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فرضيات رقابة القضاء ادلس توري عىل الترشيعات السلبية
زاان رؤوف محه كرمي
قسم القانون ،لكية القانون والس ياسة ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق
املس تخلص -اإذا اكن اإمتناع املرشع عن تنظمي موضوع معني يعد اإحنراف ًا عن احلدود
اليت اكن يتعني أن يلزتهما املرشع يف مبارشة سلطته  ،فان املعاجلة القضائية لهذا الاحنراف
تقتيض بيان الس ياقات ادلس تورية اليت ميكن الاستناد الهيا يف اإجبار الربملان عىل الإلزتا
مبامرسة اإختصاصاته الترشيعية ابلطريقة املشار اإلهيا يف ادلس تور ،و يف الوقت نفسه
يكفل للقايض ادلس توري اإختصاصه يف مراقبة حالت اإمتناع املرشع عن سن
الترشيعات اذلي اإذا ما حتقـق جـاز هل اإعالن وجود خمالفة دس تورية  .اإن سكوت
القضاء عن مراقبة الترشيعات السلبية يعين أن هنـاك منطقـة فـي الترشيع ل يراقهبا
القضاء  ،وهو أمر ل ميكن القبول به حىت وإان جاءت نصوص بعض الواثئق ادلس تورية
خالية من الاشارة الهيا ،فاإنه ينبغي للقضاء التدخل ملراقبة دس تورية الترشيعات ،اإجيابية
اكنت أ سلبية.
ت
ادلس
من املعلو أن رقابة القايض توري عىل الإختصاص الإجيايب للمرشع ل ثري أية
اإشاكلية ،ابعتبار أن دور القايض ادلس توري ينصب أساس ًا عىل التحقق من مدى
الزتامه بقواعد توزيع الإختصاص كام حددها ادلس تور ،ويقيض بعد دس تورية القوانني
اإذا ثبت هل أن املرشع قد جتاوز حدود وليته .لكن ختيل املرشع وإامتناعه عن ممارسة
اإختصاصه الترشيعي اذلي منحه هل ادلس تور هو اذلي يثري الإشاكلية ،المر اذلي يطرح
تساؤ ًل فامي اإذا اكن سكوت املرشع وسكونه عن مبارشة اإختصاصه الترشيعي يعترب
خمالفة لقواعد ادلس تور؟ أ أن اخملالفة تشمل فقط احلالت اليت ينظم فهيا املرشع املسائل
اليت خيتص بتنظميها بصورة انقصة أو تقترص فقط عىل حالت عد الزتامه حبدود
التفويض الترشيعي،أو حالت الإحاةل عىل السلطة التنفيذية لتوضيح وتمكةل القوانني ،و
هذا ما س نحاول معاجلته يف س ياق هذه ادلراسة.
اللكامت ادلاةل -القضاء ادلس توري ،الترشيع السليب ،الرقابة القضائية ،املرشع الوطين.

 .1املقدمة
 متهيد :
يعد موضوع تدخل القايض ادلس توري يف شؤون الترشيع واحدأ من بني أمه مواضيع
القانون ادلس توري اليت شغلت ابل الفقه ،و اإمتد أاثره اإىل جمالت أخرى عدة ،كام أن
رقابة القضاء ادلس توري يف شؤون الترشيع أصبحت يف الوقت احلايل رضورة ملحة،
خاصة يف حاةل قصور املرشع الوطين يف القيا ابلوظائف املس ندة اإليه دس تور َاي،

وابلخص يف حاةل تقصريه يف وظيفته الترشيعية .و ابلرمغ من أنه بدون وجود السلطة
الترشيعية ،ل ميكن أن يوجد معلية تنظمي الترشيعات وسن القوانني ،ولكن يف الوقت
نفسه فاإن تدخل القايض ادلس توري يف الشؤون الترشيعية للربملان ،ميثل جوهر وظيفة
القضاء ادلس توري يف أغلب دول العامل،واليت تتجىل يف ممارسة الرقابة القضائية عىل
دس تورية القوانني ،وضامن عد اإصدار أي قانون أو ترشيع خيالف نصوص ادلس تور..
فاإذا اكنت وظيفة الترشيع مناطة ابدلرجة الساس ابلربملان ،فاإنه ينبغي عليه أن ميارسها
اكمةل ويذهب فهيا حىت الهناية دون أي قصور أو اإهامل أو اإغفال ،وعىل هذا الساس
ل جيوز هل أن ميتنع عن اإصدار أي قانون أوجب ادلس تور عليه اإصداره ،أو وضع قوانني
انقصة أو اإغفال سن الترشيعات  ،ويرتك للسلطة التنفيذية هممة اإكاملها عن طريق
املراس مي والنظمة والتعلاميت .اإذ أن هذه الصالحيات تعد صالحيات أصيةل و حمصورة
ابلربملان ،و ل جيوز حتويهل اإىل السلطة التنفيذية أو أية هجة أخرى .و اإذا ما حدث
ذكل ،فاإنه س يؤدي اإىل ختيل الربملان عن جزء ها من دوره ،من هنا يربز دور القضاء
ادلس توري للحيلوةل دون اإس ناد املهمة اىل السلطة التنفيذية أو أية سلطة أخرى .عليه
فان القضاء ادلس توري س يغدو عنرص ًا أساس ي ًا يف حتقيق التوازن ،ليس بني السلطات
العامة يف ادلوةل وحسب  ،و اإمنا يف احلفاظ عىل ح ٍد من التوازن داخل السلطة
الترشيعية نفسها ،ورفع مس توى أداهئا ،ليك تمتكن السلطة الترشيعية من ممارسة لك
وظائفها ادلس تورية املس ندة الهيا عىل أمكل وجه دون خلل أو تقصري.
 أمهية ادلراسة:
تمكن أمهية هذه ادلراسة يف أمهية ادلور اذلي ميارسه القايض ادلس توري يف ممارسة
نوع فريد من الإختصاصات اليت قلام أشارت اليه دساتري ادلول اىل مثل هذه
الإختصاصات للقضاء ادلس توري .ال وهو اإختصاصه يف جمال الرقابة عىل حالت اإمتناع
املرشع عن اإصدار قانون أو ترشيع أوجب ادلس تور عليه اإصداره أو س نه .مفن املعلو
أن الوظيفة الترشيعية يف لك دول العامل تقريب ًا  ،منوطة ابلسلطة الترشيعية ،ويه عىل
الغلب ممتثةل ابلربملان ( وقد تسامه سلطات عامة أخرى يف ممارسة الوظيفة نفسها و ل
جمال هنا ذلكرها)  .و مبا أن ادلس تور هو اذلي حيدد صالحيات وإاختصاصات لك هجة
أو سلطة من السلطات العامة يف ادلوةل ،ذلا يتوجب عىل القضاء ادلس توري أن يسهر
عىل ضامن الزتا لك سلطة من السلطات العامة يف ادلوةل ابلنصوص ادلس تورية احملددة
لصالحيااها و اإختصاصااها اإستناد ًا اىل مبدأ الفصل بني السلطات .ويضمن عد تدخل
هذه السلطات يف شؤون بعضها البعض ا إل يف النطاق املسموح به دس تور ًاي .وهذا يعين
أنه وإاستنادا اإىل قواعد توزيع الاختصاص ،يُلز املرشع الوطين مبامرسة إاختصاصاته
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الترشيعية اليت منحها هل ادلس تور ،حبيث ل جيوز هل من جانب التدخل يف شؤون
وإاختصاصات السلطات الخرى ،ومن جانب أخر ل جيوز هل الإمتناع أو القصور أو
التقاعس عن ممارسة اإختصاصاته ادلس تورية ،بل عليه أن ميارسها اكمةل ،كام و يعد ختيل
املرشع أو اإمتناعه عن مبارشة اختصاصاته ادلس تورية أو التنازل عهنا لكي ًا أو جزئي ًا،
مبثابة اإنهتاك رصحي ملبدأ الفصل بني السلطات ولقواعد توزيع الاختصاص اليت حددها
ادلس تور .
من هنا يأيت دور القايض ادلس توري اذلي عليه أن ميارس اإختصاصاته ادلس تورية
ابلرقابة عىل الوظيفة الترشيعية يف ادلوةل ،وذكل من خالل فرض الرقابة عىل دس تورية
القوانني و ضامن الزتا هذه السلطة مببدأ الفصل بني السلطات والتقيد ابلإختصاصات
ادلس تورية ،فاإذا اإمتنعت السلطة الترشيعية عن اإصدار قانون ما اكن من الواجب علهيا
اإصداره ،هنا ميكن اإعتبار هذا التعنت يف اإصدار القوانني مبثابة ترشيع سليب ،مفاده
اإمتناع املرشع عن ممارسة اإختصاص دس توري أوجبه ادلس تور .وعىل هذا الساس
ميكن القول أن القايض ادلس توري سرياقب جمال الوظيفة الترشيعية للربملان من جانبني،
اجلانب الول من الرقابة يمتثل يف الرقابة عىل حالت جتاوز املرشع الوطين لقواعد توزيع
الاختصاص والإعتداء عىل وظائف السلطات العامة الخرى  ،اما اجلانب الثاين من
الرقابة ،فتمتثل يف الرقابة عىل حالت اإمتناعه عن اإصدار ترشيع اكن من الواجب عليه
ترشيعه.
 اإشاكلية ادلراسة :
تتجسد اإشاكلية هذه ادلراسة يف نقطتني أساس يتني ،أوهلام تمتثل يف احلالت اليت
تدخل فهيا اإمتناع املرشع الوطين عن اإصدار قانون ما  ،نتيجة لظروف و تربيرات
معينة ،مضن حالت السلطة التقديرية للمرشع الوطين ،أي احلالت اليت ميكن اإعتبارها
جمال السلطة الترشيعية نفسها اليت متتكل فهيا اإختصاص اإصدار ترشيع معني من عدهما.
ففي هذه احلاةل فاإن ممارسة الرقابة القضائية عىل السلطة التقديرية للمرشع ،يعد مبثابة
تدخل يف صالحيات وإاختصاصات الربملان وخرق ملبدأ الفصل بني السلطات ،اإن
التخوف يف هذا الس ياق يزداد عند اإفرتاض اإحامتلية أو اإماكنية حلول القايض ادلس توري
حمل املرشع الوطين يف ممارسة الوظائف الترشيعية بتربير اإمتناع املرشع الوطين عن
اإصدار ترشيع اكن من الواجب عليه اإصداره ،أو بتربير وجود الإغفال الترشيعي أو
قصور املرشع الوطين يف أداء همامه الترشيعية .ولو حتققت مثل هذه الفرضيات ،فاإن
ذكل يعين معاجلة مشلكة بس يطة ابإشاكلية أكرب ،ومتثل يف الوقت نفسها اإنهتأاكً رصحي ًا
للحزي أو اجملال اذلي تعتربه السلطة الترشيعية مضن جمالت السلطة التقديرية للمرشع
الوطين .وأن التغول يف صلب هما الربملان ينتقص من قمية املؤسسة اليت متثل صوت
اجملمتع ابإعتباره مؤسسة منتخبة من الشعب.
أما فامي يتعلق ابلنقطة الثانية  ،فهيي تمتثل يف أن فكرة ممارسة الرقابة القضائية عىل
حالت اإمتناع السلطة الترشيعية عن اإصدار القوانني ،أي الترشيعات السلبية كوجه من
أوجه عد ادلس تورية ،مل تكن حمل اإتفاق يف الفقه ادلس توري عىل غرار ما هو موجود
يف الفقه الإداري فامي يتعلق مبوقف القضاء الإداري يف الرقابة عىل القرارات الإدارية
السلبية .اإذ أن اإمتناع املرشع الوطين عن اإصدار بعض القوانني ويف بعض الوقات يف
النظمة القانونية لبعض ادلول  ،يدخل مضن جمالت السلطة التقديرية للمرشع الوطين،
ذلا مل تنظم النصوص ادلس تورية اليات ممارسة الرقابة عىل مثل هذه الإختصاصات .ولو
سلمنا جد ًل بأن دوةل ما مل ترش يف دس تورها اىل اإماكنية ممارسة الرقابة ادلس تورية عىل
الإختصاصات السلبية للمرشع الوطين ،فعىل أي أساس ميكن للقايض ادلس توري أن
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ميارس رقابته عىل السلطة الترشيعية يف هذا اجملال ابلتحديد ؟ ذلا فاإن اإماكنية أو فرضية
حلول القايض ادلس توري حمل املرشع الوطين يف ممارسة الإختصاص الترشيعي دون
س ند دس توري ،يشلك اإعتداء ًا و تدخ ًال يف شؤون السلطات العامة الخرى من قبل
هجة أقل ما يقال عهنا أهنا املسؤوةل عن ضامن مبدأ الفصل السلمي بني السلطات وعد
تدخل السلطات يف شؤون بعضها البعض .والإقرار بسلطة القضاء ادلس توري يف الرقابة
عىل الترشيعات السلبية ،يعين يف الوقت نفسه الإقرار بتعاظم دور القضاء ادلس توري
يف جمال الترشيع و تقليل من شأن السلطة الترشيعية و سلطااها التقديرية بتربير ضامن
عد حدوث أي فراغ أو قصور يف الترشيعات ،وهذا ما س نحاول معاجلته يف س ياق
هذه ادلراسة.
 مهنجية ادلراسة :
حناول يف هذه ادلراسة الإحاطة مبسأةل الرقابة القضائية عىل الترشيعات السلبية من
النوايح الفقهية والترشيعية والقضائية و تأثري هذه الرقابة عىل مساةل القصور أو الإغفال
الترشيعي مع بيان مدى و نطاق هذه الرقابة ابلإستناد اىل املهنج التحلييل.
 خطة ادلراسة :
اإستنادا اىل ما تقد ذكره ،نقسم هذه ادلراسة اىل مباحث و مطالب حبسب مهنج
التوزيع الرمقي ،ففي بداية البحث نتناول الإطار العا القانوين ملفهو الترشيعات السلبية
والرقابة القضائية علهيا من خالل الإشارة اىل التصوير القانوين ملفهو الترشيع السليب
أو ًل ومن مث الرقابة عىل الترشيعات السلبية .أما احملور الثاين يف ادلراسة ،خفصصناه
دلراسة مظاهر تدخل القضاء ادلس توري يف الرقابة عىل الترشيعات السلبية ،وذكل
من خالل بيان املوقف الفقهيي حول الرقابة القضائية عىل الترشيعات السلبية أو ًل،
والس ياقات ادلس تورية والقضائية حول رقابة القضاء ادلس توري عىل الترشيعات السلبية
اثني ًا  .وقد جاءت اخلامتة لتبني مجةل من النتاجئ وا إلس تنتاجات.

 .١الإطار العا القانوين ملفهو الترشيعات السلبية والرقابة القضائية علهيا
 ١ .١التصوير القانوين ملفهو الترشيع السليب والرقابة عىل الترشيع
وفق ًا لقواعد توزيع الاختصاص ،يلز لك سلطة من السلطات العامة يف ادلوةل مبامرسة
الإختصاص املنوط هبا يف ادلس تور ،وتبع ًا ذلكل يتعني عىل السلطة الترشيعية مبارشة
اإختصاصااها ادلس تورية بسن الترشيعات اكمةل دون التخيل عن بعض هذه
الاختصاصات لحدى السلطات العامة الخرى ،لس امي السلطة التنفيذية يف غري
احلالت اليت حددها ادلس تور .ويتحقق عيب عد الاختصاص السليب للمرشع يف حاةل
عد مبارشة املرشع لإختصاصاته ادلس تورية ،سواء من خالل الإمتناع عن ممارسة
وظيفته الترشيعية بصورة لكية أو الإفراط يف معومية القوانني والإحاةل عىل السلطة
التنفيذية لتمكلهتا أو وضع تفصيالاها أو الإفراط يف التفويض الترشيعي  .مبعىن أخر
يتحقق مفهو الترشيع السليب عند رفض السلطة الترشيعية أو اإمتناعها عن سن قانون
أو ترشيع اكن من الواجب علهيا س نه أو تعديهل أو الغائه وفق ًا لدلس تور والقوانني  ،وعىل
هذا الساس ميكن القول أن الترشيع السليب هو اإفرتاض قانوين ليتجسد يف هيئة
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خارجية ويصعب اخلضوع معه يف معلية اإصداره للقواعد الشلكية والقواعد اليت ينص
علهيا ادلس تور أو القانون  ،فهو ترشيع سليب يف شلكه ومظهره ويف مضمونه ،حيث ل
يكون اإل ابملنع أو الإمتناع .ويف هذا الشأن يذهب جانب من الفقه اإىل القول أن الترشيع
السليب حاهل حال القرارات الإدارية السلبية يظهر يف حالتني :الوىل تمتثل يف رفض هجة
السلطة الترشيعية يف اإصدار قانون دون اإفصاهحا عن ذكل رصاحة ،والثانية تمتثل يف
اإمتناع السلطة صاحبة الإختصاص عن سن الترشيعات ،عن اإصدار الترشيع اكن من
الواجب عليه س نه أو ترشيعه(د .محمد حسني اجملايل،ص.)٢٣٩
تعرب الترشيعات معوم ًا عن عقل اجلهة الترشيعية و وس يلهتا القانونية للتعبري عن
إاراداها ،وذكل يتضح من تعريف الترشيع نفسه اذلي اإس تقر عليه فقه ًا وقضاء ًا بأنه قواعد
عامة و جمردة تتوجه خبطاهبا اىل أشخاص حمددين بصفااهم و أوصافهم  ،تتضمن هذه
القواعد ا إلرادة امللزمة للجهة الترشيعية  ،مبا لها من سلطة مبقتىض ادلس تور القوانني،
بقصد تنظمي اجملمتع و حتقيق املصلحة العامة ،ويس توي أن يكون اإعالن هذه اجلهة عن
إاراداها امللزمة رصحي ًا أو مضن ًا  .يتضح من ذكل بأن السلطة اخملتصة ابلترشيع عندما
تريد أن تعرب عن إاراداها امللزمة ،تقو ابلتعبري عهنا ابلوس يةل القانونية احملددة لها للتعبري
عن هذه ا إلرادة يف صورة ترشيع هنايئ ،وهذه الصورة يف التعبري اإما أن تكون بصفة
رصحية ،وذكل من خالل اإصدار قانون ما برمق معني و تأرخي معني ،أو أهنا تلزت حاةل
الصمت ومتتنع عن سن قانون جديد أو تعديل أو الغاء قانون انفذ ،فيسمى ترشيعها يف
هذه احلاةل ابلترشيع السليب.
وملا اكنت قواعد توزيع الإختصاص تعد من النظا العا  ،ولها جحية مطلقة يف مواهجة
اكفة السلطات العامة يف ادلوةل ،فاإن مبدأ الإنفراد الترشيعي للربملان يقيد املرشع و يلزمه
برضورة التدخل لتنظمي وتسوية املسائل اليت عهد اإليه ادلس تور أمر تنظميها أو تسويهتا،
حبيث ل يس تطيع املرشع خمالفة قواعد توزيع الإختصاص ،كن يزيد مث ًال من جحم
اإختصاصاته ادلس تورية أو أن يضيق مهنا .هذا من انحية ،ومن انحية أخرى متثل قواعد
الإختصاص كذكل قيد ًا عىل السلطات الخرى ،فمتنعها من التدخل يف نطاق معل
املرشع يف غري احلالت اليت حددها ادلس تور(ابجليالييل خادل ،ص.) ٧٥
اإن احملتوى احلقيقي حلاةل الامتناع عن سن الترشيع يتحقق يف حاةل تناول املرشع
أحد املوضوعات اليت عهد اإليه ادلس تورأمر تنظميها .اإل انه رمغ ذكل اإمتنع ( سواء أاكن
ذكل عن معد أو اإهامل) عن تنظميها أو اإختذ من تنظميها ذريعة لالنتقاص مهنا أو التقييد
من أاثرها ،مبا يؤدي اإىل الإخالل ابلضامنة ادلس تورية للموضوع حمل التنظمي.بعبارة أخرى
يتحقق حمتوى الترشيع السليب عند اإختاذ املرشع موقف ًا سلبي ًا من اإختصاصه ادلس توري،
وذكل بعد ممارس ته لكي ًا أو جزئي ًا يف حالت معينة أو لس باب معينه ،أو كام عرب عنه
الفقه ابلإغفال الترشيعي ،اذلي يتصل معناه ابحلاةل اليت يكون فهيا تنظمي القانون ليس
كام ينبغي أن يكون عليه وفقا للقواعد و املعايري العامة للقانون واذلي يمتثل يف وجود
ثغرات تؤثر يف تاكمل النظا القانوين وألياته (حيدر محمد حسن ، ٢٠١٥ ،ص.)٥٥٥
عىل هذا الساس ميكن وصف الترشيع السليب عىل أنه العيب اجلوهري النامج عن
عد اإمتثال املرشع ملبدأ الرشعية ادلس تورية  ،بسبب عد تقيده ابحلمك املنصوص عليه
يف الوثيقة ادلس تورية .أو هو اإمتناع املرشع عن القيا بعمل يؤدي اىل حدوث فراغ
قانوين ،وينجم عنه عد تأسيس القاعدة القانونية اليت تُنظم جمالً حمدداً من جمالت
احلياة الإجامتعية ،نظر ًا لعد وجود احللول القانونية اليت يتطلهبا ادلس تور ،بسبب املوقف
السليب للسلطة الترشيعية ،ذلا ميكن تصنيفها يف فئة ما يسمى " ابلإغفال الترشيعي" .
وعىل هذا الساس نؤيد الرأي اذلي يرى يف الترشيع السليب عىل أنه الفجوة الترشيعية
النامجة عن عد اإمتثال املرشع للزتا دس توري رصحي يلزمه ابلتدخل جلعل القواعد
ادلس تورية فعاةل ،كغياب موضوعات حمددة من القانون خالف ًا لدلس تور ،ينتج عهنا جفوة
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بس يطة .فامي اإذا أنهتك املرشع ادلس تور من خالل اإهامهل تنظمي مسائل خيًل غياهبا
ابلنظا القانوين ابملعىن الرمسي لللكمة ،نكون أما جفوة جوهرية يف الترشيع(مرمي ماجد
محد صاحل  ،ص.)٧
بتعبري أخر أكرث دقة ميكن تسمية الترشيع السليب عىل أنه عبارة عن ممارسة
الاختصاص السليب من قبل املرشع  ،أي ممارسة الإختصاص الترشيعي من قبل الربملان
عن طريق الإمتناع ،سواء متثل ذكل يف عد ممارسة الإختصاص لكي َا أو جزئي ًا  ،و
يتجسد ذكل القصور يف الداء أو الإهامل يف سن بعض الترشيعات أو اإغفالها لكي ًا أو
جزئي ًا .
و أخري َا وعىل غرار رشوط حتقق القرار الإداري السليب(د .صاحل عبد عايد ،ص
 ، )٢٠٨يشرتط ليك يوصف ترشيع ما عىل أنه ترشيع سليب حتقق ما ييل - :
 .1سكوت هجة الترشيع و اإمتناعها عن اإصدار الترشيع :أي الزتا السلطة الترشيعية
الصمت وإامتناعها عن السن أو التعديل ،رشيطة أن يكون سكواها مبثابة موقف
قانوين  ،و يتحقق الترشيع السليب مبجرد الإمتناع سواء أ اكن الإمتناع لغرض
سن ترشيع جديد ،أو تعديل قانون انفذ أو الغائه.
 .2ال يكون لإمتناع هجة الترشيع عن اإصدار القانون أو تعديهل أو الغائه مربر
قانوين .أي أن يكون اإختصاص املرشع مقيد ًا ،وهذا يعين أنه ينبغي أن يكون
الإمتناع غري مرشوع
 .3عد حتديد ميعاد معني لإلزتا املرشع بسن الترشيع أو تعديهل أو اإهنائه .وهذا
يعين أن الترشيع السليب هو بطبيعته ترشيع مس متر .اإذ يتودل هذا الترشيع نتيجة
لإمتناع املرشع عن اإصدار الترشيع .من هنا يتضح بأن حاةل إاس مترار املرشع
ابلإمتناع أو الرفض دون حتديد املدة هو اذلي يودل الترشيع السليب و يظهره
للوجود.
 ٢.١ماهية الرقابة القضائية عىل الترشيع السليب
يف احلقيقة يندرج موضوع الرقابة عىل الترشيعات السلبية مضن موضوع رقابة القضاء
ادلس توري عىل الترشيعات معوم ًا ،فالترشيع ادلس توري مبا أنه حيتل مقة الهر الترشيعي
يف ادلوةل ،ذلا فاإن مجيع الترشيعات الخرى الدىن منه يفرتض أن تأخذ حصهتا و قواها
القانونية منه ،و أن أي ترشيع خيالف الترشيع ادلس توري معرض ل إالبطال والإلغاء من
قبل القضاء ادلس توري .كام أن هذا التفاوت من حيث القوة امللزمة والصحة القانونية
بني الترشيع الاسايس و الترشيعات الخرى ،يعين ابلرضورة خضوع الترشيع الادىن
للترشيع الاعىل اذلي يعلوه ويس متد قوته من مطابقته لحاكمه  .وهذا يتطلب ابلطبع
عد خمالفة الترشيع الادىن للترشيع اذلي يعلوه .فالترشيع العادي (الرئييس) ينبغي أن
لخيالف أحاك الترشيع ادلس توري وهو اذلي يعلوه مرتبة ،ولضامن عد التعارض هذا
 ،لبد من فرض رقابة قضائية فعاةل عىل الترشيع الرئييس  .ويقصد ابلرقابة القضائية يف
س ياق هذا البحث وجود هيئة قضائية تتوىل الرقابة عىل دس تورية القوانني والتحقق
من مدى مطابقة القانون لحاك ادلس تور .فالرقابة القضائية ترمز اإذن اإىل الهيئة اليت
تبارش هممة حفص الترشيعات العادية ملطابقهتا ابدلس تور وطابعها قضايئ.
من الناحية النظرية ،يبدو أن فكرة ممارسة الرقابة القضائية عىل الترشيعات السلبية
منبثقة أساس ًا من فكرة ممارسة رقابة القضاء الإداري عىل القرار السليب ،اإذ أنه مبوجب
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فكرة رقابة القضاء الإداري عىل الإختصاص السليب ل إالدارة العامة ل تس تطيع سلطة
اإدارية خمتصة ابلتقرير يف مسأةل معينة أن متتنع عن ممارسة اإختصاصها أو أن تتخفف منه
ابلتنازل عنه لغريها ،اإل يف احلدود املسموح هبا ،وإال تكون قد وقعت يف حومة عد
الاختصاص السليب؛ فكام ل ي ُسمح جلهة اإدارية معينة بتوس يع دائرة اإختصاصها عن
طريق التعدي عىل اإختصاص هجة اإدارية أخرى ،ل ميكهنا كذكل التضييق من دائرة
اإختصاصها ابلمتناع عن ممارس ته أو التنازل عنه لغريها(د .مازن ليلو رايض ،د .زاان
رؤوف محه كرمي ،د .داان عبدالكرمي سعيد ،ص.)١٣٧
أما فامي يتعلق بفكرة عد الاختصاص السليب للمرشع  ،أو فكرة ممارسة رقابة القضاء
ادلس توري عىل الترشيعات السلبية  ،فهيي اهدف اإىل الوقوف عىل رشح كيفية تطبيق
فكرة عد الاختصاص السليب عىل الربملان ،للتأكد من اإذا اكن ابلإماكن اإجبار ااملرشع
بشلك أو بأخر عىل ممارسة اإختصاصه الترشيعي ،و اإماكنية وصف املرشع بأنه قد وقع
يف حومة عد الاختصاص السليب وكذكل فرض رقابة قضائية عليه عىل غرار رقابة
القضاء الإداري عىل الإدارة العامة يف حاةل رفضها أو اإمتناعها عن اإختاذ قرار أو أمر اكن
من الواجب علهيا اإختاذه قانو ًان
من املؤكد أنه ميكن للربملان أن يقع يف حومة عد الاختصاص السليب ،ويُعاقب بعد
ادلس تورية ،يف طائفتني من الفروض :وتشمل الطائفة الوىل حالت اإمتناع الربملان عن
ممارسة اختصاصه الترشيعي بشأن مسأةل معينة أو مسائل معينة ،اإما بصورة اتمة ،حبيث
يرتتب عىل ذكل حاةل من الفراغ الترشيعي التا بشأن هذه املسائل ،وإاما بصورة جزئية
كام لو تدخل الربملان لتسوية تكل املسائل ولكن بصورة منقوصة ل تفي ابلغرض
املطلوب ،حبيث يرتتب عىل ذكل فراغ ترشيعي جزيئ بشأن هذه املسائل .أما الطائفة
الثانية من الفروض ،فتشمل حالت ختيل الربملان عن اإختصاصه الترشيعي بصدد مسأةل
أو مسائل معينة لصاحل غريه من السلطات؛ وذكل اإما عن طريق جتاوز حدود معلية
تفويض اإختصاصه الترشيعي اإىل السلطة التنفيذية  ،أو عن طريق تضمني الترشيعات
اليت يس هنا من ترشيعات ما يوىح لسلطة تنفيذ القوانني ابلإضافة اإلهيا أو تعديل أحاكهما
أو تعطيل تنفيذها ،أو عن طريق التسامح مع تدخالت السلطة التنفيذية يف جمالت
اإنفراده ابلترشيع يف الظروف الاس تثنائية(عيد امحد الغفلول ،ص)3
من الناحية النظرية يستند طرح فكرة ممارسة رقابة القضاء ادلس توري عىل
الترشيعات السلبية اىل فرضية أساس ية مفادها  :اإذا اكن ادلس تور ميثل القمة يف الهر
القانوين يف النظا القانوين ادلاخيل لدلوةل عىل حد وصف الفقيه هانس لكسن  ،فاإن
ذكل يعين أن ادلس تور يمتتع ابلعلوية أو السمو ابإعتباره القانون العىل والمسى فــي
البالد ،فيعلو بــذكل علــى لك ما سواه من قوانيـن و ترشيعات ،لن عــد الاعرتاف
لقواعـــد ادلس تور ابلسمو والعــلوية ،يكون مدعــاة لهنيـار النظا القانوين لدلوةل مــن
أساســـه .عىل هذا الاساس فاإن ادلستــور هو الساس اذلي ينبغي أن يقو عليـه
النظــا القانوين لدلوةل .وكـل نشاط قانوين فهيا ،وجيب أن يكون ملزما للك السلطـات
العامه فهيــا .لهنا تس متد وجودها من ادلستـور ،ذلا جيب أن تتقيد بأحاكمه ،وإال فقـدت
رشعيهتا وأساس وجودها .فال بد اإذن من وجود رقابة انجعة لضامن مسو قواعد ادلس تور
وعد خرقها .ومبا أننا بصدد دراسة السلطة الترشيعية ،فاإن ممارسة الرقابة يف هذا الس ياق
تقيض بعد سن أي ترشيع خيالف قواعد ادلس تور وضامن الزتا الربملان ابلنصوص
ادلس تورية املنظمة لعملها و اإختصاصااها ،أي ضامن الزتا الربملان بسن الترشيعات أو
تعديلها أو اإلغالها .
كام أن الرقابة القضائية عىل الترشيع حتت مسمى الرقابة عىل دس تورية القوانني تتضمن
جانبني :اجلانب الاول هو جانب شلكي واجلانب الثاين هو موضوعي .مفن الناحية
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جمةل جامعة التمنية البرشية
الشلكية تتوىل السلطات القضائية ادلس تورية الرقابة عىل دس تورية القوانني من خالل
قضاء دس توري متخصص يتوىل النظر ابلطعون املقدمة يف عد دس تورية النصوص
القانونية .أما من الناحية املوضوعية ،تتوىل السلطات القضائية اخملتصة الفصل يف املسائل
ادلس تورية ويه املسائل اليت تثري فكرة تطابق الترشيع مع ادلس تور ،وهبذا املعىن
ينرصف الاصطالح اىل القضاء يف املسائل سواء صدر من حممكة دس تورية متخصصة
أ من حممكة أخرى من احملامك العادية أو الإدارية ،وبذكل يكون املعىن الاصطاليح
املوضوعي أمشل وأوسع من املعىن الشلكي .اإذ أن هممة القضاء تهنض يف كشف تعارض
الترشيع مع ادلس تور يف لك واقعة أو دعوى تتطلب كشف هذا التعارض ،لكن مسأةل
الفصل يف هذا التعارض تبقى من صلب معل احملامك ادلس تورية.
ومبا أن رقابة القضاء ادلس توري اهدف اىل حامية قدس ية النصوص ادلس تورية ،ذلا
ميكن وصف هذه الرقابة عىل أهنا رقابة قانونية ،كوهنا تقو عىل أساس تدخل هجاز
قضايئ لإصدار حمك خبصوص مدى توافق أو عد توافق ترشيع أو اإجراء ما مع أحاك
ادلس تور  .وهبذا املنطق فاإن معلية الرقابة عىل دس تورية القوانني تدخل بصورة طبيعية
يف اإختصاص القضاء ،وما وظيفة القايض يف هذا الس ياق سوى تطبيق القوانني عىل ما
يعرض أمامه من منازعات  ،وما احلمك خبصوص دس تورية قانون من عدمه ،اإل منازعة
خيتص القضاء ببحهثا ،وهو يفصل فهيا وفق ًا ملبدأ تدرج القواعد القانونية ) شالو صباح
عبدالرمحن ،ص.( ٩
فاإذا وجد القايض ادلس توري أن النص الترشيعي اذلي ُحيتج به ،يتعارض مع قاعدة
أعىل منه يف ادلس تور  .فاإنه ملز ابإنزال حمك ادلس تور وإاستبعاد تطبيق القاعدة اخملالفة.
فهذا هو ما ميليه منطق العداةل واملرشوعية) د .زاان رؤوف ،٢٠١٩ ،ص(١٣٢

 .٢مظاهر تدخل القضاء ادلس توري يف الرقابة عىل الترشيعات السلبية
 ١.٢املوقف الفقهيي حول الرقابة القضائية عىل الترشيعات السلبية
توزع الوثيقة ادلس تورية الاختصاصات عىل السلطات العامة هبدف حتقيق
الانسجا بني تكل الهيئات ومنع التعارض يف الاختصاصات والتضاد فامي يصدر عهنا
من قرارات وترشيعات وغريها ،اإل اإن الإشاكلية قد تربز ونتلمس أاثرها بوضوح يف حاةل
ختيل اإحدى السلطات العامة عن واجبااها ادلس تورية بشلك واحض يف أحد جوانب
العمل املؤسيس ،ما خيلق مشلكة معيقة ترتك أثرها عىل حياة ادلوةل والفراد بشلك
واحض.
اإن ختيل املرشع الوطين عن أحد الواجبات ادلس تورية أمر متوقع ،وحيدث ذكل اإما
من خالل الامتناع عن القيا ابدلور الترشيعي يف سن القواعد القانونية ،أو من خالل
الامتناع عن القيا ابلوظيفة الرقابية عىل السلطة التنفيذية ،ويف الوهجني املتقدمني ،فاإن
الثر املتوقع من هذا التخيل اذلي س يطفو اإىل السطح هو التقليل من شأن قدس ية
النصوص ادلس تورية والسامح ابخلروقات و الإنهتأاكت بأن تمنو بلك صوره ،ذلا يتوجب
عىل القايض ادلس توري أن يراقب التطبيق العميل للقواعد ادلس تورية املتعلقة بتوزيع
وممارسة الاختصاصات.عليه ميكن تصور جتاوزات السلطة الترشيعية يف هذا اجملال عىل
أهنا تمتثل يف صورة عيبني رئيس يني ،هام )د .عالء اإبراهمي محمود احلسيين ،ص( 2
 .١عيب عد الاختصاص الإجيايب :حني متارس السلطة الترشيعية مع ًال ليس من مصمي
اإختصاصها ،فتتجاوز بذكل ادلس تور واحلدود اليت رمسها املرشع ادلس توري.

جمةل جامعة التمنية البرشية
 .٢عيب عد الاختصاص السليب :ويظهر ذكل العيب عند ختيل تكل السلطة عن
الهنوض بأحد واجبااها ادلس تورية ،ومتتنع عن تنظمي مسأةل معينة ،فتتضح معامل النقص
والقصور يف النظا القانوين لدلوةل نتيجة لهذا الإخالل أوالإمتناع.
اإن اإمتناع الربملان عن اإصدار ترشيع معني لي سبب ،ظاهرة قد تكون حمتية حىت
يف ظل الظروف الطبيعية للمجمتع  ،لن وقائع احلياة مبا تتضمنه من حركة وحيوية ونزوع
دامئ حنو التطور ليست أمرأ جامد ًا أو اثبت ًا عىل حال حىت ميكن أن حيتوهيا نص قانوين،
فض ًال عن أن تطلعات الإنسان ل ميكن أن يقف عند حد معني ،ول ميكن للمرشع همام
اكن حصيف ُا وحريص ًا  ،أن يتنبأ هبا الا عىل سبيل الافرتاض  ،والافرتاض قارص وحمدود
ونس يب  ،وملا اكن الترشيع حبمك صياغته ما هو الا معىن يفرغ يف لفظ معني ،فقصوره
ابلنس بة للمس تقبل أمر ل مفر منه .لن املعىن مىت حبس يف اللفظ  ،قعد به امجلود عن
مالحقة ما جيد من الوقائع الالمتناهية  .و مبا أن التطور س نة دامئة ل مفر من التسلمي
حبمكها  .فتكون حماوةل البحث والتقيص عن حلول للمسائل املتجددة يف الترشيع
القامئ أمراً عصي ًا أو حىت مس تحي ًال ،فتكون حلوهل غري مالمئة أو غري عادةل.وقد اإبتكر
القضاء عرب التارخي حلول متنوعة ملعاجلة هذه الإشاكلية .مهنا اللجوء اىل احليةل القانونية
أو اللجوء اىل قواعد القانون الطبيعي أو قواعد العداةل .ويتدخل القضاء عادة ملعاجلة هذه
الظاهرة حتت س تار الاجهتاد يف التفسري ) فارس حامد عبدالكرمي،ص.( ٥
اإن فرضية فرض رقابة القضاء ادلس توري عىل حالت اإمتناع املرشع عن سن ترشيع
اكن من الواجب عليه ترشيعه ،تنبعث من فكرة أنه اإذا اكن الربملان يس متد رشعيته من
الشعب عرب اإنتخابه ابلقرتاع العا  ،وفق ادلس تور وقانون الانتخاب ،فاإن القضاء
ادلس توري يس متد رشعيته من ادلور املنوط به يف صون ادلس تور وحامية نصوصه اذلي
هو التعبري المسى عن إارادة الشعب وس يادته ،وركزية رشعية لك السلطات ،مبا فهيا
رشعية سلطة الربملان نفسه .كام أن القضاء ادلس توري يس متد رشعيته أيض ًا من ادلور
املناط به يف الفصل يف حصة متثيل الشعب عىل مس توى الربملان .وكام أانط ادلس تور
صالحية الترشيع ابلربملان ،أانط صالحية مراقبة دس تورية القوانني و الزتا السلطات
العامة ابإختصاصااها و وظائفها ادلس تورية ابلقضاء ادلس توري .مفصدر الصالحيات يف
احلالتني اإذن هو واحد ،وهو ادلس تور .ذلكل فاإن اإحرتا ادلس تور يفرتض اإحرتا املبادئ
اليت نص علهيا ،ويأيت يف طليعهتا  ،مبدأ الفصل والتوازن بني السلطات )د .عصا
سلامين ،ص)٣
عليه من املفرتض ابلقضاء ادلس توري الإلزتا حبدود الصالحيات املعطاة هل ابدلس تور.
وهذه الصالحيات ليست عامة يف التقيمي والتقرير كام يه صالحيات الربملان .إاذ ليس
من اإختصاصه النظر فامي اإذا اكنت الوسائل املعمتدة يف قانون ما تؤدي اىل حتقيق الهداف
املتوخاة من القانون أ ل .و ليس للقضاء ادلس توري الصالحية يف احلمك عىل الهداف
والوسائل اليت يدخل حتديدها حرص ًا يف اإختصاص الربملان ،ا إل اإذا اكن هناك خطأ فادح
يف التقدير ،اإمنا عىل القضاء ادلس توري النظر يف مدى تطابق أعامل الربملان ونصوص
القانون مع ادلس تور.
لشك أن ممارسة الرقابة عىل الترشيعات السلبية أو ما يسمى برقابة الإمتناع
الترشيعي اكنت و ل تزال حمل خالف يف الفقه ادلس توري حول مدى اإعتبار عد
الإختصاص السليب للمرشع كعيب من العيوب ادلس تورية .فقد أيد بعض الفقهاء اإعامتد
نظا رقابة الإمتناع الترشيعي ،سواء أقرها ادلس تور بنص رصحي أ ل ،ابعتبار أن اإلزا
املرشع برضورة تسوية مسأةل معينة أو موضوع معني يعد من أولوايت القضاء
ادلس توري .كام أنه اإذا اكن تدخل املرشع لتنظمي وتسوية مسأةل معينة ميثل موقفا اإجيابي ًا،
فاإن سكوته أو سكونه عن تنظمي تكل املسأةل ميثل موقف ًا سلبي ًا منه ،وهو أمر يس توجب
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رضورة تدخل القايض ادلس توري ملراقبة هذا املوقف السليب اإستناد ًا عىل أحاك
ادلس تور.
ولكن من انحية أخرى ،ينكر جانب من الفقه الإعرتاف بفكرة رقابة القضاء عىل
الإمتناع الترشيعي بتربير أهنا تستند اىل قواعد غري موجودة أصل ،ول ميكن للقايض
ادلس توري النظر يف دس تورية نص أو ترشيع مل ي ُسن بعد ،ول ميكن بأي حال من
الحوال اإبطال قاعدة قانونية غري موجودة ،لنه مل تتجه إارادة املرشع اإىل اإنشاهئا أص ًال.
و عىل هذا الساس ل ميكن فرض رقابة قضائية عىل ترشيع مل يظهر اىل الوجود بعد.
كام أنه من شأن فرض الرقابة عىل ترشيع مل يظهر اىل الوجود بعد ،بتربير خمالفته لنص
دس توري ،أن يؤدي اىل حلول القايض ادلس توري حمل املرشع الوطين ،ويقيض عىل
الإس تقالل املطلوب توفره للمرشع لقيامه بواجباته ادلس تورية ،خاصة يف احلالت اليت
يكون فهيا سكوت املرشع تعبري ًا عن سلطته التقديرية يف سن ترشيع معني من عدمه.
ويضيف املعارضني لفكرة الرقابة القضائية عىل الترشيعات السلبية أن السلطة
التقديرية للمرشع مرتبطة أساس ًا ابلس ياسة الترشيعية للربملان ،وأن هذه الس ياسة
الترشيعية كذكل مرتبطة ابلس ياسة العامة املرسومة واحملددة من طرف ادلوةل .فربانمج
أو خمطط معل احلكومة مرتبط تنفيذه بوجود قوانني وتنظاميت ،هذه الخرية اليت تصدر
عن السلطتني الترشيعية والتنفيذية .وعىل هذا الساس اإن اكن ابإماكن القايض
ادلس توري الوقوف أما هذه القوانني فهذا سوف يؤدي اإىل عرقةل تنفيذ برانمج احلكومة
أو عىل القل سوف تضطر احلكومة اإىل القيا ابإجراء تعديالت عىل برانجمها و س ياس هتا
العامة .وفق ما يراه القايض ادلس توري ،و هذا يعترب فع ًال مواهجة حقيقية بني السلطة
التنفيذية و القايض ادلس توري خاصة اإن اكنت تكل القوانني متعلقة ابلإصالحات
االإقتصادية والاجامتعية ،مما قد يؤدي ابحلكومة اإىل الضغط عىل الربملان أو حىت
اإس تعامل أغلبيهتا الربملانية من أجل اإجراء تعديالت دس تورية متس يف مصمي اإس تقاللية
القايض ادلس توري .
ي
عليه اإذا اكن دور القايض ادلس توري الساس متثل يف حامية قدس ية النصوص
ادلس تورية و ضامن مبدأ الفصل بني السلطات و حامية التوازن فامي بيهنا ،فاإن فرضية
تدخهل يف شؤون الترشيع دو مسوغ دس توري من شأنه أن يؤدي اىل اإختالل التوازن
بني هذه السلطات والتجاوز عىل مبدأ الفصل بيهنا.
وابملقابل ينبغي أن يمتتع املرشع ابحلرية الاكمةل يف التدخل أو عد التدخل يف تنظمي
موضوع معني ،واختيار وقت التدخل ،وأن يكون حراً يف املفاضةل وفق أسس منطقية
بني بدائل تزتامح عىل تقدمي حلول خمتلفة يف املوضوع الواحد طاملا أن مجيعها تدور مجيعها
يف اإطار املصلحة العامة ليختار املرشع من بيهنا أكرثها مطابقة لدلس تور و أقلها تقييد ًا
للحقوق اليت ينظمها وأمعقها اإتصالً بغاايت الترشيع ،دون أن يُفرض عليه طريق ًا بذاته
جيب عليه اإتباعه )عيل العرادي،ص.( ١٤
وابلرمغ من واقعية التربيرات اليت قدمت من قبل املعارضني لفكرة الرقة القضائية عىل
الترشيعات السلبية ،غري أن الغالب يف الفقه قد اإس تقر عىل رضورة فرض رقابة القايض
ادلس توري عىل عد الإختصاص السليب للمرشع عىل أساس فكرة ختليه أو اإمتناعه عن
ممارسة وظيفته الترشيعية كام حددها ادلس تور ) ابجليالييل خادل (٧٩وانطالق ًا من ذكل
يذهب املؤيدين لفكرة الرقابة عىل الإمتناع الترشيعي اإىل أن رقابة الامتناع الترشيعي
ليست رقابة عىل قواعد غري موجودة  ،لنه من الواجب تفسري سكوت املرشع عىل
تسوية مسأةل معينة عىل أنه قاعدة سلبية قامئة عىل أساس الإمتناع وليس عىل أساس
قاعدة غري موجودة  ،والقاعدة السلبية يه اليت يفهم مهنا اإجتاه نية ُمصدرها اإىل وضع
بعض القيود عىل اإس تعامل حق معني من جانب الإفراد أو ترك مسأةل معينة أو مجموعة
من املسائل دون تنظمي رمغ الزتامه ابلتدخل لتنظميها من حيث املبدأ  .ويف احلالتني
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جيب عىل القايض ادلس توري التدخل ملراقبة هذه القاعدة السلبية ابلرجوع اإىل أحاك
ادلس تور اليت توجب رضورة التدخل لتنظمي هذه املسأةل )د .محمد ماهر أبو العينني.
ص .( ٨٦عليه فاإن التربير اذلي ميكن أن يستند اليه فكرة الرقابة عىل الترشيع السليب
يمكن يف فكرة ختيل املرشع عن القيا بعمل و ليس يف الإمتناع عن سن الترشيع لوحده.
كام أن فرضية جتاوز القايض ادلس توري عىل السلطة التقديرية للمرشع الوطين و
خرقه لإختصاصاته و صالحياته ادلس تورية مردودة أيض ًا .لن الرقابة القضائية عىل
السلطة التقديرية للمرشع رضورة معلية ويه موجودة أص ًال ،اإذ أن الواقع العميل للقضاء
ادلس توري يف أغلب دول العامل يف حاجة ماسة اإىل اإجياد ألية محلاية التوازانت
ادلس تورية ،اإضافة اإىل ذكل ،فاإن أغلب الترشيعات (سواء أاكنت ترشيعات اإجيابية أ
سلبية) اليت تؤدي اإىل اإهدار احلق أو مصادرته أو اإنتقاصه أو يف القل جتعل من
ممارس ته أمر ًا شاق ًا تتخذ هجة الترشيع من سلطهتا التقديرية س تار ًا تس ترت خلفه لتناى
بترشيعااها عن الإلغاء .فال بد اإذن من وجود رقابة فعاةل ضام ًان لعد تعنت املرشع وعد
جتاوزه عىل اإختصاصاته ادلس تورية) :د .اإبراهمي محمد صاحل الرشفاين ،ص.( ٤٥
فالفرضية هنا تقيض بأنه اإذا اكنت السلطة الترشيعية تمتتع بسلطة تقديرية واسعه يف
ممارسة اإختصاصااها الترشيعية ،الا أن هذه السلطة کغريها من السلطات ،ليست سلطة
مطلقة أو سلطة حتمكية ل قيد علهيا ،بل يه مقيدة ،ختضع للعديد من الضوابط والقيود
اليت يتعني الالزتا هبا يف ترشيعااها ،والا عد معلها معال ابط ًال خمالف ًا لدلس تور يتوجب
بطالنه .اإن السلطة التقديرية اليت يمتتع هبا املرشع واليت أصبحت من أمه وسائهل يف
القيا ابلعباء امللقاة عىل عاتقه ل جتعهل متحرر ًا يف التدخل لسن ترشيع معني من عدمه
أو يف حريته يف اإختيار حفوى ترشيعه قراره ،اإن هذه السلطة اليت ميتلكها املرشع جيب
أن ل تناقض حقيقة أن للقوانني اليت يقرها أهداف ًا تتوخاها ،ووسائل يعمتد علهيا يف
حظقيقها .وإانطالقا من هنا يبارش القايض ادلس توري رقابته عىل هاذين المرين مع ًا،
فالغراض اليت يس هتدفها القانون قد تناقض حكامً يف ادلس تور ،والوسائل اليت يلجأ اإلهيا
لتحقيق هذه الغراض يه النصوص القانونية اليت يقرها .فاإذا اإختل تناس هبا بصورة
ظاهرة مع حقيقة الغراض اليت تتوخاها اكن القانون خمالفا لدلس تور )سامر عبد امحليد
محمد العويض ،ص. (٣٣١
كام أن القضاء ادلس توري ومن خالل فرض رقابته ادلس تورية عىل حالت اإمتناع
الربملان عن القيا بعمل ترشيعي ،ميكنه اإصالح اخللل يف التوازن بني السلطتني
الترشيعية والتنفيذية ،ولو جزئي ًا ،لصاحل الربملان .لنه مبجرد ختيل الربملان عن سن ترشيع
معني ،س يحفز السلطة التنفيذية مللء هذا الفراغ الترشيعي من خالل سن ترشيعات و
قواعد ترشيعية فتتجاوز بذكل صالحيااها ادلس تورية وتنهتك مبدأ التوازن بني السلطتني
و من مث مبدأ الفصل بني السلطات .ذلا فاإنه من شأن فرض الرقابة ادلس تورية عىل
حالت اإمتناع الربملان عن القيا بعمل أن يعيد التوازن بني هذه السلطات ،وهذا ما
حدث يف فرنسا مع تطور اإجهتادات اجمللس ادلس توري الفرنيس ،هبدف تقوية الربملان،
من خالل متدد نطاق معهل يف الترشيع ،بعد أن حرصه دس تور امجلهورية اخلامسة ،يف
اإطار ما مسي ابلربملانية املعقلنة  ،مبا ورد يف املادة ( )٣٤منه .فاجمللس ادلس توري اذلي
أنشئ يف الساس اكداة لضامن التقيد بتقامس الصالحيات بني السلطتني الترشيعية
والتنفيذية ،يف جمال الترشيع ،لعب دور ًا أساس ي ًا يف توس يع نطاق صالحيات الربملان،
دور قبلت به احلكومة ،عىل ما يبدو ،لهنا مل تعمد بشلك منتظم اىل اإس تخدا صالحيهتا
الواردة يف املادة ()٤١من ادلس تور.
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جمةل جامعة التمنية البرشية
 ٢ .٢الس ياقات ادلس تورية والقضائية حول الرقابة القضائية عىل الترشيعات السلبية
اإذا اكن اإمتناع املرشع عن تنظمي موضوع معني يعد إاحنراف ًا عن احلدود اليت اكن يتعني
أن يلزتهما املرشع يف مبارشة سلطته  ،فان املعاجلة القضائية لهذا الاحنراف تقتيض بيان
الس ياقات ادلس تورية اليت ميكن الاستناد الهيا يف اإجبار الربملان عىل الإلزتا مبامرسة
اإختصاصاته الترشيعية ابلطريقة املشار اإلهيا يف ادلس تور ،و يف الوقت نفسه يكفل للقايض
ادلس توري اإختصاصه يف مراقبة حالت اإمتناع املرشع عن سن الترشيعات اذلي اإذا
ما حتقـق جـاز هل اإعالن وجود خمالفة دس تورية  .اإن سكوت القضاء عن مراقبة
الترشيعات السلبية يعين أن هنـاك منطقـة فـي الترشيع ل يراقهبا القضاء  ،وهو أمر ل
ميكن القبول به حىت وإان جاءت نصوص بعض الواثئق ادلس تورية خالية من الاشارة
الهيا ،فاإنه ينبغي للقضاء التدخل ملراقبة دس تورية الترشيعات ،اإجيابية اكنت أ سلبية.
من املعلو أن رقابة القايض ادلس توري عىل الإختصاص الإجيايب للمرشع ل تثري
أية اإشاكلية ،ابعتبار أن دور القايض ادلس توري ينصب أساس ًا عىل التحقق من مدى
الزتامه بقواعد توزيع الإختصاص كام حددها ادلس تور ،ويقيض بعد دس تورية القوانني
اإذا ثبت هل أن املرشع قد جتاوز حدود وليته .لكن ختيل املرشع وإامتناعه عن ممارسة
اإختصاصه الترشيعي اذلي منحه هل ادلس تور هو اذلي يثري الإشاكلية ،المر اذلي يطرح
تساؤ ًل فامي اإذا اكن سكوت املرشع وسكونه عن مبارشة اإختصاصه الترشيعي يعترب
خمالفة لقواعد ادلس تور؟ أ أن اخملالفة تشمل فقط احلالت اليت ينظم فهيا املرشع املسائل
اليت خيتص بتنظميها بصورة انقصة أو تقترص فقط عىل حالت عد الزتامه حبدود
التفويض الترشيعي،أو حالت الإحاةل عىل السلطة التنفيذية لتوضيح وتمكةل
القوانني؟)ابجلياليل خادل ،ص(٨١
اإن الصل يف هذا الس ياق يس تلز رضورة قيا املؤسسة الترشيعية ابإستنفاذ
اإختصاصه الترشيعي عىل أمكل وجه ،عىل اإعتبار أنه أكرث الهيئات العامة يف ادلوةل قدرة
عىل اإس تجالء جوانب املصلحة العامة .وإاستنفاذ الربملان لختصاصه الترشيعي ،يتطلب
ابلرضورة التدخل ترشيعي ًا لكام اإس تدعت املصلحة العامة ذكل ،حبيث ل ينطوي النظا
القانوين عىل فراغ ترشيعي من أي نوع .كام يعين عد ختيل الربملان عن جزء من اإختصاصه
للسلطة التنفيذية حتت س تار التفويض الترشيعي اإل يف احلالت وابلرشوط املنصوص
علهيا يف دس تور ادلوةل )حيدر محمد حسن  ،ص. (٥٥٦
ولكن قد حيدث ،أن ل تكون هذه الترشيعات مالمئة للحياة الاجامتعية والس ياس ية
السائدة يف اجملمتع وقت تطبيقه .نظر ًا لعد تضمن النص القانوين ملا تقو احلاجة اليه من
أحاك تفصيلية أو جزئية يف ظل تغريات جوهرية شهدها اجملمتع  .وكام أن ظهور القصور
يف الترشيع يعرب عن تطور اجملمتع تطور ًا جوهر ًاي نظر ًا لعد قدرة النصوص القانونية اليت
وضعت يف زمن سابق عىل مواكبة هذا التطور ،فاإن الإمتناع عن سن الترشيعات يعرب
هو الخر عن تلكؤ املرشع الوطين يف جماراة هذه التطورات بقصد أو دون قصد.
عىل هذا الساس ميكن القول أن ظهور القصور يف الترشيع ميكن اإعتباره صورة من
صور ظهور الترشيعات السلبية ،مىت اكنت القاعدة اليت تعاجل مسأةل معينة أو تكل
املطروحة أما القايض أو اجملمتع موجودة ،ولكهنا غري عادةل أو قارصة أو غري منسجمة
مع الظروف الاجامتعية والس ياس ية السائدة  .وأن القصور يف الترشيع هذا مل يكن ليظهر
لول اإمتناع املرشع أو تعنته عن سن ترشيعات جديدة أو تعديل أو الغاء الترشيعات
القامئة )د .سعد جبار السوداين  ،ص.)٧٧
وميكن تسمية هذا القصور يف الترشيع عىل أنه قصور اإنتقادي ،لن القايض
ادلس توري ينتقد القانون القامئ لنه غري مالمئ  .ويسمى أيض ًا بقصور الغاية  ،لن للقانون
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غاية معينة ل تنسجم القاعدة املوجودة معها .ذلكل يس تحسن جتاهل تكل القاعدة وخلق
قاعدة جديدة أخرى حملها )فارس حامد عبدالكرمي،ص)٢
ل
اإن الساس القانوين لرقابة القضاء ادلس توري عىل الترشيعات ا سلبية ،يستند اىل
فرضية الزتا مجيع السلطات العامة يف ادلوةل بواجبااها ادلس تورية وعد الإمتناع عن
أداء الواجب .ذلكل فاإن التخيل عن أحد الواجبات ادلس تورية ابلنس بة للسلطة
الترشيعية ،سواء أاكن ذكل ابلمتناع الرصحي والواحض عن القيا ابدلور الترشيعي يف
سن القواعد القانونية أو عند الامتناع عن القيا ابلوظيفة الرقابية عىل تشكيالت السلطة
التنفيذية بلك مس تواياها ،فاإن املسؤولية سوف تنشأ عن هذا الإمتناع ،واليت من شأهنا
أن تس توجب تدخل القضاء لضامن التقيد ابدلس تور ومببدأ الفصل بني السلطات ،اإذ
أنه من شأن الإمتناع هذا أن يؤدي اىل اإنهتاك النصوص ادلس تورية املنظمة لعمل واليات
ممارسة السلطات العامة لصالحيااها ادلس تورية ،ومن مث وجب عىل القايض ادلس توري
أن يراقب التطبيق العميل للقواعد ادلس تورية املتعلقة بتوزيع الاختصاصات ،لس امي عند
تطبيقها معلي ًا من قبل السلطة الترشيعية.
وملا اكنت قواعد الاختصاص تعد من النظا العا وتمتتع حبجية مطلقة يف مواهجة
لك السلطات العامة ،فال جيوز جتاهلها اإذن أو التجاوز علهيا  .وابلرمغ من أن الربملان
يمتتع مببدأ الانفراد الترشيعي يف ميدان سن القواعد القانونية ،بيد أنه من املتوقع أن تربز
بعض الإشاكليات هبذا اخلصوص ،ل س امي عند ختيل الربملان عن اختصاصه الترشيعي:
وميكن أن يكون التخيل بصورتني ،هام:
 الامتناع عن اإصدار الترشيعات املنظمة للسلطات العامة أو احلقوق واحلرايت،ما يشلك جفوة يف البناء القانوين لدلوةل  ،اكإمتناع جملس النواب العرايق عن ترشيع
القوانني اخلاصة ابحملمكة الاحتادية العليا أو جملس الاحتاد.
تفويض الاختصاص الترشيعي اإىل اإحدى السلطات العامة ،لس امي السلطة
التنفيذية )د.عالء اإبراهمي محمود احلسيين،ص( ٣
وقد نظمت بعض دساتري ادلول مسأةل الرقابة عىل اإمتناع املرشع عن القيا بواجبه
جتاه ترشيع القوانني .ويعد ادلس تور ادلس تور الربتغايل للعا  ١٩٧٦أول ادلساتري اليت
نصت رصاحة عىل رقابة الإمتناع الترشيعي و اإعتربته من أوجه عد ادلس تورية وفق ما
نصت عليه املادة ( )١٣٤عىل اإختصاص احملمكة ادلس تورية بتلقي الطلبات لإصدار
حمك بشأن عد دس تورية القواعد القانونية وكذكل التحقق من عد وقوع عد ادلس تورية
نتيجة الإغفال الترشيعي ( الرقابة اللحقة) )املادة (  )١٣٤من دس تور الربتغال لعا
 ، ).١٩٧٦وكذكل نصت املادة ( )٢٨٣من ادلس تور نفسه عىل موضوع عد دس تورية
الإغفال ابلنص عىل أنه :
 .1بناء عىل طلب من رئيس امجلهورية أو من أمني املظامل ،أو بناء عىل طلب رئيس
امجلعية الترشيعية املعنية يف حال وقوع اإنهتاك حلق أو أكرث من حقوق منطقيت
احلمك اذلايت ،تضطلع احملمكة ادلس تورية ابلرقابة والتحقق من أي حاةل عد اإمتثال
لهذا ادلس تور من خالل اإغفال اختاذ التدابري الترشيعية الالزمة لتنفيذ القواعد
ادلس تورية.
 .2ختطر احملمكة ادلس تورية الهيئة الترشيعية املعنية اإذا ما قررت احملمكة وجود عد
دس تورية نتيجة الإغفال.
ويف الإطار ذاته خلت بعض ادلساتري من نص مماثل ،ومهنا ادلس تور الفرنيس للعا
. ١٩٥٨بيد أن اجمللس ادلس توري الفرنيس راقب وبلك جرأة مسأةل ختيل املرشع عن
واجباته الترشيعية .اإذ يقو اجمللس ادلس توري مبراقبة الإغفال الترشيعي وتتسم س ياس ته
إازاءها ابلتوسع حيث مل يقترص عىل احلاةل اليت يكون فهيا خمالف ًا لنص دس توري بطريق
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مبارش ،وإامنا مد رقابته اإىل حالت يكون فهيا الإغفال الترشيعي خمالف ًا لنص ترشيعي
سابق
وقد راقب اجمللس ادلس توري الفرنيس اإمتناع املرشع عن اإصدار قاعدة قانونية
واجبة ،مس تصحب ًا يف ذكل ما اإس تقر عليه قضاء جملس ادلوةل الفرنيس من مراقبة
القرارات الإدارية السلبية .وذهب الفقه الفرنيس اإىل أن اإمتناع املرشع هو عد
الاختصاص السليب ينطوي يف ذاته عىل جتاوز الربملان لسلطته ،وأن عد الاختصاص
السليب يش به متام ًا عد الاختصاص الإجيايب املمتثل يف اإصدار قواعد ترشيعية خارج
جمال اإختصاصه
وتطبيقا ذلكل ،فقد اإس تطاع اجمللس ادلس توري الفرنيس أن خيضع لرقابته حالت
اإمتناع املرشع عن ممارسة اإختصاصه الترشيعي اذلي أقره ادلس تور .واليت ميكن أن تكون
يف صورة الإمتناع الترشيعي اللكي أو اإفراط املرشع يف تفويض اإختصاصاته للسلطة
التنفيذية دون الإلزتا ابلضوابط ادلس تورية يف ذكل .وأصدر اجمللس يف سبيل ذكل
سلسةل من القرارات هبذا اخلصوص بد ًء من العا  ،١٩٦٧حني رفض اإحاةل املرشع
لالحئة مسأةل حتديد رشوط القضاة وعد قابليهتم للعزل ،وأقر رضورة تنظمي ذكل ابلقانون
وليس ابلالحئة )ابجليالين خادل ،املصدر السابق ،ص  ، (٨٢ويف العا  ١٩٨٤قرر
عد دس تورية القانون اذلي مل حيدد اجلرامئ بصورة واحضة ملنع السلطة التنفيذية من
التحمك فامي يعد أو ل يعد جرمية من نوع ما )د .عالء اإبراهمي ،ص .)٢و يف  ١٨يناير
من عا  ١٩٨٥قىض اجمللس بعد دس تورية أحد النصوص لن املرشع أغفل حتديد
اجلرمية بصورة حتول دون وقوع مثة تعسف من جانب السلطات العامة .كذكل قراره
اذلي انهتيى فيه اإىل عد حتديد املرشع للجرمية بصورة اكفية فامي يتعلق جبرامئ الإرهاب
واجلرامئ الصحفية وقراره الصادر بشأن حرية الصحافة حيث نظم املرشع بعض اجلرامئ
الصحفية بصورة غري حمددة مما يؤدي اإىل عد حتديد مرتكيب هذه اجلرامئ وابلتايل الإخالل
مببدأ املساواة الوارد ابدلس تور )د .عبدالعزيز ساملان،ص. (٥
ً
ويف اإيطاليا :فقد أصدرت احملمكة ادلس تورية الإيطالية حكام شهرياً س نة ١٩٧١
يتعلق حبق املدافع يف احلضور أثناء اس تجواب املهتم يف مرحةل التحقيق مؤكدة أن اإعالهنا
بعد دس تورية نص املادة ( ٣٠٤مكرراً) من قانون الإجراءات اجلنائية بصفة جزئية
قد أصدرته حبمك سلطهتا اليت أملت علهيا اإلغاء القواعد اخملالفة لدلس تور ،وذكل لن
اإغفال املرشع النص عىل هذا احلق يعترب خمالف ًا للمبادئ ادلس تورية  ،ابعتبار أن هذا
الإغفال ميس الضامانت اليت أكدها ادلس تور ويتضح من هذا احلمك أن احملمكة مارست
رقابهتا عىل نص ترشيعي فاس تخلصت معناه يف ضوء اإغفال الإشارة اإىل هذا احلق.
وقالت احملمكة اإن حمل احلمك هو القاعدة القانونية اليت حمك ابإعالن عد دس توريهتا جزئي ًا
وليس جمرد امتناع املرشع ويبني من اس تقراء الفقه والقضاء يف اإيطاليا أن املشلكة ل
تتعلق ابلرقابة عىل امتناع املرشع عن وضع قاعدة قانونية معينة أو اإمنا تتعلق حبدود
سلطهتا يف الرقابة .وقد التجأت احملمكة ادلس تورية الإيطالية اإىل عدة وسائل فنية يف
التفسري لمتكيهنا من الرقابة ادلس تورية للقواعد القانونية يف ضوء امتناع املرشع عن النص
عىل بعض الحاك (
وقد لوحظ أن احملمكة ادلس تورية الإيطالية تعلق عد دس تورية الترشيع يف اجلزء
اذلي مل ينص عليه الترشيع خالف ًا ملا اكن جيب عليه أن يتضمنه وقد اإس تخدمت أحاك
احملمكة عدة اإصطالحات خمتلفة ،مثل عد دس تورية النص اذلي شابه اإغفال ترشيعي
لمر معني ،أو النص اذلي مل يتضمن هذا المر ،أو النص اذلي مل ميتد اإىل هذا المر
أو مل يستبعــد هـذا المر ،أو مل يواهجه ،أو مل يضعه موضع الاعتبار أو مل يقيده ،أو مل
يالحظه )د .عبدالعزيز ساملان،ص.( ٤
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أما يف مرص ،فقد ذهبت احملمكة ادلس تورية العليا يف مرص اىل القول أن الإلزتا
املفروض عىل السلطة الترشيعية بعد اإغفال نص معني نص عليه ادلس تور ( أي الإغفال
اللكي – الترشيع السليب) يعد الزتام ًا س ياس ي ًا و ليس الزتام ًا قانوني ًا وابلتايل ل متتد اليه
رقابة القضاء .أما يف حاةل تنظمي املرشع ملوضوع ما ،ولكن بصورة قارصة ،اي عد تنظمي
اكفة جوانب املوضوع ( الإغفال اجلزيئ) ،فقد قررت احملمكة فرض رقابهتا عىل هذه
الصورة من صور الإغفال )د .عوض املر ،ص . (١٤٢١
ويف العراق يالحظ أن احملمكة الاحتادية العليا قد راعت اىل حد بعيد مبدأ الفصل
بني السلطات اذلي نص عليه دس تور عا  ٢٠٠٥يف املادة ( )٤٧منه  ،وجتنب
املساس ابإختصاص املرشع  ،ابإعتبار أن جملس النواب يعد صاحب الاختصاص
الاصيل ابلترشيع اإستناد ًا للامدة ( /٦١او ًل) من ادلس تور  ،مامل ترد قيود عىل سلطه
املرشع يف ادلس تور ،فالصل اإذن هو اإمتالك جملس النواب اإختصاص الترشيع،
والاس تثناء هو تقييد الاختصاص  ،وذلكل جند أن احملمكة الاحتادية العليا تنأى بنفسها
عن مراقبه مالمئة وبواعث الترشيع اليت دفعت املرشع لصداره ،وإامنا تراقب الغاية
الهنائية منه وهو حتقيق املصلحة العامة أو الهدف اذلي حدده ادلس تور .فاذا اس هتدف
املرشع غاايت وأهداف منبته عن الصاحل العا  ،اكن الترشيع معيب بعيب الاحنراف يف
اإس تعامل الاختصاص الترشيعي  ،وذلكل فأن حدود العالقه بني املرشع وبني احملمكة
الاحتادية العليا ابعتبارها الهيئة اليت تتوىل الرقابه عىل دس توريه القوانني والانظمة النافذه
حساسه جد ًا  ،لن هممة احملمكة الاحتادية العليا يه فرض رقابهتا عىل دس تورية القوانني
والانظمة وفق ضوابط موضوعية  ،ذلكل فهيي تتجنب الولوج اىل املنطقه اليت تبارش
فهيا السلطه الترشيعية اختصاصها الترشيعي و سلطهتا التقديرية.
ذلكل ميكن القول أن احملمكة الاحتادية العليا قد ختلت عن دورها يف رقابة الامتناع
الترشيعي نظر ًا لعد وجود نص دس توري متنح احملمكة اإختصاص النظر يف الطعون
اخلاصة ابإمتناع جملس النواب عن اإصدار ترشيع معني أو حالت الإغفال الترشيعي .إاذ
ورد يف العديد من الحاك عبارات ش ىت تفيد بأن القانون يعد خيار ًا ترشيعي ًا للربملان و
أن احملمكة ل شأن لها ابإلزا الربملان بترشيع قانون من عدمه  ،واترة أخرى تسامه بعض
قرارات احملمكة العليا يف تعطيل نصوص ادلس تور نفسه ،فقد ورد يف حمك احملمكة
الاحتادية العليا ابلقضية رمق (/١٠٥احتادية )٢٠١٩/حني مت الطعن بقانون التعديل
الول لقانون اإنتخاابت جمالس احملافظات والقضية رمق ( )١٢لس نة  ، ٢٠١٨واذلي
أهنيى معل جمالس احملافظات والقضية ،وبدل أن تلز الربملان بسن قانون يعاجل حاةل
تعطيل املادة ( )١٢٢من ادلس تور اخلاصة مبجالس احملافظات بوصفها تطبيق ًا من
تطبيقات ادلميقراطية احمللية ورضورة حمتية لرقابة احملافظ وتقدمي اخلدمات احمللية
للمواطنني ذهبت لتربر موقفها بأن ل اإختصاص لها يف رقابة تعارض قانون الانتخاابت
مع قانون احملافظات ،والصل أن النص حمل الطعن خالف ادلس تور وعطل أحاكمه )
دعوض املر،ص (١٤٢١س بق الطعن بعد دس توريه املادة ( )١١من قانون انتخاب
جملس النواب العرايق رمق ( )٤٥لس نة  ٢٠١٣طالبني تعديل املادة املذكورة ابضافة
عبارة (الكورد الفيلني) اىل هذه املادة ليكون لهذا املكون (كوات) خاصه هبم اسوة مبا
فعل املرشع العرايق عندما خصص هلم ( )٤مقاعد يف جمالس احملافظات معترب – اي
الطاعن – ان اغفال املرشع ذكر الكوات يف هذا القانون خمالف ملبدأي املساواة وتاكفؤ
الفرص املنصوص علهيام يف املواد ( )١٦،١٤من دس تور  ، ٢٠٠٥وقد طالب املدعي
وقف تطبيق هذه املادة واصدار ترشيع يتضمن (الكوات) اخلاصه مبكون (الكرد الفيلني)،
وقد ذهبت احملمكة الاحتادية العليا يف قرارها املرمق (/٢٠احتادية/اعال ) يف
 ٢٠١٤/٧/١٣اىل ان عد ذكر (كوات) الكرد الفيلني يف املادة سابقه اذلكر لجيعل من
هذه املادة غري دس تورية وان ذكل خيار ترشيعي يرجع اىل املرشع وان طلب تعديل
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هذه املادة ابضافة عبارة (الكورد الفيلني) الهيا لتكون (كوات) خاصه هبم يف جملس النواب
ليس من اختصاص احملمكة الاحتادية العليا  ،كام ان ليس من اختصاصها احلمك ابلزا
املدعى عليه (رئيس جملس النواب ) بتخصيص (كوات) معينه للكورد الفيلني وردت
ادلعوى لعد الاختصاص )أمحد طالل عبدامحليد،ص)٤
كام أن احملمكة الإحتادية بقيت صامتة خبصوص اإمتناع جملس النواب العرايق عن سن
قانون جديد للمحمكة الإحتادية يتطابق مع مضمون ادلس تور العرايق لعا ، ٢٠٠٥
وكذكل عد سن قانون جملس الإحتاد ابلإستناد اىل املادة  ٦٥من ادلس تور .و أخري ًا
ميكن القول أن رقابة احملمكة الإحتادية العليا للترشيعات السلبية يف العراق تبدو وكهنا
متارس من خالل اإصدار قرارات قضائية سلبية ،نظر ًا لإمتناع احملمكة عن اإصدار أي
قرار خبصوص الرقابة عىل حالت الإمتناع الترشيعي لغرض ملء الفراغ الترشيعي النامج
عن اإمتناع جملس النواب عن اإصدار قانون أو ترشيع اكن من الواجب عليه اإصداره .و
املرشع العرايق من خالل
أخري ًا ميكن القول أن التخوف هنا يمكن يف اإحامتلية همينة ّ
سلطته التقديرية عىل القضاء ادلس توري و ذكل من خالل تغيري وظائف احملمكة
الاحتادية العليا كهيئة قضائية مس تقةل عىل وفق حمك املادة ( /٩٢أول ) من ادلس تور
اىل هيئة ل متكل أية صالحيات جتاه الربملان ،لن ادلس تور قىض برتك أمر سن ترشيع
احملمكة الاحتادية جمللس النواب .فاحملمكة ستبقى مرهونة بيد الربملان.

اخلامتة
بعد الإنهتاء من هذه ادلراسة ،توصلنا اىل مجةل من ا إلس تنتاجات ،ميكن تلخيصها مبا
ييل:
 .1ميكن اإعتبار ختيل املرشع عن مبارشة اإختصاصاته ادلس تورية أو التنازل عن بعض
مهنا لإحدى السلطات الخرى خمالفة وخروجا عن قواعد توزيع الاختصاص اليت
حددها ادلس تور وتعديال لها ،وهذا يعين عد الإختصاص السليب للمرشع يمتثل
ابدلرجة الساس يف ختيل السلطة الترشيعة ممارسة اإختصاصااها ادلس تورية سواء
بعد ممارس هتا بصورة لكية أو بصورة جزئية أو التنازل عهنا لتبارشها السلطة
التنفيذية بد َل عهنا ؛ وهذا يعين أن الساس القانوين للترشيع السليب يمكن يف
اإنفراد املرشع وحده بتنظمي مسائل معينة تطبيقا ملبدأ الإنفراد الترشيعي للربملان.
أي أن الربملان وحده هو املفوض لسن الترشيع دون غريه  ،ورمغ ذكل ميتنع عن
س نه.
 .2اإن ختيل املرشع عن ممارسة اإختصاصاته ادلس تورية يف سن الترشيعات .كام حددها
ادلس تور ،قد يتخذ صورة اإمتناعه عن ممارسة اإختصاصه الترشيعي لتنظمي أو
تسوية املسائل اليت عهد ادلس تور أمر تنظميها اإىل املرشع اإما بصورة لكية،واليت
يرتتب علهيا الفراغ الترشيعي التا جتاه تكل املسائل،أو بصورة جزئية ،يف احلاةل
اليت يتدخل فهيا املرشع لتنظمي هذه املسائل بشلك منقوص ل حيقق الغرض
املطلوب،واذلي يرتتب عليه فراغ ترشيعي جزيئ بشأن تنظمي تكل املسائل.
ويتحقق عيب عد الإختصاص السليب للمرشع كذكل يف حاةل ختيل املرشع عن
اإختصاصاته الترشيعية لتنظمي أو تسوية مسائل معينة لسلطة أخرى،سواء من
خالل الإفراط يف معومية النص الترشيعي مبا حييل مضني ًا اإىل السلطة التنفيذية
لتوضيحها ووضع تفصيالاها أو جتاوز املرشع حدود تفويض بعض اإختصاصاته
الترشيعية اإىل السلطة التنفيذية مع ًال بأحاك ادلس تور،أو تضمني ما يصدر عنه

جمةل جامعة التمنية البرشية

.3

.4

.5

.6

من ترشيعات مبا مينح للسلطة التنفيذية الإضافة اإلهيا أو تعديل أحاكهما أو تعطيل
تنفيذها.
ابلرمغ من أن الإقرار مببدأ الإنفراد الترشيعي للربملان معرتف به يف جل دساتري
العامل تقريب ًا ،ا إل أنه مع ذكل ل ميكن جتاهل ادلور الترشيعي للقضاء ادلس توري
اذلي يسامه هو الخر يف تطوير الترشيعات و سد النواقص فهيا ليك تكون
الترشيعات أكرث تطابق ًا مع ادلس تور من جانب وأكرث مالمئة مع الظروف الإجامتعية
والإقتصادية والس ياس ية يف ادلوةل من جانب أخر .ولكن مع ذكل فقد خلت معظم
دساتري دول العامل من الإشارة رصاحة اىل اإختصاص القضاء ادلس توري ابلنظر
يف الطعون اخلاصة ابإمتناع املرشع عن اإصدار قانون ما اكن من الواجب عليه
اإصداره ،ولكن رمغ ذكل فاإن الرضورات العملية لواقع الترشيعات يف ادلول أثبتت
أحقية القضاء ادلس توري يف ممارسة رقابته عىل مجيع العامل القانونية للربملان،
الإجيابية مهنا أو السلبية ،أي أن اإختصاص القضاء ادلس توري يف الرقابة عىل
الربملان جيب أن تشمل حالت القيا بعمل و الإمتناع عن القيا به مع ًا .سواء
أاكن هذا الإمتناع بصورة لكية أو جزئية.
ً
اإن السلطة التقديرية للمرشع حق مكفول دس توراي ل ميكن املساس به ،ولكن
هذا ل يعين بأي حال من الحوال أن الربملان يمتتع ابلسلطة املطلقة يف تنظمي
مسائل معينة دون غريها و تتحررمن الرقابة القضائية  ،اإذ لبد من وجود رقابة
فعاةل عىل مجيع أعامل الربملان معوم ًا و العامل اليت متارسه ابلإستناد اىل سلطته
التقديرية خصوص ًا ،حىت نمتكن من وضع تأطري دس توري مجليع ترصفاته ،الإجيابية
مهنا والسلبية.
اإن الصعوبة الكرب يف جمال السلطة التقديرية للمرشع و اإختصاصه يف القيا ببعض
العامل القانونية والإمتناع عن القيا ببعضها الخر ،يه يف نطاق سلطة التقدير
اليت يمتتع هبا الربملان فامي يقره من القوانني .خاصة عندما يفاضل املرشع بني فرضية
سن ترشيع معني من عدمه أو عندما يقارن وفق أسس معينة بني بدائل تزتامح
مجيعها عىل تقدمي حلول خمتلفة يف املوضوع الواحد ،فالتقدير هنا مبا أنه يستند
اإعامل حمك عقل املرشع وحده يف شأن حلول خمتلفة تتنازع مجيعها املوضوع حمل
التنظمي ،فاكن ل بد من وجود رقيب فعال لضامن عد جتاوز الربملان لسلطته
التقديرية.
اإن فرض الرقابة القضائية عىل دس تورية القوانني يف نطاق السلطة التقديرية
للمرشع ل يعين بأي حال من الحوال اإحالل للقايض ادلس توري حمل املرشع.
ذكل أن هجة الرقابة هذه ل تقد للمرشع بدي ًال تراه يه أكرث مالءمة أو أجدر
قبو ًل اإمنا حترص عىل حتديد الغراض الهنائية اليت توخاها املرشع من التنظمي
الترشيعي املطعون فيه ،وكذكل النظر يف الوسائل اليت اختطها املرشع لتحقيق
هذه الغراض.عىل هذا الساس ميكن القول أن فرضية حلول القايض ادلس توري
حمل املرشع الوطين أمر مردود دامئ ًا ابلرمغ من أن وجود دور ترشيعي حمدود
للقضاء ادلس توري يف هذا الس ياق أمر متوقع .ا إل أن هذا ادلور ل يعين ابي حال
من الحوال حلوهل حمل املرشع يف سن الترشيعات .وليس هذا فقط  ،بل أن
السلطة الترشيعية عندما تلزت بواجبااها ادلس تورية ،فاإن القضاء ادلس توري
س يغدو س ند ًا دس تور ًاي لها يف ممارس هتا لسلطته التقديرية  .لن السلطة التقديرية
للمرشع تتحدد أساس ًا حبسب طبيعة تدخل القايض ادلس توري وهو بصدد ممارسة
الرقابة ادلس تورية عىل القوانني الصادرة عن املرشع ،فاإذا اجته القايض ادلس توري
حنو تفسري النصوص ادلس تورية اليت تتضمن مبادئ عامة حتمل أكرث من تفسري
ابلشلك اذلي يقيد خيارات املرشع وحيرصه يف اإطار حمدد ،اكنت سلطة املرشع

9

يف هذه احلاةل مقيدة  .أما اإذا اكتفى القايض ادلس توري بفحص مدى توافق احلل
اذلي اختاره املرشع مع النص أو املبدأ ادلس توري،حمرتما بذكل احلل اذلي اختاره
املرشع ،يعترب القضاء ادلس توري يف هذه احلاةل مكصدر للسلطة التقديرية للمرشع
دون أن يفرض عليه تفسريا معين ًا .اإن دور القايض ادلس توري يف فرض رقابته
ادلس تورية عىل حالت الإمتناع الترشيعي هيدف ابدلرجة الساس اىل حامية
سلطة الترشيع من نفسها ،لتصحيح مسار معلها أو سلوكها السليب اذلي لو إاس متر
عىل حاهل تكون بذكل قد خرقت قواعد الإختصاص ادلس توري .كام و يعد
سكوت املرشع وعد اإمتثاهل لإلزتاماته ادلس تورية بسن الترشيعات أمرا غري
دس تور ًاي يس تلز مساءةل املرشع عليه و اإبطال أعامهل غري ادلس تورية.

قامئة املصادر
 أولً  :الكتب :د .اإبراهمي محمد صاحل الرشفاين ،رقابة احملمكة ادلس تورية عىل السلطة التقديرية للمرشع ،منشورات
احلليب احلقوقية.٢٠١٦ ،
د .سعد جبار السوداين،القصور يف الصياغة الترشيعية ،جامعة املستنرصية.٢٠١٢،
د .عوض املر ،الرقابة القضائية عىل دس تورية القوانني يف مالحمها الرئيس ية ،مركز رينيه ،جان
ديوي للقانون والتمنية ،ماكن الطبع و س نة الطبع بال.
د .مازن ليلو رايض ،د .زاان رؤوف محه كرمي ،د .داان عبدالكرمي سعيد ،القضاء الإداري ،مطبعة
ايداكر ،السلامينية .٢٠٢٠،
د .محمد ماهر أبو العينني  :الاحنراف الترشيعي والرقابة عىل دس توريته  ،دراسة تطبيقية يف مرص
 ،ج -١ج ، ٢دار أبو اجملد  ،القاهرة .٢٠٠٦ ،

 اثني ًا  :البحوث وادلراسات :ابجليالييل خادل ،الإختصاص السليب للمرشع والرقابة ادلس تورية عليه ،جمةل الس تاذ الباحث
لدلراسات القانونية والس ياس ية ،العدد السادس.٢٠١٧،
حيدر محمد حسن ،معاجلة فشل الربملان يف ممارسة الاختصاص الترشيعي يف القانون الإجيايب ،جمةل
احملقق احليل للعلو القانونية والس ياس ية  ،العدد الرابع  ،الس نة السابعة.٢٠١٥ ،
د .زاان رؤوف محه كرمي ،رهاانت العداةل ادلس تورية يف العراق ،جمةل دراسات قانونية و س ياس ية،
جامعة السلامينية ،الس نة السابعة ،العدد .٢٠١٩ ،٢
د .صاحل عبد عايد ،وقف تنفيذ القرار الإداري السليب ،جمةل لكية احلقوق ،جامعة الهنرين ،اجملدل
 ١٩ن العدد.٢٠١٧ .١ A
د .محمد حسني اجملايل ،التحليل القانوين للقرار الإداري السليب ومدى جواز وقف تنفيذه ،جمةل
اجلامعة الإسالمية لدلراسات الرشعية والقانونية ،اجملدل  ، ٢٨العدد .٢٠٢٠ ،٢

 اثلث ًا :الرسائل اجلامعية:سامر عبد امحليد محمد العويض" ،أوجه عد دس تورية القوانني يف النظا المرييك واملاري ،دراسة
مقارنة" ،أطروحة دكتوراه ،لكية احلقوق ،جامعة الإسكندرية.٢٠٠٨ ،
شالو صباح عبدالرمحن ،تدرج القواعد ادلس تورية -دراسة حتليلية مقارنة لدلساتري العراقية،
أطروحة دكتوراه ،جامعة السلامينية.٢٠١٨ ،
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عيل العرادي ،مبدأ التناسب يف الترشيع والرقابة عىل دس توريته ،رساةل ماجس تري ،لكية احلقوق،
جامعة البحرين.٢٠١٤ ،
مرمي ماجد محد صاحل ،أثر القصور ادلس توري عىل حامية حقوق الإنسان ،رساةل ماجس تري،لكية
احلقوق  ،جامعة الهنرين.٢٠١٨،

 رابع ًا  :البحوث وادلراسات عىل املواقع الإلكرتونية :أمحد طالل عبدامحليد ،السلطة التقديرية للمرشع العرايق يف ضوء ادلس تور و قرارات احملمكة
الإحتادية العليا ،احلوار املمتدن ،متاح عىل الرابط الإلكرتوين اليت:
( تأرخي الزايرة -: )٢٠٢١/٩/١
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715618
عيد امحد الغفلول ،فكرة عد الاختصاص السليب للمرشع (دراسة مقارنة) ،متاح عىل الرابط
الإلكرتوين اليت( :تأرخي الزايرة https://www.amazon.fr )٢٠٢١ / ٦ / ١
د .عالء اإبراهمي محمود احلسيين  ،رقابة احملمكة الإحتادية العليا لإمتناع املرشع يف العراق عن القيا
بواجباته ادلس تورية ،متاح عىل موقع ش بكة النبأ عىل الرابط الإلكرتوين اليت ( تأرخي
الزايرة .https://annabaa.org/arabic/rights/24857)2021/6/1
د .عصا سلامين ،العالقة بني القضاء ادلس توري والربملان ،حبث متاح عىل الرلبط الإلكرتوين
اليت:
https://constitutionnet.org/vl/item/allaqt-byn-alqda-aldstwrywalbrlman
د.عالء اإبراهمي محمود احلسيين ،رقابة احملمكة الاحتادية العليا لمتناع املرشع يف العراق عن القيا
بوجباته ادلس تورية ،ش بكة النبأ املعلوماتية ،متاح عىل الرابط الإلكرتوين اليت:
https://m.annabaa.org/arabic/rights/24857
د .عبدالعزيز ساملان ،الرقابة القضائية عىل قصور التنظمي الترشيعي ،دراسة متاحة عىل الرابط
الإلكرتوين اليت ( تأرخي الزايرة ) ٢٠٢١/٩/١
https://manshurat.org/node/66837
فارس حامد عبدالكرمي ،القصور الترشيعي -حبث يف فلسفة القانون الوضعي ،مؤسسة النور للثقافة
اليت :
الإلكرتوين
الرابط
متاح عىل
والإعال ،
http://www.alnoor.se/article.asp?id=42776
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