيم التشـــــريع وتقدير التدخل لتنظيمه وفقا للمالئمة التشـــــريعية اليت يرتخص
 بسلطة املشرع املقيدة اليت متحي عندها سلطة التقدير. اً احلال ابلنسبة لإلغفال التشريعي كونه متعلق

اتضــــح لنا ان رقابة القضــــاء الدســــتوري على االغفال التشــــريعي يرتكز على النصــــوص الدســــتورية  -3
فيذهب الرأي الراجح يف الفقه ان أســـــاس  والتشـــــريعية، غري ان هذه النصـــــوص قد تســـــكت عن هذا االمر

رقابة القضاء الدستوري على االغفال التشريعي تعود يف بعض األحيان اىل ما تقرره املبادئ العامة للقانون 
 اليت تكشف عنها االحكام القضائية.

اس اتضـــــح لنا أن مبدأ مو الدســـــتور على ما عداه من قواعد، وطبيعة قواعده االمرة، مبثابة األســـــ -4
 القانوين لقيام الرقابة على االغفال التشريعي.

                                                        
، املنشور على موقع احملكمة 25/2/2013( يف 2012احتادية / /48ينظر: قرار احملكمة االحتادية العليا العراقية املرقم   -53

 https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php 2/4/2020االحتادية العليا: اتريخ الدخول للموقع 
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 ثانيًا: التوصيات 
نقرتح على املشـــرع العراقي أن يقوم أبجراء تعديل على الدســـتور وذلك من اجل ايراد نص صـــريح  -1

خيول القضــــاء الدســــتوري صــــالحية الرقابة على اإلغفال التشــــريعي أو أن ينص على إضــــافة هذا النوع من 
 القانون اخلاص املنظم لعمل القضاء الدستوري.االختصاصات يف 

نتيجة ملا متثله الرقابة على دســـــــــــــتورية القوانني واللوائح من أمهية، لذلك نرى أنه من األمهية مبكان  -2
توســـيع نطاق الرقابة الدســـتورية، لتشـــمل رقابة االغفال التشـــريعي على حنو اكثر صـــراحة، واكثر تطبيقا يف 

الدســــــتور الســــــيما موضــــــوع احلقوق واحلرايت العامة، وذلك نظراً ملرونة النصــــــوص املوضــــــوعات الواردة يف 
الدستورية، واتساع سلطة املشرع التقديرية،  ا يستلزم توسيع القضاء الدستوري العراقي والتونسي لسلطاته 

 الرقابية على التشريعات سواء فيما تضمنته بنصوص صرحية أو ضمنية.
ة العليا العراقية اليت أعملت رقابتها على االغفال التشـــــــــــريعي للحكم بعدم  يب ابحملكمة االحتادي -3

دســـــــتورية بعض النصـــــــوص التشـــــــريعية وذلك إعالء لســـــــمو الدســـــــتور ومحاية احلقوق واحلرايت العامة، أن 
عيباً من العيوب الدســتورية اليت توصــم التشــريعات  ه  تســتخدم مصــطلح "االغفال التشــريعي" صــراحة بوصــف
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