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ملخص البحث
يعد موضوع االثر الموضوعي لنفاذ احكام القضاء الدستوري من المواضيع المهمة الذي له

عالقة بتحديد نقطة البداية التي تسري فيها احكام هذا النوع من القضاء الذي يهدف الى حماية
النصوص الدستورية من االنتهاك تدعيما لمبدأ الشرعية الدستورية ومبدأ الرقابة على دستورية

القوانين ,اللذا ن يمثالن الدعامة الرصينة ضد تجاوز السلطات العامة واالفراد على احكام الوثيقة
الدستورية التي تمثل قمة الهرم القانوني في الدولة القانونية .اذ سيتم تناول هذا االثر في مواجهة

التشريع المحكوم بعد دستوريته وفي مواجهة المخاطبين في دول محل البحث على اختالف
انظمتها المتبعة التي قسم منها مبنية على المركزية النظام رقابة امتناع كما في الواليات

المتحدة ,ومركزية النظام المبنية على رقابة االلغاء كما في مصر والعراق.

المقدمة
اوال-:موضوع البحث
ينقسم األثر الموضوعي لنفاذ الحكم القضائي الدستوري الى اتجاهين منه ما يكون في

مواجهة التشريع واالخر في مواجهة المخاطبين بذلك الحكم .اما بالنسبة للتشريع فال يحتمل

نطاقه اال في حالة الحكم بعدم الدستورية كون الفروض االخرى يبقى التشريع سليما من أية قدح

يصيبه مازال لم يخالف النص الدستوري ,اذ تختلف االنظمة في ترتيب االثر اما ان يكون
باالمتناع عن تطبيقه كما في نظام المركزية الرقابة(رقابة االمتناع) في دعوى االمتناع ,او يكون
بإلغاء ذلك التشريع او الغاء قوة نفاذه كما في نظام مركزية الرقابة (رقابة االلغاء) في دعوى

االلغاء ,اما في مواجهة المخاطبين نجد ان نفاذ الحكم القضائي الدستوري يكتسب حجية تختلف
في مداها اذا ما كانت مسائل دستورية او غير دستورية ,اما في المسائل الدستورية يكتسب الحكم

الدستوري الصادر في االغلب االعم حجية مطلقه بمواجهة السلطات والكافة من االفراد الذين يقع

عليهم واجب االلتزام بالحكم وتنفيذه من تاريخ نفاذه  ,اما بالنسبة للمسائل غير الدستورية يكون
لنفاذ الحكم حجية نسبية تقتصر على طرفي النزاع من المخاطبين الذي يقع عليهم واجب تنفيذه

من دون ان يمس التشريع في سريانه على االخرين وامكانية تطبيقه وسماع الدعوى من غيرهم .
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ثانيا-:اهمية البحث
تتجلى اهمية االثر الموضوعي لنفاذ احكام القضاء الدستوري من أهمية الرقابة القضائية

على دستورية القوانين؛ َّ
ألنها السبيل الوحيد والحقيقي لرد السلطات جميعها إلى حدودها التي

رسمها لها الدستور ,وضمانا لنفاذ القاعدة الدستورية.اذ َّ
إن موضوع البحث هو من المواضيع

الدستورية المهمة والشائكة في آن واحد ,وذلك الرتباطه الوثيق بمبدأ الرقابة القضائية على

دستورية القوانين ,إذ َّإنه كما هو معلوم َّ
أن القضاء الدستوري في العراق أخذ دوره الحقيقي بعد

العام  3002متمثال بالمحكمة االتحادية العليا ,ولذلك فهو ُيعد من المواضيع الحديثة التي البد
أن يسلط عليها الضوء بالبحث والمقارنة بينها وبين األنظمة في الدول األخرى التي لها تجربة
رائدة في مجال القضاء الدستوري.

ثالثا-:مشكلة البحث
مشكلة البحث تتمثل بعدم وجود تنظيم تشريعي صريح ينظم مسالة اثر الحكم الصادر من

المحكمة االتحادية العليا بحق التشريع المحكوم بعدم دستوريته بشكل يضمن تطبيق السلطات
العامة والكافة من االفراد ألحكام وق اررات المحكمة االتحادية العليا كاثر موضوعي للنفاذ ,فضال
عن عدم وجود نصوص تشريعية صريحة تبين مدى حجية تلك االحكام بشكل صريح وواضح .

رابعا :منهج البحث
إن منهج البحث الذي سنتبعه في هذه الدراسة " االثر الموضوعي لنفاذ الحكم القضائي

الدستوري " هو منهج الدراسة المقارنة بين النظام الدستوري في الواليات المتحدة االمريكية و

مصر من جهة والع ارق من جهة اخرى ,ولعل السبب في اختيار النظام الدستوري في الواليات
المتحدة االمريكية و مصر هو لما يتمتع به النظامين من تجربة عريقة في مجال الرقابة على

دستورية القوانين توصالا لإلحاطة بتلك التجربة وتقييمها لمعرفة مدى نجاح كل منها في تحقيق
األهداف المرجوة منها وهي حماية القواعد الدستورية  ,وضمان الحقوق والحريات العامة.
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خامسا-:خطة البحث
سيتم تقسيم هذا البحث الى ثالث مطالب ُيبحث في المطلب االول مفهوم نفاذ الحكم
القضائي الدستوري وفي المطلب الثاني اثر النفاذ في مواجهة التشريع المحكوم بعدم دستوريته
وفي المطلب الثالث اثر النفاذ في مواجهة المخاطبين بالحكم (الحجية).

المطلب االول
مفهوم نفاذ الحكم القضائي الدستوري
إن دراسة نفاذ احكام القضاء الدستتوري يستتوجب بيتان المقصتود بالنفتاذ متن ختالل التعترف
ّ
علتتى المعنتتى اللغتتوي واالصتتطالحي لتته  .كتتذلك ستتنتعرض الهتتم الشتتروا الواجتتب توافرهتتا فتتي هتتذا

النفتتاذ  ,إذ ال يصتتار إلتتى العمتتل بمقتضتتى احكتتام القضتتاء الدستتتوري إال إذا تحقتتق واحتتد متتن تلتتك
الشروا.

الفرع األول
تعريف نفاذ الحكم القضائي الدستوري
لنفتتاذ احكتتام القضتتاء الدستتتوري اهميتتة بالغتتة بوصتتفه نقطتتة البدايتتة لتطبيتتق احكتتام القضتتاء

الدستوري ,ولمعرفة معنى النفاذ لغة واصطالحا البد من بحث تعريفته متن ختالل تتبتع متا ورد فيته
من اراء على لسان الفقهاء المختصين في اللغة وفي الفقه القانوني وكما سياتي:

اوال ت ت تعريف نفاذ الحكم القضائي الدستوري لغة:

النفتتاذ فتتي اللغتتة "الخلتتوص متتن الشتتيء  ,والنفتتاذ الماضتتي فتتي امتتوره جميعهتتا ,ونفتتذ ينفت ُذ نفتتذا

ونفوذا ونفاذا للشيء اي خرقه وتجاوزه  ,نفتذ الستهم او فيته او منته] ,3ص , [418ونفتذ القتوم جتاوزهم
وتركهم خلفه  ,ونفذ ينفذ نفوذا ونفاذا لألمر او القول اي مضى وجرى  ,ونفاذ المنزل الى الطريق

اي اتصل به  ,ونفاذ الطريق اي سهل مستلكه لكتل احتد  ,ونفتذ اليته الكتتاب اي بلتي اليته ووصتل

اليتتته ونفتتتذ فت تتي االمتتتر اي اج ت تراه ومه ت تره واتقنتتته  ,ونفتتتذ لوجهت تته اي مضتتتى علتتتى حالت تته"] ,2ص.[438
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امتتا الحكتتم لغتتة  ,القضتتاء وقتتد حكتتم بيتتنهم ي مح ُكتتم بالضتتم ( ُح مكم ت ا) و(حكتتم) لتته و (حكتتم) عليتته و
الحكمت ُة متتن العلت ُتم] ,8ص .[184وحكتتم يحكتتم حكمتتا وحكومتتة قضتتى وفصتتل بتتين القتتوم
الح مكت ُتم) ايضتتا م
( ُ
وهتتو يعنتتي ب تراي احتتد فقهتتاء اللغتتة القضتتاء بالعتتدل او تتتولي ادارة شتتاون التتبالد وسياس تة شتتعبها او

الحكمة والعلم

] ,3ص[213

.وكذلك جاءت مفردة ( حكم) فتي نصتوص كثيترة متن القتران الكتريم منهتا

ان عل تتى م تتا تص ت ُتفون"
اح ُك ت متم ب تتاملح ّق وربن تتا ال ت َّتر محم ُن امل ُم مس تتتع ُ
قول تتة تع تتالى ":ق تتال ر ّب م
.[113امتتا القضتتاء ,فقضتتى يقضتتي قضتتاء وقضتتيا وقضتتي اة بتتين الخصتتمين :حكتتم وفصتتل ,والقضتتاء

] ,1س تتورة االنبي تتاء اي تتة

الح مكتم] ,5ص. [626وقتد وردت هتذه المفتردة فتي القتران الكتريم منهتا قولته تعتالى" :
جمع اقضية وتعني ُ
تانا "] ,1ستورة االستراء ايتة  .[32امتا الدستتور  ,جمتع دستاتير
وقضى ربك أ َّال ت معُبُدوا إ َّال إيَّاهُ وباملوالتد مين إ محس ا
ويعني القاعدة التي يعمل بها او هو القانون االساسي المة من االمم يتضمن طائفتة متن القتوانين
القضائية والسياسية التي توجه العالقات بين الرعية والراعي او هتو التدفتر التذي تكتتب فيته استماء

الجنتتد وارزاقهتتم  ,والدستتتوري المنستتوب التتى الدستتتور حكتتم دستتتوري ] ,3ص .[253وعليتته يتضتتح ان

المعنى اللغوي لمصطلح ( نفاذ احكام القضاء الدستوري) هو ُمضي العمتل بمتا تتم الفصتل فيته او
استقر وثبت في القضايا والمنازعات والطلبات المعروضة امام القضاء الدستوري.
ثانيا-تعريف نفاذ الحكم القضائي الدستوري اصطـــــــــــــالحــــــــا:

في الواليات المتحدة االمريكية وضمن اطار القانون العادي ,ومن خالل البحث عن معنى

َّ
يتسن العثور على تعريف واضح للفقه االمريكي في هذا الخصوص.
نفاذ االحكام القضائية لم

َّ
يتسن العثور على تعريف محدد للفقه االمريكي لنفاذ
كذلك وضمن اطار القانون االداري لم

الحكم القضائي االداري او القرار االداري.

اما في مصر ع َّرف الفقه نفاذ الحكم بشكل عام بأنه "هو اثتر مباشتر متن اثتار النطتق بتالحكم

ال يتتتأثر بتتالطعن فيتته او بوقتتف التنفيتتذ  ,فطالمتتا ان الحكتتم لتتم يبلتتي متتن محكمتتة الطعتتن – اذا كتتان
يقبتتل الطعتتن -فتتان اثتره المباشتتر التتذي ال يتطلتتب أي اجتراء لستريانه وهتتو متتا يستتمى بنفتتاذ الحكتتم".

والذي وان قضي بوقف تنفيذه فان ذلك ال ياثر على نفاذه  ,بل ال يمتس حجيتته ايضتا] ,6ص .[265

امتا فتتي نطتتاق القتتانون االداري ذكتر الفقهتتاء بخصتتوص نفتتاذ القترار االداري أنتته يقصتتد بنفتتاذ القترار

االداري "سريانه"  ,وهذ الستريان يختلتف بالنستبة لتإلدارة عنته بالنستبة لألفتراد  ,فالقاعتدة العامتة إن
القرار االداري ينفذ في حق االدارة من تاريخ صدوره لكن ال ينفذ بحق االفراد اال من تتاريخ النشتر

واالعالن عنه ووصوله الى علتم االفتراد بأحتد طترق الشتهر متن نشتر او اعتالن او العلتم اليقينتي ,
هذه القاعدة تجري على الق اررات الفورية المباشرة اما الق اررات غير المباشرة والمعلقة على شرا او
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المض تتافة ال تتى اج تتل فأنه تتا ال تس تتري اال عن تتد تحق تتق ذل تتك الش تترا او بل تتو و حل تتول ذل تتك االج تتل

المضافة اليه] ,7ص .[12

اما في العراق فقد عرف الفقه النفاذ المعجل بانه" الحكم الذي يمكن تنفيذه قبتل ان يكتستب

درجة الثبتات" ] ,4ص  ,[266كمتا عرفته بعضتهم بانته " الحكتم التذي يمكتن تنفيتذه علتى المحكتوم عليتة
قب تتل بلوغ تته درج تتة النف تتاذ وتكتس تتب االحك تتام درج تتة النف تتاذ ام تتا بانقض تتاء م تتدد الطع تتن او بتص تتديق

المحكمة او بقت ت ت ت ت تتوة القانون  ,وال تتاثر هتذه االمتور علتى تنفيتذ الحكتم المشتمول المعجتل"] ,3ص .[10
امتتا ف تتي نط تتاق الق تتانون االداري يع تترف الفق تته نف تتاذ القت ترار االداري وانم تتا ب تتين ان القاع تتدة ف تتي نف تتاذ
القت ت اررات االداري تتة ان تته ينف تتذ م تتن ت تتاريخ ص تتدوره منتج تتا اث تتاره بالنس تتبة للمس تتتقبل واالدارة م تتن لحظ تتة

صتتدوره ,لكتتن ال يمك تن االحتجتتاب بتته فتتي مواجهتتة االف تراد اال متتن تتتاريخ ايصتتال العلتتم التتيهم بأحتتد
وسائل العلم ,بذلك وال يجوز ان يرجع باألثار الى الماضي ,لكن يمكن لإلدارة ان ترجئ اثاره الى

المستقبل اذا علقت تنفيذه على شرا معين

] ,10ص [858

] ,11ص .[303

امتتا فتتي اطتتار القتتانون الدستتتوري فانتته ال يوج تد هنتتاك تعريتتف محتتدد لنفتتاذ الحكتتم القضتتائي

الدستتتوري ستتوى التعتترض للمستتائل التتتي تختتص ذلتتك النفتتاذ كوقتتت س تريان الحكتتم وتحديتتد نطاقتته

الزمنتتي  ,فبالنستتبة لوقتتت ستريان الحكتتم القضتتائي الدستتتوري تلتتتزم جميتتع الستتلطات واالفتراد بتنفيتتذه
بدءا من تاريخ العلم بته  ,حيتث نجتد ان هنتاك تشتريعات حتددت ذلتك الستريان  ,وتشتريعات اخترى

اغفلت تحديد ميعاد لذلك السريان] ,13ص .[165

امتتا تحديتتد النطتتاق الزمنتتي لستريان تلتتك االحكتتام والتتذي يقصتتد بتته "تحديتتد التتتاريخ التتذي تمتتتد

اليه آثار الحكم وبالتالي الوقوف على ما اذا كانتت هتذه االحكتام تنفتذ بالمستتقبل فقتط او أن يكتون

لها أثر رجعي في بعتض الحتاالت"] ,12ص  .[134امتا الحكتم القضتائي بشتكل عتام بأنته "قترار صتادر
عتتن محكمتتة مشتتكلة تشتتكيال صتتحيحا فتتي خصتتومة رفعتتت اليهتتا علتتى وفتتق قواعتتد المرافعتتات س تواء
اكان صتاد ار فتي موضتوع الخصتومة ام فتي شتق منهتا او فتي مستالة متفرعتة عنهتا"] ,18ص ,[6عترف

احتتد الفقهتتاء فتتي الواليتتات المتحتتدة االمريكيتتة الحكتتم بانتته" هتتو نتتتاب تتتدريب وانستتجام متتع القتتانون
واالجراءات القانونية المنضبطة كنهج والتزام اخالقتي لحتل المشتاكل القانونيتة" والتذي يصتدر علتى

شكل تصريح مسبب من قبل القاضي على النزاع المعروض امامه] ,15ص.[ xxxvl

ام تتا ف تتي مص تتر ع تترف الفق تته الحك تتم بان تته" مح تترر يص تتدر م تتن جه تتة ذات والي تتة للفص تتل ف تتي

المنازعتتات التتتي تنشتتب ب تتين الخصتتوم"] ,16ص  [144وعرفتته اختتر الحك تتم كستتند تنفيتتذي بانتته" الحك تتم
الموضت تتوعي علت تتى خصت تتم  ,متضت تتمن ا منفعت تتة للخصت تتم االخت تتر ,ويتطلت تتب تنفيت تتذها است تتتعمال القت تتوة
الجبرية"] ,17ص .[33
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وفي العراق عرف الفقه الحكتم القضتائي بأنته "القترار الصتادر عتن محكمتة فتي حتدود واليتهتا

القض تتائية ف تتي خص تتومه بالش تتكل ال تتذي يح تتدده الق تتانون لألحك تتام ست تواء كانت تت ص تتادرة ف تتي نهاي تتة
الخصومة أو في أثناء سيرها وسواء كان صادر في موضوع الخصومة أو في مستالة إجرائيتة"

],14

ص  ,[35-32وعرفته جانتتب اختتر متتن الفقته بأنتته "ابتتداء المحكمتتة رأيهتا فتتي موضت ت ت توع التتدعوى بش ت ت ت تكل
حاست ت ت تم فيت ت تها"

] ,13ص  ,30 ] [167ص  ,4] [181ص [286

.

يتضتتح ممتتا تقتتدم ان نفتتاذ احكتتام القضتتاء الدستتتوري هتتو ذلتتك االثتتر الحتمتتي والمباشتتر التتذي

يحت تتدد الميعت تتاد والنطت تتاق الزمنت تتي لس ت تريان الحكت تتم الصت تتادر عت تتن الجهت تتة المختصت تتة بنظت تتر الت تتدعوى
الدستورية.

الفرع الثاني

شروط نفاذ الحكم القضائي الدستوري

ان الرقابتتة القضتتائية علتتى دستتتورية الق توانين واالنظمتتة تعتترف بانهتتا" عمليتتة يتتتولى بموجبهتتا

القضتتاء فحتتص دستتتورية القتوانين واالنظمتتة للتحقتتق متتن مطابقتهتتا او مخالفتهتتا للدستتتور" اذ تنقستتم
هتتذه الرقابتتة التتى نتتوعين رقابتتة قضتتائية ستتابقة اصتتدار التشتريع المختتالف للدستتتور ورقابتتة قضتتائية

الحقة تنتهي اما باالمتناع عن تطبيق القتانون غيتر الدستتوري او الحكتم بإلغائته متن ختالل دعتوى

دستورية تنتهي اما برفض او رد الدعوى او قبولها والحكم بإلغاء النصتوص المطعتون فيهتا بشتكل
كلي او جزئي والذي يكون صاد ار من جهة قضائية مختصة بذلك مع تمتع تلك االحكام بالقطعية

المنهية للنزاع المعروض ,والتي تجعل ذلك الحكم واجب النفاذ مرتبا مجموعة من االثار القانونية

بها يصبح الحكم القضائي نافذا ومكتسبا الحجية كرقابتة الحقتة .بتذلك يمكتن القتول ان نفتاذ احكتام

القضاء الدستوري تتحقق بتوفر شروا معينة فيه] ,31ص  ,[804سيتم بيانها وكما سيأتي:

اوال -ان يكون الحكم الصادر قضائيا:

في نطاق القضاء الدستوري مما ياكد قضائية أحكامته هتو صتدور تلتك االحكتام متن محتاكم

دستتتورية مختصتتة ذات طتتابع قضتتائي متتن امثلتتة ذلتتك النظتتام القضتتائي الدستتتوري االمريكتتي  ,إذ
نصت الفقرة االولى من المادة ( )2متن الدستتور االمريكتي علتى انته " تنتاا الستلطة القضتائية متن

محكم تتة علي تتا واح تتدة وبمح تتاكم ادن تتى درج تتة كم تتا يرت تتأى الك تتونغرس وينش تتاهُ م تتن ح تتين ألخ تتر "...
وبموجبتته صتتدرت متتن الكتتونغرس عتتدة قتوانين بإنشتتاء محتتاكم اختترى حيتتث يتكتتون النظتتام القضتتائي

االمريكتتي متتن (المحكمتتة العليتتا) وهتتي اعلتتى محكمتتة فتتي الواليتتات المتحتتدة االمريكيتتة والتتتي هتتي
الوحيت تتدة التت تتي جت تتاء ذكرهت تتا بت تتنص الدست ت ت ت ت تتور واحكامهت تتا نهائي ت ت ت ت تة وتتقيت تتد بهت تتا جمي ت ت ت ت تع المحت ت ت ت تاكم

االخرى] ,33ص  ,[300وكانت المحكمة العليا منذ انشائها عام  1743تتكون من ستة اعضاء رئتيس
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وخمسة اعضاء من القضاة اال ان ذلك العدد لم يكن ثابتا وانما تعرض للزيادة والنقصان تبعا لما

يقرره الكونجرس بسبب تأثره باالعتبارات السياسية او تبعتا لمتدى العالقتة بتين الترئيس والكتونجرس
اذ تتتم تخفتتيض العتتدد فتتي عتتام  1401التتى خمتتس قضتتاة ثتتم قتترر زيتتادتهم التتى ستتبعة مطلتتع عتتام

 1407حتى استقر في اخر قرار له في عام  1427الى تسعة اعضاء متن القضتاة تتم التخفتيض
التتى ستتبعة عتتام  1466ثتتم اصتتبحت المحكمتتة تت تألف متتن تستتعة اعضتتاء عتتام  1463متتن رئتتيس
وثمانية قضاة والذي استقر عليتة هتذا العتدد حتتى وقتنتا الحاضتر] ,32ص  .[23-21إذ اعطتى الدستتور

االمريكتتي لل ترئيس حتتق اختيتتار القضتتاة فتتي المحكمتتة العليتتا وذلتتك فتتي المتتادة الثانيتتة الفق ترة الثانيتتة
بشرا موافقة مجلس الشيوخ في الكونجرس بنسبة اغلبية االصوات  ,ان عملية اختيار القضاة في
المحكمة العليا متن اول وهلته كانتت تتستم بالبستاطة فتإذا ختال المنصتب يتتولى الترئيس ترشتيح احتد

القضاة الذي يكون محل ثقته التى الكتونجرس فتي مجلتس الشتيوخ تحديتدا ليقتوم االخيتر بالتصتويت
عليه بأغلبية االصوات عندها يكون مصادق ا عليه اشغال المكان الشتاغر فتي المحكمتة العليتا

],38

ص .[10-8

ام ت تتا ف ت تتي مص ت تتر فق ت تتد ج ت تتاءت الم ت تتادة ( )132م ت تتن دس ت تتتور ع ت تتام  3018ب ت تتالنص" تال ت تتف

المحكم ت تتة م ت تتن رئ ت تتيس وع ت تتدد ك ت تتاف م ت تتن نت ت تواب الت ت ترئيس  .وتال ت تتف هيئ ت تتة المفوض ت تتين بالمحكم ت تتة
مت ت تتن رئت ت تتيس وعت ت تتدد كت ت تتاف مت ت تتن الراست ت تتاء بالهيئت ت تتة والمستشت ت تتارين  ,والمستشت ت تتارين المست ت تتاعدين ,
وتخت ت تتار الجمعي ت تتة العام ت تتة رئ ت تتيس المحكم ت تتة م ت تتن ب ت تتين اق ت تتدم ثالث ت تتة نت ت تواب لت ت ترئيس المحكم ت تتة"....

كمت تتا اكت تتدت المت تتادة( )138ان رئت تتيس ون ت تواب رئت تتيس المحكمت تتة الدست تتتورية العليت تتا واعضت تتاء هيئت تتة
المفوضت ت تتين مست ت تتتقلون وغيت ت تتر قت ت تتابلين للعت ت تتزل .يتبت ت تتين مت ت تتن خت ت تتالل نصت ت تتوص الم ت ت تواد الست ت تتالفة ان

دس ت تتتور ع ت تتام  3018ح ت تتدد بش ت تتكل واض ت تتح تش ت تتكيل المحكم ت تتة الدس ت تتتورية العلي ت تتا  ,كم ت تتا وب ت تتين ان
الرئيس ونوابه ورئيس واعضاء هيأة المفوضين غير قابلين للعزل.

] ,35ص 117ومابعدها[

اما قانون المحكمة الدستورية العليا] ,36ص  [67النافذ رقم  84لسنة 1373المع ت تتدل والمشكل

بموجب دستور عام 1371الملغي] ,[إذ اشارت المواد ( )1و( )3و( )2ان للمحكمة الدستورية
العليا تحديد نطاق اختصاصاتها داخل جمهورية مصر العربية  ,كهيأة قضائية مستقلة تنعقد

جلساتها في القاهرة  ,وتتألف من رئيس وعدد كافي من االعضاء وتصدر ق ارراتها واحكامها من
سبعة اعضاء يراس جلساتها رئيس المحكمة او ينوبه اقدم االعضاء عند خلو منصب الرئيس او
غيابه او اذا وجد مانع لدى الرئيس يمنعه من اداء مهامه فيقوم بذلك الدور االقدم فاألقدم من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )نصت المادة( )176من دستور جمهورية مصر العربية لعام  1371على ما يلي :ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة

الدستورية ويبين الشروا الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.
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اعضائها في جميع اختصاصات الرئيس كما اشارت المادة ( )8من القانون الشروا الواجب
توفرها في اعضاء المحكمة الدستورية العليا كالسن وبيان الية اختيار القضاة من فئات حددتها

المادة المذكورة

] ,12ص

.[18ويعين رئيس المحكمة واستنادا للمادة الخامسة من قانون المحكمة

بقرار من رئيس الجمهورية بنفس العملية يعين اي عضو في المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية

بعد اخذ راي المجلس االعلى للهيئات القضائية باختيار احد المرشحين الذي يقوم كل من

الجمعية العامة للمحكمة ورئيس المحكمة بترشيح عضو لغرض اختياره] ,37ص .[85

فتتي الع تراق بعتتد عتتام  3002جتتاءت المتتادة ( )33فتتي الفق ترة االولتتى متتن دستتتور جمهوريتتة

العراق لعام  3005النافذ إذ نصت على ان "المحكمة االتحادية العليتا هيئتة قضتائية مستتقلة ماليتا

واداريا"  ,اما الفقرة الثانية منها نصت على " تتكون المحكمة االتحادية العليا من عدد من القضاة
وخبراء الفقه االسالمي وفقهاء القانون يحدد عددهم وطريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقتانون يستن
بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب" ,وهي بذلك تتكون من خبتراء الفقته االستالمي وفقهتاء القتانون

بااضافة للقضاة وهي تجربة جديدة في تشكيلة المحكمة] ,34ص  .[74اذ يتضح متن تلتك النصتوص
الدستورية انها جاءت ماكدة على إن المحكمة االتحادية العليا هي هيأة قضائية.

اما قانون المحكمة االتحادية العليا رقم ( )20لسنة  -3005المشرع بموجب المادة ()88

من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية الملغى لسنة  -3008جاءت المادة الثالثة منه

بالنص " تتكون المحكمة االتحادية العليا من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعيينهم من مجلس
الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء االعلى بالتشاور مع المجالس القضائية لألقاليم وفق

ما هو منصوص في الفقرة (ه) من المادة (الرابعة واالربعين) من قانون ادارة الدولة العراقية
للمرحلة االنتقالية" ,حيث يقوم مجلس القضاء االعلى بالتشاور مع المجالس القضائية لإلقليم
بترشيح بين ثمانية عشر الى سبعة وعشرين فردا لغرض ملء الشواغر في المحكمة االتحادية

ناء عليه تم ترشيح سبعة وعشرين مرشحا لرئاسة وعضوية المحكمة والذي تم فيما بعد
والذي ب ا
تعيينهم بعد اجراء انتخابات الجمعية الوطنية وانتقال السيادة الى الحكومة العراقية اصدر مجلس

الرئاسة قرار تصتديق التعيين لرئيس واعضاء المحكمة االتحادية في العراق] ,33ص . [104

ويرى الباحث ان اشراك اعضاء في تشكيلة المحكمة االتحاديتة العليتا متن غيتر القضتاة وفقتا

لمتتا نصتتت عليتتة المتتادة (/33ثانيتتا) متتن دستتتور الع تراق لعتتام  3005النافتتذ][المتمثلتتة بخب تراء الفقتته

االس تتالمي وفقه تتاء الق تتانون اخفاقت ت ا واض تتح ا يحس تتب عل تتى المش تترع الدس تتتوري الع ارق تتي م تتن الواج تتب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )نصت المادة( )188من دستور جمهورية العراق لعام  : 3005يعد هذا الدستور نافذا بعد موافقة الشعب علية
باالستفتاء العام ونشرة في الجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة بموجبه.
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تالفيتته ,كتتون اصتتدار االحكتتام القضتتائية بشتتكل عتتام البتتد وان توكتتل التتى اصتتحاب االختصتتاص

االصتتيل وهتتم القضتتاة  ,وان كتتان البتتد متتن اشتراك اعضتتاء اخترين متتن غيتتر القضتتاء فتتي المحكمتتة
فمتتن الممكتتن ان توكتتل لهتتم مهتتام استشتتارية ال قضتتائية  .يتضتتح متتن ختتالل استتتعراض النصتتوص
الس تتابقة ف تتي مختل تتف قت توانين المح تتاكم الدس تتتورية العلي تتا والمح تتاكم المختص تتة بالقض تتايا الدس تتتورية
والدستتاتير فتتي التتدول المقارنتتة وخاصتتة الدستتتور الع ارقتتي لعتتام  3005بتتان تلتتك المحتتاكم المختصتتة
كلها تعتبر هيئات قضائية مستقلة االحكام الصادرة عنها هي احكام قضائية تنفذ بمجترد صتدورها

وتكتسب قوة الشيء المقضي به فتكون واجبة النفاذ بذلك.

ثانيا-ان يكون الحكم قطعيا:

في الواليات المتحدة االمريكية ومن خالل البحث لم يعرف الفقه االمريكي الحكم القطعي

بشكل صريح ,لكن على نطاق التشريعات تم االشارة الى اجراءات الحكم القطعي في

المادة( )1034من قانون االجراءات المدنية لوالية بنسلفانيا حيث تضمنت ,في أي وقت بعد
اضحا .وال
حكما قطعيا إذا كان حق المدعي فيها و ا
تقديم الشكوى  ,يجوز للمحكمة أن تصدر ا
يجوز إصدار الحكم القطعي دون إشعار مسبق لجميع األطراف إال إذا كانت الضرورة الملحة
للقضية تتطلب اتخاذ إجراء قبل ااشعار  ,وفي هذه الحالة يتم إرسال إشعار في أقرب وقت

ممكن .لكن فيما بعد تم وقف ممارسة تقديم التماس لفتح حكم قطعي كشرا مسبق لالستئناف.
اذ تنص قاعدة االستئناف في والية بنسلفانيا ( 211أ) ( )5على أنه" يجوز االستئناف كحق في

الحكم القطعي  ,20 ]"...ص. [ 1اما في اطار القضاء الدستوري االمريكي ,نجد ان احكام المحكمة
العليا االمريكية بالرغم من ان اغلب احكامها قطعية اال ان تلك االحكام معرضة اعادة النظر

فيها في المستقبل لعدم رغبة المحكمة لعليا بااللتزام بشكل صارم بأحكامها السابقة فضال عن

الراي العام االمريكي ال يرضى بان تكون احكام المحكمة العليا حول احد القضايا كما لو كانت

ثابتة وغير قابلة للتعديل والتبديل] ,21ص . [307

في مصر عرف بانه ذلك " الحكم الذي يحسم النزاع المثار في موضوع الدعوى او في

جزء منه او في مسالة متفرعة عنه  ,سواء تعلقت بالقانون ام بالواقع  ,كالحكم في الدفع بعدم
االختصاص والحكم في طلب رد القضاة  ,كما اطلق على الحكم لفظ القطعي ألنه استنفذت

المحكمة سلطتها في المسالة التي فصلت فيها وخروجها عن واليتها"] ,7ص  . [307وعرف الحكم

الفاصل في الموضوع او القطعي ايضا هو" الحكم الذي يحسم الدعوى الجزائية فيضع حدا

للخصومة والنزاع المرفوع بينهما  ,ويقطع بالفصل في التهمة المرفوعة بها الدعوى  ,بالبراءة او

االدانة  ,وذلك بتطبيق قواعد القانون الجنائي الموضوعية والشكلية على الدعوى الجنائية وصدور
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هذا الحكم تكون المحكمة قد اعلنت كلمتت ت ت تتها وخرجت الت ت تتدعوى من حوزتها] ,23ص  . [6اما بالنسبة

ألحكام القضاء الدستوري المصري فاننا نجد ان اغلب احكام المحكمة الدستورية العليا تعد

صادر في الدعاوى التي صدرت بعدم
ا
احكاما قطعية منهية للنزاع في مجموعة  ,سواء كان الحكم
الدستورية في النصوص المطعون فيها ام كانت صادرة في الدعاوى المقضية برفض الدعوى او
عدم قبولها او غيرها] ,7ص . [304

في العراق عرف الفقه الحكم القطعي بانه" الحكم القضائي الذي يفصل بصفة حاسمة في

موضوع النزاع او جزء منه او في اية مسألة متفرعة عن الخصومة او متعلقة بها او في مسألة

اجرائية اثيرت اثناء الخصومة بحيث تنتهي به الدعوى بشكل يادي الى رفع يد المحكمة عن
الدعوى واستنفاذ والية المحكمة بشأنها بحيث ال يجوز لها العدول عما قضت به"

] ,22ص [13

.

وبذلك فان الحكم يكتسب صفة القطعية بعد اتخاذ المحكمة لكافة المرافعات واالجراءات الشكلية

والموضوعية في النزاع المعروض امام المحكمة بعد ان تعلن ختام المرافعة وتصدر الحكم

الفاصل في الدعوى وبشكل نهائي قطعي ال رجعة فيه

] ,28ص [131

 .كما جاء في االسباب

الموجبة لقانون المرافعات المدنية العراقي رقم  42لسنة  1363المعدل ان " الطعن في الحكم ال
يرد اال على االحكام القطعية التي تحسم الدعوى وتنتهي بها الخصومة "موضحا معنى القطعية

في الحكم القضائي كصورة من صور حسم الدعوى ونهاية الخصومة .وبذلك فاألحكام تكون
حاسمة للفصل في الخصومة وتخضع للتبليغات القضائية وطرق الطعن ,اما الق اررات قبل الفصل

في النزاع يمكن للمحكمة الرجوع عنها اذ ال تخضع اصال للتبليغات القضائية وال لطرق الطعن
اال بنص قانوني حص ار] ,22ص . [3

امتتا فتتي اطتتار القضتتاء الدستتتوري الع ارقتتي فتتان الحكتتم الصتتادر متتن المحكمتتة االتحاديتتة العليتتا

هتو حكتم قطعتي وبتات بصتدوره متن المحكمتة مستتتنفذا واليتهتا بمتا فصتلت فيته كونته حكمت ا قضتتائي ا
صادر في دعوى قضائية] ,25ص  . [116وهو ما يمكن استنباطه من نص المادة(/5ثانيا) من قتانون
ا
المحكمة االتحادية العليتا رقتم ( )20لستنة  3005و نتص المتادة( )38متن دستتور عتام  3005اذ
تتمتتتع احكتتام المحكمتتة االتحاديتتة العليتتا بالحجيتتة النهائيتتة والقطعيتتة س تواء كتتان الق ترار صتتاد ار متتن

المحكم تتة ب تترد او رف تتض ال تتدعوى ش تتكال لع تتدم ت تتوفر الش تتروا ام موض تتوعيا بك تتل الح تتاالت تص تتدر

المحكمتتة قرارهتتا بدستتتورية الق تتانون المطعتتون فيتته م تتن عدمتته يكتستتب ذل تتك الحكتتم صتتفة القطعي تتة
والبتات وااللزام] ,26ص . [65

043

االثر الموضويع نلفاذ احلكم القضايئ ادلستوري
جملة المحقق احليل للعلوم القانونية والسياسية

العدد اثلاين السنة اثلانية عرش

مما تقدم يتضح ان احكام القضاء الدستوري تتمتع بالقطعية التي تجعل الحكم فاصال في

النتزاع المعتتروض امامهتتا وال يجتتوز للمحكمتتة النظتتر فيتته مجتتددا حتتتى يصتتبح الحكتتم الصتتادر حكمتتا
قطعيا واجب النفاذ .

المطلب الثاني
االثر في مواجهة التشريع المحكوم بعدم دستوريته

القضتتاء الدستتتوري كغي تره متتن ان تواع القضتتاء االختترى تخضتتع احكامتته للقواعتتد العامتتة لقتتانون

المرافعتتات المدنيتتة ,لكنتته يختلتتف عتتن غيتره بنتتوع التتدعوى المنظتتورة امامتته والتتتي تنتمتتي التتى طائفتتة
القضتتاء العينتتي الموجهتتة فيهتتا الخصتتومة التتى التتنص التش تريعي المطعتتون فيتته فتتي دعتتوى مستتتقلة
تع تترف بال تتدعوى الدس تتتورية ,وبم تتا ان ك تتل دع تتوى قض تتائية تنته تتي بحك تتم ,ك تتذلك يص تتدر القض تتاء

الدستوري عن طريق الدعوى الدستورية احكاما لهتا اثتار عنتد نفاذهتا تختلتف بتاختالف نتوع الرقابتة
المتبعتة فتي الدولتة ففتي التدول التتي تعمتل بنظتتام الرقابتة الالمركزيتة نتوع الرقابتة فيهتا تستمى برقابتتة

االمتناع والتي سنتعرض لبيان اثتر الحكتم الدستتوري فيهتا ,او يكتون نظتام الرقابتة مركزيت ا اذ تكتون
رقابة االلغاء هي المعمتول فيهتا فتي التدول التتي تتبتع هتذا النتوع متن النظتام والتتي ستنحاول تستليط
الض تتوء علي تته وم تتا اث تتر االحك تتام الص تتادرة فيه تتا بالخص تتوص ف تتي مواجه تتة التشتتريع المحك تتوم بع تتدم

دستتتوريته فتتي التتدول محتتل الد ارستتة فتتي الواليتتات المتحتتدة االمريكيتتة كنمتتوذب لرقابتتة االمتنتتاع ,وفتتي
مصر والعراق كنموذب لرقابة االلغاء وكما سياتي.

الفرع االول

االثر في دعوى االمتناع
في الواليات المتحدة األمريكية مرت الرقابة على دستورية القوانين بمراحل عديتدة ,فتي بدايتة

العه تتد كان تتت المح تتاكم األمريكي تتة تعم تتل عل تتى تطبي تتق القت توانين م تتن غي تتر النظ تتر ال تتى م تتدى اتف تتاق
أحكامها مع القواعد الدستورية في الدولة ,لكن هذا ال ينفي وجود بعتض محتاكم فتي الواليتات التتي

كانت تعمل بالرقابة الدستورية قبل اعالن االتحاد األمريكتي ستنة  ,1743ومتن ذلتك حكتم محكمتة
واليتتة نيوجرستتي ) (New Jerseyستتنة  ,1740وشتتمال كارولينتتا ) (North Carolinaستتنة

 ,1747وفرجيني تتا ) (Virginaس تتنة  .1744ه تتذه األحك تتام ُوجه تتت بع تتدم الرض تتا م تتن أه تتالي ف تتي

المقاطعتتات ,وبمعارضتتة شتتديدة متتن قبتتل المجتتالس التش تريعية ,ففتتي واليتتة رود أيالنتتد ,ترتتتب علتتى

حكتم المحكمتتة فتي عتتام  1747فتتي قضتية تريفتتت ضتتد ويتدن ) (Trivet v. Weydenأن عمتتد
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المجلس التشريعي الى توجيه ق ار ار باللوم على مسلك المحكمة ,فضال عن توجيه استجواب بهتدف
عزل قضاة المحكمة من مناصبهم] ,27ص.[ 62

أن دس تتتور الوالي تتات المتح تتدة األمريكي تتة لس تتنة  1747ج تتاء خالي تتا م تتن اي ن تتص يق تترر ح تتق

المح تتاكم ف تتي االمتن تتاع ع تتن تطبي تتق الق تتانون غي تتر الدس تتتوري ,ولك تتن القض تتاء الدس تتتوري ق تترر ه تتذا
االختصت تتاص لنفس ت تته بوصت تتفه م ت تتن صميت ت ت ت تم م ت تتا يبت ت ت ت تاشره القاضت ت ت ت ت ت ت تي فت تتي عمل ت تته مت تتن دون ن ت تتص

دستوري] ,24ص . [68

وبذلك ان سلطة القضاء االمريكي تنتهي الى حد االمتناع عتن تطبيتق المختالف لنصتوص

الدستتتور الفيتتدرالي  ,وياكتتد جانتتب متتن الفقتته بشتتكل عتتام ان االثتتر الموضتتوعي لنفتتاذ الحكتتم بعتتدم
دس تتتورية ن تتص تشت تريعي ف تتي الوالي تتات المتح تتدة االمريكي تتة ه تتو االمتن تتاع ع تتن تطبي تتق ذل تتك ال تتنص

التش تريعي ,اذ ال تمل تك المحتتاكم ستتلطة ابطتتال او الغتتاء التش تريع ,انمتتا يتوقتتف ستتلطانها التتى حتتد
االمتنتتاع عتتن تطبيقتته متتن خ تتالل اهمتتال القاضتتي للقتتانون الغي تتر دستتتوري ,خاصتتة اذا كتتان ذل تتك

القانون قد صدر فيه حكم بعدم الدستورية من المحكمة العليتا االمريكيتة ,اذ يتوجتب علتى القاضتي
في المحكمة االدنى درجة االمتثال لحكم المحكمة العليا استنادا لنظام السوابق القضتائية المعمتول
في تته ف تتي الوالي تتات المتح تتدة االمريكي تتة يل تتزم المح تتاكم االدن تتى درج تتة باالمتث تتال ال تتى احك تتام المح تتاكم

االعلتتى درجتتة نظ ت ار لتربتتع المحكمتتة العليتتا علتتى قمتتة القضتتاء االمريكتتي التتتي هتتي صتتاحبة الكلمتتة

الفصل في الحكم في القانون المحكوم بعدم دستتوريته التذي يجتب علتى المحتاكم االخترى االمتنتاع
عن تطبيقه في النت ت تزاع المعروض عليها ,والذي يعد من الناحيت ت تة العملية بمثاب ت تة الغاء للتشتريع

ص  ,33] [15ص [321-320

],23

] ,80ص . [153

ويثتتور هنتتا تستتاال متتا هتو االثتتر القتتانوني لنفتتاذ الحكتتم بعتتدم الدستتتورية لتتو تبتتين للمحكمتتة ان
جتتزءا متتن التش تريع مختتالف للدستتتور بينمتتا بتتاقي اج تزاء تتوافتتق متتع الدستتتورر طبقتتا لقواعتتد التفستتير
الضيق ان تطبيق االمتناع عن تنفيذ التشريع المخالف للدستور يقتصر بطبيعة الحال على الجزء

او الفقرة المعيبة المخالفة للتنص الدستتوري دون التتاثير علتى بتاقي اجتزاء ذلتك التشتريع ,متالم تكتن
تلك االجزاء المعيبة مرتبطة ال تقبل االنفصال او االستقالل في تلك الحالة البد من االمتناع عن

تطبيتتق التش تريع بصتتورة كليتتة

] ,23ص [36

] ,80ص [158

 .لقتتد جتترى قضتتاء المحكمتتة العليتتا فتتي هتتذا

الشأن بان تقضي بعدم دستورية اجزاء التشريع المتعارضة مع الدستور وحدها ,متن دون المستاس
ببتتاقي اج ازئتته او التعتترض لهتتا بتتاي قتتدح .كتتان هتتذا المستتلك للمحكمتتة العليتتا هتتو الوحيتتد المتصتتور

منهتتا اتختتاذه ,اذ لتتيس امتتام المحكمتتة وستتيلة قانونيتتة اختترى يمكتتن قبولهتتا حتتتى يمكتتن لهتتا ان تستتتند
عليهتتا ابطتتال االج تزاء غيتتر المتفقتتة متتع الدستتتور الفيتتدرالي ,وهتتذه الحالتتة س تواء اذا متتا كان تت تلتتك
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االج تزاء المعيب تتة ف تتي ن تتص تشت تريعي واح تتد ام نص تتوص م تتن تشتتريع يتض تتمن ع تتدد م تتن النص تتوص

المستقلة] ,81ص . [340

اما في مصتر كتان موقتف الفقته والقضتاء المصتري يتذهب التى أحقيتة القضتاء المصتري التى

رقابة الدستورية على القوانين ,اذ كان موقف المحاكم المصرية على اختالف انواعها هو االمتناع
عتتن تطبيتتق القتتانون المتعتتارض متتع الدستتتور واستتتبعاده متتن التطبيتتق .لكتتن بعتتد اقترار دستتتور عتتام

 1371الملغتتى وتشتتكيل المحكمتتة العليتتا بالقتتانون رقتتم  41لستتنة  1363الملغتتي متتن بعتتده قتتانون

المحكمتتة الدستتتورية العليتتا رقتتم  84لستتنة  1373المعتتدل ,انتقلتتت مصتتر متتن رقابتتة االمتنتتاع التتى
رقابة االلغاء

] ,83ص [372

] ,82ص . [182

اما في العراق ومنذ تأسيس الدولة العراقية بعد عام 1331كان نوع الرقابة المعمول به هتو

رقابتتة االلغتتاء تخللتتته م ارحتتل زمنيتتة اهملتهتتا الدستتاتير المتعاقبتتة لتستتتقر مترة ثانيتته بعتتد اق ترار قتتانون
ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لعام  3008ودستور عام  3005النافذ.
الفرع الثاني

االثر في دعوى االلغاء
ان الدول تختلف فيما بينها في تحديد اثر نفاذ الحكم الصادر بعدم الدستتورية علتى التشتريع

المخالف للنص الدستوري منها من قررت امتناع المحاكم على اختالف انواعها عن تطبيق النص
التشتريعي المختتالف للدستتتور متتن دون ان تبطتل التشتريع او تلغيتته او توقتتف نفتتاذه كمتتا فتتي دعتتوى
االمتنتتاع فتتي الواليتتات المتحتتدة االمريكيتتة -التتتي تتتم بيانهتتا مستتبقا -ومنهتتا متتن يوقتتف قتتوة نفتتاذه او

يلغيه كما في دعوى االلغاء المطبقة في مصر والعراق .

ففي مصر انقسم الفقه الدستوري في مصر حول تحديد االثر القتانوني المترتتب علتى الحكتم

الصتتادر متتن المحكمتتة الدستتتورية العليتتا التتى اتجتتاهين  :االتجـــاال االول :يتترى ان رقابتتة المحكمتتة
الدستورية العليا هي رقابة امتناع  ,وليست رقابة الغاء للتنص التشتريعي المحكتوم بعتدم دستتوريته.

اذ يرى انصار هذا االتجاه "انه ال يستفاد مما ورد في المادة ( )83من قتانون المحكمتة الدستتورية
العليا وفي المذكرة االيضاحية له ان المشرع قد رتب على الحكم بعتدم الدستتورية الغتاء القتانون او

الالئحتتة  ,وانمتتا يقتصتتر اثتتر هتتذا الحكتتم علتتى عتتدم ج تواز تطبيتتق التتنص علتتى الوقتتائع والم اركتتز

القانوني تتة الت تتي يحمله تتا فالمحكم تتة الدس تتتورية العلي تتا ليس تتت له تتا س تتلطة الغ تتاء الق تتانون او الالئح تتة

المخالفتة للدستتور وانمتا لهتا مجترد تقريتر متا شتابه متن عيتب عتدم الدستتورية فقتط"

] ,88ص [612-613

] ,85ص  . [334االتجاال الثـاني :يترى ان رقابتة المحكمتة الدستتورية العليتا تعتبتر رقابتة الغتاء ,اذ يترى
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انصتتار هتتذا االتجتتاه "إن الحكتتم بعتتدم دستتتورية التتنص التش تريعي يبطلتته ويلغيتته ويفقتتد التتنص قوتتته
التشريعية وبالتالي ال يمكن للمحاكم ان تطبقه فالحكم يهتدر القاعتدة القانونيتة فتي كتل متا نشتا عتن
تطبيقها من اثار"

] ,85ص [334

] ,7ص  . [383-384االتجـاال الثالـ  :يترى ان رقابتة المحكمتة الدستتورية

العليا بعدم الدستورية يلغي قوة نفاذ النص التشريعي .اذ يرى انصار هذا االتجاه " ان الحكم بعدم

دستورية نص –حتى ال نصطدم بمبدأ الفصل بين السلطات -ال يلغي هذا النص ,وانما يلغي قوة

نفاذه"] ,86ص  . [811اما موقف المحكمة الدستورية العليا المتادة( )83متن قتانون المحكمتة الدستتورية

العليا رقم  84لسنة 1373بان احكامها ملزمة في الدعاوي الدستورية لجميع السلطات والكافة من
االفراد اذ يترتب على الحكم الصادر من المحكمة من تاريخ نشره عدم جواز تطبيقه فاذا ما تعلتق

بنص جنائي يعتبر القتانون كتأن لتم يكتن ,ولقتد استتقر قضتاء المحكمتة الدستتورية العليتا متن ختالل
العديد من احكامها بان االثر المترتب علتى احكامهتا بعتدم الدستتورية نتص تشتريعي هتو الغتاء قتوة

نفتتاذ ذلتتك التتنص

] ,85ص [334

] ,87ص [332-333

] ,84ص [51-50

] ,86ص [816-815

 ,اذ تضتتمنت

تطبيقتات المحكمتة الدستتتورية العليتا ان أي حكتتم يصتدر متتن المحكمتة الدستتتورية العليتا بأبطتتال أي

نتص دستتتوري يعنتي تجريتتده متن قتتوة نفتاذه وانهتتاء اثتاره القانونيتتة كنتيجتة لتتذلك الحكتم ,كتتذلك تقريت ار
لتتزوال ذلتتك التتنص المختتالف للدستتتور متتن تتتاريخ متتيالده ,بتتل يمكتتن القتتول ان المحكمتتة ذهبتتت التتى
ابعتتد متتن ذلتتك متتن ختتالل تقريتتر ان ذلتتك التتنص التشتريعي منعتتدم اصتتال ,كمتتا قضتتت المحكمتتة ان
النص التشريعي المتعارض مع النصوص الدستورية ينسلخ عن وصفه ,وتنعدم قيمته باثر رجعتي

الى يوم صدور ذلك التشريع ] . [ممتا تقتدم يتضتح ان االثتر القتانوني لنفتاذ الحكتم بعتدم الدستتورية
فتتي مواجهتتة التش تريع المختتالف للدستتتور فتتي مصتتر وفقتتا التجتتاه الفقتته والقضتتاء المتمثتتل بالمحكمتتة
الدستورية العليا الحاسم هو الغاء قوة نفاذ النص المحكوم بعدم دستوريته.

اما في العراق وألجل الوقوف على اثر نفاذ الحكم الصادر من المحكمة االتحادية العليا في

مواجهة التشريع المحكوم بعدم دستتوريته ,اذ يترى مجموعتة متن الكتتاب ان الدستتور الع ارقتي النافتذ

لعتام  3005جتاء خاليتا متن االشتتارة بصتورة صتريحة التى االثتر القتتانوني لنفتاذ الحكتم الصتادر متتن
المحكمة االتحادية العليتا فتي مواجهتة التشتريع المحكتوم بعتدم دستتوريته ,اذ لتم يتنص الدستتور التى

ه تتذا االث تتر بص تتورة صت تريحة ب تتزعمهم

] ,83ص  ,50] [142ص  ,51] [140ص  ,25] [234ص  ,33] [186-185ص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ينظر :االحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا  :القضية رقم  27لسنة  3ق دستورية ,جلسة  13مايو .1330
والقضية رقم  13لسنة  18ق دستورية ,جلسة  4ابريل .1335والقضية رقم  35لسنة ,16جلسة  2يوليو .1335

والقضية رقم 33لسنة  14ق دستورية ,جلسة  20نوفمبر  .1336المنشورات على الموقع االلكتروني للبوابة القانونية
لمحكمة النقض المصرية و احكام المحكمة الدستورية العليا  ,تاريخ الزيارة  ,3013/3/1رابط:
.http://www.cc.gov.eg
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 ,13] [320ص  ,53] [161ص  ,27] [117ص  ,[145بينما نحا ُكتّاب اخرون منحتى اختر بقتولهم بتان دستتور
عام  3005النافذ قد جاء صريحا بتحديد االثر القانوني المترتتب علتى الحكتم بعتدم الدستتورية فتي
الفقرة الثانية من المادة( )12من الدستور التي نصت على ان " ال يجوز سن قانون يتعتارض متع

هذا الدستور ويعد باطال كل نص يرد في دساتير االقاليم او أي نص قانوني اخر يتعتارض معته"

بتتذلك يكتتون المشتترع الدستتتوري حستتم ام تره وبشتتكل ص تريح بتتبطالن النصتتوص التش تريعية المخالفتتة

للدستور  ,والذي يعني عند الحكم عليه من المحكمة االتحادية العليتا بعتدم الدستتورية يعتد كتأن لتم
يكتتن متتن تتتاريخ صتتدوره

] ,52ص [125

] ,58ص  ,[58-52وهتتو متتا يتف تق معتته راي الباحتتث لتتنفس الستتبب

كون النص الدستوري في المادة( )12كتان جليتا بتالنص الصتريح علتى االثتر المترتتب لتبطالن أي
نص تشريعي مخالف للدستور .اما موقتف قتانون المحكمتة االتحاديتة العليتا رقتم  20لستنة 3005
نصت المادة(/8ثانيا) من قانون المحكمة االتحادية العليا لعتام " 3005تتتولى المحكمتة االتحاديتة

العليا المهام التالية ...:ثانيا :الفصتل فتي المنازعتات المتعلقتة بشترعية القتوانين والقت اررات واالنظمتة
والتعليمتتات واالوامتتر الصتتادرة متتن ايتتة جهتتة تملتتك حتتق اصتتدارها والغتتاء التتتي يتعتتارض منهتتا متتع

احكتتام قتتانون ادارة الدولتتة للمرحلتتة االنتقاليتتة" وبنفتتاذ دستتتور عتتام  3005وطبقتتا للمتتادة( )120متتن
الدستور النافذ التي نصت" تبقى التشريعات النافذة معموال بها مالم تلتي او تعتدل وفقتا ألحكتام هتذا

الدستتتور" ممتتا يعنتتي ان المتتادة(/8ثانيتتا) متتن قتتانون المحكمتتة االتحاديتتة العليتتا ستتارية المفعتتول فتتي

الغ تتاء م تتا يتع تتارض م تتع الدس تتتور الناف تتذ لع تتام  , 3005نظت ت ار الغ تتاء ق تتانون ادارة الدول تتة للمرحل تتة
االنتقاليتتة لعتتام  3008واق ترار وجتتود المحكمتتة االتحاديتتة العليتتا وفقتتا للمتتادة( )33متتن دستتتور عتتام
, 3005يتض تتح مم تتا تق تتدم م تتن نص تتوص قانوني تتة ان االث تتر الق تتانوني المترت تتب لنف تتاذ الحك تتم بع تتدم
الدستتتورية فتتي مواجهتتة التش تريع المختتالف للدستتتور هتتو الغتتاء ذلتتك التتنص التش تريعي وزوال اثتتاره

المادية والقانونية.

امتتا موقتتف المحكمتتة االتحاديتتة العليتتا ذهبتتت المحكمتتة فتتي الكثيتتر متتن تطبيقاتهتتا متتع الت تزام

السلطة التشريعية بأحكام المحكمة الى اقرار اثر االلغاء للنصتوص التشتريعية المخالفتة للدستتور,
اذ م تتن المالح تتظ عن تتد الغ تتاء ج تتزء م تتن ال تتنص التشت تريعي نج تتد المحكم تتة ت تتورد عب تتارة ف تتي حكمه تتا
نصها(الحكم بعدم الدستورية) فقط] ,[وعند الحكم على كامل النص القانوني بعدم الدستتورية تتورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ينظر :على سبيل المثال قرار المحكمة االتحادية العليا رقم /15اتحادية 3006/في .3007/8/36والقرار رقم

/8اتحادية 3007/في .3007/7/37المشورات على الموقع االلكتروني الرسمي للمحكمة االتحادية العليا  ,تاريخ
الزيارة,3013/3/1رابط.https://www.iraqfsc.iq
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عبارة نصها (الغاء القانون) ],[غير ان هذا في طبيعة الحال ال ياثر على تحديد االثتر القتانوني
باالغتتاء اذ يقضتتي الحكتتم بإلغتتاء التتنص القتتانوني واليقتتف عنتتد حتتد االمتنتتاع عتتن تطبيقتته ,اذ عتتزز
هذا االتجاه موقف البرلمان العراقي الرافد الغاء النصتوص المحكتوم عليهتا بعتدم الدستتورية اذا متا

قررت المحكمة االتحاديتة العليتا ذلتك حيتث يعتد التنص القتانوني المحكتوم بعتدم دستتورية ملغيتا متن
لحظة صدوره ,واليتعامل معه حتى بااشارة اليه عندما يشرع قتانون بتديل عنته  ,وانمتا فقتط يشتير
التتى التتنص القتتانوني الستتابق معتمتتدا نتتص المتتادة(/12ثانيتتا) متتن الدستتتور التتتي تقضتتي بإبطتتال كتتل
نص تشريعي مخالف للدستور

] ,52ص  ,58] [125ص  ,13] [58ص [162

] ,33ص . [323

ممتتا تقتتدم يتضتتح ان االثتتر المترتتتب علتتى نفتتاذ الحكتتم الصتتادر متتن المحكمتتة االتحاديتتة العليتتا

ف تتي مواجه تتة التشت تريع المخ تتالف للدس تتتور ه تتو االلغ تتاء م تتع زوال اث تتار التشت تريع المخ تتالف القانوني تتة
والمادية من الوجود القانوني في الدولة ,ويرى الباحث ان المشترع الع ارقتي حستنا فعتل عنتدما نتص

فتتي المتتادة ( )12متتن الدستتتور علتتى ابطتتال أي نتتص يتعتتارض معتته ,متتع تتتدارك بستتيط لتتو يلحقتته
تضمين نص صريح بذلك االثر القانوني باالغاء وفتق ستياق المتواد الخاصتة بالمحكمتة االتحاديتة

العليا في صتلب الوثيقتة الدستتورية كتان ذلتك افضتل ,فضتال عتن تعتديل قتانون المحكمتة االتحاديتة

العليتتا بتتالنص علتتى هتتذا االثتتر بصتتورة مباشترة وصتريحة الستتيما فتتي مشتتروع القتتانون الجديتتد والتتذي
حسنا فعل عندما ضمن ذلك في المادة( )12منه.

المطلب الثال
االثر في مواجهة المخاطبين بالحكم (الحجية)

يقصتد بالحجيتتة او متا يعتترف بحجيتة الشتتيء المقضتتي فيته ان ذلتتك الحكتم القضتتائي الصتتادر

تكتتون لتته حجتته بمتتا فصتتل فيتته متتن حقتتوق ,ممتتا يعنتتي انتته يكتستتب االلتزام واالحتترام متتن قبتتل نفتتس
المحكمة التي اصدرت الحكم او من قبتل المحتاكم كافتة ,بشتكل يمنتع النظتر فتي ذات القضتية مترة

اختترى ,كتتون ذلتتك الحكتتم الصتتادر وبحكتتم القتتانون يعتتد عنوان تا للحقيقتتة وان كتتان فتتي الواقتتع عكتتس

تداء متتن جهتتة ,كمتتا ال
ذلتتك ,اذ ال يجتتوز للمتخاصتتمين بعتتد ذلتتك اثتتارة نفتتس النتزاع امتتام القضتتاء ابتت ا
يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم او اية محكمة اخرى نظر ذلك النتزاع المفصتول فيته ,فتاذا قتام
احد المتخاصمين بتقديم دعوى جديدة في نفس موضوع النتزاع المفصتول فيته بشتكل ابتتدائي ,كتان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()ينظر :على سبيل المثال قرار المحكمة االتحادية العليا رقم /13اتحادية  3012/في .3012/5/6والقرار رقم
/38اتحادية 3012/في  .3012/4/36والقرار رقم /57اتحادية 3017/في . 3017/4/2المشورات على الموقع
االلكتروني الرسمي للمحكمة االتحادية العليا  ,تاريخ الزيارة,3013/3/1رابط.https://www.iraqfsc.iq
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للخصم االخر الدفع بعدم جواز نظتر التدعوى لستبق الفصتل فيهتا ,وهتو دفتع يعتد متن النظتام العتام
يجوز الدفع به في اية مرحلة من مراحل التقاضي التذي يجتوز كتذلك للمحكمتة التدفع بته متن تلقتاء

نفستتها فتتي اي مرحلتتة متتن م ارحتتل التقاضتتي

] ,55ص [13

] ,56ص [587

.ومتتن هنتتا يثتتار التستتاال حتتول

متتدى حجيتتة االحكتتام الصتتادرة عتتن القضتتاء الدستتتوري وهتتل هتتي حجيتتة مطلقتتةر ام حجيتتة نستتبية.
وكتتذلك متتا ه تو االثتتر المترتتتب لتلتتك الحجيتتة فتتي المستتائل الدستتتورية وغيتتر الدستتتوريةر فضتتال عتتن
اثرهتتا علتتى الم اركتتز القانونيتتة الالحقتتة والستتابقة .كتتل ذلتتك ستتيكون محتتور البحتتث فتتي هتتذا المطلتتب

والذي سيتم التعترض فيته التى متدى حجيتة احكتام القضتاء الدستتوري فتي المستائل الدستتورية وغيتر

الدستتتورية واثتتر حجيتتة احكتتام القضتتاء الدستتتوري فتتي المستتائل الدستتتورية وغيتتر الدستتتورية واثرهتتا
كذلك على المراكز القانونية الالحقة والسابقة.

الفرع االول

مدى حجية احكام القضاء الدستوري

بما ان اختصاصات المحاكم الدستورية متنوعة منهتا متا يتعلتق بمستائل دستتورية تكتون فيهتا

الدعوى دستورية عينية توجه الخصومة فيها الى ذات التشريع المخالف للدستور او قت اررات تتعلتق
بتفسيره وغير ذلك بحسب ما ينص عليه التشريع في الدولة ومنها ما يتعلق بمسائل غير دستورية

تتناول دعتاوى تختص منازعتات اخترى محتدده بتين متخاصتمين يترتتب عليهمتا اثتر الحكتم الصتادر

بعيدا عن نطاق الدعوى الدستورية لتذا ستوف ستيتم تنتاول متدى حجيتة تلتك االحكتام والقت اررات كتال

على حده وكما يأتي:

اوال -مدى حجية احكام القضاء الدستوري في المسائل الدستورية:
فتتي الواليتتات المتحتتدة االمريكيتتة نتتص الدستتتور فتتي الفق ترة ( )3القستتم ( )3متتن المتتادة الثالثتتة
عل تتى بع تتض اختصاص تتات المحكم تتة العلي تتا لك تتن ل تتم يتض تتمن اي ن تتص عل تتى م تتدى حجي تتة احك تتام

وقت اررات المحكمتتة بشتتكل صتريح

] ,24ص [68

.لكتتن بشتتكل عتتام وبمتتا ان القضتتاء الدستتتوري االمريكتتي

قضتتاء امتنتتاع اذ يحتتول دون تطبيتتق القتتانون المختتالف للدستتتور فتتان احكتتام جميتتع المحتتاكم علتتى
اختتالف انواعهتتا تحتتوز الحجيتة النستتبية التتتي يقتصتر اثرهتتا علتتى نطتاق ذوي الشتتأن متتن الخصتتماء

ف تتي القض تتية المعروض تتة ,اي ال ُتل تتزم س تتوى اطت تراف العالق تتة ,وال تتذي يمك تتن ل تتنفس المحكم تتة واي
محكمة اخرى النظر في دعوى يطعن فيها على نفس القانون الممتنع عن تطبيقه سلفا ,مما يعني
] ,50ص [132

] ,23ص [18

اليلتزم المحكمتة التتي اصتدرته وال المحتاكم االخترى
ان الحكتم ُ
خالل متا هتو معمتول بته فتي الواليتات المتحتدة االمريكيتة متن االختذ بمبتدأ الستوابق القضتائية التذي
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يخضع ويلزم المحاكم االدنتى درجتة بأحكتام المحتاكم االعلتى درجتة نجتد إن احكتام المحكمتة العليتا

االتحادي تتة االمريكي تتة الت تتي تترب تتع عل تتى قم تتة النظ تتام القض تتائي االعل تتى درج تتة عل تتى ب تتاقي المح تتاكم

بمت ت توجب الدستتتور تح ت ت ت توز حجيتتة مطلقتتة مل ت ت ت تزمة لهتتا ولجميت ت ت تع المحتتاكم االخ ت ت ترى والك ت ت تافة بشت ت تكل

عتام

][

] ,33ص .[ 322-320اذ تلتتزم المحكمتة العليتا غالبتا باألحكتام الستابقة الصتادرة عنهتا-وان كتان

باامكان لها العدول في حيثيات معينة -استنادا للمبدأ الذي يتامن بته اغلتب قضتاتها والقائتل (ايتة

مخالفة لقاعتدة االبقتاء علتى االحكتام تتطلتب تبريت ار متن نتوع ختاص ) والتذي يقتود التى جعتل قاعتدة

االلتتزام باألحكتتام الستتابقة للمحكمتتة العليتتا شتتأنها شتتأن اي نتتص قتتانوني واجتتب التنفيتتذ وااللتتزام بتته,

والتتذي يس تتيطر علتتى احك تتام المحكمتتة ل تتيس ذلتتك فحس تتب وانمتتا يس تتاهم فتتي تأس تتيس تلتتك االحك تتام

والتتأثير عليهتا

] ,32ص [172

] ,27ص . [182اذا مبتدأ الستوابق القضتائية تجتد المحكمتة العليتا فيته قاعتدة

مهم تتة الس تتتمرار الق تتانون واس تتتق ارره ,اذ ج تتاء ف تتي قض تتية هلفت ترنج ض تتد ه تتالوك

(Helvering

 (Hallock vعتتام  1380تأكيتتد ذلتتك .امتتا بالنستتبة لحجيتتة الق ت اررات التفستتيرية للمحكمتتة العليتتا

االمريكيتتة كتتان تفستتير الدستتتور التتذي هتتو متتن احتتد المهتتام التتتي تمارستتها المحكمتتة العليتتا بااضتتافة

الى أبطال التشريعات او االحكام الصادرة عن المحاكم االخرى هو احد االسباب التي به تم تبني
مبتتدأ الرقابتتة علتتى دستتتورية القتوانين فتتي الواليتتات المتحتتدة االمريكيتتة ,وعليتته يثتتار تستتاال هتتو متتدى

حجية تلك الق اررات التفسيرية ر لقد فسر التعديل الرابع عشر للدستور الذي استشهدت به المحكمة

العليتا اثنتتاء نظرهتا قضتتية بتراون "بتتان الدستتور هتتو القتانون االعلتتى فتي الدولتتة وان المتادة السادستتة
متتن الدستتتور جعلتتت هتتذا التفستتير ملزمتتا بالنستتبة للواليتتات" ,ممتتا يفهتتم ان حجيتتة ق ت اررات المحكمتتة

العليا التفسيرية لها حجية مطلقة

] ,57ص [307

.

ام تتا ف تتي مص تتر نص تتت الم تتادة ( )135م تتن الدس تتتور" تنش تتر ف تتي الجري تتدة الرس تتمية االحك تتام

والق اررات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ,وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ,وتكون

لها حجية مطلقة بالنسبة لهم" .يتضح من هذا النص ان الدستور جاء صريحا بان احكام وق اررات
المحكمتتة الدستتتورية العليتتا تحتتوز حجيتتة مطلقتتة فتتي مواجهتتة الكافتتة وجميتتع ستتلطات الدولتتة ,اذ يعتتد

هذا النص تأكيدا وبشكل ال يقبتل الشتك ان متراد المشترع فتي المتواد(84و )83متن قتانون المحكمتة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()نشأ مبدأ حجية السوابق القضائية في النظام االنجليزي وانتقل الى القارة االمريكية خالل عهد االستعمار االنجليزي اال
انه لم يالقي نفس القيمة المطلقة في البيئة الجديدة بما كان له في بيئته االولى "وماداه ان عرض النزاع على القضاء

تبحث المحكمة في االحكام السابقة لترى ان كانت نفس المشكلة قد عرضت عليها من قبل ,وحينئذ تتبع نفس المبدأ

وتاكد نفس القاعدة التي قررها الحكم القديم" اذ نشأ خالف فقهي حول مدى حجية احكام المحكمة العليا انقسموا الى

فرقين االول يرى حجية احكام المحكمة العليا المطلقة الفريق االخر يرى عكس ذلك بان لها حجية نسبية ينظر :د.

احمد كمال ابوالمجد ,مصدر سابق,ص.322- 320
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الدستتتورية العليتتا رقتتم 84لستتنة 1373المعتتدل كتتان يحمتتل نفتتس المعنتتى القاضتتي باكتستتاب احكتتام
وقت اررات المحكمتتة الدستتتورية العليتتا الحجيتتة المطلقتتة التتتي يمكتتن لصتتاحب المصتتلحة االحتجتتاب بهتتا

فتتي مواجهتتة الكافتتة التتتي ال يقتص تر اثرهتتا علتتى اط تراف التتدعوى فحستتب وانمتتا تتعتتداهم التتى الغيتتر
س تواء كتتانوا اط ارفتتا فتتي التتدعوى ام غيتتر اط تراف ,وستتبب اعتمتتاد المشتترع المصتتري لهتتذه الحجيتتة

المطلقة في الدعاوي الدستورية هو طبيعة هتذه التدعاوي العينيتة التتي توجته الخصتومة فيهتا بشتكل
مباشتتر التتى النصتتوص التشتريعية المتضتتمنة عيتتب دستتتوري والتتتي ال يقتصتر اثرهتتا علتتى الخصتتوم

ف تتي ال تتدعوى ب تتل ينص تترف ذل تتك االثت ت ت ت تر ال تتى الكاف تتة وجمي تتع الس تتلطات ف تتي الدول تتة وبش ت ت ت تكل مل تتزم
وبات] ,80ص . [63-55

فتتي الع تراق جتتاء الدستتتور لعتتام  3005النافتتذ بتتنص يتتنظم حجيتتة احكتتام وق ت اررات المحكمتتة

االتحادية العليا بشكل غير صتريح فتي المتادة ( )38متن دستتور عتام  3005التتي نصتت "قت اررات

المحكمتتة االتحاديتتة العليتتا باتتتة وملزمتتة للستتلطات كافتتة" ,كمتتا جتتاءت المتتادة(/5ثانيتتا) متتن قتتانون

المحكمت تتة االتحاديت تتة العليت تتا رقت تتم  20لست تتنة  "3005االحكت تتام والق ت ت اررات التت تتي تصت تتدرها المحكمت تتة
االتحادي تتة العلي تتا بات تتة" والم تتادة ( )17م تتن النظ تتام ال تتداخلي للمحكم تتة االتحادي تتة العلي تتا رق تتم 1لس تتنة

"3005االحكت تتام والقتت ت اررات التت تتي تص ت ت ت ت تدرها المحكم ت تتة باتت ت ت ت تة ال تقب ت ت ت ت ت تل ايت ت تة طريق ت ت ت ت تة م ت تتن ط ت تترق

الطعن"

] ,25ص [180-125

] ,54ص . [360-353

يتضتح ممتا تقتتدم ان احكتام وقت اررات المحكمتة االتحاديتة العليتتا احكتام باتتتة وقطعيتة وال تقبتتل

الطعن بها باي طريق من طرق الطعتن ,ووصتف المشترع ان تلتك االحكتام والقت اررات الصتادرة متن
المحكمتتة االتحاديتتة العليتتا ملزمتتة للستتلطات كافتتة ,اذ يمكتتن طبقتتا للتفستتير الحرفتتي ووستتيلة التفستتير

اللفظتتي ان قصتتد المشتترع هتتو استتبا الحجيتتة المطلقتتة فتتي مواجهتتة الكافتتة والستتلطات والماسستتات

الدستتتورية ستواء كتتان فتتي حكتتم صتتادر بعتتدم الدستتتورية ام رفتتض التتدعوى ام قترار تفستتيري ام حكتتم
فاصتتل فتتي قضتتية تتعلتتق بتطبيتتق الق توانين االتحاديتتة والق ت اررات واالنظمتتة والتعليمتتات واالج تراءات

الصتادرة متن الستلطة االتحاديتة

 ,25] [36-32ص [181-180

] ,26ص [65

] ,36ص [585

] ,13ص [186-182

] ,53ص [120-134

] ,60ص

] ,33ص . [316

اما تطبيقات المحكمة االتحادية العليا العملية كانتت تاكتد علتى ان احكتام وقت اررات المحكمتة

باتة وملزمة للسلطات كافة والتقبل اي طريق من طرق الطعن مما يفهم منه اكتساب تلك االحكام

والق اررات الحجية المطلقة]. [

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ينظ ت ت ت ت ت تتر :نص ت ت ت ت ت تتوص قت ت ت ت ت ت ت اررات المحكم ت ت ت ت ت تتة االتحادي ت ت ت ت ت تتة العلي ت ت ت ت ت تتا المرقم ت ت ت ت ت تتة/1 :اتحادي ت ت ت ت ت تتة/تميي ت ت ت ت ت تتز 3013/ف ت ت ت ت ت تتي

3013/1/21و/112اتحادي ت ت ت ت ت تتة/اع ت ت ت ت ت تتالم 3012/ف ت ت ت ت ت تتي 20م 3012/10و/62اتحادي ت ت ت ت ت تتة 3013/ف ت ت ت ت ت تتي 3013/7/3
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ثانيا -مدى حجية احكام القضاء الدستوري في المسائل غير الدستورية

في الواليات المتحدة االمريكية بتالرغم متن ان هنتاك اختصاصتات اخترى للمحكمتة العليتا فتي

المس تتائل غي تتر الدس تتتورية كنظ تتر المحكم تتة العلي تتا جمي تتع القض تتايا الت تتي تتن تتاول الس تتفراء وال تتوزراء

المفوض تتين االخت ترين والقناص تتل او تل تتك الت تتي تك تتون فيه تتا الوالي تتات طرف تتا ,تك تتون للمحكم تتة العلي تتا
صالحية استئنافية ,والتي قرر الكونجرس ان تمارسها متع محتاكم المنتاطق الفيدراليتة] ,61ص , [55اذ

تكون ألحكتام المحكمتة العليتا فيهتا الحجيتة النستبية استتنادا لمبتدأ نستبية احكتام القضتاء التتي تكتون

فيه تتا االحك تتام ملزم تتة لطرف تتي النت تزاع المع تتروض فض تتال ان ط تتابع تل تتك ال تتدعاوى ال يتن تتاول بح تتث
دستتتورية نتتص تش تريعي علتتى وجتته الخصتتوص .امتتا بقيتته المحتتاكم -وكمتتا تقتتدم -ان احكامهتتا فتتي

المس تتائل الدس تتتورية تح تتوز الحجي تتة النس تتبية فم تتن ب تتاب اول تتى ف تتي المس تتائل غي تتر الدس تتتورية تك تتون

كذلك

] ,32ص [357-256

] ,63ص . [55

فتي مصتتر عهتد الدستتتور النافتذ لعتتام  3018وقتانون المحكمتتة الدستتورية العليتتا رقتم 84لستتنة

 1373المعت تتدل اختصاصت تتات اخت تترى غيت تتر الرقابت تتة علت تتى دست تتتورية الق ت توانين والل ت توائح ,تضت تتمنت

االختصتتاص بتتالنظر فتتي منازعتتات تحديتتد العضتتوية ,وتنتتازع االختصتتاص القضتتائي ,والفصتتل فتتي
تنفيتتذ حكمتتين متناقضتتين ,والفصتتل فتتي المنازعتتات المتعلقتتة بتنفيتتذ االحكتتام والق ت اررات الصتتادرة متتن

المحكمة] , [اذ قرر المشرع اجراءات معينة في رفع تلك الدعاوي التي هي خارب نطاق الدعاوى
الدستورية التي يقتصر دور المحكمتة متثال فتي حالتة تنتازع االختصتاص علتى مجترد تحديتد الجهتة

القضتتائية المختصتتة بنظتتر التتدعوى لحتتل ذلتتك التنتتازع ,كمتتا يقتصتتر دور المحكمتتة الدستتتورية العليتتا
فتتي حالتتة تنتتاقض االحكتتام علتتى مجتترد بيتتان اي متتن الحكمتتين قتتد صتتدر متتن الجهتتة ذات الواليتتة

للفصل في موضوع النزاع .بالرغم من خلو الدستور المصري لعام  3018النافذ ,وقانون المحكمة

الدستتتورية العليتتا رقتتم 84لستتنة  1373المعتتدل ,متتن تنظتتيم مستتالة تحديتتد حجيتتة احكتتام المحكمتتة

الدستورية العليا في خصوص تلك المسائل التي تعد ختارب نطتاق التدعوى الدستتورية ,بستبب عتدم
وجود مخاصمة حقيقية لقتانون معتين فيهتا ,اال ان اآلراء الفقهيتة تميتل التى استبا الحجيتة النستبية
لتلتتك االحكتتام استتتنادا للمبتتدأ العتتام القاضتتي بنستتبية احكتتام القضتتاء القاضتتي باقتصتتار اثرهتتا علتتى

اطراف النزاع فقط

] ,84ص [32-13

] ,6ص . [375

و/47اتحادي ت تتة 3013/ف ت تتي ,3013/7/34المنش ت تتورات عل ت تتى الموق ت تتع االلكترون ت تتي للمحكم ت تتة االتحادي ت تتة العلي ت تتا ,ت ت تتاريخ

الزيارة,3013/4/33رابط.https://www.iraqfsc.iq/searchkrar.php

()ينظتتر :نتص المتتادة( )133متتن دستتتور جمهوريتتة مصتتر العربيتتة لعتتام  3018النافتتذ .ينظتتر :المتتادة()35ثانيتتا /ثالثتتا متتن
قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  84لسنة  1373المعدل.
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فتي العتراق ايضتا عهتتد دستتور عتام  3005النافتذ وقتتانون المحكمتة االتحاديتة العليتا رقتتم 20

لستتنة  3005اختصاصتتات اختترى فتتي غيتتر نطتتاق التتدعوى الدستتتورية منهتتا االحكتتام الفاصتتلة فتتي
المنازعت تتات التت تتي تحصت تتل بت تتين الحكومت تتة االتحاديت تتة وحكومت تتات االقت تتاليم والمحافظت تتات والبلت تتديات
والمنازعتتات التتتي تحصتتل بتتين حكومتتات االقتتاليم والمحافظتتات ,واالحكتتام الفاصتتلة فتتي االتهامتتات

الموجهتتة ألعضتتاء الحكومتتة رئتتيس الجمهوريتتة ورئتتيس مجلتتس التتوزراء والتتوزراء وتلتتك الخاصتتة فتتي

المصتتادقة علتتى نتتتائج االنتخابتتات واالحكتتام الفاصتتلة فتتي تنتتازع االختص تاص القضتتائي واالحكتتام

الخاصة بالدعاوى المقامة امام المحكمة بصفة استتئنافية].[ونظت ار لخلتو الدستتور وقتانون المحكمتة
من نصوص تنظم مدى الحجية لتلك االحكام اال ان الراي السائد ان تلك االحكام تكتسب الحجية

النسبية التي يقتصر اثرها علتى اطتراف التدعوى المقامتة امتام المحكمتة كتون تلتك التدعاوى دعتاوى
غير عينية ال تستهدف مخاصمة القانون وانما تستهدف نزاع ا معين ا خاص ا بتأطراف التدعوى علتى

وجه التحديد] ,62ص . [33-31

وممتا تقتتدم ومتتن ختتالل نظترة عامتتة علتتى مستتالة تحديتتد متدى حجيتتة احكتتام وقت اررات المحكمتتة

االتحادية العليا بشكل عام ,يرى الباحث ان على المشرع العراقي تدارك هذه المسالة المهمتة التتي

اغفل ذكرها بشتكل صتريح الستيما فتي مشتروع قتانون المحكمتة االتحاديتة الجديتد وذلتك باقتفتاء اثتر

المشرع الدستوري المصري الذي كتان موفقتا بتالنص الصتريح عليهتا فتي صتلب الوثيقتة الدستتورية,
علتتى ان يكتتون ذلتتك بشتتكل دقيتتق يزيتتل الل تبس فتتي فهتتم متتدى تلتتك الحجيتتة س تواء بالنستتبة لألحكتتام
والقت اررات الصتادرة فتي المستتائل الدستتورية ام حجيتة االحكتام الصتتادرة فتي غيتر المستائل الدستتتورية

التي اغفل المشرع المصري التمييز بينهما.

الفرع الثاني

اثار حجية احكام القضاء الدستوري

ت ترتبط حجيتتة احكتتام القضتتاء الدستتتوري بمحتتل التتدعوى ذاتهتتا وبالنتيجتتة التتتي تنتهتتي اليهتتا
المحكم تتة الدس تتتورية ف تتي ض تتوء مح تتل النت تزاع المع تتروض فه تتذه النتيج تتة ه تتي الغاي تتة م تتن الخص تتومة

القضائية التي تكون بشكل ترضية او حل يقدم للمدعي الذي يتضمنه منطوق الحكم الصادر متن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ينظر :نص المادة( )32رابعا/خامسا/سادسا/سابعا/ثامنا من دستور جمهورية العراق لعام  3005النافذ .ينظر :نص
المادة( )8اوال/رابعا من قانون المحكمة االتحادية العليا رقم  20لسنة  3005النافذ.
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المحكمة ,على شكل خطاب موجه وخاص بأشخاص بعينهم هم اطراف الدعوى او يكون خطتاب
عام موجه الى السلطات العامة والكافة] ,6ص . [353-351

من هنا يثار تساال مهم وهو ما اثر تلك الحجية بنوعيها النسبية والمطلقة على المختاطبين

بالحكم القضائي الدستورير فاذا متا عرفنتا ان اثتر الحجيتة النستبية يقتصتر علتى طرفتي النتزاع ممتا
يكستتب الحكتتم حجيتتة االمتتر المحكتتوم فيتته والتتذي يمكتتن للطتترف الترابح تنفيتتذه عنتتدما يكتستتب درجتتة

البتتتات اذا متتا تضتتمن حق ت ا شخصتتي ا بواستتطة وستتائل التنفيتتذ المتبعتتة فتتي دوائتتر التنفيتتذ او قاضتتي
التنفيتتذ ,او تنفيتتذه بواستتطة امتنتتاع المحكمتتة متتن تطبيتتق ذلتتك القتتانون المختتالف اذا متتا كتتان الطعتتن
موجتته ضتتد قتتانون طعتتين كمتتا فتتي رقابتتة االمتنتتاع وهتتو امتتر واضتتح .وعليتته ستتنحاول االجابتتة علتتى
ذلتتك التستتاال متتن ختتالل تستتليط الضتتوء علتتى اثتتر الحجيتتة المطلقتتة للحكتتم الصتتادر متتن المحتتاكم

الدستورية في مواجهة السلطات العامة من جهة واثرها على الكافة من جهة اخرى وكما يأتي:

اوال -اثر الحجية المطلقة في مواجهة السلطات العامة:

أثر الحجية المطلقة على السلطة التشريعية نجتد فتي الواليتات المتحتدة االمريكيتة ان الحجيتة

المطلقتتة تُكتستتب للحكتتم الصتتادر متتن المحكمتتة العليتتا االمريكيتتة علتتى وجتته الخصتتوص بمتتا تمثلتته

احكامهتتا متتن ستتابقة قضتتائية تلتتزم جميتتع المحتتاكم االدنتتى والستتلطات والكافتتة وفقتتا لنظتتام الس توابق

القضائية المعمول فيه هناك] ,68ص  . [31اذ يكون للكونجرس عن طريق اصدار التشريعات التتأثير
علتتتى ماسست تتات الدولت تتة المختلفت تتة للمست تتاعدة علت تتى تنفيت تتذ احكت تتام المحكمت تتة العليت تتا مت تتن ابت تترز تلت تتك

التشريعات ما يتعلق بالتحكم في الميزانية من خالل تقديم االموال الالزمة لتنفيذ حكم من االحكتام
او يمتنتتع عتتن تقتتديمها بحس تتب الحتتال ,كمتتا يمك تتن لتته ان يمنتتع االمت توال الفيدراليتتة عتتن حكوم تتات

الواليتتات التتتي ت ترفض تنفيتتذ احكتتام المحكمتتة العليتتا المترتبتتة عليهتتا ,هتتذه الستتلطة التتتي يمتتتع بهتتا

الكتتونجرس كانتتت عتتامالا مهمت ا فتتي تحقيتتق العديتتد متتن سياستتات المحكمتتة العليتتا منهتتا الت ازمتته بتنفيتتذ
حكت تتم المحكمتتتة فت تتي عت تتام  1386عنت تتدما رات بضت تترورة ان ي تتدفع الكت تتونجرس مس تتتحقات الرواتت تتب
للمتتوظفين الفيتتدراليين التتتي اوقفهتتا بتهمتتة صتتالتهم بأنشتتطة تخريبيتتة واذ وافتتق علتتى صترفها بأغلبيتتة

صوت واحد.

ايضتا فتي قضتية) (Brown v.Board of Education of Topicaعتام 1358اذ

قضت فيها المحكمة بالحكم على منتع المتدارس متن الفصتل بتين االجنتاس علتى استاس عرقتي اذ

بتتادر الكتتونجرس التتى ستتن الئحتتة رقتتم ( )6للحقتتوق المدنيتتة لعتتام 1368التتتي اعطتتى الحتتق لتتو ازرة

العدل برفع الدعاوى ضد المناطق التعليمية التي تمارس التمييز العنصري ولو ازرة الصحة والتعليم
والتأمينتتات ستتلطة تجميتتع ارشتتادات عتتدم الفصتتل وزيتتارة المنتتاطق التعليمتتة لمراقبتتة متتدى تطبيتتق
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االرشادات وااللتزام بالقانون ,وفي عام  1365ستاهم الكتونجرس فتي رفتد احكتام وقت اررات المحكمتة
العليتتا متتن ختتالل اصتتدار الئحتتة التعلتتيم االبتتتدائي والثتتانوي التتتي تمنتتع الفصتتل اثتتر حكتتم المحكمتتة

العليت تتا بت تتذلك

] ,50ص [350

وللكت تتونجرس امكانيت تتة عرقلت تتة تنفيت تتذ احك ت تتام المحكمت تتة العليت تتا كمت تتا ف ت تتي

قضتية(  )Russello V. United Statesاذ الحظتت المحكمتة امتنتاع الكتونجرس متن اصتدار
تشتريعات كتان عليته تشتريعها استتنادا إلتى الدستتور وتعديالتته فتي عتدد متن أحكامهتا ,كمتا تترى

المحكمة انه من الواضح ان الكونجرس كان يهدف إلى تقييد المصلحة بتنفيذ حكتم المحكمتة وهتو
شيء متن المفتترض ان ال يكتون مجترد خطتٍإ بستيط فتي فتن الصتياغة أدى إلتى مصتادرة مصتلحة
حقيقيتة كتان متن الواجتب عليته اقرارهتا  ,كمتا وجتدت المحكمتة ان هتذا االمتنتاع أو ااغفتال عتن

تنظيم الحقائق التي تميل لضمان حقوق االفراد يعد مساهم اة في انتهاكات القانون أو السلوك ذاته

في القضية المعروضة] ,65ص . [375

امتتا فتتي مصتتر كانتتت الستتلطة التشتريعية هتتي واحتتدة متتن ستتلطات الدولتتة الثالثتتة ,التتتي تتمثتتل

مس تتاوليتها ب تتإقرار التشت تريعات الالزم تتة لس تتير الحي تتاة ف تتي الدول تتة الت تتي تمارس تتها بموج تتب الدس تتتور
وحمايته ,اذا ما هو اثر الحجية المطلقتة لحكتم المحكمتة الدستتورية العليتا المتضتمن عتدم دستتورية
نص تشريعي معينر

] ,63ص [674

] ,81ص  [536جاءت المتادة( )135متن دستتور مصتر لعتام 3018

والمادة( )83من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  84لستنة  1373المعتدل لتبينتا الكيفيتة التتي

تقع علتى الستلطات فتي الدولتة والكافتة متا يترتتب علتى الحكتم الصتادر متن المحكمتة فتي التدعاوى

الدستورية الذي يتطلب نشره في الجريدة الرسمية والذي يفترض علتم الكافتة بمضتمون الحكتم علتى
شكل يضمن استقرار المعامالت واالحكام القضائية ,اذ تقر هذه النصوص وكاثر للحجية المطلقة

علتتى الستتلطة التش تريعية االلت تزام بتنفيتتذ حكتتم المحكمتتة الدستتتورية العليتتا متتن ختتالل الغتتاء القتتانون
المقضتتي بعتتدم دستتتوريته متتن تتتاريخ نشتتر ذلتتك الحكتتم فتتي الجريتتدة الرستتمية ,واصتتدار قتتانون جديتتد

يتتنظم المجتتال التتذي كتتان القتتانون المحكتتوم بعتتدم دستتتوريته ينظمتته للحيلولتتة دون التعتترض ألخطتتار

الف ار القانوني الذي ينجم عن ذلك

] ,66ص [838

] ,67ص . [210

امتتا فتتي العتراق فتتان اثتتر الحجيتتة المطلقتتة علتتى الستتلطة التشتريعية يتمثتتل فتتي االلتتزام بأحكتتام

المحكمة االتحادية العليا وذلتك بإلغتاء ذلتك التشتريع ,اذ جتاءت المتادة ( )38متن دستتور جمهوريتة
الع تراق لعتتام  3005النافتتذ ص تريحة بتتان ق ت اررات المحكمتتة االتحاديتتة العليتتا باتتتة وملزمتتة للستتلطات
كاف تتة ومنه تتا الس تتلطة التشت تريعية والت تتي يق تتع عليه تتا تنفي تتذ حك تتم المحكم تتة بإلغ تتاء ال تتنص التشت تريعي
المقضي بعدم دستوريته وكذلك ضرورة اصدار تشريع جديد يحتل محتل التنص او التشتريع الملغتي

تفاديا لحصول ف ار تشريعي] ,50ص . [353
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امتتا اثتتر الحجيتتة علتتى الستتلطة التنفيذيتتة نجتتد فتتي الواليتتات المتحتتدة االمريكيتتة تتمثتتل الستتلطة

التنفيذية بالرئيس بشكل خاص وبقية الهيئات االدارية في الدولة بشكل عام ,اذ يتجلى اثر الحجية
المطلقة ألحكام المحكمة العليا على تلك السلطة من خالل تنفيذها ألحكام المحكمة بشكل ختاص

اذا ما كان الحكم الصادر عن المحكمة العليا موافقا لسياساتها ,علتى ستبيل المثتال حكتم المحكمتة
العليا الصادر في قضية ( )Brown v.Board of Education of Topicaعام  1385والتي
قضت فيه بإلغاء الفصتل العنصتري فتي المتدارس الحكوميتة اذ جوبته هتذا الحكتم بتالرفض متن قبتل
حاكم والية أركارنستو ممتا دفتع الترئيس ايزنهتاور عتام  1357التى ارستال قتوات عستكرية واستتخدام

القوة الفيدرالية في تنفيذ حكم المحكمة وغيرها من االحكام االخرى

] ,61ص [316-315

] ,82ص . [283

امتتا فتتي مصتتر واستتتنادا لتتنفس النصتتوص التتتي تتتم ذكرهتتا مستتبقا بخصتتوص الت تزام الستتلطة

التشتريعية بتنفيتتذ احكتتام المحكمتتة الدستتتورية العليتتا التواردة فتتي المتتادة ( )135متتن دستتتور جمهوريتتة

مصر العربية لعام  3018والمادة( )83من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  84لسنة 1373

المعدل اللذين تضمنا الزام جميع السلطات في الدولتة والكافتة بتنفيتذ احكتام المحكمتة كتاثر للحجيتة
المطلقتتة ألحكامهتتا تجتتاههم ,وعليتتة فانتته يرتتتب علتتى الستتلطة التنفيذيتتة تنفيتتذ احكتتام المحكمتتة متتن
ختتالل االمتنتتاع ع تن تطبيتتق التش تريعات المحكتتوم بعتتدم دستتتوريتها واالستتتمرار بالعمتتل بالنصتتوص

المحكوم بدستوريتها ,او تم الحكم فيها برفض الدعوى موضوعا ,وكذلك العمل بالق اررات التفسيرية
بمتتا ينستتجم متتع احكتتام الدستتتور ,اذ يلتتزم حكتتم المحكمتتة الدستتتورية العليتتا الستتلطة التنفيذيتتة اعتتداد

مشروع قانون جديد يتفتادى العيتب الدستتوري وتقديمته التى الستلطة التشتريعية ,كتذلك تتقيتد الستلطة
التنفيذية في مصر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عندما تشترع فتي اصتدار ق ارراتهتا

االدارية بما ال يخالف الحكم وروح الدستور

] ,67ص  ,23] [210ص [67-66

] ,35ص . [346-343

امتتا فتتي الع تراق جتتاءت المتتادة ( )38متتن دستتتور جمهوريتتة الع تراق لعتتام  3005النافتتذ وكمتتا

ذكرنتتا ستتابقا صت تريحة بتتان ق ت اررات المحكم تتة االتحاديتتة العلي تتا باتتتة وملزمتتة للس تتلطات كافتتة ومنه تتا
السلطة التنفيذيتة والتتي يقتع عليهتا تنفيتذ حكتم المحكمتة االتحاديتة العليتا امتا باالمتنتاع عتن اصتدار

القانون اذا كتان لتم يصتدر بعتد او بعتدم تطبيتق ذلتك القتانون المحكتوم بعتدم دستتوريته ,فضتال عتن

العمتتل بتتالق اررات التفستتيرية للمحكمتتة ,كتتاثر للحجيتتة المطلقتتة ألحكتتام وق ت اررات المحكمتتة االتحاديتتة
العليا الملزم للسلطة التنفيذية] ,50ص . [354-356

ام تتا اث تتر الحجي تتة عل تتى الس تتلطة القض تتائية نج تتد ف تتي الوالي تتات المتح تتدة االمريكي تتة يتمث تتل اث تتر

الحجيتتة المطلقتتة ألحكتتام المحكمتتة العليتتا وفقتتا لنظتتام الستوابق القضتتائية المعمتتول فيتته فتتي الواليتتات

المتحدة االمريكية ونظ ار لكون موقع المحكمة في النظام االمريكي هو في قمة الهرم القضائي فتي
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الستتلم والتتتدرب القضتتائي اذ يحتتتم مبتتدأ الستتوابق القضتتائية الت تزام المحتتاكم االدنتتى بأحكتتام المحكمتتة
العليتتا كنتيجتتة واثتتر لحجيتتة احكامهتتا وق ارراتهتتا المطلقتتة عليهتتا ,لكتتن متتن المالحتتظ حاليتتا ان قضتتاة

المحتتاكم االدنتتى يتمتعتتون بقتتدر كبيتتر متتن االستتتقالل فتتي مواجهتتة محتتاكم االستتتئناف بشتتكل عتتام
والمحكمة العليا بشكل خاص ,اذ انهم ال يمتثلون ألحكام المحاكم العليا اال اذا كانت تلك االحكام

توافتتق متتا يميلتتون اليتته متتن احكتتام متتن جنبتته سياستتية فتتي الغالتتب,كمتتا وان حريتتة التصتترف التتتي
يتمتعتتون بهتتا ويمارستتونها تخضتتع لنتتتاب قترار المحكمتتة العليتتا فتتي النهايتتة .والمثتتال االبتترز فتتي هتتذا

الخصتتوص التتذي يجستتد متتدى امتثتتال المحتتاكم االدنتتى ألحكتتام المحكمتتة العليتتا هتتو حكتتم المحكمتتة

الصتتادر عتتام  1358بخصتتوص الفصتتل العنصتتري فتتي المتتدارس,اذ واجهتتت المحكمتتة استتئلة منهتتا

متى يبدأ تنفيذ عدم الفصل العنصرير وكم الوقت الالزم لالنتهاء من التطبيتق الكامتل للفصتل واذ
لم يقدم قضاة المحكمة العليا اجابات محددة على تلك االسئلة مما كان ذلك دافعا للمحاكم االدنى

للمضتي بشتتكل بطتتيء فتتي طريتتق تنفيتتذ منتتع الفصتتل العنصتري

] ,82ص [285-283

] ,50ص [360

 .متتع

ذلك كان للمحكمة العليا توجيه عقوبات معينة في حالة عدم االمتثال لق ارراتها واحكامها كما ذكرنا

سابقا  ,فبالنسبة للقضاة في المحاكم االدنى تعد العقوبتة االكثتر شتيوعا فتي متواجهتهم هتي نقتض
احكامهم فاذ لم يلتزموا بأحكام المحكمتة العليتا وسياستاتها كتان للطترف الخاستر ان يستتأنف الحكتم

فتتي القضتتية ويحصتتل علتتى نقتتض للحكتتم ,ان هتتذه العقوبتتة لهتتا اهميتتة بالغتتة لمتتا لهتتا فتتي كثيتتر متتن
االحيان ان تكون محط تقييم الشعب لألداء القضائي للمحكمة العليا الذي يقيم بعتدد تلتك االحكتام

الناقضة] ,38ص . [378

امتتا فتتي مصتتر تلتتتزم جميتتع المحتتاكم بكافتتة انواعهتتا ودرجاتهتتا بتتالحكم الصتتادر فتتي التتدعوى

الدستتتورية ,وذلتتك متتن ختتالل تجاهتتل التتنص التش تريعي المحكتتوم بعتتدم دستتتوريته اذ ال يجتتوز ألي

محكم تتة ان تعت تتد به تتذا ال تتنص فيم تتا يع تترض عليه تتا م تتن وق تتائع .اس تتتنادا لماج تتاء بالدس تتتور وق تتانون
المحكمة كما ذكرنا سابقا من الزام لجميع السلطات ومنها السلطة القضائية بتنفيذ احكتام المحكمتة

الدستتتورية العليتتا كتتاثر للحجيتتة المطلقتتة ألحكامهتتا ,وعليتته اذا كانتتت التتدعوى االصتتلية فتتي ح تتوزة
المحكمة الدستورية بصورة ابتدائية كان على محاكم االستئناف والنقض بجانب محكمة اول درجة

التقيد بالحكم ,كما واذا صدر الحكم بعدم الدستورية ال يجوز لمحكمة النزاع ان تقبل الدفع من اي
خصم بعدم الدستورية مرة اخرى او تحيله بنفسها مرة ثانية الى المحكمة الدستورية العليا

[ ] ,63ص [640

] ,23ص 66

] ,35ص . [330-347

اما في العراق كمتا ذكرنتا ستابقا المتادة( )38متن دستتور جمهوريتة العتراق لعتام  3005النافتذ
نصت ان ق اررات المحكمة االتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ومنها السلطة القضائية ,اذ
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يتوج تتب عل تتى المح تتاكم ف تتي النظ تتام القض تتائي الع تتادي او االداري االلتت تزام بتنفي تتذ احك تتام المحكم تتة
االتحاديتتة العليتتا م تتن ختتالل االمتنتتاع ع تتن تنفيتتذ التشت تريع المحكتتوم بعتتدم دس تتتوريته كتتاثر للحجي تتة

المطلقة ألحكام المحكمة االتحادية العليا] ,50ص . [368
ثانيا-اثر الحجية المطلقة على الكافة:

فتتي الواليتتات المتحتتدة االمريكيتتة تناولنتتا ستتابقا اثتتر الحجيتتة المطلقتتة ألحكتتام المحكمتتة العليتتا

االمريكيتتة علتتى الستتلطات الثالثتتة الستتلطة التش تريعية والتنفيذيتتة والقضتتائية ,امتتا اثتتر هتتذه الحجيتتة

المطلقتتة علتتى الكافتتة متتن اشتتخاص طبيعيتتين اعتبتتاريين فتتان لتته اثتتر ملتتزم للكافتتة متتن ختتالل الت ازمهم
بعتتدم التتدفع بعتتدم الدستتتورية او اللجتتوء التتى القضتتاء عتتن طريتتق اوامتتر المنتتع او اصتتدار االحكتتام

التقريريتتة مستتتقبال بشتتأن قتتانون ستتبق وان حكمتتت المحكمتتة العليتتا االمريكيتتة بعتتدم دستتتوريته ,الن
حكتتم المحكمتتة يعتتد ستتابقة قضتتائية يوجتتب وفقتتا لمبتتدأ الستوابق القضتتائية المعمتتول بتته فتتي الوالي تات

المتحدة االمريكية التزام المحاكم االخرى بعدم نظر الدعاوي التي تم الدفع فيها من قبل الخصماء

من االفراد بقانون حكم عليه بعدم الدستورية

] ,64ص[ 13

]  ,32ص [338

امتتا فتتي مصتتر -متتر علينتتا ستتابقا -ان الحكتتم الصتتادر متتن المحكمتتة الدستتتورية العليتتا بعتتدم

الدستتتورية او ب ترفض التتدعوى او بتقريتتر تفستتير معتتين لتتنص دستتتوري وفقتتا لتتنص الدستتتور وقتتانون
المحكمة هو الزام السلطات العامة بتنفيذ تلك االحكام والق اررات كاثر للحجية المطلقة لها .اما اثر

ذلك على الكافة من االفراد يتمثل ايضا بإلزامهم بتنفيذها من خالل عدم جواز اللجوء الى القضاء

الدستوري في المستقبل بخصوص تشريع حكم بعتدم دستتوريته او التدفع بته فتي مناستبة معينتة بعتد
ذلك للمطالبة بحق تضمنه ذلك التشريع المحكوم بعدم دستوريته ,او الدفع بعتدم دستتورية نتص تتم
الحكتتم عليتته بعتتدم الدستتتورية والتتذي البتتد لمحكمتتة الموضتتوع عتتدم قبتتول هكتتذا دفتتوع امتثتتاال للحكتتم

الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذي يتوجب على المحكمة الدستورية رد الدفع اذا ما احيتل
اليها

] ,63ص [715

] ,81ص . [614

اما في العراق نصت المادة ( )38من الدستتور علتى ان ( قت اررات المحكمتة االتحاديتة العليتا

باتتتة وملزمتتة للستتلطات كافتتة) وهتتو نتتص ال يعتترف منتته قصتتد المشتترع هتتل كتتان يريتتد حصتتر االلتزام
للسلطات العامة بأحكام وق اررات المحكمة االتحادية العليا فقتط كتاثر للحجيتة المطلقتة ألحكامهتا ام
انه يقصد ضمنا الزام الكافة من االفراد وهو نص غامض وهناك راي يقتول ان المشترع اورد كلمتة

(كافة) ولم يرد كلمة(جميتع) اذ لتو اراد ان يقصتر معنتى االلتزام علتى الستلطات العامتة دون غيرهتا
ألتى بلفظ (جميع الستلطات) لكنته قتال ملتزم للستلطات كافتة ممتا يفهتم منته التزام الكافتة متن االفتراد
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بأحكام وق اررات المحكمة كونهم هم من تقع عليهم اثر تلك االحكتام والقت اررات التتي تفترض التزامهم

به تتا م تتن خ تتالل ع تتدم ال تتدفع ام تتام المحكم تتة او مح تتاكم الموض تتوع ح تتول ق تتانون حكم تتت المحكم تتة

االتحادية العليا بعدم دستوريته او المطالبة بحقوق في قانون حكم بعدم دستوريته امام اي محكمتة
اختترى والتتتي يفتتترض علتتى جميتتع المحتتاكم رد هكتتذا دفتتوع متتن االف تراد اذ متتا كانتتت تتنتتاول مستتائل
تقررها تشريعات حكم عليها بعدم الدستورية

] ,50ص [371-370

] ,31ص . [265

ويتترى الباحتتث ان علتتى المشتترع الع ارقتتي اي تراد نتتص ص تريح بتتذلك يرفتتع كتتل لتتبس وغمتتوض

يش تتوب ال تتنص الدس تتتوري حتت تتى يك تتون ذل تتك ال تتنص احت تتد الض تتمانات الدس تتتورية الواض تتحة ال ت تزام
الستتلطات العامتتة فتتي الدولتتة والكافتتة متتن االف تراد بشتتكل يضتتمن تطبيتتق احكتتام وق ت اررات المحكمتتة
االتحادية العليا بمجرد صدورها.

الخاتمة

بعد االنتهاء من موضوع البحث فقد تم التوصل إلى عدد من النتائج والمقترحات التي نراها

ضرورية استكمال البحث.

اوال -النتائج:

 -1ان االثر الموضوعي لنفاذ احكام القضاء الدستوري في مواجهة التشريع يختلف من دوله الى

اخرى ,في دول رقابة االمتناع كما في الواليات المتحدة االمريكية يكون االثر بامتناع
المحاكم جميعا عن تطبيق التشريع المخالف للدستور ,بينما في دول رقابة االلغاء كما في

مصر والعراق كان االثر في مصر الغاء قوة نفاذ التشريع المخالف للدستور ,اما في العراق

كان االثر المترتب هو الغاء القانون استنادا الى نص الدستور في المادة ( )12والمادة()8

في قانون المحكمة .

 -3كما وان هناك الغاء كلي وجزئي اذ درجت تطبيقات المحكمة االتحادية العليا ان االلغاء

الجزئي ال ياثر على االجزاء السليمة ,الذي هو نفس اتجاه المحكمة العليا االمريكية

والمحكمة الدستورية العليا المصرية.

 -2اختالف مدى حجية احكام القضاء الدستوري كاثر موضوعي للنفاذ في مواجهة المخاطبين,

اذ تكتسب في المسائل الدستورية الحجية المطلقة والتي تلزم الجميع من السلطات العامة

والكافة  ,بينما في المسائل غير الدستورية تكتسب حجية نسبية تقتصر على طرفي النزاع

بااللتزام بالحكم الصادر ,اذ نجد ان المشرع العراقي قد اغفل النص عليها بشكل صريح

عكس ما فعل نظيره المصري الذي ذكره في المادة ( )135من الدستور.
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 -8ان اثر الحجية المطلقة كاثر موضوعي لنفاذ احكام وق اررات المحكمة االتحادية العليا تجاه
المخاطبين يتمثل بااللتزام بتنفيذ تلك االحكام والق اررات من قبل السلطات العامة واالفراد على

حد سواء استنادا لنص المادة( )38من دستور العراق .اذ يالحظ وبالرغم من وجود ضمانات

لتنفيذ تلك االحكام والق اررات في قانون التنفيذ وقانون العقوبات اال انها غير كافية الزام

السلطات العامة وخاصة السلطة التشريعية وواقع الحال خير شاهد على تأخير التنفيذ من

قبل جميع السلطات.
ثانيا-المقترحات:

 -1نقترح على المشرع العراقي تضمين النص الدستوري مادة تذكر بشكل صريح االثر
الموضوعي لنفاذ الحكم الصادر من المحكمة االتحادية العليا المتضمن الغاء النصوص

القانونية المخالفة للدستور وفق سياق مواد المحكمة االتحادية العليا المذكورة في الدستور.

 -3نقترح على المشرع العراقي تضمين النص الدستوري مادة تذكر مدى حجية احكام وق اررات
المحكمة االتحادية العليا سواء في المسائل الدستورية وغير الدستورية وبشكل صريح يزيل

اللبس والغموض عنها.

 -2نقترح على المشرع الدستوري والقانوني العراقي تضمين مواد تذكر وبشكل صارح وجوب
تنفيذ السلطات العامة وخاصة السلطة التشريعية ,وخالل مدة محددة ال تقبل التأخير ,من

خالل جزاءات رادعة بحق من يخالفها من اي مساول من السلطات العامة.

 -8نقترح على المشرع الدستوري العراقي تعديل نص المادة( )38بالشكل االتي(ق اررات المحكمة
االتحادية العليا باتة وملزمة لجميع السلطات العامة والكافة من االفراد).
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Abstract
The subject of the objective impact of the enforcement of constitutional
judicial rulings is important issues related to determining the starting
point for the provisions of this type of judiciary, which aims to protect the
constitutional texts from being violated in support of the principle of
constitutional legitimacy and the principle of control over the
constitutionality of laws. They are the mainstay of the violation of the
provisions of the constitutional document, which represents the top of the
legal hierarchy in the legal state. This effect will be addressed in the face
of the legislation governed after its constitutionality and in the face of the
speakers in the countries in question, some of which are based on the
decentralization of the system, the control of abstention, as in the United
States, and the centrality of the system based on the control of abolition,
as in Egypt and Iraq.
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