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دور القضاء الدستوري في حماية حقوق االنسان في التشريعين االردني و العراقي
(دراسة مقارنة)
إعداد
مروة مطاع قحطان العامري
اشراف
الدكتور محمد عمي الشباطات
الممخص
ىدفت الدراسة الحالية الى التعرؼ الى مفيكـ القضاء الدستكرم في مجاؿ حماية حقكؽ
االنساف ،كالتعرؼ عمى احكاـ المحاكـ الدستكرية التي تؤثر عمى حقكؽ االنساف كمف ثـ الكشؼ
عف دكر المحمكة الدستكرية لضمانات حقكؽ االنساف في المممكة االردنية الياشمية كالمحكمة
االتحادية في جميكرية العراؽ .كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،كالمتضمف :تحميؿ
مضمكف النصكص الدستكرية كالتفاقيات كالمعاىدات الدكلية التي تتعمؽ بحقكؽ االفراد االساسية،
كما استخدمت الدراسة ايضان المنيج التاريخي لمكشؼ عف الشكاىد كاألحداث التي شيدىا الصعيد
الدكلي في التعارض ما بيف القضاء الدستكرم كحقكؽ االفراد االساسية لمكشؼ عف تأثير القضاء
الدستكرم عمى حقكؽ االفراد االساسية ،كبياف أبرز الحقكؽ تأث انر بالقضاء الدستكرم.
كتكصمت الدراسة الى عدة نتائج مف اىميا اف قد ساىمت المحكمة الدستكرية االردنية في
ترسيخ حقكؽ االنساف ،كما اف المشرع العراقي عالج مف خبلؿ القانكف الدستكرم حقكؽ االنساف

ي

الحؽ في الحياة كاالمف ،كقدعكس الدستكر العراقي الحقكؽ كالحريات في ظؿ صكرة الدكلة القانكنية
اك شرعية الدكلة بمدل التزاميا بالدستكر كالقكانيف االساسية النافذة كالتي البد مف اف تككف متضمنة
لمجمكعة مف الحقكؽ كالحريات االساسية لؤلفراد مع ضماف احتراـ ىذه الحقكؽ كالحريات.
كاستطاعت الباحثة الخركج بالتكصيات مف اىميا اف الرغـ اف المحكمة الدستكرية االردنية
كالمحكمة االتحادية العميا العراقية ،قد اىتمتا بحقكؽ االنساف في التشريعات كاالحكاـ ،اال اف ىنالؾ
بعض الثغرات الناتجة عف مستجدات العكلمة كما نتج عنو مف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي ،كما اف
ىنالؾ ضركرة مكائمة التشريعات المطبقة مف قبؿ المحكمة الدستكرية االردنية كالمحكمة االتحادية
العميا العراقية ،بحيث تنسجـ مع معطيات المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ االنساف الصادرة عف االمـ
المتحدة.
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Abstract
The present study aimed to identify the concept of constitutional justice in the
field of human rights protection, and to identify the constitutional courts that affect
human rights and thus reveal the role of constitutional monarchy for the guarantees of
human rights in the Hashemite Kingdom of Jordan and Federal Court of the Republic of
Iraq. The study also used the historical method to uncover the evidence and events that
occurred at the international level in the conflict between the constitutional judiciary
and the rights of basic individuals to detect the impact of the judiciary. Constitutional
rights of basic individuals, and a statement of the most important rights affected by the
constitutional judiciary.
The study reached several results, the most important of which was that the
Jordanian Constitutional Court contributed to the establishment of human rights. The
Iraqi legislator also dealt with human rights with the right to life and security. The Iraqi
constitution reflected the rights and freedoms under the image of the legal state or the
legitimacy of the state. And fundamental laws in force which must be included in a set

ل

of fundamental rights and freedoms of individuals while ensuring respect for these
rights and freedoms.
The researcher was able to come out with the recommendations, the most
important of which is that although the Jordanian Constitutional Court and the Supreme
Federal Court of Iraq have taken care of human rights in legislation and provisions,
there are some gaps resulting from the developments of globalization and the resulting
means of social communication. Before the Jordanian Constitutional Court and the
Supreme Federal Court of Iraq, in line with the data of international human rights
instruments issued by the United Nations.
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الفصل األول
كسيتـ مف خبلؿ ىذا الفصؿ تكضيح المشكمة الرئيسية لمدراسة ،أسئمة الدراسة ،كمف ثـ أىمية
الدراسة كاليدؼ منيا ،يضاؼ إلى ذلؾ المنيجية المتبعة في الدراسة ،أدبيات الدراسة ممثمة
بالدراسات السابقة ،حدكد الدراسة ،مصطمحات الدراسة كأخي انر اإلطار النظرم.

المقدمة
أثار القضاء الدستكرم جدالن فقييان كقانكنيان كبي انر بشأف مدل أىمية النصكص الدستكرية،
حيث تشكؿ الحقكؽ كالحريات األساسية المنصكص عمييا في صمب الدستكر أحدل المرتكزات
األساسية في مفيكـ الدكلة القانكنية في النظـ الدستكرية المقارنة ،فحقكؽ اإلنساف ليا مكانتيا الكبيرة
إف الجمعية العامة اعتمدت اإلعبلف العالمي لحقكؽ
في المجتمع كالقانكف الدكلي ،إذ ما عممناٌ :
اإلنساف في  10كانكف األكؿ /ديسمبر  1948بكصفو المعيار المشترؾ لحقكؽ األنساف الذم
ينبغي أف تستيدفو الشعكب كاألمـ كافة ،كىك يحدد حقكؽ اإلنساف األساسية التي يتعيف حمايتيا
عالميان .إذ يشكؿ اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف جنبان إلى جنب مع العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية
كالسياسية كبركتككليو االختياريف كالعيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية أك ما
يسمى بػػ( :الشرعة الدكلية لحقكؽ اإلنساف) ،كما تشكؿ حقكؽ اإلنساف األساس المشترؾ لجميع
سياسات كبرامج األمـ المتحدة في المجاالت الرئيسة لمسبلـ كاألمف كالتنمية كالمساعدات اإلنسانية،
فإف كؿ مف منظكمة األمـ المتحدة كالككالة
كالشؤكف االقتصادية كاالجتماعية؛ كنتيجة لذلؾٌ ،
المتخصصة تيشاركاف إلى حد ما في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف ،لذا البد مف سمكؾ نزيو لمقضاء
الدستكرم.
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إف مبدأ االلتزاـ بحماية حقكؽ اإلنساف األساسية يسمك عمى مبدأ االلتزاـ بمراعاة األنظمة
كالق اررات الدستكرية ،كما نصت (ـ )2مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى حؽ تمتع اإلنساف
بالحريات كالحقكؽ كافة المنصكصة فيو( :كحؽ الحياة كالحرية كسبلمة شخصو) ،مع ضركرة عدـ
التمييز ما بيف البشر حسب العنصر أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك حتى الرأم سكاء
أكاف ذلؾ الرأم سياسيان أـ غير سياسي ،فضبلن عمى ضركرة عدـ التفريؽ ما بيف األفراد حسب
تجنب إساءة معاممة اآلخريف.
األصؿ الكطني أك االجتماعي أك حتى الثركة أك المكلد ،مع مراعاة ٌ
كما أشارت (ـ )7منو إلى أف الناس جميعان سكاسية قبالة القانكف بما في ذلؾ :تكفير الحماية ليـ
عف طريقو مف دكف تمييز ،حيث ىناؾ مجمكعة مف االنتياكات كالقيكد التي يتـ ممارستيا في
صمب الدستكر مف قبؿ السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ،حيث أف األمر يتطمب كجكد جية تشكؿ
حائطان يمنع أم مساس بحقكؽ كحريات األفراد مف قبؿ السمطات .كعميو يستكجب انسجاـ
التشريعات كافة في القضاء الدستكرم لحماية الحقكؽ كالحريات لؤلفراد مف خبلؿ ممارسة الرقابة
عمى القضاء الدستكرم.

مشكمة الدراسة وأسئمتها:
تتبمكر مشكمة الدراسة مف خبلؿ إثارتيا لمكضكع في غاية الحساسية ،حيث ييتـ العالـ قاطبةن
في الكقت الحالي بمكضكع حقكؽ اإلنساف ،كحماية حقكؽ اإلنساف ممثمةن بحقكؽ األفراد كالجماعات
عمى حد سكاء بحاجة إلى مف يحمييا كيحافظ عمييا كيرسخيا ،كمف باب أكلى أف يتـ ذلؾ
دستكريان ،بحيث تككف ىناؾ جية رسمية تتبنى ىذا المكضكع مف خبلؿ ركح النص الدستكرم الذم
و
مخالؼ ليذه الحقكؽ لحماية األفراد مف
ال يكتفي بالمحافظة عمى ىذه الحقكؽ ،بؿ كيعاقب كؿ
االنتياكات.
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فضبل عف أف تككف اإلجراءات المتبعة في الرقابة عمى دستكرية القكانيف عائقان بشكؿ يحكؿ
دكف لجكء األفراد إلى القضاء الدستكرم ،كمف خبلؿ ذلؾ كحيث أف الدراسة ىي دراسة مقارنة
تقتصر عمى األردف كالعراؽ ،يبرز السؤاؿ الرئيسي لمدراسة عمى النحك التالي:
مػ ػ ػػا ىػ ػ ػػك دكر القضػ ػ ػػاء الدسػ ػ ػػتكرم فػ ػ ػػي حمايػ ػ ػػة حقػ ػ ػػكؽ اإلنسػ ػ ػػاف فػ ػ ػػي التش ػ ػ ػريعيف األردنػ ػ ػػي
كالعراقي؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 -1ما مدل مساىمة النصكص الدستكرية في ضماف حماية حقكؽ اإلنساف في التشريع األردني؟
 -2ما مدل مساىمة النصكص الدستكرية في ضماف حماية حقكؽ اإلنساف في التشريع العراقي؟
 -3ما ىك دكر المحكمة الدستكرية األردنية فيما يخص حقكؽ اإلنساف ؟
 -4ما ىك دكر المحكمة االتحادية العميا العراقية فيما يخص حقكؽ اإلنساف؟

أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أىميتيا مف حيث أنيا تناقش مكضكعان ذك أىمية مطمقة ،فحقكؽ اإلنساف
كأفراد كجماعات ،ىي مف أسمى الغايات ،كمف ابرز المكاضيع التي تناقش عمى المستكل المحمي
كاإلقميمي كالدكلي ،كخصكصان كاف تصنيؼ الدكؿ عالميان في الكقت الحاضر اصبح يستند إلى مدل
محافظة تشريعات ىذه الدكؿ عمى حقكؽ اإلنساف ،كالجدية في تطبيؽ ىذه التشريعات كتنفيذىا،
كعكدة عمى ذم بدء كفقان لمعنكاف البارز لؤلطركحة فاف األىمية الفضمى تتجمى في حيثيات تنفيذ
"القضاء الدستكرم لحقكؽ اإلنساف األساسية كحمايتيا".
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أهـداف الدراسـة:
ستسعى الدراسة إلى بياف كتكضيح دكر القضاء الدستكرم في حماية حقكؽ اإلنساف في التشريعيف
األردني كالعراقي ،مف خبلؿ استدراؾ األىداؼ التالية:
 -1بياف مدل مساىمة النصكص الدستكرية في ضماف حماية حقكؽ اإلنساف في التشريع األردني.
 -2تكضيح مساىمة النصكص الدستكرية في ضماف حماية حقكؽ اإلنساف في التشريع العراقي.
 -3بياف دكر المحكمة الدستكرية األردنية فيما يخص حقكؽ اإلنساف.
 -4تكضيح دكر المحكمة االتحادية العميا العراقية فيما يخص حقكؽ اإلنساف.

منهـجـية الدراسة:
تستخدـ الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كالمتضمف :تحميؿ مضمكف النصكص الدستكرية
ك االتفاقيات ك المعاىدات الدكلية التي تتعمؽ بحقكؽ االفراد االساسية ،كما استخدمت الدراسة ايضان
المنيج التاريخي لمكشؼ عف الشكاىد كاألحداث التي شيدىا الصعيد الدكلي في التعارض ما بيف
القضاء الدستكرم كحقكؽ االفراد االساسية لمكشؼ عف تأثير القضاء الدستكرم عمى حقكؽ االفراد
االساسية ،كبياف أبرز الحقكؽ تأث انر بالقضاء الدستكرم.
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الدراسات السابقة:
دراسة الحسبان( )9116بعنوان الحماية الدستورية لمحقوق والحريات األساسية عن طريق
الدعوى الدستورية االحتياطية في النظم الدستورية المقارنة وخاصة في النظام اإلسباني ..
1تعرض الباحث في ىذه الدراسة إلى مكضكع تعريؼ الدعكل االحتياطية ككسيمة لحماية الحقكؽ
كالحريات الفردية ،كأجراءىا في بعض األنظمة الدستكرية لحماية حقكقيـ كحرياتيـ مباشرة عف
طريؽ الدعكل .كتميزت دراسة الباحثة عف الباحث بأنيا سكؼ تقكـ بدراسة دكر القضاء الدستكرم
ككيؼ يتـ ضماف حقكؽ األفراد مف خبلؿ النصكص الدستكرية المقارنة.
دراسة الحناينة والوريكات ( )2013بعنوان دور المحكمة الدستورية في تعزيز مهام القضاء
دراسة مقارنة ،األردن ومصر 2.تناكؿ الباحثاف مكضكع دكر المحكمة الدستكرية في كؿ مف األردف
كمصر مف حيث كيفية تشكيميما كاختصاصاتيما ،كخاصة الرقابة عمى دستكرية القكانيف ،كقد كانت
الدراسة كصفية لكيفية تشكؿ تمؾ المحاكـ ،كأىـ االختصاصات التي تمارسيا ،دكف التعرض إلى
مكضكع الحقكؽ كالحريات .كتميزت دراسة الباحثة عف الباحث بأنيا سكؼ تقكـ بدراسة دكر القضاء
الدستكرم ككيؼ يتـ ضماف حقكؽ األفراد مف خبلؿ النصكص الدستكرية المقارنة.

 1الحماية الدستكرية لمحقكؽ كالحريات األساسية عف طريؽ الدعكل الدستكرية االحتياطية في النظـ الدستكرية

الغربية المقارنة كخاصة النظاـ الدستكرم  ...المؤلؼ الرئيسي :الحسباف ،عيد أحمد .المجمد/العدد :ع  .28محكمة:
نعـ .الدكلة :اإلمارات .التاريخ الميبلدم ;)2011( ... 2006 :القضاء الدستكرم طريؽ نحك الديمقراطية :دراسة
في التجارب الدستكرية المقارنة.
 2أسامة الحناينة كمحمد الكريكات ،دكر المحكمة الدستكرية في تعزيز مياـ القضاء دراسة مقارنة (األردف – مصر
دراسات ،عمكـ الشريعة كالقانكف ،المجمٌد ، 40العدد 2013، 1

6

دراسة عواد  ،9107التنظيم القانوني لمقضاء الدستوري دراسة مقارنة رسالة ماجستير ،جامعة
القادسيةـ ،1تناكؿ الباحث التنظيـ القانكني لمقضاء الدستكرم في العراؽ ك الدكؿ المقارنة ك في
القكانيف الصادرة في ظميا المتعمقة بتنظيـ القضاء الدستكرم حيث تناكؿ الباحث ىذا كيفية تنظيـ
القضاء الدستكرم في العراؽ كالدكؿ المقارنة.
كتميزت دراسة الباحثة عف الباحث بأنيا سكؼ تقكـ بدراسة النصكص الدستكرية التي ليا عبلقة
بحماية الحقكؽ كالحريات لؤلفراد.

حدود الدراسة:
الحدود المكانية لمدراسة :ستقتصر الحدكد المكانية لمدراسة حكؿ النصكص الدستكرية التي جاءت
بيا الدساتير المقارنة بيف العراؽ كاألردف.

مصطمحات الدراسة:
القضاء الدستوري:
مجمكعة القكاعد القانكنية التي تبيف شكؿ الحكـ في الدكلة كنظامو ,كتحدد السمطات
األساسية المختمفة فييا ،كتنظـ العبلقة القائمة فيما بيف بعضيا البعض ,أك فيما بينيا كالمكاطنيف
مف خبلؿ ما يتـ االعتراؼ بو مف حقكؽ كحريات ليـ في مكاجية الدكلة(..)2

1ككثر محمد الميدم ، ،التنظيم القانوني لمقضاء الدستوري دراسة مقارنة رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

القادسية

( )2مصطفى محمكد عفيفي ،الكجيز في مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية المعاصرة ،الكتاب
االكؿ،ط،2ص.30
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حقوق األنسان:
مجمكعة مف القكاعد القانكنية التي تيدؼ إلى حماية شخص اإلنساف كأمكالو كتضمف
ممارسة حرياتو" ككذلؾ عرفت بأنيا عمـ يتعمؽ بالشخص السيما اإلنساف الطبيعي الذم يعيش في
ضؿ دكلة ،كالذم يجب اني يستفيد بالحماية القانكنية سكاء عند اتيامو بارتكاب جريمة أك عندما
يككف ضحية النتياؾ ،كذلؾ عف طريؽ تدخؿ القاضي الكطني ،كالمنظمات الدكلية ،كما ينبغي أف
تككف حقكقو خاصة الحؽ في المساكاة متناسقة مع مقتضيات النظاـ العاـ .كتتضمف حقكؽ اإلنساف
الحقكؽ السياسية كاالقتصادية كالحريات المدنية كتيدؼ إلى تحقيؽ العدالة كالمساكاة بيف أبناء
البشر(..)1

االطار النظري:
تتضمف ىذه الدراسة ثبلثة فصكؿ رئيسية باإلضافة إلى فصميف يتعمقاف بمقدمة الدراسة
(الفصؿ األكؿ) نتائجيا كالخاتمة كالتكصيات المتعمقة بيا(الفصؿ الخامس( .حيث تناكلت ىذه
الدراسة في فصميا األكؿ مقدمة عامة كمشكمة الدراسة كأسئمتيا كأىميتيا كأىدافيا كمنيجية الدراسة
كالدراسات السابقة كحدكد الدراسة كمصطمحات الدراسة كاإلطار النظرم لمكضكعيا .بينما خصص
الفصؿ الثاني لمحديث عف مفيكـ القضاء الدستكرم كحقكؽ اإلنساف .ثـ تناكؿ الفصؿ الثالث دكر
النصكص الدستكرية في حماية حقكؽ األفراد األساسية كالكسائؿ المتاحة لحماية ىذه الحقكؽ .كقد
خصص الفصؿ الرابع لبياف دكر المحكمة الدستكرية لضمانات حقكؽ اإلنساف لكؿ مف األردف
كالعراؽ .كأخي انر الفصؿ الخامس كتضمف الحديث عف النتائج كالتكصيات.
( )1خميفة ،د .إبراىيـ احمد ،)2007( ،االلتزاـ الدكلي باحتراـ حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ،دار الجامعة
الجديد ،جامعة اإلسكندرية ،ص.27
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الفصل الثاني
مفهوم القضاء الدستوري وحقوق اإلنسان
يحتمؿ اصطبلح القضاء الدستكرم معنييف :أكليما – عضكم شكمي ،كاآلخر – مكضكعي.
فمف الناحية العضكية أك الشكمية :يقصد بالقضاء الدستكرم المحكمة أك المحاكـ التي خصيا
الدستكر – داخؿ التنظيـ القضائي في الدكلة – مف دكف غيرىا برقابة دستكرية التشريع (قضاء
دستكرم متخصص) .كمف الناحية المكضكعية  :يعني القضاء الدستكرم الفصؿ في المسائؿ
الدستكرية ،كىي المسائؿ التي تثير فكرة تطابؽ التشريع مع الدستكر ،كبيذا المعنى ينصرؼ
االصطبلح إلى القضاء في ىذه المسائؿ سكاء أصدر مف محكمة دستكرية متخصصة أـ مف
محكمة أخرل مف المحاكـ العادية أك اإلدارية أك غيرىا ،كذلؾ طالما تعمؽ ىذا القضاء بالفصؿ في
مسألة دستكرية (قضاء دستكرم غير متخصص) ،مف ىذا المنطمؽ ستتـ دراسة القضاء الدستكرم
في ىذا الفصؿ مف خبلؿ عبلقتو بحقكؽ اإلنساف.

المبحث األول
مفهوم الدستور والقضاء الدستوري
إف الدستكر بقكاعده القانكنية ينشئ المؤسسات كيحدد االختصاصات كبكجو عاـ يقيـ النظاـ
السياسي في الدكلة ،كمف المعمكـ أف النظاـ القانكني في الدكلة يتككف مف مجمكعة مف القكاعد
القانكنية تندرج حسب مكانة الجية التي أصدرتيا كحسب طبيعة اإلجراءات كاألشكاؿ التي صدرت
بيا ،كحيث أف الدستكر ىك الذم ينشئ النظاـ القانكني فأف قكاعده تحتؿ المكانة العميا في ىذا
النظاـ كال يجكز مخالفة ىذه القكاعد سكاء أكاف ذلؾ بعمؿ قانكني أك عمؿ مادم.
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المطمب األول :ماهية الدستور
إف مصطمح (دستور) يعد مف المصطمحات التي استخدمت كما تزاؿ تحتكم في معناىا عدة
دالالت تختمؼ باختبلؼ المستخدـ ليا ،لكف كؿ ىذه الدالالت ال تبتعد عف داللة ذات طبيعة
فمسفية قانكنية ،فقد نككف أماـ دستكر لديف معيف أك دستكر لمنظمة معينة أك حزب معيف كغير
ذلؾ ،كلكف أكثر االستخدامات انتشا انر كشيرة كأىمية لمصطمح الدستكر كانت كال تزاؿ تستخدـ
لمداللة عمى قانكف ذم طبيعة خاصة ضمف النظاـ القانكني لمدكلة يسمى (دستكر الدكلة).

1

تنص الدساتير عمى كجكد ثبلث سمطات تتمثؿ :بالسمطة التنفيذية ،السمطة التشريعية،
كالسمطة القضائية ،حيث تككف السمطة التنفيذية ،مختصة في اإلدارة كاإلجراءات المالية كتنفيذ
القكانيف ،في حيف يككف لمييئة التشريعية سمطة عمى الرقابة كالتشريع ،كالسمطة القضائية ىي الجية
التي تطبؽ القكانيف عف النزاعات المعركضة أماميا.
تقكـ الدساتير عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ،حيث يتـ ترؾ الخطكط
العريضة كرأس تشكيميا كتنظيميا لمقكانيف العادية ،)2(.كتمعب السمطات الثبلث في البمداف الحديثة
ار مختمفة ،كقد تتداخؿ مياميا أحيانان كأحيانان تفشؿ .نتيجة ىذا التداخؿ كالتقاطع بيف مياميا
أدك ان
يؤدم إلى ضعؼ في تكزيع االختصاصات المعتمدة عمى أسس مف أىميا تحسيف األداء الحككمي،
سيادة القانكف ،كحماية الحقكؽ كالحريات.

 1د.منذر الشاكم  ،القانكف الدستكرم (نظرية الدكلة)  ،منشكرات مركز البحكث القانكنية ( ،)3ك ازرة العدؿ ،بغداد،
 ، 1981ص.53
2

اعبلف القاىرة الستقبلؿ القضاء الصادر عف مؤتمر العدالة العربي الثاني – دعـ كتعزيز استقبلؿ القضاء –

المنعقد لمفترة مف /24-21شباط  – 2003 /القاىرة.

11

تقكـ سيادة القانكف عمى حكـ القانكف ،بحيث ال ينتيؾ الدستكر أحكاـ الدستكر ألنو الركيزة
األساسية لمقكانيف كالقكاعد األساسية الكاجب احتراميا في الدكلة ،كىي تحدد شكؿ الدكلة (بسيط
كمركب) .كبالتالي تنظـ عمؿ السمطات العامة في الدكلة ،كحقكؽ األفراد كحرياتيـ ،1كيتـ تحديد
الحقكؽ كالحريات األساسية كفؽ القكاعد القانكنية التي ينشئيا كيحمييا ،كيشمؿ األيدكلكجيات
القائمة عمى القيـ األخبلقية كافة(.)2
ينص الدستكر عمى حماية الضمانات الكافية التي تضمف حماية كاممة لجميع حقكؽ األفراد
كعدـ سماح ألم سمطة بمياجمتيا أك العبث بيا كىذا ما تقكـ بو الرقابة الدستكرية بتكفير الحماية
لحقكؽ األفراد.
تمارس التشريعات في الييئة نكعيف مف الرقابة الدستكرية:
أوالً :ىيئة سياسية تقكـ بالرقابة السياسية ،المختارة مف قبؿ الييئة ،كتعد فرنسا كاحدة مف الدكؿ
الرائدة في مجاؿ السياسية عمى الدستكر.
ثانياً :ىيئة قضائية ،بما في ذلؾ اإللغاء .حيث عيدت السمطة القضائية بمراقبة دستكرية القكانيف
كالمكائح .تقكـ السمطة القضائية بالنظر في القكانيف كالمكائح لمتحقؽ مف تكافقيا مع أحكاـ الدستكر،
كالسيطرة البلحقة إلصدار القكانيف كالمكائح ،كبحكـ الخبرة بالتميز القانكني تتكلى الرقابة القضائية
ميمة رقابة دستكرية القكانيف ،كبما تمتاز بو مف الحياد كاالستقبلؿ باإلضافة لثقة األفراد الكبيرة بيا
لضماف حرياتيـ كاسترداد حقكقيـ بالتقاضي (.)3
 .1عمي خمؼ ادريس االزايدة – بحث حكؿ الرقابة عمى دستكرية القكانيف – كمية الحقكؽ – جامعة مؤتة –
.2013

 .2احمد فتحي سركر – الحماية الدستكرية لمحقكؽ كالحريات – القاىرة دار الشركؽ – ط -2000 – 2ص.35

 .3خالد الزعبي – مبادئ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية – المركز العربي لمخدمات الطبلبية – ط– 1996 -2
ص ،72-69عصاـ عمي الدبس – مراقبة دستكرية األنظمة المستقمة "دراسة مقارنة" – مجمة كمية بغداد لمعمكـ
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استقبلؿ القضاء يتمثؿ باستقبلؿ السمطة بؿ يتعدل ذلؾ ليعني باستقبلؿ كؿ قاض في عممو
بحيث ال تتدخؿ السمطتاف التنفيذية كالتشريعية بالسمطة القضائية ،فبل يتأثر القاضي بأم تأثير
خارجي مف الحككمة أك مف يمثميا ،حيث يتكلى القضاء ممارسة كتنظيـ كافة شؤكنو عف طريؽ
مجمس مف رؤساء الييئات القضائية ،مع تكفير جميع الكسائؿ التي تكفؿ مبدأ استقبلؿ القضاء
كحصانة السمطة القضائية ،كىذا ال يككف إال بعدـ تدخؿ السمطات األخرل بشؤكنو دكف االنفصاؿ
التاـ ،فاستقبلؿ القضاة ال يعني عدـ كجكد عبلقة بيف السمطة القضائية كغيرىا مف السمطات ،بؿ
أف السمطة التشريعية تنظـ عمؿ القضاء مف خبلؿ التشريعات ،كالسمطة التنفيذية تنفيذ القكانيف
كسمطتيا التقديرية مقيدة بذلؾ كبما يتكافؽ مع الحقكؽ كالحريات الخاصة باألفراد التي كفميا
الدستكر.
ىؿ استقبلؿ القضاة غاية أـ كسيمة ،لنقكؿ انو غاية فيذا يعني أف االنفصاؿ الكامؿ كالتحرر
لمقضاة يؤدم إلى تشكيؿ حككمة مستقمة لمقضاة ،أما إذا افترضنا أنو كسيمة لتحقيؽ األىداؼ مف
أىميا سيادة القانكف كحماية الحريات كالحقكؽ ،استنادان لمبدأ فصؿ السمطات الذم نادل بو كبار
الفبلسفة كأبرزىـ مكنتيسكيك كجاف جاؾ ركسك طالبكا بتحديد مياـ كؿ سمطة ،كتمارس استقبلليا
دكف التركيز في يد كاحدة منعان مف االستبداد (.)1
يمثؿ القضاء الدستكرم الجية الحيادية الستقباؿ شكاكم كمظالـ األفراد حيث تـ اإلصرار
عمى استقبللو كسمطة قضائية تحقؽ المساكاة بيف جميع المكاطنيف في حؽ التقاضي أماـ المحاكـ
دكف التمييز بينيـ بسبب جنسيـ أك اصميـ أك عقيدتيـ أك لكنيـ أك آرائيـ الشخصية كدكف اختبلؼ
االقتصادية الجامعة – ع– 2010 – 24ص ،6نعماف احمد الخطيب – الكجيز في النظـ السياسية – عماف – دار
الثقافة  – 2011ص.189- 186

 .1حازـ صادؽ – سمطة رئيس الدكلة بيف النظاميف البرلماني كالرئاسي – القاىرة – دار النيضة – -2009

ص 20كص.852
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في إجراءات التقاضي( ،)1مثبلن (دستكر المممكة األردنية الياشمية لسنة  1952نص في ـ97/
عمى أف القضاة مستقمكف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانكف ،كما نص في ـ 101/الفقرة
( )1عمى المحاكـ مفتكحة لمجميع كمصكنة مف التدخؿ في شؤكنيا).

المطمب الثاني :ماهية القضاء الدستوري
أوال :تعريف القضاء الدستوري :يشير اصطبلح القضاء الدستكرم إلى معنييف:
أوالً :عضوي شكمي ،يقصد بو المحكمة أك المحاكـ التي خصيا الدستكر – داخؿ التنظيـ
القضائي في الدكلة – مف دكف غيرىا برقابة دستكرية التشريع أم (قضاء دستكرم متخصص).
ثانياً :موضوعي :يعني الفصؿ في المسائؿ الدستكرية ،كىي التي تثير فكرة تطابؽ التشريع مع
الدستكر ،كيشمؿ المسائؿ سكاء أصدرت مف المحكمة الدستكرية المتخصصة أك مف محكمة
أخرل مف المحاكـ العادية أك اإلدارية أك غيرىا ،ذلؾ طالما تعمؽ ىذا القضاء بالفصؿ في
مسألة دستكرية (قضاء دستكرم غير متخصص(.))2
كعميو فاف المعنى المكضكعي الصطبلح (القضاء الدستكرم) أكسع نطاقان مف معناه العضكم أك
الشكمي ،بحيث يرتبط كجكد القضاء الدستكرم بكجكد المحاكـ الدستكرية المتخصصة فقط ،أما
القضاء الدستكرم كفقان لممعنى المكضكعي ال يرتبط في كجكده بمثؿ ىذه المحاكـ الدستكرية ،فيك
قائـ مع الفصؿ القضائي في المسائؿ الدستكرية ،بصرؼ النظر عف الجية القضائية التي يصدر

1

عبداهلل محمد المغازم – كفالة حؽ التقاضي "دراسة مقارنة" – رسالة دكتكراه – جامعة القاىرة – كمية الحقكؽ

كالدراسات العميا  -قسـ القانكف العاـ –  – 2015ص.53

 2د .عصمت عبد اهلل الشيخ  ،مدل استقبلؿ القضاء الدستكرم في شأف الرقابة عمى دستكرية التشريعات  ،دار

النيضة العربية  ،القاىرة  ، 2003 ،ص7
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عنيا ىذا القضاء ،القضاء الدستكرم يقكـ عمى أساس تدخؿ جياز قضائي إلصدار حكـ بمدل
تكافؽ أك عدـ تكافؽ تشريع ما مع أحكاـ الدستكر ،كبيذا المنطؽ فإف عممية الرقابة عمى الدستكرية
تدخؿ بصكرة طبيعية في اختصاص القضاء .فما كظيفة القاضي إال تطبيؽ القكانيف عمى ما
يعرض أمامو مف منازعات ،كما الحكـ في دستكرية القانكف مف عدمو إال منازعة يختص القضاء
ببحثيا كىك يفصؿ فييا كفقان لمبدأ تدرج القكاعد القانكنية بمعنى انو إذا كجد أف النص التشريعي
الذم يحتج بو يتعارض مع قاعدة أعمى منو في الدستكر ،فانو ممزـ بإنزاؿ حكـ الدستكر كاستبعاد
تطبيؽ القاعدة المخالفة ،فيذا ىك ما يمميو منطؽ العدالة كالمشركعية (.)1
مميزات رقابة القضاء الدستكرم أىميا الحياد بعيدان عف التيارات السياسية كاألحزاب ،تمتاز
أيضان بكجكد قاض متخصص في تطبيؽ القكانيف يتمتع برؤية قانكنية عميقة ،كدراية قانكنية
دستكرية بحتة( ،)2باإلضافة إلى ضمانات لممتقاضيف تتمثؿ باإلجراءات القضائية المتبعة مثؿ
عبلنية الجمسات كحرية الدفاع كالزاـ القاضي بتسبيب أحكامو بما يحمي المصالح المختمفة في
النزاع المنظكر ،أخي انر اعتمادىا عمى استقبلؿ القضاء كحصانتو ،بالتالي عدـ تدخؿ السمطات
األخرل أك التأثير عمى أحكاميا ،كعدـ إلزاميـ بقبكؿ ما تصدره مف قكانيف كق اررات تخالؼ الدستكر
كتخرج عمى مقتضاه ( .)3فالدستكر يحدد اختصاصات السمطات الحاكمة ،فإذا حدث كاف تجاكزت
المؤسسة التشريعية حدكدىا فإف السمطة القضائية تعد قيدان دستكريان عمييا يقؼ في كجييا ،فما
تصدره الييئة التشريعية قانكنان متجاكزة بو سمطتيا أك ال يسمح بو الدستكر فانو يعد قانكنان باطبلن،

 1 .د .جابر جاد نصار ،األداء التشريعي لمجمس الشعب كالرقابة عمى دستكرية القكانيف في مصر ،دار النيضة
العربية ،القاىرة  ، 1999 ،ص 122

2 .د .طعيمة الجرؼ ،القضاء الدستكرم  ،ط ، 1دار النيضة العربية  ،القاىرة  ، 1993 ،ص ، 100

 3.د .عبد العزيز محمد سالماف ،نظـ الرقابة عمى دستكرية القكانيف ،سعد سمؾ ،القاىرة ،2000 ،ص 59-58
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بالتالي فاف القضاة ليـ أف يعمنكا ىذا البطبلف( .)1فإف جميع القكانيف المخالفة لقكاعد الدستكر تعد
باطمة دكف الحاجة لذكرىا صراحة في صمب الدستكر(.)2
كتعرؼ الباحثة القضاء الدستكرم بأنو "مجمكعة القكاعد القانكنية المستمدة مف أحكاـ المحاكـ في
المجاؿ الدستكرم (.")3
ثانياً :أهمية القضاء الدستوري :أثار مسمى "القضاء الدستكرم" جدالن فقييان كبي انر ،إذ طرح
التساؤؿ أنو كيؼ "لهيئة دستورية" يككف أعضاؤىا منتخبيف مف البرلماف (كليس الشعب) أك
فييـ المعينيف مف السمطة التنفيذية أف تمارس الرقابة عمى عمؿ تشريعي صادر مف ممثميف
منتخبيف مف الشعب ،أم كيؼ ليذه الييئة "غير المنتخبة" أف تمارس رقابة عمى أعماؿ ىيئة
أك ىيئات أخرل منتخبة؟
كىذا التحميؿ أدل إلى التصريح مف قبؿ البرلمانييف ككنيـ ممثمي الشعب كيؼ يتـ مراقبتيـ
مف ىيئة "غير منتخبة" أغمبيـ يمثمكف مجاؿ السياسة أك أكثرية برلمانية أكصمتيـ إلى مكاقعيـ()4؟
لكف رغـ ىذه التساؤالت حكؿ شرعية كجكد "القضاء الدستكرم" ،فإف الكاقع يؤكد كجكده،
فانتقؿ البحث مف "جدكل كجكده" إلى "كيفية التعامؿ معو" كاالستفادة منو إلى أقصى تقدير.
أهمية "القضاء الدستوري" في جممة من النقاط:
أ -تصحيح مكاطف الخمؿ أك اليكة البرلمانية.
.P. 52 ،1942 ،New York ،1 Carr (Robert K.); The supreme Court and Judicial Review.

2 .د .حميد الساعدم  ،مبادئ القانكف الدستكرم كتطكر النظاـ السياسي في العراؽ  ،ص 123

 3.د .ماجد راغب الحمك ،القانكف الدستكرم ،دار المطبكعات الجامعية ،اإلسكندرية ،1997 ،ص.11
4

مازف حسف ،القضاء الدستكرم طريؽ نحك الديمقراطية ،دراسة في التجارب الدستكرية المقارنة ،مجمة الفقو

كالقانكف ،العدد  ،15يناير  ،2014ص.184
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ب -االنتخابات البرلمانية قد تؤدم إلى ظيكر أغمبية برلمانية تسيطر عمى األقمية كتحاكؿ
تمرير القكانيف التي قد تنتيؾ القكاعد الدستكرية لمصمحة المصالح السياسية أك
الحزبية ،فالقكانيف التي تخدـ األغمبية كتتعارض مع الدستكر .بالتالي فإف الحكـ
الدستكرم ىك حماية الديمقراطية كضماف مبدأ سيادة الدستكر.
ت -حماية البرلماف (السمطة التشريعية) مف سيطرة السمطة التنفيذية:
مف ناحية أخرل قد يسف البرلماف أحيانان قكانيف في مجاالت معينة في أطار اختصاصاتو،
كلكف ألسباب ما ،تككف ناقصة أك قاصرة عمى معالجة المكاضيع التي صدرت بشأنيا،
فتأتي السمطة التنفيذية لتكممة ىذا القصكر بإصدارىا جممة مف األنظمة المكممة لمدستكر
بحجة تسيير األمكر .كيحدث أف تككف ىذه التكممة مخالفة لمدستكر ،فيتدخؿ القضاء
الدستكرم لرقابة ىذه األنظمة المكممة حماية لمبرلماف مف جية ،ككقؼ لمسمطة التنفيذية عند
حدكد اختصاصاتيا.
ج -تحسيف مستكل أداء البرلماف:
تعمؿ الرقابة عمى دستكرية القكانيف مف طرؼ القضاء الدستكرم إلى تطكير عمؿ السمطة
التشريعية عف طريؽ إصدار قكانيف تككف متفقة مع الدستكر حتى ال يقع في إحراج أماـ
"القضاء الدستكرم" حيث أف االجتيادات التي يصؿ إلييا القضاء الدستكرم تعتبر مرجع
ألم عمؿ تشريعي (.)1

.

1

عصاـ سميماف ،العبلقة بيف القضاء الدستكرم كالبرلماف ،ص.379
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كيعد القضاء الدستكرم بمثابة مؤسسة ىامة لمراقبة العمؿ التشريعي داخؿ الدكلة لحماية مبدأ سمك
القاعدة الدستكرية .لكف كحماية ألعماؿ المشرع ،فإف أم عمؿ تشريعي دائمان ما يصدر مقترنا
بقرينة "الدستكرية".
كما تعد قرينة الدستكرية أىـ ضمانة يمتمكيا البرلماف (كجية تشريع) نحك الجيات األخرل
في الدكلة ،كتعتبر قرينة الدستكرية ضابطان كأساسان لعمؿ القاضي الدستكرم .حيث أف المشرع
كالقاضي الدستكرم يعمبلف عمى حد سكاء بأريحية تستند إلى أساس أف عمميـ دستكرم ،باعتبار
أف مف يدعي "عدـ الدستكرية" ال بد أف يقدـ المبررات التي يدحض مف خبلليا قرينة "الدستكرية"،
كاال سيتـ الحكـ بالدستكرية ،تجنبان لمكقكع في الخطأ ،ألنو مف السيؿ تصحيح الخطأ في الحكـ
بالدستكرية ،لكنو مف الصعكبة بمكاف تصحيح الخطأ في الحكـ بعد الدستكرية (.)1

.

1

د .عيد أحمد الحسباف ،قرينة الدستكرية كأساس لعمؿ القاضي الدستكرم ،مجمة الشريعة كالقانكف ،اإلمارات

العربية المتحدة ،العدد  ،2011 ،48ص.168-167
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المبحث الثاني
مفهوم ونطاق وشرعية الرقابة الدستورية عمى القوانين من خالل القضاء الدستوري
يتحدد مفيكـ شرعية الرقابة عمى دستكرية القكانيف مف خبلؿ البحث في التطكر التاريخي
لمرقابة عمى دستكرية في األنظمة الدستكرية المقارنة ،لذا سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف نتحدث
بالمطمب األكؿ عف مفيكـ الرقابة عمى دستكرية كنطاقيا ،كمف ثـ سيعمد المطمب الثاني إلى بياف
شرعية ىذه الرقابة كفؽ التطكر التاريخي.

المطمب األول :مفهوم ونطاق الرقابة عمى دستورية القوانين
يمكف لنا البحث في مفيكـ كنطاؽ الرقابة عمى دستكرية القكانيف مف خبلؿ فرعيف ،األكؿ
يستعرض مفيكـ الرقابة عمى دستكرية كالقكانيف ،كالثاني يبيف نطاؽ الرقابة عمى دستكرية القكانيف
كحدكدىا.
الفرع األول :مفهوم الرقابة عمى دستورية القوانين
حاكؿ المكرد تكماس ككؾ ) (Thomas Cookفي كتابو " النظـ" أف يحدد العبلقة بيف
القانكف كالدكلة حيف أشار إلى أف العيد األعظـ قد تضمف عدد مف المبادئ كالقكاعد األساسية التي
ترتبط مباشرة بفكرتي الحؽ كالعدؿ ،كأف الشريعة العامة قد تضمنت بدكرىا مزيدان مف التعبير عف
ىذه المبادئ العميا ،كمف ثـ فإف العيد األعظـ كقكاعد القانكف العاـ تعتبر القانكف األعمى في
الببلد ،كبالتالي تعتبر قيدان عمى سمطة الممؾ البرلماف.

()1

 1.عز الديف الدناصكرم كعبدالحميد الشكاربي ،الدعكل الدستكرية (اإلسكندرية :منشأة المعارؼ،)2002 ،ص .18
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(ككؾ) أشار لكجكد عبلقة بيف الدكلة كالقانكف قائمة عمى سمك القانكف عمى الدكلة باعتباره
قيدان عمى سمطاتيا ،ىذا القيد الذم يفترض كجكد جية ما لمراقبة تعدم السمطة سكاء أكاف البرلماف
أك الممؾ عمى القانكف السامي كىك الدستكر ) ،(1ىذا الفيـ الذم أكرده ككؾ في كتابو النظـ كاشارتو
إلى القيكد عمى سمطة البرلماف كالممؾ ،يعد مف األدبيات اليامة في تحديد اإلطار العاـ لمفيكـ
الرقابة الدستكرية.
كضع القاضي جكف مارشاؿ ) (John Marshalرئيس المحكمة العميا لمكاليات المتحدة
األمريكية في العاـ  1803في القضية المعركفة بػ  Marburyضد  "Madisonبعض المفاصؿ
اليامة في تحديد مفيكـ كماىية الرقابة عمى دستكرية القكانيف ،كفؽ رؤية تقترب كثي انر مما جاء بو
ككؾ ،كقد شاع عمى إثر ىذا القرار نظاـ المراجعة القضائية حسب التعبير األمريكي المكرس في
األنظمة األنجمكسكسكنية ،باستثناء المممكة المتحدة البريطانية

( )2

مف الدكلة كال يجكز أف ينقضيا أك يخالفيا تشريع أك ممارسة.

بذلؾ تعد القكاعد الدستكرية أسمى

()3

مع التطكر التاريخي في األنظمة الدستكرية ،كصفيا الفقو أنيا" تمؾ العممية التي يمكف مف
خبلليا جعؿ أحكاـ القانكف متفقة مع الدستكر ،كىي تستيدؼ صكف الدستكر كحمايتو ،كضماف
()4

احتراـ قكاعده ،كمنيا تمؾ القكاعد المتصمة بالحقكؽ كالحريات العامة.

 .1حاكؿ ككؾ كضع اطار لمرقابة عمى نمط ىذه العبلقة لكنو فشؿ بعدما جاىد أثناء رئاستو لمحكمة الممؾ السيما
في ما عرؼ بقضية الدكتكر بكنياـ في إنقاذ فكرة الرقابة عمى دستكرية القكانيف في النظاـ القانكني اإلنجميزم " ،

المرجع السابؽ ،ص .18

 2.اكليفية دكماىاميؿ كميني إيؼ ،المعجـ الدستكرم  ،ترجمة منصكر القاضي (بيركت  :المؤسسة الجامعية
لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى ،)1996 ،ص .681

 3.الكحيدم ،التطكرات الدستكرية في فمسطيف ،ص .108

 4.مصطفى صالح العماكم ،الرقابة عمى دستكرية القكانيف في مصر كلبناف كاألردف ،رسالة ماجستير (القاىرة:
معيد البحكث كالدراسات العربية،)2000 ،ص .8
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الفرع الثاني :نطاق الرقابة عمى دستورية القوانين
يقكـ مفيكـ الرقابة عمى دستكرية القكانيف عمى فكرة جعؿ أحكاـ القانكف متفقة مع الدستكر،
فإف ذلؾ يثير جممة مف التساؤالت حكؿ نطاؽ ىذه الرقابة ،كأثر ذلؾ عمى قدرة الرقابة الدستكرية في
تشكيؿ حماية جادة لمحقكؽ كالحريات العامة ،كىك ما سنعمؿ عمى بيانو مف خبلؿ استعراض بعض
اإلشكاليات التي تؤثر في نطاؽ الرقابة عمى دستكرية القكانيف كفقا لمتالي:
أ -الرقابة عمى دستكرية القكانيف في ظ ٌؿ الدساتير المرنة:
يرل جانب مف الفقو أف نشكء الرقابة عمى دستكرية القكانيف قد اقتصرت عمى الدكؿ التي
تتبنى الدساتير الجامدة ،ال يمكف بحث الرقابة عمى دستكرية القكانيف في ظؿ دستكر مرف ألنو قابؿ
لمتعديؿ ألحكاـ الدستكر يعني ما قد تضعو السمطة التشريعية تعد فيما خالفت فيو الدستكر بأنيا قد
()1

عدلتو.

ب  -الرقابة عمى دستكرية القكانيف بالنسبة لمعرؼ الدستكرم:
أف الدساتير المكتكبة تستمد قكتيا اإللزامية مف إرادة الييئة التي أصدرتيا ،سكاء أصدرت
بمنحة السمطاف أك بطريقة مباشرة ،حيث تقكـ األمة بكضع دستكرىا بنفسيا كما ىك الحاؿ في
االستفتاء الشعبي ،أك قد بطريقة غير مباشرة كما لك أعدتو جمعية منتخبة مف الشعب

)(2

 ،فإف

آراء الفقياء قد اختمفت بشأف األساس الذم يمكف أف تقكـ عميو القكة الممزمة لمعرؼ في المجاؿ
الدستكرم ،إذ أف القكاعد العرفية ال تمر باإلجراءات كاألشكاؿ التي تمر بيا القكاعد الدستكرية
المكتكبة ،كال تصدرىا جية محددة حتى يقاؿ أف القكاعد العرفية تستمد قكتيا الممزمة مف إرادة تمؾ

1
2

الكحيدم ،التطكرات الدستكرية في فمسطيف.108 ،
عادؿ الحيارم  ،القانكف الدستكرم كالنظاـ الدستكرم (بدكف ناشر).128 ،
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الجية ،كقد ذىب فريؽ إلى اعتبار إرادة الييئات الحاكمة ىي األساس الذم يكمف كراء القكة الممزمة
لمعرؼ ،كما راح فريؽ آخر إلى اعتبار إرادة األمة الضمنية ىي أساس العرؼ الدستكرم

)(1

كيرل الفقيو اإلنجميزم دايسي ) (DICEYأف القكاعد الدستكرية نكعاف ،األكؿ قكاعد قانكنية
ذات صفة قانكنية ممزمة كذلؾ عندما تطبقيا المحاكـ كتعمؿ بيا ،كالثاني عادات دستكرية ال تعدك
ككنيا قكاعد آداب كأخبلؽ ليا قكة سياسية ،كالمحاكـ ال تقاضي عند مخالفتيا
الفقيو جينيؾ )(GENNINGE

()2

في حيف انتقد

ىذا التكجو ،كرأل أف العادات الدستكرية شأنيا شأف القكاعد

األساسية ألم دستكر تستند إلى قبكؿ الجماعة أك مكافقة الرأم العاـ ،ألف مرد الصفة القانكنية
لمدستكر ال تعكد إلى صفة كاضحة ،كانما إلى قبكؿ الجماعة،

)(3

كىذا ما يجعؿ العرؼ الدستكرم

داخبلن في نطاؽ الرقابة عمى دستكرية القكانيف.
كأف امتداد نطاؽ الرقابة الدستكرية عمى دستكرية القكانيف بالنسبة لمعرؼ الدستكرم يشكؿ
ضمانة لمحقكؽ كالحريات العامة ،إذ أف الممارسة الدستكرية التي ترقى لمرتبة العرؼ الدستكرم
يجب أف تككف محؿ نظر مف قبؿ الجية التي تراقب عمى دستكرية القكانيف ،حتى ال يتـ التذرع مف
قبؿ البرلماف أك السمطة العامة بالعرؼ الدستكرم ليدر الحقكؽ كالحريات العامة دكف أية رقابة.
ت  -الرقابة عمى دستكرية القكانيف بالنسبة لمدستكر العرفي:
ىناؾ فرؽ بيف العرؼ الدستكرم كالدستكر العرفي ،حيث يرل جانب مف الفقو أف الدساتير
العرفية تعتبر كليدة تقاليد دكف نص مكتكب ،أما العرؼ الدستكرم فينشأ داخؿ الدكلة المنظمة
بكاسطة دستكر مكتكب ،فالعرؼ الدستكرم ىك غير األعراؼ الدستكرية ،إنو القاعدة القانكنية غير
 .1المرجع سابؽ.134-128 ،

 .2حساف محمد شفيؽ العاني ،األنظمة السياسية كالدستكرية المقارنة (جامعة بغداد.200 )1986 ،
 .3حساف محمد شفيؽ العاني المرجع السابؽ201 ،
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المكتكبة التي تستقر في رأم الدكلة القانكني ،فيعتبرىا ضركرية بعد أف الحظت ممارستيا
الدستكرية،

()1

كىي بذلؾ  -أم الدساتير العرفية – تكتسب ذات القكة اإللزامية لمدساتير المكتكبة،

كبالتالي يمتد نطاؽ الرقابة عمى دستكرية القكانيف إلى مدل مكاءمة التشريعات العادية ليا ،كىذا ما
يشكؿ ضمانة لمحقكؽ كالحريات العامة.
ث  -الرقابة عمى دستكرية القكانيف بالنسبة لمقيـ اإلنسانية العميا:
أف نطاؽ الرقابة عمى دستكرية القكانيف يمتد لمدستكر المكتكب كالعرؼ الدستكرم كالدستكر
العرفي ،فيؿ تقؼ الرقابة الدستكرية إلى الحد الذم يبحث في مدل مكاءمة التشريع لمدساتير
بأنكاعيا فقط؟ أـ أف ىناؾ مجمكعة مف القيـ اإلنسانية العميا التي يجب أف تككف محط رعاية
الرقابة الدستكرية كاف لـ ترد في الدساتير المكتكبة أك في العرفية؟
أف ىذه المسألة ىي مسألة إشكالية كتثير مجمكعة مف المتناقضات حكؿ نظرية السيادة
الشعبية كغيرىا مف النظريات المرتبطة بمفيكـ الدستكر كعبلقتو بالقانكف الطبيعي ،كفي تفسير
العبلقة القائمة بيف" الدساتير المكتكبة المعبرة عف السيادة الكطنية مف جية ،كالدسترة كمجمكعة مف
المثؿ العميا المقيدة لمدكؿ في ممارستيا لصبلحياتيا السيادية.
إذ أف مف الصحيح أف القكاعد القانكنية اآلف تصدر مف خبلؿ التشريع ،إال أف ىذا ال يعني
بأف القانكف ىك فقط ما ينتج عف المشرع ،ىذه الرؤية المحدكدة لمقانكف كتشريع فقط كانت مرتبطة
بالتطكر الذم ط أر عمى األنظمة القانكنية ،خاصة بعد أف طغت نظرية السيادة الشعبية ،بحيث

1

رقية المصدؽ ،القانكف الدستكرم كالمؤسسات السياسية (الدار البيضاء  :دار تكبقاؿ لمنشر ،الجزء األكؿ) 78 ،ػ

.79
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يككف القانكف الصادر عف المشرع – كبالتالي عف ممثمي الشعب  -ىك األسمى في تقرير الشعكب
لمصيرىا ،كتعبي ار عف رضا المحككميف بالخضكع لقانكف شارككا في تحديد معالمو.

()1

ىذه الرؤية المحدكدة لمقانكف كصمت بالكثيريف إلى أف الرقابة الدستكرية تقتصر في ىذه
الحالة عمى قياس مدل مكاءمة التشريع لمقكاعد الدستكرية المكتكبة أك العرفية ،حتى كاف كانت تمؾ
القكاعد الدستكرية مجحفة لمحقكؽ اإلنسانية التي تستمد قكتيا مف طبيعة اإلنساف ذاتو ،فكيؼ يمكف
لنا مف خبلؿ ىذا الفيـ أف نتصكر دكر الرقابة عمى دستكرية القكانيف في حماية الحؽ في الحياة أك
حرية المعتقد في ظؿ كجكد دستكر ينكر ىذه الحقكؽ ،كىؿ تقؼ الرقابة الدستكرية مكقؼ المؤيد
لمتشريع الذم جاء مقيدان ليذه الحقكؽ رغـ اتفاقو مع القكاعد الدستكرية المكتكبة أك العرفية؟
يمكف القكؿ أف الرقابة عمى دستكرية القكانيف كاف كقفت ىذا المكقؼ تككف رقابة مقيدة
لمحقكؽ كفاقدة لمضمكنيا ،حيث ستتحكؿ الرقابة عمى دستكرية القكانيف كفؽ ىذا الفيـ إلى أداة
لتكريس منيج القمع كالتسمط باسـ الدستكر.
كعمى العكس مف ذلؾ ،يمكف لنا أف نتكصؿ إلى كيؼ يمكف لمرقابة عمى دستكرية القكانيف
أف يمتد نطاقيا إلى ما ىك أبعد مف النص التشريعي الجامد ليرقى إلى البحث في مقكمات التشريع
مف حيث مدل مبلءمتو لمحقكؽ اإلنسانية السامية ،كضامنة لمحقكؽ كالحريات العامة ك قائمة في
مجتمع دستكرم ،يؤمف بقيـ الحرية كالعدالة كالحؽ كمبادئ إنسانية سامية ،أكثر مف إيمانو بقدسية
التشريع المكتكب.

1

عاصـ خميؿ ،قانكف التشريع كقانكف الحرية ،ىؿ الديمقراطية بديؿ عف حكـ القانكف (مؤسسة مكاطف ،كتاب قيد

النشر7 ،)2013 ،ص.
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ج  -الرقابة عمى دستكرية القكانيف بالنسبة لمممارسة األخبلقية لمدكلة:
تحاكؿ بعض الدكؿ السيما النامية منيا أف تضمف دساتيرىا الحقكؽ كالحريات العامة التي
أكردىا اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالعيديف الدكلييف ككاجية إعبلمية أك دعاية خارجية
لنظميا السياسية إلخفاء الطبيعة الحقيقية ليا،

()1

كىنا تبدك المشكمة كاضحة كما يرل البعض في

األنظمة الدكتاتكرية التي تقكـ عمى الفكر الشمكلي كعدـ االعتراؼ بأم مؤسسة سكل مؤسسة الدكلة
القمعية كالتسمطية،

()2

حتى كاف جاءت دساتيرىا بمبادئ سامية ،كيرل ىؤالء أف البمداف العربية

تعاني مف فجكة بيف قانكف الدستكر (كما ىك النص في الدستكر المكتكب) كالدستكر الحقيقي ،ذلؾ
أف تمؾ األحكاـ الدستكرية تعاني مف غياب نظاـ ديمكقراطي كنظاـ يحترـ حكـ القانكف ).(3
لذلؾ نجد أف بعض الفقياء أركا بأف الدستكر ال يككف إال في الدكؿ التي تؤمف بفمسفة
كمبادئ المذىب الفردم الحر ،كيقكـ الحكـ فييا عمى أسس ديمكقراطية تكفؿ الحقكؽ كالحريات
()4

الفردية ،كبالتالي ينتفي الدستكر تماما في الدكؿ ذات الحكـ الشمكلي كالمطمؽ.

ىذا كقد ألمح لو جاف لكؾ في بحثو عف الحككمة المدنية حيف أشار إلى أف الحككمة ضركرة
كجكدىا ،إال أنيا بما فييا الممؾ كالبرلماف مسئكلة أماـ الشعب ،كأف سمطاف الحككمة مقيد بالتزاـ

1
2

الركف ،التنظيـ الدستكرم لمحقكؽ كالحريات العامة82 ،

يرل الدكتكر محمد عابد الجابرم " أف السمطة الحاكمة في إشارتو لمدكلة العربية ىي التي أنشأت لنفسيا

المؤسسات التي تحتاج ليا ،كىي التي تغذييا كتجييا ،كتمنحيا السمطة كالنفكذ ،ىذه الدكلة تبتمع المجتمع المدني،
فبل تترؾ مجاالت لقياـ مؤسسات خارج الدكلة ،فكؿ المؤسسات ىي الدكلة األـ " ،الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف،
(منشكرات اليكنسكك.9 ،)2006 ،

3
4

عاصـ خميؿ ،قانكف التشريع كقانكف الحرية.27 ،
حسف مصطفى البحرم ،القانكف الدستكرم ،النظرية العامة (بدكف ناشر ،الطبيعة األكلى.44 ،)2009 ،
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قكاعد الخمؽ كالتقاليد الدستكرية،

()1

كىذا يقكدنا إلى القكؿ أف الدكلة يجب أف تككف أخبلقية في

تعامميا مع الشعب المسؤكلة أمامو ،إذ أف القراءة األخبلقية لمقكاعد الدستكرية فيما يتصؿ بحقكؽ
اإلنساف غير مؤكدة كمتضاربة في بعض األحياف مع القراءة السياسية ليذه القكاعد ،حيث رأل
البعض أف أىمية دكر الرقابة عمى دستكرية القكانيف يكمف في تفسير كفيـ القكاعد األخبلقية
لمدستكر كتأكيدىا (2(،مما يشكؿ ضمانة لمحقكؽ كالحريات العامة ،ليس فقط بمجرد في النص عمييا
في الدساتير ،كانما بضماف أخبلقية الدكلة في ممارستيا تجاه األفراد.
ح  -الرقابة عمى دستكرية القكانيف بالنسبة لمقدمات الدساتير كاعبلنات الحقكؽ:
التجربة الفرنسية تؤكد عمى تكسع نطاؽ الرقابة عمى دستكرية القكانيف إلى مقدمات الدساتير،
حيث اعتبر مجمس الدكلة الفرنسي في حكـ صادر عنو في العاـ 1971أف مقدمة الدستكر تعتبر
جزء مف الدستكر نفسو ،ككذلؾ ىك الحاؿ في الجميكرية المبنانية التي قضى فييا المجمس
الدستكرم في ق ارريو رقـ  97/1ك  9/2الصادر بتاريخ  1997/9/12بأٌف" المبادئ السامية الكاردة
في مقدمة الدستكر تعتبر جزءا ال يتج أر منو كتتمتع بقيمة دستكرية شأنيا في ذلؾ شأف أحكاـ
الدستكر ذاتيا "). (3
كفيما يخص بإعبلنات الحقكؽ ،رأل العميد "دجيي" الذم أف ىذه اإلعبلنات ال تقيد المشرع
العادم فحسب ،بؿ كتقيد المشرع الدستكرم أيضان ،بمعنى أف الرقابة ىنا تمتد إلى الدستكر ذاتو ،في
حيف أف ىناؾ مف سمؾ مسمكا كسطا بيف ىذيف االتجاىيف ،متيمان كمييما بالمغاالة ،كىك ذلؾ
1

جكف لكؾ ،الحككمة المدنية كصمتيا بالعقد االجتماعي لجاف جاؾ ركسك ،ترجمة محمكد شكقي الكياؿ (الشرقية:

مطابع شركة اإلعبلنات).6 ،

2

)Ronald Dworkin, Ffreedoms law (Cambridge: harvad university press, assachuse

page2

3

عاصـ سميماف ،دراسات في القضاء الدستكرم ،تفسير الدستكر( ،بدكف ناشر)440 ،
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المنيج الذم يرل أف إعبلنات الحقكؽ تتمتع بذات القكة التي تتمتع بيا النصكص الدستكرية ،كقد
ناصر ىذا االتجاه الفقيو (أندريو ىكريك).

()1

كىذا يقكد لمقكؿ بأف الرقابة عمى دستكرية القكانيف ال تمتد فقط إلى البحث في مدل مكائمة
نصكص التشريع العادم لمدستكر فحسب ،بؿ تمتد إلى إعبلنات الحقكؽ ،كىذا اتجاه نقره ،السيما
أف إعبلنات الحقكؽ كانت تعتبر جزءان مف النظـ الدستكرية في أكاخر القرف الثامف عشر 2،كىي
تمثؿ نتاجان حيكيان لمثكرات التي كانت تستيدؼ حينيا حماية الحقكؽ كالحريات التي كانت تتعرض
لبلنتياكات ،كجاءت ىذه اإلعبلنات كتعبير صارخ عف رفض الشعب النتياؾ حقكقو كرغبتو لمتمتع
بالحقكؽ كالحريات ،كبالتالي فيي تشابو القكاعد الدستكرية إلى حد بعيد ،كال ضير أف تكتسب ذات
القكة الممزمة ،لما في ذلؾ مف ضمانة أكبر لمحقكؽ كالحريات العامة التي شممتيا ىذه اإلعبلنات.
يتضح مف ذلؾ أف مفيكـ كنطاؽ الرقابة عمى دستكرية القكانيف كاف كاف في معناه الضيؽ
يبدك مفيكما كاضحا كغير ممتبس ،إال أنو يثير مجمكعة مف اإلشكاالت التي استعرضناىا ،كالتي
جعمت مف الرقابة عمى دستكرية القكانيف تعاني مف الطعف في شرعيتيا لفترات طكيمة ،األمر الذم
يستدعي بحثو في المطمب التالي.

1
2

العماكم  ،الرقابة عمى دستكر القكانيف.33 ،
مف ىذه اإلعبلنات ،إعبلف حقكؽ اإلنساف كالمكاطف الذم أصدرتو الثكرة الفرنسية في عاـ  1789كالذم اعتبر

بمثابة مقدمة لمدستكر الفرنسي لسنة  ،1791كعدد كبير مف إعبلنات الحقكؽ التي صدرت بعد نجاح الثكرة
األمريكية كإعبلف كالية فرجينيا لسنة  1776كالذم تأثرت بو كافة الكاليات األمريكية ،كقد اىتـ القانكف الدستكرم

بيذه اإلعبلنات لما ليا أىمية قصكل في تحديد مجمكعة القيـ التي تحكـ النظاـ السياسي كالدستكرم ،كلما مف اثر
في الدساتير التي أخذت عنيا الكثير مف األحكاـ.
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المطمب الثاني :شرعية الرقابة عمى دستورية القوانين
تعرضت الرقابة عمى دستكرية القكانيف إلى انتقادات حادة ،كنقاش كبير حكؿ مدل تأثير ىذه
الرقابة عمى مبادئ راسخة متعددة ،كمبدأ الفصؿ بيف السمطات ،كالسيادة البرلمانية ،كالديمكقراطية،
تباينت االختبلفات في اآلراء حسب النظاـ الدستكرم المتبع.
كلعؿ أىميا نظرية السيادة الشعبية التي اصطدمت بالرقابة عمى دستكرية القكانيف ،حيث
كاجيت الرقابة الدستكرية مقاكمة شديدة مف قبؿ الفقو القانكني باعتبارىا انتياكان لحرمة القانكف الذم
يقره البرلماف المنتخب ديمكقراطيان مف الشعب).(1
كىذا يقكد إلى القكؿ بأف القانكف يعبر عف اإلرادة العامة مف خبلؿ البرلماف الذم ينتخبو
الشعب ،كبالتالي ال يجكز المساس بو ،ألنو نابع مف السيادة الشعبية ،فإذا كاف البرلماف يمثؿ
الشعب كيصدر القكانيف باسمو ،فمف يممؾ حؽ التعقيب عمييا؟ كمف يممؾ حؽ نقض ىذه اإلرادة
الشعبية التي مارسيا الشعب مف خبلؿ ممثميو؟ ككيؼ يمكف ألشخاص أف ينقضكا ىذه اإلرادة التي
تمثؿ جكىر السيادة الشعبية؟

1

عاصـ خميؿ ،دكر الرقابة الدستكرية في تعزيز دكلة القانكف (كرقة غير منشكرة تـ تقديميا في المؤتمر الدكلي

حكؿ المحكمة الدستكرية العميا كالذم نظمتو ك ازرة العدؿ بالتعاكف مع مجمكعة فينيس بتاريخ  26-25تشريف أكؿ
 ،) 2008كيمكف االطبلع حكؿ المزيد مف المسائؿ المرتبطة األزمة الدستكرية ،كالجمكد المؤسسي في النظاـ
السياسي الفمسطيني  ،كعبلقة ذلؾ بالقانكف األساسي الفمسطيني في مقالة الدكتكر عاصـ خميؿ بعنكافBeyond :
the Written Constitution" Constitutional Crisis

of, and the Institutional Deadlock in, the Palestinian political system as Entrenched in

the basic
عمى مكقع:law ،
?http://icon.ocfordjournals.org/content/yuztjDIA full
Keystype=ref&jikey=MLBrVO341/11
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ىذه التخكفات كالتساؤالت التي كاف ليا مشركعيتيا في ذلؾ الحيف ،أدت إلى استبعاد الرقابة
عمى دستكرية القكانيف كالطعف بشرعيتيا في مكاجية اإلرادة العامة كالسيادة الشعبية التي يمثميا
البرلماف ،كربما يككف ىذا ىك السبب الذم دفع الفقو الفرنسي مع بدايات القرف التاسع عشر لتأييد
الرقابة عمى دستكرية القكانيف مف خبلؿ بعض اآلليات التي تبقي تمؾ الرقابة عمى ارتباط مع ممثمي
الشعب ،ذلؾ أف ىذه النظرة التقميدية لمقانكف أدت إلى عدـ االعتراؼ بشرعية الرقابة عمى دستكرية
القكانيف عمى األقؿ في فرنسا كالدكؿ التي اقتبست عنيا نظاميا القانكني ,كلـ يكسر ىذا الطكؽ إال
()1

مع منتصؼ القرف العشريف ،مع نظرة حديثة لمقانكف.

كيمكف القكؿ أف التضاد بيف الرقابة عمى دستكرية القكانيف كالسيادة الشعبية التي يعبر عنيا
البرلماف أدل إلى تناقض جكىرم كبدييي ،كقد أشار العبلمة مالبرج ) (Malbergفي
كتابو) (Contributionعند تطرقو إلى التمييز بيف الدكلة القانكنية كدكلة القانكف ،حيث رأل أف
"ركح دكلة القانكف تتجمى في النص الدستكرم الذم يحدد كبصكرة فكقية كضامنة لحقكؽ المكاطنيف،
كالتي يجب أف تبقى بمرتبة أعمى مف أف تطاليا تعديات المشرع ،ذلؾ أف نظاـ دكلة القانكف نظاـ
ىادؼ ليس فقط لتحديد صبلحيات السمطات اإلدارية ،بؿ أيضا صبلحيات المشرع ).(2
أف ما جاء بو (مالبرج) يدعك إلى تقييد سمطاف المشرع كالحط مف قدسية التشريع بالقدر الذم
ال يسمح لو بانتياؾ الحقكؽ اإلنسانية التي تستمد قكتيا مف الدستكر ،كيتأتى ذلؾ بفرض رقابة عمى
التشريعات مف أجؿ حماية حقكؽ المكاطنيف مف التعديات عمييا ،كقد أسس (مالبرج) ذلؾ عمى أف
جكىر دكلة القانكف ىك النص الدستكرم الذم يسمك عمى التشريع ،كبالتالي فإف ذلؾ سيقكد حتما

1

أميف عاطؼ صميبا  ،دكر القضاء الدستكرم في إرساء دكلة القانكف ،دراسة مقارنة (طرابمس  :المؤسسة الحديثة

2

المرجع السابؽ135 ،

لمكتاب 135 ،)2002
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إلى كجكد ىيئة ما تتكلى المراقبة عمى مدل مكائمة التشريع لمدستكر السامي ،كبالتالي نككف أماـ
أكؿ محصمة دافعة باتجاه االعتراؼ بشرعية الرقابة عمى دستكرية القكانيف.
جاءت نظريات لفبلسفة الذيف كانكا يؤمنكف بقانكف طبيعي يسمك فكؽ سائر القكانيف
الكضعية ،بحيث ال تممؾ أف تخرج عميو عف تمؾ القكانيف  ،فإف ىي خرجت عميو ،عدت خارجة
عمى النامكس الطبيعي ،كال تستطيع أف تمزـ الناس بو إال بالقير كاإلكراه كاإلجبار.
كىذا ما جاء بو (لكرد دينيس لكيد) مف أفكار أدت إلى استخبلص نتيجة كىي "أف ىذا
القانكف األسمى يجب كيمغي القكانيف الفعمية ألم مجتمع معيف حيف يتضح أنيا مخالفة لو ،كليس
ىذا فحسب ،بؿ إف ىذه النتيجة يترتب عمييا جكاز إعفاء الفرد مف كاجبو تجاه الخضكع لمقانكف
الفعمي ،بؿ أنو يممؾ الحؽ الشرعي في التمرد عمى سمطة الدكلة الشرعية )."(1
كيرل بعض الفقياء أف السمك الشكمي لمدستكر يتحقؽ إذا كاف تعديمو يتطمب أشكاالن
كاجراءات خاصة مغايرة لئلجراءات التي ينبغي اتباعيا لتعديؿ القكانيف العادية ،بينما يككف السمك
المكضكعي لجميع أنكاع الدساتير المدكنة كغير المدكنة الجامدة كغير الجامدة ،بينما ال يتحقؽ
السمك الشكمي إال لمدساتير الجامدة.)2(.
بعد أف ما أثاره (مالبرج) كغيره مف نظريات تؤكد سمك النص الدستكرم عمى التشريع العادم
ىي نظريات تتماىى مع نظرية ىرمية التشريع ( تدرج التشريع( كالتي أدت بدكرىا إلى قبكؿ فكرة
الرقابة عمى دستكرية القكانيف كتعزيز شرعيتيا ،ىذه النظرية عرفت أيضا بنظرية التكالد القانكني
كالتي برع بشرحيا الفقيو النمساكم ىانز كمسف ،كمفاد ىذه النظرية بأف القكاعد القانكنية تتخذ في

1
2

يحيى الجمؿ  ،أنظمة الرقابة الدستكرية http://droit.3oloum.org/t1-topic
البحرم ،القانكف الدستكرم220 ،
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البناء القانكني شكؿ طبقات يككف الدستكر في قمتيا ،حيث تستمد القكانيف العادية أساس كجكدىا
كصحتيا مف الدستكر الذم أنشأىا(. (1
ظير جميان المفيكـ الحديث لمقانكف ،بات الحديث عف قيكد عمى سمطاف المشرع ،كانفتحت
أبكاب الرقابة عمى دستكرية القكانيف كآلية حتمية لحماية السمك الدستكرم مف العبث ،كقد رأل
جانب مف الفقو بأف تمؾ األفكار المتصمة بالسمك الدستكرم كانت مف أىـ الركائز التي قادت إلى
قبكؿ فكرة الرقابة الدستكرية ،كأنشاء المحكمة الدستكرية العميا في النمسا ،كالتي أنشئت عاـ
.)2(.1920
كاجيت شرعية الرقابة عمى دستكرية القكانيف كفؽ ىذا الفيـ ،عددان مف االنتقادات منيا التذرع
مرة بالسيادة البرلمانية ،كأخرل انتقاص لديمكقراطية األغمبية ،كاالحتجاج بمبدأ الفصؿ بيف السمطات
مف جية أخرل .كأماـ ىذه االنتقادات ،بدأ المناصركف لمرقابة عمى دستكرية القكانيف بالتصدم لما
يثار مف قبؿ خصكميا لمطعف بشرعيتيا ،حيث أركا أف الرقابة عمى دستكرية القكانيف ال تتعارض
مع الديمكقراطية ،فمفيكـ الديمكقراطية عمى أنيا حكـ الشعب لنفسو مف منطمؽ أف (أم عف طريؽ
ما يسمى بالديمكقراطية المباشرة في الحكـ) لـ يعد يطبؽ في عصرنا الحالي ،كما أف الديمكقراطية
تتخطى الكسائؿ كاآلليات في تطبيقيا ،ألف الديمكقراطية ىي فكرة كىدؼ بحد ذاتيا ،ال يؤطرىا
تطبيؽ مف ىنا أك مف ىناؾ ،فغاية الديمقراطية ىك تكفير الشركط المادية التي تجعؿ اإلنساف قاد نار
()3

عمى التمتع بالحقكؽ المعترؼ بيا.

1

محمد المجذكب ،القانكف الدستكرم كالنظاـ السياسي في لبناف (بيركت :منشكرات الحمبي الحقكقية،2002 ،

الطبعة الرابعة) ،ص .81

2
3

يحيى الجمؿ ،انظمة الرقابة الدستكريةhttp://droit-topic1oloum.org/t3 ،
خميؿ ،دكر الرقابة الدستكرية في تعزيز دكلة القانكف ،ص .12
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كقد رأل بعض الفقياء في سياؽ الدفاع عف الرقابة الدستكرية بأف الديمكقراطية ىي قبؿ كؿ
شيء تعني دكلة القانكف ،كاليدؼ مف ذلؾ ىك ليس إطبلؽ الحريات كحؽ االقتراع فحسب ،بؿ
()1

كاعتبار السمطة مشكمة مف المكاطنيف،

كىذا يعني أف الديمكقراطية بيذا المفيكـ ال تتعارض مع

إرادة األمة التي ترعاىا الرقابة الدستكرية المنبثقة عف الدساتير التي كضعتيا األمة.
كىنا يستميـ الباحث قكؿ (مكنتسكيك) في كتابو" ركح الشرائع "في تكصيفو لمديمكقراطية حيف
قاؿ "،إذا كانت السمطة ذات السيادة في الجميكرية في قبضة الشعب جممة سمي ىذا ديمكقراطية،
إذا كانت السمطة ذات السيادة في قبضة فريؽ مف الشعب سمي ىذا أرستكقراطية )2(" ،كىذا ما
يشير كفؽ ما نرل إلى أف الديمكقراطية ال تعني أف تتفرد األكثرية في سف ما تراه مف التشريعات،
كانما يجب أف تككف الديمكقراطية منضبطة في إرادة األمة التي يعبر عف الدستكر كترعاىا الرقابة
عمى دستكرية القكانيف ،كالتي ينبغي أف تحمي حقكؽ األقمية مف تعسؼ األكثرية البرلمانية.
كأما فيما يتعمؽ بما ساقو المعارضكف لمرقابة الدستكرية مف القكؿ بأف الرقابة القضائية عمى
دستكرية القكانيف تتعارض مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات ،كتتجاكز إرادة األمة التي يمثميا البرلماف،
فقد كاف الرد مف قبؿ المناصركف لمرقابة عمى دستكرية القكانيف أف المفيكـ الجديد لمفصؿ بيف
السمطات يتجاكز الفصؿ الجامد بمعنى االستقبللية كالتخصص إلى مفيكـ مرف يقكـ عمى التعاكف
كالرقابة المتبادلة ،كما أف القاضي عند رفضو تطبيؽ القانكف فيك ال يقكـ بذلؾ اعتباطان ،بؿ في
ليغمبيا عمى قاعدة أدنى ،كما أف
سبيؿ تطبيؽ قاعدة أسمى ،ضمف مفيكـ ىرمية التشريعاتٌ ،

1

سعيد بك الشعير ،القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية المقارنة (الجزائر :ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزء الثاني

 ،الطبعة الرابعة)157 ،

2

مكنتسيكك ،ركح الشرائع ،ترجمة عادؿ زعيتر بتاريخ  ،1953مراجعة جكرؾ الكفكرم كادمكف رباط ،المجنة الدكلية

لمترجمة الركائع في بيركت (مصر  :دار المعارؼ ،الجزء األكؿ).21 ،
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الدستكر يعبر عف إرادة األمة العميا ،كبالتالي فإف الرقابة عمى دستكرية القكانيف ىي إعبلء ليا
()1

كليس انتقاصان منيا.

كاذا كاف بعض المعارضيف لمرقابة عمى دستكرية القكانيف قد عابكا إسناد الرقابة عمى
دستكرية إلى ىيئة محددة بعينيا ،بما يجعؿ مف ىذه الييئة السمطة العميا في الدكلة ،فإف المؤيديف
ليذه الرقابة أركا أف ىذا القكؿ ال يشكؿ أية خطكرة ما دامت ىذ الييئة تستند أكثر مف غيرىا مف
السمطات إلى إرادة األمة التي عبرت عنيا السمطة التأسيسية لمدستكر.

()2

بما أف أكؿ الدساتير المكتكبة التي كضعت قد جعمت مف الدستكر أداة لحماية الحرية
()3

كضماف لحقكؽ المكاطف التي ال يجكز أف تمسيا يد المشرع،

فإف الدستكر قد كضع آلية محددة

لضماف ىذه الحقكؽ ،كبذلؾ تككف السمطات التي أنشأىا الدستكر كمنيا مؤسسة الرقابة الدستكرية
أداة لضماف حقكؽ الشعب ،كتحقيقا لمرسالة الحقيقية التي تتكخاىا األمة مف دستكرىا.
كىنا يبدك كاضحان كيؼ يككف لمرقابة عمى دستكرية القكانيف شرعية تتجاكز حدكد المفاىيـ
التقميدية لمقانكف كالديمكقراطية كالفصؿ بيف السمطات ،ىذه الشرعية التي باتت تعبر عف إرادة األمة
ككسيمة لحمايتيا مف عبث األكثرية كتسمطيا كتجاكزىا لحدكد النص الدستكرم الذم كضع لحماية
حقكؽ األفراد كحرياتيـ ,تحقيقان لمبدأ المساكاة إذ أنو ال يستقيـ أف نضع سمطة الشعب في يد
سمطات انبثقت عنو أصكالن كاستمدت تفكيضيا منو لتصبح ىذه السمطات أداة لتقييد حرياتو
كاالنتقاص مف حقكقو اإلنسانية.
1
2
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خميؿ ،دكر الرقابة الدستكرية في تعزيز دكلة القانكف.15 ،
الحيارم ،القانكف الدستكرم كالنظاـ الدستكرم .226 ،
ترجع أكؿ الدساتير إلى تمؾ التي حررتيا المستعمرات اإلنجميزية بأمريكا الشمالية ابتداء مف سنة ( 1776دستكر

كالية فرجينيا)" ،رقة المصدؽ ،رقية  ،القانكف الدستكرم كالمؤسسات الدستكرية ػ إرشادات منيجية ػ (الدار البيضاء:
دار تكبقاؿ لمنشر ،الطبعة األكلى.47 ،)1987 ،
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كليذا فانو ال يصح أف يككف الفصؿ بيف السمطات ذريعة في يد البرلماف ليدر القكاعد
الدستكرية لحقكؽ اإلنساف ،كال يقبؿ أف تتحكؿ الديمكقراطية باسـ الشعب إلى أداة ليدر حقكقو
كحرياتو ،السيما أف الرقابة عمى دستكرية القكانيف كانت قد استمدت أصكليا التاريخية مف المذاىب
كالنظريات المثالية التي سادت قبؿ ك ٌؿ ىذا الجدؿ الدائر حكليا في العصر الحديث ،حيث كانت
ىذه النظريات المثالية تجعؿ مف الشرائع السماكية المصدر األساسي لكؿ قانكف ،كترل في القكانيف
امتدادا لمبادئ العدالة اإلنسانية المجسدة في القانكف الطبيعي ،األمر الذم يستكجب رعايتيا مف
االنتقاص كالتقييد).(1
كعمى العمكـ ،يمكننا القكؿ بأف إرىاصات الرقابة عمى دستكرية القكانيف بدأت تطؿ برأسيا
عندما أعمف دستكر الكاليات المتحدة األمريكية أنو صادر عف" نحف الشعب" ،كفي ىذا تكريس
كاضح لفكرة السيادة الشعبية ال البرلمانية ،كفي ذلؾ داللة كاضحة عمى أف البرلماف األمريكي ليس
ح ار طميؽ اليديف كنظيره اإلنجميزم.)2(.
كمف ىنا ،بدأ القضاء األمريكي بإعماؿ سيؼ الرقابة الدستكرية كفؽ ىذا المفيكـ" ،فقضت
محكمة نيكجرسي عاـ  1780في قضية (ىكلمز ضد كالتكف) ببطبلف قانكف صدر بتشكيؿ ىيئة
محمفيف مف ستة أعضاء ،كقضت محكمة كالية نيكىامبشير سنة  1787بعدـ دستكرية تشريع صدر
بحرماف بعض متيميف مف حقيـ في المحاكمة عف طريؽ محمفيف ،كلعؿ ما قرره القاضي مارشاؿ
في حكمو في قضية (ماربكرم ضد ماديسكف) عاـ  1803مف أف الدستكر في حقيقتو ىك تعبير

1
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المجذكب ،القانكف الدستكرم كالنظاـ السياسي.83 ،
الدناصكرم كالشكاربي ،الدعكل الدستكرية.21 ،
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عف اإلرادة الشعبية كتعمك قكاعده عمى كؿ أعماؿ السمطات الحككمية بما فييا الككنجرس1 ،يشكؿ
أكلى المبادئ التطبيقية في تكريس الرقابة عمى دستكرية القكانيف.
كاذا كاف القضاء األمريكي قد أسس بدكره لشرعية الرقابة عمى دستكرية القكانيف عمى قاعدة
سمك الدستكر األمريكي لعاـ  ،1787كالذم خبل مف اإلشارة لمرقابة عمى دستكرية القكانيف ،فكيؼ
ال يككف لمرقابة عمى دستكرية القكانيف ىذه الشرعية في األنظمة التي نصت دساتيرىا عمييا صراحة
عمى الرقابة الدستكرية؟ ككيؼ ال يككف ليا شرعية في األنظمة القانكنية التي بات فييا مبدأ ىرمية
التشريعات سائدا كمستقرا؟
كبعد أف استقرت فكرة الرقابة عمى دستكرية القكانيف في الكاليات األمريكية في التطبيقات
القضائية ،تسربت ىذه الفكرة إلى أمريكا البلتينية ،ثـ إلى أكركبا ،ككاف لكتاب المفكر الفرنسي
(إلكسي دك تككفيؿ) عف(الديمكقراطية في أمريكا) أثر كبير في حث دكؿ أمريكا البلتينية المتحررة
حديثا مف االستعمار كالدكؿ األكركبية عمى اعتماد طريقة الكاليات المتحدة األمريكية في ممارسة
الرقابة عمى دستكرية القكانيف ،رغـ أنيا لـ تنتشر في تمؾ اآلكنة إال في عدد قميؿ مف الدكؿ
األكركبية ،مع ظيكر تيار مناكئ لفكرة الرقابة الدستكرية في فرنسا).(2
عامة ،فإف الرقابة عمى دستكرية القكانيف باتت قائمة في األغمبية الساحقة مف األنظمة
القانكنية ،كبات ليا شرعية ال جداؿ فييا ،رغـ تبايف صكرىا مف نظاـ قانكني إلى آخر.
فبينما حظر الدستكر البمجيكي الصادر في  1831كالدستكر البكلكني الصادر في1921
التعرض لمقكانيف قبؿ صدكرىا أك بعد ذلؾ ،نجد أف السكاد األعظـ مف األنظمة الدستكرية المقارنة

1
2

الدناصكرم كالشكاربي المرجع السابؽ.21 ،
المجذكب  ،القانكف الدستكرم كالنظاـ السياسي ،ص 85
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قد أخذت بالرقابة الدستكرية ،كفرنسا كايطاليا كسكيس ار كمصر كالككيت كتكنس كغيرىا1،في حيف
سكتت بعض األنظمة الدستكرية عف تنظيـ الرقابة الدستكرية في متنكىا ،كدستكر الكاليات المتحدة
األمريكية ،كدساتير المممكة األردنية الثبلثة لؤلعكاـ 1928ك  1947ك  952 2 ،1952إلى أف
تنبو المشرع الدستكرم األردني إلى أىمية الرقابة عمى دستكرية القكانيف ،فعمد إلى إقرار ىذه الرقابة
()3

بتعديؿ الدستكر األردني في العاـ .2012

تختمؼ ىذه الدساتير في طبيعة الرقابة الدستكرية مف حيث الجية المخكلة بالرقابة ،لكنيا
بالمجمؿ تنص دساتير عمى إنشاء ىيئة قضائية أك سياسية تتكلى النظر في دستكرية القكانيف
كالتشريعات ،كما تباينت الدساتير في طرؽ الطعف الدستكرم.
أف األنظمة الدستكرية المقارنة قد استقرت عمى "صكرتيف أساسيتيف لمرقابة عمى دستكرية
القكانيف ،تتمثؿ بالرقابة السياسية كالرقابة القضائية ،تقكـ الرقابة السياسية عمى دستكرية القكانيف
مف خبلؿ إسنادىا إلى ىيئة (غير قضائية) تسمى غالبا بالمجمس الدستكرم ،كتتكلى ىذه الييئة
مراجعة التشريعات مف حيث مدل اتفاقيا مع الدستكر قبؿ صدكرىا ،لذلؾ فيي تسمى أيضا بالرقابة
الكقائية .مثاؿ عمييا الرقابة عمى دستكرية القانكف في فرنسا نتيجة ظركؼ تاريخية التي مرت بيا
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العاني  ،األنظمة السياسية كالدستكرية المقارنة ،ص .202
عمي رشيد أبك حجيمة ،الرقابة عمى دستكرية القكانيف في األردف (بدكف ناشر  ،الطبعة األكلى ،)2004 ،ص.20
تـ تعديؿ الدستكر األردني لغايات السماح بإنشاء محكمة دستكرية فأصبحت المادة ( )1/58مف الدستكر األردني

بعد التعديؿ تنص عمى أف " تنشأ بقانكف محكمة دستكرية يككف مقرىا في العاصمة كتعتبر ىيئة قضائية مستقمة

قائمة بذاتيا ،".....ككذلؾ تنص المادة ( )1/59مف الدستكر بعد التعديؿ عمى أف " تختص المحكمة الدستكرية
بالرقابة عمى دستكرية القكانيف كاألنظمة النافذة ،"...كما تنص الفقرة ( )2مف نفس المادة عمى أف " لممحكمة
الدستكرية حؽ تفسير نصكص الدستكر إذا طمب إلييا ذلؾ ،"،كما تنص الفقرة ( )2مف المادة ( )60مف الدستكر
بعد التعديؿ عمى أف " في الدعكل المنظكرة أماـ المحاكـ يجكز ألم مف اطراؼ الدعكة إثارة الدفع بعدـ الدستكرية
كعمى المحكمة أف كجدت الدفع جدم "...كتـ في عقب ذلؾ إصدار قانكف المحكمة الدستكرية رقـ  15لسنة 2012

كالذم عمؿ مف تاريخ  ،2012/6/7قاعدة التشريعات األردنية.
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فرنسا إباف الثكرة الفرنسية ،كفي ظركؼ ساد فييا االعتقاد بأف أعماؿ البرلماف ال يجكز المساس
بيا.

()1

كمف االنتقادات التي كاجيتيا ىذه الرقابة أنيا غير مجدية ككنيا الحقة لتطبيؽ القانكف إال

بالتطبيؽ الفعمي عمى الحاالت الفردية ،بالقكؿ كأنو ال يمكف معرفة مدل اتفاؽ نصكص القانكف مع
الدستكر ،كانيا مسنده لييئة سياسية حيث أثارت الجدؿ حكؿ أعضاء تمؾ الييئة حيث ييدد
استقبلليا كحياد ق ارراتيا ،في حيف يرل المؤيدكف ليذه الصكرة مف الرقابة الدستكرية ،بأنيا كسيمة
جيدة لمنع إصدار تشريعات غير دستكرية تمر بمراحؿ التشريع المختمفة ،كيركف فييا أسمكبا نافعا
لتفادم اآلثار السمبية الناتجة عف تسكية اآلثار التي ترتبت عمى تطبيؽ النص القانكني الذم يقضى
بعدـ دستكريتو بأثر رجعي ،كتذرعكا بأف االتجاه الراجح في الفقو بات يسبغ طابعا قضائيا عمى
الرقابة السياسية ،كيرجع ذلؾ كما يركف إلى أسباب كاقعية أكثر منيا نظرية أك قانكنية).(2
كفيما يتعمؽ بالرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف ،نجد أنيا تقكـ مف خبلؿ إسنادىا إلى
جية قضائية ،كقد تككف ىذه الجية جزء مف النظاـ القضائي العادم كالمحكمة العميا ،أك قد تككف
جية قضائية مستقمة تسمى غالبا بالمحكمة الدستكرية ،كيرل (مكريس دكفريجيو) أف الرقابة
القضائية تعني أف يمارس ىذه الرقابة جياز لو صفة محكمة ،كقد تعرضت الرقابة القضائية عمى
دستكرية القكانيف إلى بعض االنتقادات.
كمف ذلؾ القكؿ بأف الرقابة القضائية ستؤدم إلى ما يعرؼ )بحككمة القضاة) ،ألنيا تنقؿ
القرار األعمى إلى ىؤالء ،آخذة إياه مف البرلماف كالحككمة ،كقد تصدل أنصار الرقابة القضائية
1

نستطيع االدعاء بيذا الخصكص أف مكنتسكيك قد أكرد في كتابو ركح الشرائع ما يشير إلى اقتصار حؽ الحفاظ

عمى القكانيف في يد السمطة السياسية دكف غيرىا كذلؾ حينما قاؿ " :ال يكفي كجكد مراتب متكسطة كحدىا في
الممكية ،بؿ يجب كجكد مستكدع لمقكانيف أيضان  ،كال يككف ىذا المستكدع في غير الييئات السياسية التي تعمف
القكانيف حيف كضعيا كتذكر بيا عندما تنسى" ،انظر مكنتسيككف  ،ركح الشرائع.33 ،

2

العصار " ،مكازنة بيف الرقابة السابقة كالرقابة البلحقة عمى الدستكرية" .293 ،
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ليذه االنتقادات بالقكؿ أف ما ساقو معارضكىا ال يتفؽ كحقيقة الرقابة القضائية ،ألف القضاة
يمتزمكف بتطبيؽ نصكص الدستكر كما ىك مفترض.

()1

كقد استقر في األنظمة القضائية نكعاف رئيساف مف الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف،
كىما رقابة االمتناع كرقابة اإللغاء.
تعرؼ الرقابة بأسموب الدعوى األصمية المباشرة (اإللغاء) ،الطريقة باليجكمية إذ تعمؿ
عمى مياجمة القانكف كالطعف فيو بالطريؽ المباشر فكر صدكره كنشره أماـ المحكمة المختصة.
كمف مقتضى ذلؾ أف يككف لكؿ مف لو مصمحة في أف يدعى بعدـ دستكرية التشريع أف يباشر
ضده الدعكل طالبان الحكـ بعدـ دستكريتو.
كبطبيعة الحاؿ ال مجاؿ لتطبيؽ ىذا النكع مف الرقابة إال في الببلد التي تنظـ محكمة
مختصة لمرقابة عمى الدستكرية كتسمح بمخاصمة القانكف في ذاتو كليذا ال تقبؿ ىذه الدعاكم في
دكلة كالكاليات المتحدة األمريكية ك المممكة األردنية الياشمية.
كحيث أف الدعكل األصمية ىنا مكجية إلى مخاصمة التشريع كىك قكاعد عامة مجردة فإنيا
تككف مف الدعاكم العينية التي يصدر فييا القاضي حكمو بإلغاء القانكف غير الدستكرم ,كلياذا
أطمؽ عمى ىذا األسمكب ( رقابة إلغاء القانكف غير الدستكرم ) .كشأف الدعاكم العينية فإف حكـ
اإللغاء تككف لو حجية عمى الكافة كمف شأف الحكـ تصفية النزاع مرة كاحدة كبصفة نيائية حكؿ
دستكرية التشريع .بما ال يسمح في المستقبؿ بأثارة ىذه المشكمة مف جديد بصدد الحاالت المستجدة
التي يمكف أف يحكميا ىذا القانكف في المستقبؿ .كىك ما يحقؽ الكحدة الدستكرية في الدكلة ,إذ ىك

1

مكريس دكفرجيو ،المؤسسات السياسية كالقانكف الدستكرم  ،ترجمة جكرج سعد (المؤسسات الجامعية لمدراسات

كالنشر كالتكزيع).160 ،
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يمنع اختبلؼ األحكاـ في األقضية التي قد ترفع مستقببل بعد صدكر ىذا الحكـ كتدكر حكؿ
دس تكرية ىذا التشريع .كمف أبرز األمثمة عمى نظاـ الرقابة القضائية لدستكرية القكانيف بطريؽ
الدعكل األصمية ,كمنيا ألمانيا االتحادية في دستكر  1951المعدؿ  1969ثـ  1985حيث أقر
نظاـ الدعكل األصمية التي يحركيا أحد مجمسي البرلماف االتحادم أك أم عضك أك عدة أعضاء
منو ,أك أم سمطة أخرل مف سمطات الدكلة أك أحد األحزاب السياسية ,أك كالية مف كاليات االتحاد
أك أم شخص آخر مف أشخاص القانكف العاـ.
كتككف رقابة اإللغاء عمى التشريع سابقة أك الحقة عمى صدكره ،في حيف أف رقابة االمتناع
()1

تقع عمى النصكص القانكنية النافذة أثناء نظر النزاع أماـ محكمة المكضكع.

1

الناصكرم كالشكاربي ،الدعكل الدستكرية.24 ،
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المبحث الثالث
مفهوم حقوق اإلنسان
حقكؽ اإلنساف ىي حقكؽ متأصمة في جميع البشر باختبلؼ جنسيتيـ أك مكاف إقامتيـ أك
اصميـ الكطني أك العراقي أك لكنيـ أك دينيـ أك أم كضع آخر ،لمجميع الحؽ في الحصكؿ عمى
حقكقو اإلنسانية عمى مبدأ المساكاة ك عدـ التمييز ك جميع ىذه الحقكؽ مترابطة ك متآزرة ك غير
قابمة لمتجزئة ك ىي حقكؽ غير قابمة لمتصرؼ ك ال ينبغي سحبيا إال في أحكاؿ محددة ك طبقا
لئلجراءات المرعية كما أف حقكؽ اإلنساف ك حرياتو تنطكم عمى حقكؽ ك التزامات عمى حد سكاء
ك تتعيد الدكؿ بالتزامات ك كاجبات بمكجب القانكف الدكلي باحتراـ حقكؽ اإلنساف ك الكفاء بيا ك
عدـ تقميص التمتع بيا فأننا كأفراد يجب أف نحترـ حقكؽ اإلنساف ك حرياتو الخاصة باآلخريف

المطمب األول :تعريف اإلنسان
أوال التعريف المغوي لإلنسان
أصؿ كممة إنساف في المغة ،النسياف ال العرب قاطبة قالكا تميزه (النسياف) كىك أما فعميات
مف اإلنساف ،ك ىك األلؼ فيو فاء الفاعؿ ،ك أما افعبلف مف النسيف حتى لقد قيؿ انو سمي إنسانا
ألنو عيد إليو فنسي ك اإلنساف لمذكر ك األنثى يطمؽ عمى أفراد الجنس البشرم .ك كذلؾ تـ تعريفو
الكائف الحي المفكر ).(1

1

المعجـ الكسيط ،ص(.)29
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ككذلؾ جممة الصفات التي تميز اإلنساف أك جممة أفراد النكع البشرم التي تصدؽ عمييا ىذه
الصفات(. )1
ثانيا :التعريف االصطالحي لإلنسان
أف اإلنساف ىك مخمكؽ بشرم ادمي أك كائف حي مف صنع اهلل تعالى ك الذم خمقو اهلل
تعالى لغاية كاحدة فقط كىي عبادة اهلل ليككف خميفتو عمى كجو األرض لما يتميز بو مف أركاف غير
متكافرة في سائر الكائنات الحية عمى كجو األرض ك ىي الجسد المادم ك الركح (الحياة) ك العقؿ
أك الفكر.
كسنكضح ذلؾ مف خبلؿ:
أوالً :الكياف المادم "الجسدم" ك يتمثؿ ذلؾ بالجسـ البشرم المتككف مف الجياز العصبي
المرتبط مباشرة مع خبليا الدماغ المرتبطة معو أجيزة رئيسية ك ىي الجياز اليضمي ك التنفسي ك
العضمي ك بغيرىا يككف ىنالؾ خمؿ كاضح في جسـ ىذا اإلنساف ك كظائفو؛ الف ىذه المقكمات
ىي البلزمة لتغذية اإلنساف ك نمكه  ،ك يقكؿ اهلل تعالى (ك لقد خمقنا اإلنساف مف سبللة مف طيف
( )12ثـ جعمناه نطفة في قرار مكيف ( )13ثـ خمقنا النطفة عمقة فخمقنا العمقة مضغة فخمقنا
المضغة عظاما فكسكنا العظاـ لحما ثـ أنشأناه خمقان آخر فتبارؾ اهلل احسف الخالقيف)"

()2

ثانياً :الروح :مازاؿ اإلنساف ك العمماء عاجزكف عف تحديد جكىر ىذا الركح ك التي تدخؿ
في عمـ الميتافيزيقي(.(3

1

د .عطية حمكدة ،الكجيز في حقكؽ اإلنساف ،دار يافا ،عماف،2008 ،ص(.)11

3

.الميتافيزيقي ،عمـ ما كراء الغيب.

2

سكرة المؤمنكف ،اآليات (.)12،13،14
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كىك عمـ ما كراء الغيب ،العمماء عاجزكف عف تحديد جكىر ىذه الركح ك التي تدخؿ في عمـ
الميتافيزيقي ،كىك عمـ ما كراء الغيب.
فبيف الفارابي باف "ركح اإلنساف ىي شيء آخر غير جسده" ك أنيا مف اهلل تعالى ،لذلؾ فيي
تدرؾ ما فقات ك تعمـ ما سيأتي مف أمكر ،كما أنيا تسبح في عالـ الممككت.
أما الفيمسكؼ محمد بف رشد فقد بيف أف الركح تبقى بعد تحررىا مف الجسد ك بيف أنيا تفكؽ
مستكل الفيـ العادم ) .(1إال أف ىذه المحاكالت التي تبيف أف الركح شيء مخالؼ لمبدف ك أنيا
جسـ نكراني متحرؾ منفصؿ عف الجسد في النياية كيفارقيا إلى عمـ األركاح ،قد يبلزميا الغمكض.
إف الركح ىي الكائف الحي في النفس البشرية أك الحيكانية ك التي ىي نفخ الخالؽ تعالى.
ثالثاً :العقل و اإلدراك:
كاإلنساف ىك كؿ ادمي ميما اختمفت الصفات ك االعتبارات أك ىك (ادـ) ك (حكاء) ك مف
تكلد منيما ك تناسؿ ك المتكاجد عمى األرض ،ك المككف مف جسـ ك ركح دكف النظر إلى التفاكت
ذكر أـ أنثى ,غنيان أـ فقي انر ،أبيض أـ اسكد ،أـ
ك االختبلؼ في سائر األعراؼ األخرل  ،سكاء كاف ان
اصفر ،ما داـ مخمكقان عمى الفطرة التي فطر اهلل الناس عمييا ال تبديؿ لخمؽ اهلل تعالى( ،إف
إنسانية اإلنساف تتحقؽ بالتعاكف بيف جسده ك ركحو فبل ييبط بو ليصبح حيكانان ك ال يعمك بو ليككف
مبلكان.
ما يميز اإلنساف عف بقية الكائنات الحية بما يمتمكو مف تفكير ك ادراؾ ك نطؽ ك كظائؼ
عديدة يتميز بيا عف سائر األنكاع الحية ،مف انتصاب لمقامة ،ك كزف الدماغ ك القدرة عمى الكبلـ
1

د .رؤكؼ عبيد  ،اإلنساف ركح ال جسد ،دار الفكر العربيف االسكندرية،1971،ص ، 36ك أيضان د .اليادم،

الحياة بعد المكت (البرزخية) دار بف رشد ،عماف ،1984ص 12ك ما بعدىا.
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أم امتبلكو خاصية العقبلنية ،ك اإلرادة ك الكعي ك اإلحساس بالم اررة ك الفطرة اإلنسانية كىك
اجتماعي بطبيعتو ،قادر أف يتفيـ حقكقو ،ك كاجباتو مف خبلؿ عبلقاتو باآلخريف ،ك تطابؽ
مصمحتو مع المصالح الجماعية العامة فيك يحمؿ الكائف الفردم باحتفاظو بشخصيتو ك كيانو ك
كذلؾ كائف جماعي يبحث عف االجتماع باآلخريف ،ك ىذه الصفة ىي التي أدت إلى ظيكر حقكؽ
اإلنساف ألنيا ال تظير إال في مكاجية الغير ك العيش في مجتمع ).(1

المطمب الثاني :تعريف حقوق اإلنسان
 حقكؽ اإلنساف ىي الحقكؽ التي يعتقد باف كؿ البشر يتمتعكف بيا أما فيما يتعمؽ بتاريخظيكر اصطبلح ((حقكؽ اإلنساف)) ك المتعارؼ عميو اليكـ لمداللة عمى الحقكؽ األساسية
في الحياة الكريمة لمرجاؿ ك النساء مف دكف تميز فأنيا ظيرت حديثا في أكركبا بعد الثكرة
الفرنسية ك في أكاخر القرف الثامف عشر ك ذلؾ بإعبلف الثكرة لكثيقة حقكؽ اإلنساف عمى
لساف قادتيا حيف ذاؾ ك التي بمكجبيا تـ إلغاء نظاـ اإلقطاع الذم كاف يسكد حيف ذاؾ في
أكركبا باستبعاده لجميع العامميف في األرض لحساب مالكي األرض ).(2
 كعرفت حقكؽ اإلنساف بأنيا الحقكؽ التي كجدت لئلنساف ك تقررت لو لمجرد ككنو إنسانا أمبش انر فيي الزمة لكجكده كتشمؿ الحفاظ عمى كيانو كحماية شخصيتو ك القيـ المصيقة بو كىي
حقكؽ ال تثبت إال لمشخص الطبيعي الرتباطيا بو ك الصفة اإلنسانية فيو.

1
2

د .ياسيف محمد حسني ،حقكؽ اإلنساف ك الديمقراطية ،جامعة بغداد ،2014-2013 ،ص.10

د .احمد الرشيدم ،حقكؽ اإلنساف (دراسة مقارنة في النظرية ك التطبيؽ ،مكتبة الشركؽ الدكلية  ،الطبعة

الثانية،2005،ص (.)34
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 كما عرفت حقكؽ اإلنساف بانيا الحقكؽ الضركرية لتطكر حياة ك شخصية اإلنساف فييترتبط بفكرة اإلنسانية جمعاء تقكـ عمى مبدأ المساكاة ،حيث تظير في شكؿ حقكؽ اجتماعية
شاممة لكؿ اإلنساف.
 كما تـ تعريفيا بأنيا :الحقكؽ المرتبطة تاريخيان بالحقكؽ الطبيعية كالقائمة عمى أساسمجمكعة مف القكاعد التي يكشؼ عنيا العقؿ ك الضمير اإلنساني عمى أساس أنيا عادلة ك
إنسانية ك نابعة مف القانكف الطبيعي ).(1
 كىي الحقكؽ المصيقة باإلنساف كالمستمدة مف تكريـ اهلل لو حيث ذكرت بمحكـ كتابوبتفضيمو عمى سائر مخمكقاتو التي تبمكرت عبر تراكـ تاريخي كتطكرت لتتماشى مع الشرائع
كاألعراؼ كالقكانيف الدكلية ،كمنيا تتمحكر عمييا حقكؽ الجماعات اإلنسانية في مستكياتيا
المختمفة شعكبا ك أممان ك دكال ).(2

1
2

عمر سعد اهلل ،حقكؽ اإلنساف كحقكؽ الشعكب ،العبلقة كالمستجدات القانكنية ،د.ـ.ج ،الجزائر،1993،ص.26
د .ياسيف محمد حسني حقكؽ اإلنساف ك الديمقراطية :بغداد ،جامعة بغداد ،2014+2013،ص.12
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الفصل الثالث
دور الدستور في حماية الحقوق األساسية لألفراد
عنصر مف عناصر الدكلة
يعد الدستكر قمة البناء القانكني في الدكلة ،كيمثؿ كجكده
ان
القانكنية ،فالدستكر ىك األساس القانكني الذم ترتكز عميو كافة األنشطة كاألعماؿ القانكنية داخؿ
الدكلة .فالكثيقة الدستكرية تبيف شكؿ الدكلة كنظاـ الحكـ فييا ،كتنشئ السمطات العامة ،كتكضح
اختصاصاتيا ،كتنظـ عبلقاتيا ببعضيا البعض ،إضافة إلى تنظيـ عبلقاتيا باألفراد .كالسمطات
العامة تككف ممزمة في جميع أعماليا كتصرفاتيا بالدستكر ،فبل يجكز ألية سمطة مف ىذه السمطات
أف تخالؼ أحكامو ،أك تنتيؾ نصكصو ،كاال عدت أعماليا باطمة كغير دستكرية.
كىذا معناه أف القكاعد الدستكرية الكاردة في الكثيقة الدستكرية قمة اليرـ لمنظاـ القانكني في
الدكلة ،فيي تسمك عمى كؿ القكاعد القانكنية ،بمعنى آخر أف الكثيقة الدستكرية كما تتضمنو مف
قكاعد قانكنية تسمك عمى جميع السمطات العامة في الدكلة ،كلذا تككف ممزمة بالتقييد بما نصت
عميو الكثيقة الدستكرية.
كاستنادان لما سبؽ ,فاف إدراج القكاعد الخاصة بالحقكؽ كالحريات العامة في الكثيقة الدستكرية
يعد مف أبرز الضمانات القانكنية لحمايتيا ،كلذا تحرص الكثائؽ الدستكرية عمى تخصيص باب
مستقؿ لمحقكؽ كالحريات العامة ،بؿ إف غالبية الفقو يذىب إلى القكؿ بأف تدكيف الدساتير كاف مف
أجؿ إيراد الحقكؽ كالحريات كالضمانات األساسية لحمايتيا.
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المبحث األول
مفهوم حماية حقوق األفراد األساسية
يتمثؿ المصدر الرئيس ألفكار حقكؽ اإلنساف في العالـ الحديث في اإلعبلف العالمي لحقكؽ
اإلنساف ،الذم اعتمدتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في  10كانكف األكؿ  ،1948كفي العيد
الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية
كالسياسية لعاـ .1966
كيعكد الفضؿ في تطكر مفيكـ حقكؽ اإلنساف في األساس إلى جيكد المنظمات كالمؤسسات
كالييئات غير الحككمية كمثابرتيا الممتزمة بأىمية العمؿ الدؤكب عمى تعزيز مبدأ احتراـ حياة
الناس ككرامتيـ ،كما يرجع الفضؿ في تطكير كتبني التشريعات كالمعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية التي
تضمف حقكؽ اإلنساف كتيدؼ لحمايتيا إلى الجيكد المتكاصمة التي بذلتيا كتبذليا الكثير مف ىذه
المنظمات.

المطمب األول :ماهية حماية حقوق اإلنسان
عبر التاريخ ,كاف ىذا المكضكع قد حير الكثيريف مف عقكؿ المفكريف كالفبلسفة فمـ يكف
ىناؾ تاريخ محدد لبدايات المطالبة بالحريات كحقكؽ اإلنساف ،فبعضيـ ذىب لمقكؿ أف ىناؾ
ارتباط بينيا كبيف تنظيـ العبلقة بيف السمطة كاألفراد التي تخمك مف التنظيـ.
فمثبلن كاف حمكرابي يعمؿ عمى إقامة العدالة بيف األفراد كالمساكاة بينيـ كمنع أف تككف
السيطرة كالنفكذ بيد األقكياء عمى الضعفاء ،إضافة إلى الحضارة الصينية كالحضارة اليندية
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كالحضارة الفرعكنية القديمة عمى مر العصكر الكسطى كصكالن إلى مرحمة عصكر النيضة األكربية
التي أكجدت اإلعبلنات كالمكاثيؽ الدكلية التي نصت عمى حؽ اإلنساف في الحرية كالعيش الكريـ .
كتعتبر ىذه المرحمة مف أىـ مراحؿ التاريخ ألنيا خرجت مف االطار النظرم الذم يشمؿ
األفكار كاآلراء كالمفاىيـ التي كانت الشعكب تنادم بيا إلى نصكص قانكنية مكثقة صريحة ،كالتي
مف أىميا اإلعبلف الفرنسي لحقكؽ اإلنساف كالمكاطف الذم صدر عاـ 1789بعد الثكرة الفرنسية،
تبعتيا بعد ذلؾ المكاثيؽ كاإلعبلنات الدكلية التي بدأت تسير عمى خطى الثكرة الفرنسية .تبعتيا
إلعبلنات الحقكؽ اإلنجميزية فرغـ عدـ كجكد دستكر في إنجمت ار ,إال إف ىذا لـ يمنع مف صدكر
عدة كثائؽ متعمقة بحقكؽ اإلنساف كأبرزىا ميثاؽ العيد األعظـ( ،)1أيضان اإلعبلف األمريكي الصادر
عاـ  1776كاف قد أشار إلى العديد مف المبادئ التي تضمف المساكاة كالعدؿ بيف البشر ،فالشعكب
مرت بصراع عبر العصكر الماضية لتحقؽ كفالة الحريات الفردية فالتاريخ يسرد لنا قصص الكثير
مف الفبلسفة الذيف ناضمكا مف اجؿ تحقيؽ مطالب الشعكب المتمثمة بالعدؿ كالمساكاة كالحؽ في
التعبير عف الرأم كتكفير العيش الكريـ كتحريرىـ مف فمسفة السمطة المطمقة لمحكاـ  ،كقد كصمت
األثماف التي دفعيا بعض الفبلسفة كالمدافعيف عف ىذه القضية إلى درجة أف فقد بعضيـ حياتو.
مثاؿ عمى ذلؾ ىك ما حصؿ لمفيمسكؼ اليكناني (سقراط) عندما فضؿ المكت عمى التنازؿ
عف أفكاره كمبادئو فقد كاف يرل أف يعيش الناس أح ار انر كأف ال تتدخؿ الحككمة في حياتيـ ،أما
(أفبلطكف) فقد كصؼ الحرية بأنيا افضؿ كاكمؿ ما يممكو الناس.

) )1د  .سحر محمد نجيب  ،التنظيـ الدستكرم لضمانات حقكؽ األنساف كحرياتو  ،مطابع شتات مصر ،2011 ،
ص.46
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المطمب الثاني :مفهوم حق األفراد وحريتهم
الحق في المغة واالصطالح:
الحق لغة :ىك اسـ مف أسماء اهلل تعالى كقيؿ مف صفاتو

)1(.

فقد كرد في قكلو تعالى (( :فذلكـ اهلل

ربكـ الحؽ فماذا بعد الحؽ أال الضبلؿ فأنا تصرفكف))( .)2كأيضان في قكلو تعالى (( ثـ ردكا إلى اهلل
مكالىـ الحؽ )) .كالحقكؽ ىي جمع لحؽ كالحؽ ىك نقيض الباطؿ كما كرد في لساف العرب البف
منظكر.
الحق في االصطالح :تكجد ثبلث مذاىب أك اتجاىات تباينت في تعريؼ الحؽ(:)3
المذهب األول :كىك المذىب الشخصي كيعرؼ بأنو قدرة أك سمطة إرادية يخكليا القانكف لشخص
معيف كيرسـ حدكدىا.
المذهب الثاني :كىك المذىب المكضكعي كيعرؼ بأنو مصمحة يحمييا القانكف ،كىذه المصمحة أما
أف تككف مصمحة مادية مثؿ حؽ الممكية ،حؽ العمؿ أك أف تككف مصمحة معنكية كالحقكؽ
الشخصية كىي الحقكؽ المتعمقة بشخص اإلنساف مثؿ حقو في الحياة ،حقو في حرية عقيدتو ،حقو
في السكف كفي التنقؿ الخ...

1

محمد بف يعقكب الفيركز أبادم ،القامكس المحيط  ،المطبعة الميمنية ،مصر ،ص ،228كذلؾ ينظر د .عمي

يكسؼ الشكرم ،حقكؽ اإلنساف بيف النص كالتطبيؽ  ،دار صفاء لمنشر ،عماف ط ،2011 ،1ص.17
2

سكرة يكنس  ،اآلية .32

3

د .كليد الشييب الحمي كد .سمماف عاشكر الزبيدم ،التربية عمى حقكؽ اإلنساف ،مطبعة األحمد لمطباعة  ،بغداد

،ط ،2007، 1ص.28
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المذهب الثالث :كىك المذىب المختمط كسمي بالمختمط ألنو جمع بيف التعريفيف السابقيف ،فعرؼ
الحؽ بأنو قكة إرادية يعترؼ بيا القانكف لمشخص كيكفؿ حمايتيا مف اجؿ تحقيؽ مصمحة ذات
ىدؼ اجتماعي.
الحرية في المغة واالصطالح:
()1

لغةن :قاؿ ابف منظكر :الحر بالضـ ىك نقيض العبد.

أما الجصاص فقد قاؿ في الحرية بأنيا :

تحرير رقبة أم عتؽ رقبة كتحريرىا ىك إيقاع الحرية عمييا.

()2

الحرية في االصطالح :فتعرؼ بأنيا (انعداـ العسر الذم يعانيو الفرد داخؿ ذاتو أك خارجو).

()3

كيبلحظ أف الحرية ينظر ليا عمى أنيا قيمة مجردة ليس ليا أم فائدة ما لـ (تصبح مف الحقكؽ
التي يكفميا القانكف).

()4

كمما أكدتيا (أف الكثائؽ الدكلية لـ تفرؽ بيف معنى الحؽ كالحرية مف
()5

الناحيتيف السياسية كالقانكنية كأصبحت الحريات حقكقان في جميع تمؾ الكثائؽ)

فمثبل بعض الدساتير اكتفت باإلشارة إلى الحقكؽ دكف الحريات ،في حيف البعض األخر
أشار

بصكرة صريحة إلى الحقكؽ إلى جانب الحريات ،كمف ىذه الدساتير الدستكر العراقي
()6

لسنة. 2005

1

ابف منظكر ،محمد بف مكرـ  ،لساف العرب ج ، 4بيركت  ،الطبعة  ،1ص.181

2

احمد بف عمي الجصاص  ،أحكاـ القرآف ،تحقيؽ محمد الصادؽ قمحاكم  ،بيركت  ،دار إحياء التراث العربي ،

ج،2ص.121
3

د .صالح جكاد الكاظ ـ ،محاضرات في الحريات العامة القيت عمى طمبة قسـ العمكـ السياسية  ،كمية القانكف

كالعمكـ السياسية  ،الجامعة المستنصرية ،مطبعة بالرينك 1974،ػ ػ ػ،1975كذلؾ ينظر د عمي يكسؼ الشكرم،
مصدر سابؽ ،ص.18
4

د .صالح جكاد كاظـ ،مبلحظات حكؿ مفيكـ أعمكية حقكؽ اإلنساف ،مباحث في القانكف الدكلي ،دار الشؤكف

الثقافية العامة ،بغداد ط،1991 ،1ص،352كذلؾ ينظر د .عمي الشكرم ،مرجع سابؽ،ص.18

5
6

د .عمي الشكرم ،مرجع سابؽ،ص.18

ينظر الباب الثاني مف الدستكر العراقي لسنة 2005
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المبحث الثاني
الوسائل المتاحة لحماية حقوق األفراد
ظيرت كسائؿ ضمنيا الدستكر لتككف بمثابة الحماية لحقكؽ األفراد كتمثؿ فكرة الدساتير
ارقى ما كصؿ إليو الفكر اإلنساني في تنظيـ شؤكف الحياة كفؽ إطار تكافقي محدد ،يعبر عف
أىدافو كمصالحو المشتركة ،حتى أف الفقو الدستكرم الحديث يؤمف بأف كؿ دكلة البد كأف يككف ليا
دستك انر يحدد نظاـ الحكـ فييا كيبيف السمطات العامة ككيفية تككينيا كاختصاصاتيا كعبلقاتيا
ببعضيا كمكقفيا إزاء الحقكؽ كالحريات لممكاطنيف(.)1
تعد الحقكؽ كالحريات أغمى القيـ المرتبطة بشخص اإلنساف كاألساس الذم تقكـ عميو كافة
القيـ األخرل ،فقد كاف طبيعيان كمنطقيان أف يككف مكانيا صمب الدساتير ،كىك ما انتيجتو النظـ
السياسية المختمفة(.)2
كككف الدستكر ىك القانكف األساسي لمدكلة ،كتحتؿ قكاعده قمة التسمسؿ اليرمي لمقكاعد
القانكنية ،مما يعني أف درج الحقكؽ كالحريات في اإلطار الدستكرم ،فإف ذلؾ يعطييا القدر األكبر
مف الضمانة كاالحتراـ كيمكف تقسيـ ىذه الكسائؿ عمى النحك التالي:

المطمب األول :استناداً إلى الدستور العراقي
تبنى الدستكر العراقي لسنة  ،2005مبدأ الفصؿ بيف السمطات بمكجب المادة ( )47مف
الدستكر كالتي نصت عمى (تتككف السمطات االتحادية ،مف السمطات التشريعية كالتنفيذية
1

د .إبراىيـ عبد العزيز شيحا ،النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،الدار الجامعية ،بيركت ،ببل سنة طبع،

ص.437
2

د .حمدم عطية مصطفى عامر ،المرجع السابؽ ،ص.144
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كالقضائية ،تمارس اختصاصاتيا كميماتيا عمى أساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات) ،مف خبلؿ
النص المتقدـ نبلحظ أف الدستكر العراقي قد خصص ىيئة لكؿ كظيفة مف كظائؼ الدكلة التشريعية
كالتنفيذية كالقضائية.
كما أعطى الدستكر السمطة التنفيذية الطمب بحؿ مجمس النكاب ،ككذلؾ منح الدستكر رئيس
الجميكرية صبلحية المصادقة عمى القكانيف التي يشرعيا مجمس النكاب كاصدارىا ،كما لو
الصبلحية بالمصادقة عمى أحكاـ اإلعداـ التي تصدر مف المحاكـ المختصة.
كانسجامان مع ذلؾ الفصؿ كىذه الرقابة بيف السمطات فقد أشار دستكر  2005إلى إنشاء
المفكضية العميا المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،فضبلن عف ىيئات أخرل مستقمة بمكجب المادة ()103
كالتي نصت عمى (تعد المفكضية المستقمة لحقكؽ اإلنساف ،كالمفكضية العميا المستقمة لبلنتخابات
كىيئة النزاىة ،ىيئات مستقمة تخضع لرقابة مجمس النكاب ،كتنظيـ أعماليا بقانكف).
كما مارست السمطة القضائية الرقابة عمى السمطتيف في عدة مجاالت منيا تمتع ىذه السمطة
بمحاكمة رئيس الجميكرية ،كما ليا الصبلحية بالرقابة عمى دستكرية القكانيف التي يسنيا مجمس
النكاب ،فضبلن عف المصادقة عمى النتائج النيائية النتخابات مجمس النكاب.
كالحقيقة أف ىناؾ أسبابان كاقعية أكدت عمى ضركرة إنشاء ىذه الييئة ،منيا مكاكبة الكاقع
العالمي الذم يتجو إلى إنشاء مفكضيات مستقمة لحقكؽ اإلنساف كحرياتو ،ككنيا تعد ىيئات
كمؤسسات حيكية لضماف حماية كتعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف كحرياتو في العراؽ ،كبذلؾ يعد
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إنشاء المفكضية ردا عمى االنتقادات التي كجيت إلى ك ازرة حقكؽ اإلنساف ،باعتبار أف ىذه الك ازرة
ىي احدل أجيزة الحككمة ،فبل جدكل مف مراقبة ىذه الك ازرة لعمؿ الك ازرات األخرل.1
كيؤكد ما تقدـ أف ىناؾ رقابة كتعاكف ما بيف السمطات اكد عمييا دستكر  2005بما يحقؽ
التكازف ،كيضمف الحقكؽ كالحريات.
تعد أكؿ الدساتير في العيد الجميكرم التي نصت صراحة عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات،
مف خبلؿ قانكف إدارة الدكلة العراقية لسنة  ،2004إذ نصت المادة ( )4عمى (....كيقكـ النظاـ
االتحادم عمى أساس الحقائؽ الجغرافية كالتاريخية كالفصؿ بيف السمطات.)....
كما أكدت المادة (/24ب) عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات الثبلث ،التشريعية كالتنفيذية
كالقضائية ،كاعتبر ىذه السمطات مستقمة الكاحدة عف األخرل .كأناط قانكف إدارة الدكلة مسألة
تشريع القكانيف إلى السمطة التشريعية (الجمعية الكطنية) بمكجب المادة (/30أ) .قكة القانكف.

الفرع األول :الحقوق والحريات في ظل الدستور العراقي:
تنعكس صكرة الدكلة القانكنية أك شرعية الدكلة بمدل التزاميا بالدستكر كالقكانيف األساسية
النافذة كالتي البد مف أف تككف متضمنة لمجمكعة مف الحقكؽ كالحريات األساسية لؤلفراد مع
ضماف احتراـ ىذه الحقكؽ كالحريات ،فبل جدكل مف النص عمى ىذه الحقكؽ كالحريات دكف أف
يككف ىناؾ احتراـ كتطبيؽ فعمي ليا.
لذلؾ نجد اليكـ اغمب دساتير الدكؿ تنص عمى العديد مف الحقكؽ كالحريات الفردية المكفكلة
بمكجب أحكاميا كالتي تضع في نفس الكقت آلية عمؿ قانكنية تضمف احتراـ ىذه الحقكؽ كتحكيؿ
1

د .حناف محمد القيسي ،حماية حقكؽ اإلنساف بيف الك ازرة كالمفكضية – التداخؿ كالتنازع ،مجمة الحقكؽ ،كمية

القانكف ،الجامعة المستنصرية العدد ( )5السنة ( ،2009 ،)4ص 62كما بعدىا.
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ىذه النصكص القانكنية إلى ترجمة كاقعية فعمية تجد صداىا مف خبلؿ التطبيؽ الفعمي ليا عمى
ارض الكاقع.
ككمثاؿ عمى ىذه الدساتير ،نأخذ الدستكر العراقي لعاـ ( )2005كنبيف ما تضمنو مف حقكؽ
كحريات أساسية لؤلفراد  ،ثـ ننتقؿ إلى بياف ماىية الضمانات التي نص عمييا الدستكر ككسيمة
تكفؿ احتراـ ىذه الحقكؽ كالحريات كعدـ التجاكز عمييا باعتبارىا حقكؽ مكفكلة دستكريان .
أوالً :حقوق والحريات في الدساتير العراقية السابقة :نبدأ مع دستكر عاـ  ،1925حيث افرد ىذا
الدستكر الباب الثالث منو كالذم حمؿ عنكاف (حقكؽ الشعب) مف ـ _5ـ 18لتنظيـ الحقكؽ
كالحريات العامة ،كىذا يعني أف مكضكع الحقكؽ كالحريات قد أيقر مع أكؿ دستكر عراقي .ثـ جاء
بعد ذلؾ دستكر ( 27تمكز  )1958كالذم افرد الباب الثاني منو مف ـ_8ـ ،14كيعتبر ىذا
الدستكر مف الدساتير المكجزة كمختصرة كالتي انعكست بشكؿ سمبي عمى مسألة تنظيـ الحقكؽ
كالحريات العامة حيث المكاد مختصرة كقميمة كأغفمت الكثير مف الحقكؽ األساسية لممكاطنيف.
أما دستكر ( 29نيساف  )1964فمقد افرد الباب الثالث منو لتنظيـ الحقكؽ كالحريات العامة
مف ـ _18ـ 39كالذم حمؿ عنكاف (الحقكؽ كالكاجبات العامة) كمما يبلحظ أف جميع الدساتير
السابقة كانت قد كفمت مختمؼ الحقكؽ كالحريات األساسية كالحؽ في الحياة ،األمف ،حرمة
المساكف ،حرية العقيدة  ،........أال أف ما يميز دستكر عاـ  1964انو قد منح المرأة كلممرة
األكلى حؽ المشاركة في الشؤكف السياسية ،حيث نصت المادة( )39منو(:االنتخاب حؽ لمعراقييف
عمى الكجو المبيف في القانكف كمساىمتيـ في الحياة العامة كاجب كطني عمييـ).كما كنصت
المادة( )1مف قانكف أعضاء مجمس األمة رقـ ( )7لسنة  1967عمى أف( :لكؿ ذكر أك أنثى حؽ
انتخاب عضك مجمس األمة )........أما بالنسبة لدستكر 21أيمكؿ  1968فأنو أيضان افرد الباب
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الثالث منو لتنظيـ مسألة الحقكؽ كالحريات العامة كالتي حممت عنكاف (الحقكؽ كالكاجبات العامة)
مف ـ-20ـ.40
أما فيما يتعمؽ بأخر دستكر كاف معمكالن بو قبؿ عاـ  2003كىك دستكر  16تمكز 1970فقد
تكلى أيضان تنظيـ مسألة الحقكؽ كالحريات ،كلكف ما يبلحظ عمى ىذا الدستكر أف النصكص
المنظمة لمحقكؽ كالحريات العامة جاءت متناثرة في اكثر مف مكضع مف الدستكر 1.فباإلضافة إلى
الباب الثالث منو كالذم حمؿ عنكاف(:الحقكؽ كالكاجبات األساسية) فقد تضمف أيضان الباب األكؿ
كالثاني بعض الحقكؽ كالحريات ،مثؿ الحؽ في الجنسية ،الحؽ في المساكاة ،حرية التنقؿ ،حرية
العقيدة. ....
ثانياً :الحقوق والحريات في الدستور العراقي النافذ لعام :9115
فيما يخص الحقكؽ كالحريات التي تضمنيا قانكف إدارة الدكلة فأنو افرد الباب الثاني منو
لتنظيـ ىذه المسألة ككاف قد حمؿ عنكاف (الحقكؽ األساسية) مف ـ-10ـ .23كقد تناكلت ىذه
المكاد مختمؼ الحقكؽ األساسية لؤلفراد كالتي اعتمد عمييا كثي ار فيما بعد الدستكر العراقي في
صياغة نصكصو المتعمقة بالحقكؽ كالحريات .فقد افرد الدستكر النافذ الباب الثاني منو لمسألة
الحقكؽ كالحريات ،حيث قسـ ىذا الباب إلى فصميف ،تناكؿ الفصؿ األكؿ مسألة الحقكؽ بنكعييا
(المدنية كالسياسية) مف ـ .21-14ىذا فيما يخص الفرع األكؿ ،أما الفرع الثاني فقد اختص بتنظيـ
مسألة (الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية) مف ـ-22ـ .36أما الفصؿ الثاني فقد تكلى
تنظيـ مكضكع (الحريات) مف ـ-37ـ .46كعميو ,سنبيف الحقكؽ المدنية كالسياسية كالحريات
الفكرية حسب ما كردت في الدستكر.

1

د .عمي الشكرم ،مصدر سابؽ ،ص.72

53

أ .الحقوق المدنية:
 -1الحق في الحياة واألمن والحرية (م ،)05فالمشرع في ىذه المادة جمع بيف الحؽ في الحياة
كاألمف كالحرية حيث نصت المادة المذككرة أف (:لكؿ فرد الحؽ في الحياة كاألمف كالحرية ،كال
كبناء عمى قرار صادر مف جية
يجكز الحرماف مف ىذه الحقكؽ أك تقييدىا إال كفقان لمقانكف،
ن
قضائية مختصة) .كبيذا يككف المشرع الدستكرم العراقي قد حذا حذك المكاثيؽ كاإلعبلنات الدكلية
كاإلقميمية الميتمة بحقكؽ اإلنساف عمى تقرير ىذا الحؽ.

1

 -2حق الخصوصية الشخصية وحرمة المساكن  ،التي كردت في المادة ( /17أكالن كثانيان) مف
الدستكر العراقي ،كحرمة المسكف تعني عدـ جكاز اقتحاـ المسكف أك تفتيشو إال كفقان لئلجراءات
كاألحكاؿ التي ينص عمييا القانكف سكاء أكاف المسكف دائمان أك مؤقتان كسكاء أكاف ممكان أك إيجا انر
فيك المكاف الطبيعي الذم يشعر فيو اإلنساف بالراحة كالسكينة كالطمأنينة كعميو فيك يبقى بعيدان عف
تطفؿ األخريف فبل يجكز دخكلو إال بعد االستئذاف.

2

لذا فأف ىذا الحؽ يعتبر مف الحقكؽ الجميمة

لئلنساف ،فمكؿ إنساف حياتو الخاصة التي يعيشيا مع أفراد أسرتو ،كالمسكف ىك المكاف الخاص
بكؿ أسرة مما يجب حمايتو قانكنا.
يتضح مف ذلؾ انو المكاثيؽ الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف قد جاءت لتؤكد عمى حؽ
اإلنساف في حماية خصكصياتو كىك ما نصت عميو (ـ )12مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف
كالذم جاء فييا (:ال يعرض أحد لتدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة أك أسرتو أك لحمبلت عمى
شرفو كسمعتو كلكؿ شخص الحؽ في حماية القانكف مف مثؿ ىذا التدخؿ أك تمؾ الحمبلت) .ك إف
المشرع الدستكرم العراقي قد كفؿ الحقكؽ الشخصية لكؿ فرد بشرط عدـ تعارضيا مع حقكؽ
1
2
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د .ثركت بدكم ،النظـ السياسية ،الجزء األكؿ ،دار النيضة العربية ،1964 ،ص.374
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اآلخريف كاآلداب العامة  ،كما انو منع دخكؿ المساكف أك تفتيشيا بأم حاؿ مف األحكاؿ إال في
حالة كجكد قرار قضائي كىك بذلؾ أقاـ نكعان مف التكازف بيف المصمحة الخاصة كالمصمحة العامة.
 -3حرمة االتصاالت والمراسالت البريدية :تعد االتصاالت كالمراسبلت البريدية احدل الحقكؽ
الشخصية األخرل التي ال يجكز ألحد االطبلع عمييا أك مراقبتيا أك التجسس عمييا ألنو يشكؿ
اعتداء عمى حؽ األفراد في ممكية الخطابات كالحرية الفكرية .1ظيرت استثناءات ترد عميو تفتضييا
ن
المصمحة العامة أك مصمحة الغير أك الضركرة.2كىك ما أكدت عميو (ـ )40مف الدستكر العراقي
التي سايرت في ذلؾ اإلعبلنات كالمكاثيؽ الدكلية التي تنص عمى حرية االتصاالت كالمراسبلت
البريدية ،فقد نصت المادة المذككرة عمى أف( :حرية االتصاالت كالمراسبلت البريدية كالبرقية
كالياتفية كاإللكتركنية كغيرىا مكفكلة ،كال يجكز مراقبتيا أك التنصت عمييا أك الكشؼ عنيا إال
لضركرة قانكنية كأمنية ،كبقرار قضائي).
 -4حرية التنقل :كالمقصكد بو حؽ الفرد في االنتقاؿ مف منطقة إلى أخرل في الدكلة أك الخركج
مف الببلد أك العكدة إليو دكف قيد يحد مف ىذه الحرية إال كفقان لما يقتضيو القانكف .3كلقد كفمت
اغمب دساتير الدكؿ ىذا الحؽ كأشارت إليو العديد مف اإلعبلنات كالمكاثيؽ الدكلية المعنية بيذا
الشأف 4كتأتي أىمية ىذا الحؽ باعتباره مف الحقكؽ الشخصية المصيقة باإلنساف ،عميو لـ يتردد
الدستكر العراقي في كفؿ حؽ حرية التنقؿ لممكاطف العراقي سكاء في داخؿ العراؽ أك خارجو في
المادة (/44أكالن) :لمعراقي حرية التنقؿ كالسفر كالسكف داخؿ العراؽ كخارجو .أما الفقرة  /ثانيان مف
نفس المادة فقد أشارت إلى انو ال يجكز نفي العراقي أك إبعاده أك حرمانو مف العكدة إلى الكطف.
1
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د .عثماف خميؿ عثماف  ،المبادئ الدستكرية العامة ،مكتبة عبداهلل كىبة ،1943 ،ص .143
تنظر المادة( )13مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف.
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كما يبلحظ عمى ىذه المادة أنيا جاءت مطمقة بدكف قيد أك شرط  ،أم أف لممكاطف العراقي حرية
مطمقة في السفر كالسكف في أم منطقة داخؿ العراؽ أك خارجو ،كىذا اإلطبلؽ جاء انعكاسان لمعاناة
حقيقية عاشيا العراقيكف في ظؿ األنظمة السابقة التي كانت تحظر السفر حتى ألغراض العبلج أك
الدراسة 1.في حيف نجد أف الفقرة  /ثانيان مف المادة ( )44مف الدستكر قد حظرت نفي العراؽ أك
إبعاده أك حرمانو مف العكدة إلى الكطف ،فقد حاكؿ الدستكر في ىذه المادة تعكيض المكاطف
العراقي عف كؿ سنيف االضطياد كالمعاناة التي كاف يعيشيا  ،ألف أم فعؿ أك أم جرـ يرتكبو الفرد
ال يمكف أف يككف سبب في إبعاده عف بمده .
و
بشكؿ متس واك مع اآلخريف
-5حق المساواة :كيقصد بيا حؽ األفراد في التمتع بالحقكؽ كالكاجبات
دكف تمييز بسبب الجنس كالديف كاألصؿ 2.كالمساكاة المقصكدة ىنا ىي المساكاة أماـ القانكف أما
في غير ذلؾ فالبشر مختمفيف في مقدرتيـ كامكانياتيـ الجسدية كالعقمية .كلقد نص الدستكر العراقي
عمى ىذا الحؽ في المادة ( )14كالتي جاء فييا(:العراقيكف متساككف أماـ القانكف دكف تمييز بسبب
الجنس أك العرؽ أك القكمية أك األصؿ أك المكف أك الديف أك المذىب أك المعتقد أك الرأم أك الكضع
االقتصادم أك االجتماعي).
 -6تحريم الرق والعبودية :ىذا الحؽ أكدت عميو العديد مف المكاثيؽ كاإلعبلنات الدكلية ،حيث
كرد في المادة ( )4مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كما نص عميو العيد الدكلي الخاص
بالحقكؽ المدنية كالسياسية في المادة ( )4منو أيضان .كعمى الرغـ مف أف ىذه الظاىرة أصبحت شبو
منقرضة خاصة في الدكؿ ذات األنظمة الديمقراطية ،مع ذلؾ استمرت الدكؿ عمى تضميف دساتيرىا
نصكص تحرـ تجارة الرؽ .كىك ما فعمو الدستكر العراقي النافذ كتحديدان في المادة (/37ثالثا) منو

1
2
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كالتي نصت(:يحرـ العمؿ القسرم (السخرة) ،كالعبكدية كتجارة العبيد (الرقيؽ) ،كيحرـ اإلتجار
بالنساء كاألطفاؿ كاإلتجار بالجنس) .
ب .الحقكؽ كالحريات الفكرية :كتشمؿ ثبلثة أنكاع أساسية كميمة ىي:
 -1حرية العقيدة كالديانة.
 -2حرية الرأم كالتعبير.
 -3حرية االجتماع كتأليؼ الجمعيات.
سنبينيا حسب التفصيؿ االتي:
-0حرية العقيدة والديانة :مف حؽ كؿ شخص أف يعتنؽ الديف أك المذىب الذم يريده كمف حقو
ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بو بدكف تدخؿ مف احد طالما ال تمحؽ ضرر باآلخريف ،كىذا ما
نص عميو الدستكر العراقي في المادة ( )42عمى أف( :لكؿ فرد حرية الفكر كالضمير كالعقيدة).
كما كنصت المادة ( /43أكالن)( :اتباع كؿ ديف أك مذىب أحرار في:
أ -ممارسة الشعائر الدينية ،بما فييا الشعائر الحسينية.
ب -إدارة األكقاؼ كشؤكنيا كمؤسساتيا الدينية ،كينظـ ذلؾ بقانكف.
أما الفقرة  /ثانيان مف (ـ )43فقد نصت عمى أف :تكفؿ الدكلة حرية العبادة كحماية أماكنيا .كمف
جانبنا نرل لك انو تـ دمج المادتيف(42ك )43في مادة كاحدة ،الف حرية العقيدة تعني الحرية في
اعتناؽ المذىب كحرية االعتقاد الديني ،لذلؾ ال نرل سبب ليذا الفصؿ.
-2حرية الرأي والتعبير :لقد كفؿ الدستكر العراقي ىذا الحؽ في المادة ( )38منو ،كبما ال يخؿ
بالنظاـ العاـ كاآلداب العامة :أكالن-حرية التعبير عف الرأم بكؿ الكسائؿ .لـ يحدد الدستكر ىنا

57

الكسيمة التي يمكف مف خبلليا التعبير عف الرأم ،كانما جعميا مطمقة غير محددة ،كبالتالي فالتعبير
عف الرأم ىنا يستكعب كؿ الكسائؿ الممكنة كالمتاحة بشرط عدـ إخبلليا بالنظاـ العاـ كاآلداب.
-3حرية االجتماع وتأليف الجمعيات :أعطى الدستكر العراقي النافذ الحرية في تنظيـ االجتماعات
كالتظاىرات السممية ،عمى أف يككف ذلؾ ضمف الشكؿ كالصكرة التي يحددىا القانكف ،كىك ما
نصت عميو المادة(/38ثالثان) ( :تكفؿ الدكلة ،بما ال يخؿ بالنظاـ العاـ كاآلداب ،حرية االجتماع
كالتظاىر السممي ،كتنظـ بقانكف) .كأعطت المادة(  /39أكالن) :الحرية في تأسيس الجمعيات
كاألحزاب السياسية أك االنضماـ إلييا ،أما الفقرة (ثانيان /ـ )39فقد نصت( :انو ال يجكز إجبار احد
عمى االنضماـ إلى أم حزب أك جمعية أك جية سياسية أك إجباره عمى االستمرار في العضكية
فييا).
ثالثا :الحقوق السياسية :كيقصد بيا حؽ األفراد في المشاركة في الحياة السياسية المتمثمة بحقيـ
في االنتخاب كالترشيح .فقد كفمت اإلعبلنات كالكثائؽ العالمية ىذا الحؽ ،حيث كرد مثبل في المادة
( )21مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كالتي نصت عمى انو -1( :لكؿ فرد الحؽ في
االشتراؾ في إدارة الشؤكف العامة لببلده أما مباشرة كأما بكاسطة ممثميف يختاركف اختيا انر ح انر )...
أما الفقرة ثالثان فقد نصت عمى أف:
(إرادة الشعب ىي مصدر سمطة الحككمة  ،كيعبر عف ىذه اإلرادة بانتخابات نزيية دكرية
تجرم عمى أساس االقتراع السرم كعمى قدـ المساكاة بيف الجميع أك حسب أم إجراء مماثؿ يضمف
حرية التصكيت) .كأيضان ما كرد في العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية.

1

يبلحظ المادة(  )25مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية.
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فالحقوق السياسية تتمثؿ :حؽ (المكاطنة) الجنسية ،حؽ االنتخاب كالترشيح ،حؽ تكلي
الكظائؼ العامة ,حؽ المجكء السياسي .بالنسبة لحؽ المكاطنة (الجنسية) ،قد كفميا الدستكر العراقي
لكؿ مف كلد ألب عراقي أك أيـ عراقية (ـ/18ثانيان).
كىنا حسنان فعؿ المشرع العراقي بعدـ قصره اكتساب الجنسية العراقية عمى المكلكد ألب
ميز المشرع العراقي عمى المنحى الذم سمكو
عراقي كانما جعميا أيضان مف حؽ المكلكد أليـ عراقيةٌ .
في منعو إسقاط الجنسية العراقية عف العراقي المكلكد ألم سبب مف األسباب (ـ /18ثالثان) ،كلكف
يبلحظ أ ف الضمانة الدستكرية التي كفميا الدستكر العراقي المتمثمة في عدـ إسقاط الجنسية العراقية
ىي مقتصرة فقط عمى مف اكتسب الجنسية بالكالدة الف المشرع أجاز سحب الجنسية مف المتجنس
حسب الحاالت التي ينص عميو القانكف ،كما في حالة مثبلن عدـ ثبكت كالء المتجنس لمكطف .أما
في الفقرة (رابعا /مف نفس المادة السابقة) ،فأف المشرع أجاز تعدد الجنسية لمعراقي ،كلكنو اشترط
فيمف يتكلى منصبا سياديان أك امنيان رفيعان أف يتخمى عف أم جنسية أخرل قد اكتسبيا .عمما أف ىذه
اإلجازة في تعدد الجنسية ىي أصبلن محؿ خبلؼ بيف الفقو كالتشريع ،إذ تحظر غالبية التشريعات
تعدد الجنسية لما يثيره ىذا التعدد مف خبلؼ بشأف االختصاص القانكني كالقضائي 1.أما الفقرة
(خامسان /أيضان ـ )18فيبلحظ أنيا حرمت منح الجنسية العراقية ألغراض سياسة التكطيف السكاني
المخؿ بالتركيبة السكانية في العراؽ.
حق االنتخاب والترشيح :كفؿ الدستكر العراقي لجميع المكاطنيف العراقييف الحؽ في
كنساء ،حؽ
االنتخاب كالترشيح ،حيث نصت المادة( )20مف الدستكر عمى( :أف لممكاطنيف رجاال
ن
المشاركة في الشؤكف العامة ،كالتمتع بالحقكؽ السياسية بما فييا حؽ التصكيت كاالنتخاب
1

د .عمى الشكرم ،مصدر سابؽ ،ص.141
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كالترشيح) .كيفيـ مف ىذه المادة أف المشرع ىنا تبنى أسمكب االنتخاب سكاء الختيار رئيس الدكلة
أك أعضاء السمطة التشريعية ،فبالنسبة ألعضاء السمطة التشريعية فيتـ انتخابيـ مباشرة مف قبؿ
الشعب بطريؽ االقتراع العاـ السرم ،كتطبيقان لمنص الدستكرم الذم أحاؿ شركط المرشح إلى قانكف
االنتخابات رقـ ( )16لسنة  2005المعدؿ بمكجب قانكف رقـ( )26لسنة  ،2009فقد تكلت المادة
( )6منو بياف الشركط الكاجب تكافرىا في المرشح لعضكية مجمس النكاب ،حيث نصت عمى
أف(:يشترط في المرشح أف يككف ناخبان باإلضافة إلى ما يمي)-:
 -1أف ال يقؿ عمره عف ثبلثيف سنة .ىنا نبلحظ كجكد تناقض بيف ىذه الفقرة كبيف ما كرد
في المادة (/49ثانيان) مف الدستكر التي اشترطت في المرشح لعضكية مجمس النكاب أف
يككف عراقيا كامؿ األىمية ،فكماؿ األىمية يتـ بإكماؿ الشخص الثامنة عشر مف العمر
كليس الثبلثيف.
 -2أف ال يككف مشمكال بقكانيف اجتثاث البعث.
 -3أف ال يككف قد اثرل بشكؿ غير مشركع عمى حساب الكطف كالماؿ العاـ.
 -4أف ال يككف محككمان عميو بجريمة مخمة بالشرؼ كاف يككف معركفان بالسيرة الحسنة.
 -5أف يككف حامبلن لشيادة الدراسة الثانكية أك ما يعادليا.
نرل أف ىذه الفقرة غير سميمة ،فمأخذ عمى المشرع لك أنو اشترط في المرشح لعضكية مجمس
النكاب أف يككف حامبلن لشيادة جامعية عمى األقؿ ،ألف منصب العضك في السمطة التشريعية ىك
مف المناصب اليامة في الدكلة ،فيي السمطة المختصة بإصدار القكانيف ،بالتالي كيؼ يمكف إسناد
ىذا االختصاص الخطير إلى أشخاص غير حاصميف في القميؿ عمى شيادة جامعية  ،فيذا عمى
عكس ما نجده في دكؿ أخرل كالتي تشترط لشغؿ منصب عضكية البرلماف ضركرة تكافر الخبرة
السياسية كالقانكنية في ممارسة العمؿ السياسي.
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 -6أف ال يككف عضكا في القكات المسمحة عند الترشيح.
كبالعكدة إلى المادة ( /49رابعان) مف الدستكر ،نجد أنيا تبنت احد المبادئ الديمقراطية التي
تعمؿ بيا جميع الدكؿ ذات األنظمة الديمقراطية ،كىك االعتراؼ لممرأة بحقيا في ممارسة الحياة
السياسية أسكة بالرجاؿ ،بؿ ككفؿ ىذه المشاركة بتمثيؿ خاص في مجمس النكاب ،حيث نصت
المادة المذككرة عمى أف( :يستيدؼ قانكف االنتخابات تحقيؽ نسبة تمثيؿ لمنساء ال تقؿ عف الربع
مف عدد أعضاء مجمس النكاب) كتطبيقان لذلؾ ,فقد أشارت المادة ( )11مف قانكف االنتخاب أف
تككف امرأة كاحدة عمى األقؿ ضمف أكؿ ثبلثة مرشحيف في القائمة ،كما كيجب أف تككف مف ضمف
أكؿ ستة مرشحيف في القائمة امرأتاف عمى األقؿ .أما الشركط الكاجب تكافرىا في المرشح لرئيس
الجميكرية ،فقد حددتيا المادة ( )68مف الدستكر ،كىي أف يككف:
 -1عراقيان بالكالدة كمف أبكيف عراقييف.
 -2كامؿ األىمية كأتـ األربعيف مف عمره.
 -3ذا سمعة حسنة كخبرة سياسية كمشيكدان لو بالنزاىة كاالستقامة كالعدالة كاإلخبلص لمكطف.
 -4غير محككـ بجريمة مخمة بالشرؼ.
حق تولي الوظائف العامة :كفؿ المشرع الدستكرم العراقي ىذا الحؽ كتمت اإلشارة إليو في العديد
مف المكاد ،منيا ما كرد في المادة ( )16التي نصت عمى(:تكافؤ الفرص حؽ مكفكؿ لجميع
العراقييف ،كتكفؿ الدكلة اتخاذ اإلجراءات البلزمة لتحقيؽ ذلؾ) ،كما كنصت المادة ( /22أكالن) عمى
أف( :العمؿ حؽ لكؿ العراقييف بما يضمف ليـ حياة كريمة).
حق المجوء السياسي :يعتبر ىذا الحؽ مف الحقكؽ اليامة التي تناكليا الدستكر العراقي تماشيا مع
ما منصكص عميو في المكاثيؽ كاالتفاقيات الدكلية ،حيث نصت المادة( /21أكالن) منو عمى أف:
(يحظر تسميـ العراقي إلى الجيات كالسمطات األجنبية) ،أما الفقرة ثانيان مف نفس المادة فقد نصت
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عمى أف (:ينظـ حؽ المجكء السياسي إلى العراؽ بقانكف ،كال يجكز تسميـ البلجئ السياسي إلى جية
أجنبية ،أك إعادتو قس انر إلى البمد الذم فر منو) ،كما منع الدستكر العراقي في نفس المادة /الفقرة
ثالثان حؽ المجكء السياسي إلى المتيـ بارتكاب جرائـ دكلية أك إرىابية أك كؿ مف الحؽ ضر انر
بالعراؽ.
رابعاً :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية :فقد كفميا المشرع الدستكرم العراقي كىي عديدة
كمتنكعة ،كالحؽ في الممكية ،كالحؽ في العمؿ ،حؽ الضماف االجتماعي ،الحؽ في التعميـ .حيث
كرد حؽ الممكية في المادة( )23مف الدستكر في الفقرة /أكالن منيا عمى أف( :الممكية الخاصة
مصكنة ،كيحؽ لممالؾ االنتفاع بيا كاستغبلليا كالتصرؼ بيا ،في حدكد القانكف.
ثانيان :ال يجكز نزع الممكية إال ألغراض المنفعة العامة مقابؿ تعكيض عادؿ ،كينظـ ذلؾ بقانكف.
ثالثان :أ( -لمعراقي الحؽ في التممؾ في أم مكاف مف العراؽ ،كال يجكز لغيره تممؾ غير المنقكؿ ،إال
ما استثنى بقانكف .ب -يحظر التممؾ ألغراض التغيير السكاني).
يبلحظ ىنا أف المشرع الع ارقي كحاؿ بقية الدساتير حرـ المساس بالممكية الخاصة إال
ألغراض الممكية العامة لقاء تعكيض عادؿ ،كما أشار إلى حؽ كؿ عراقي في التممؾ في أم مكاف
حرـ التممؾ ألغراض التغيير السكاني تفاديان لحدكث أم إشكاليات تتعمؽ بيذا
في العراؽ .أيضانٌ ,
األمر.
أما حؽ العمؿ فقد أكرده الدستكر العراقي في المادة (/22أكالن)( :العمؿ حؽ لكؿ العراقييف
بما يضمف ليـ حياة كريمة .ثانيان :/ينظـ القانكف ،العبلقة بيف العماؿ كأصحاب العمؿ عمى أسس
اقتصادية ،مع مراعاة قكاعد العدالة االجتماعية .ثالثان :/تكفؿ الدكلة حؽ تأسيس النقابات
كاالتحادات المينية أك االنضماـ إلييا كينظـ ذلؾ بقانكف) .يبلحظ أف المشرع ىنا لـ يتكلى تفصيؿ

62

تنظيـ العبلقة بيف العامؿ كرب العمؿ كانما أحاؿ كؿ ما يتعمؽ بشؤكف العماؿ كأصحاب العمؿ إلى
القانكف.
كفيما يتعمؽ بالضماف االجتماعي فقد نظـ الدستكر ىذا الحؽ في المادتيف (29ك ،)30حيث
نصت المادة ( )29عمى إف( :أكالن-ب -تكفؿ الدكلة حماية األمكمة كالطفكلة كالشيخكخة كترعى
النشء كالشباب كتكفر ليـ ظركؼ مناسبة لتنمية ممتمكاتيـ كقدراتيـ ،ثانيان -لؤلكالد حؽ عمى
كالدييـ في التربية كالرعاية كالتعميـ ،كلمكالديف حؽ عمى أكالدىـ في االحتراـ كالرعاية كالسيما في
حاالت العكز كالعجز كالشيخكخة -ثالثا -يحظر االستغبلؿ االقتصادم لؤلطفاؿ بصكرة كاممة
كتتخذ الدكلة اإلجراءات الكفيمة بحمايتيـ .)....أما المادة ( )30فنصت عمى انو (أكالن -تكفؿ الدكلة
لمفرد كاألسرة  -كبخاصة الطفؿ كالمرأة -الضماف االجتماعي كالصحي ،كالمقكمات األساسية
لمعيش في حياة حرة كريمة ،تؤمف ليـ الدخؿ المناسب ،كالسكف المبلئـ .ثانيان -تكفؿ الدكلة الضماف
االجتماعي كالصحي لمعراقييف في حاؿ الشيخكخة أك المرض أك العجز عف العمؿ أك التشرد أك
اليتـ أك البطالة ،كتعمؿ عمى كقايتيـ مف الجيؿ كالخكؼ كالفاقة ،كتكفر ليـ السكف كالمناىج
الخاصة لتأىيميـ كالعناية بيـ ،كينظـ ذلؾ بقانكف) .يبلحظ ىنا أف المشرع الدستكرم في تنظيمو
لمضماف االجتماعي قد سار عمى نيج الشريعة اإلسبلمية مف خبلؿ تأكيده عمى مسألة التكافؿ
األسرم ،فمف كاجب الكالديف تربية األكالد كرعايتيـ كعمى األكالد في المقابؿ أف يردكا جميؿ الكالديف
مف خبلؿ احتراـ الكالديف كتقديـ كؿ المساعدة التي يحتاجكف ليا في حالة العكز كالشيخكخة .أما
حؽ التعميـ فقد كرد في المادة ( )34مف الدستكر( ،أكالن -التعميـ عامؿ أساس لتقدـ المجتمع كحؽ
تكفمو الدكلة ،كىك إلزامي في المرحمة االبتدائية ،كتكفؿ الدكلة مكافحة األمية .ثانيان -التعميـ
المجاني حؽ لكؿ العراقييف في مختمؼ مراحمو .ثالثا -تشجع الدكلة البحث العممي لؤلغراض
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السممية بما يخدـ اإلنسانية ،كترعى التفكؽ كاألبداع كاالبتكار كمختمؼ مظاىر النبكغ .رابعان -
التعميـ الخاص كاألىمي مكفكؿ ،كينظـ بقانكف).

المطمب الثاني :استناداً إلى الدستور األردني
الفرع األول :الحقوق الشخصية (الفردية)
تعد الحقكؽ الشخصية مف أىـ الحريات التي ال بد أف يتمتع بيا الفرد ذلؾ أنيا شرط لكجكد
غيرىا مف الحقكؽ كالحريات ،كما أنيا ضركرية إلمكانية التمتع بغيرىا مف الحريات ،كقد تضمف
الدستكر األردني عددان مف الحقكؽ الفردية ،غايتيا أف يأمف الفرد عمى نفسو كمالو ،كأف يتنقؿ داخؿ
الدكلة كخارجيا دكف قيكد ،كأف يتمتع بحرمة مسكنو كعدـ الدخكؿ لو إال كفؽ القانكف .كيمكف تقسيـ
الحقكؽ الشخصية عمى النحك التالي :أكالن :حؽ األمف كالسبلمة البدنية:
يعد حؽ األمف مف أىـ الحقكؽ كالحريات الفردية ،إذ يشكؿ الحرية األساسية التي تضمف
الحريات األخرل ،كيعني تكفير القدر المناسب مف الطمأنينة لؤلفراد في المجتمع ،بحيث يستطيعكف
ممارسة حياتيـ كحرياتيـ الشخصية بعيدة عف أم انتياؾ ،باإلضافة إلى عدـ تعريضيـ لمحبس أك
االعتقاؿ أك تعريضيـ لئلكراه النفسي أك الجسدم إال كفقان ألحكاـ القانكف ،كبذلؾ إف مضمكف حؽ
األمف يقكـ عمى أنو ال يجكز القبض عمى أحد األفراد أك اعتقالو أك حبسو إال كفؽ أحكاـ القانكف،
كبعد تكفير جميع الضمانات كاتخاذ كافة اإلجراءات التي حددىا القانكف.

1

كبعبارة أخرل فإف حؽ األمف يعني ضماف قدر مف الطمأنينة يستطيع الفرد بفضميا كعمى
أساس مف النظاـ القانكني القائـ في الدكلة أف ينظـ شؤكف حياتو ،كأف تتكافر لو الضمانات التي

1

د .أميف العضايمة كالكجيز في حقكؽ اإلنساف كحرياتو ،دار رند لمنشر كالتكزيع  ،عماف،2001 ،ص27
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تكل د لديو الشعكر بأنو بمنأل عف األعماؿ التعسفية المادية ،كبذلؾ يقكؿ الفقيو بيردك أنو  ":إذا
اختفي حؽ األمف فاف الحرية كمظاىرىا تختفياف باختفائو".
أما المشرع األردني فقد اتجو في حمايتو لمحؽ في األمف كالسبلمة الجسدية منحى المعاقبة
نصت المادة السابعة مف الدستكر عمى أف ( الحرية الشخصية
عمى كؿ تعد عمى ىذا الحؽ ،حيث ٌ
مصكنة) ،كبذلؾ فإف كؿ تعد أك تعرض ليذه الحرية ممنكع بنص الدستكر ،ثـ أضاؼ الدستكر في
المادة الثامنة بأنو ( ال يجكز أف يكقؼ أحد أك يحبس إال كفؽ أحكاـ القانكف).
كبيذا فاف المشرع الدستكرم قد أخذ بمبدأ الشرعية أم ال جريمة كال عقكبة إال بنص ،كلذلؾ
ال يجرـ أم فرد مف أفراد المجتمع بأية جريمة كال يداف بأم عقكبة إال إذا نص المشرع عمى ذلؾ
صراحة  ،1كبذلؾ جاء نص المادة الثالثة مف قانكف العقكبات األردني بقكليا (ال يقضي بأية عقكبة
لـ ينص القانكف عمييا حيف اقتراؼ الجريمة).
إ ف التشريعات األردنية قد تكسعت في إصباغ الحماية عمى حؽ اإلنساف في حياتو كسبلمتو
الجسدية حتى في حالة ككنو متيما ،إذ ال يجكز المساس بسبلمتو الجسدية أك تعريضو لمتعذيب مف
أجؿ االعتراؼ بالتيمة المنسكبة إليو  ،كفي ىذا قضت محكمة التمييز باستبعاد أقكاؿ المميز
(المتيـ أماـ الشرطة كانتزاعيا منو بالعنؼ كاإلكراه  ،كالتي عاد عنيا أماـ المدعي العاـ ،مف
البينات المقدمة في الدعكل.

2

قدر كافيان مف االىتماـ بحاالت االعتقاؿ أك
نشير ىنا إلى أف الدستكر األردني قد أكلى ان
القبض ،كبذلؾ نصت المادة الثامنة مف الدستكر بأنو" :ال يجكز القبض عمى أم إنساف أك حبسو،

1
2
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إال بأمر مف السمطات المختصة بذلؾ قانكنان "كبذلؾ فإف ىذا النص يعد ضمانة دستكرية لمحؽ
بالحرية ،كجاء نص المادة ( )103مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني ليؤكد ىذا الحؽ
كالتشديد عمى كجكب احترامو ،فاألصؿ بالقبض عمى أم شخص كجكب صدكر إذف بأمر القبض
مف المدعي العاـ أك النيابة العامة كأف يتـ القبض بمعرفة سمطات التحقيؽ

1

كما أف حؽ األمف يستمزـ مراعاة قكاعد اإلجراءات ،إذ إف القضاء المستقؿ ىك كحده الذم
يقرر الحبس كالحكـ بعقكبات مقيدة لمحرية كالبراءة ،ليذا ذىبت المادة ( )97مف الدستكر عمى أف
القضاة مستقمكف ال سمطاف عمييـ في قضائيـ لغير القانكف .مما سبؽ ,يتضح لنا مدل االنسجاـ
بيف الدستكر األردني كالقكانيف العادية كمدل اىتماـ المشرع األردني بيذا الحؽ كاحاطتو بكافة
الضمانات الكفيمة بحمايتو كصكنو مف أم انتياؾ أك خرؽ ،كحتى في الحاالت التي يمكف بيا
إىدار حؽ اإلنساف في الحياة نبلحظ أف المشرع قد أحاطيا بضمانات قانكنية كافية لحيف تصديؽ
الحكـ مف قبؿ جبللة الممؾ .ثانيان :حرية التنقؿ كاختيار مكاف اإلقامة:
يعني ىذا الحؽ قدرة اإلنساف عمى التنقؿ داخؿ إقميـ الدكلة دكف تحديد أك تدخؿ ،ككذلؾ في
أف يخرج مف ببلده إلى دكلة أخرل لتحقيؽ مصالحو الخاصة دكف أية إعاقة كالعكدة إلييا متى شاء
دكف قيد إال كفقان لمقانكف  ،إال أنو ال يكجد ما يمنع الدكلة مف كضع بعض القيكد عمى تنقؿ رعاياىا
حفاظان عمى النظاـ العاـ كسبلمة الدكلة .

1

د محمد عمي الحمبي ،الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية ،ج  ،1دار الثقافة ،عماف،1996 ،
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كتشمؿ حرية التنقؿ أنكاع التنقؿ المختمفة ،سكاء كانت برية أك جكية أك بحرية أك حتى سي نار
عمی األقداـ ،1كأف يختار لو مكانا لئلقامة دكف أف يحظر عميو ذلؾ  ،أك يمزـ باإلقامة في مكاف
ما ،إال كفؽ ما يقتضيو كيتطمبو القانكف. .
كقد كفمت المادة التاسعة مف الدستكر األردني ىذا الحؽ  ،كنصت عمى أنو " -:ال يجكز
إبعاد أردني مف ديار المممكة ،كال يجكز أف يحظر عمى أردني اإلقامة في جية ما ،كال يمزـ
باإلقامة في مكاف معيف إال في األحكاؿ المبينة في القانكف".
فيذا النص جاء مطمقان إذ لـ يجز إبعاد أم مكاطف يحمؿ الجنسية األردنية عف أرض المممكة
ما لـ يتخؿ عنيا أك يجرد منيا (كفقان لنص المادة  18كالمادة  19مف الجنسية األردنية رقـ  6لسنة
 ،)1954كنبلحظ باف الدستكر األردني ترؾ لمقكانيف تنظيـ ىذا الحؽ كبذلؾ فاف ىذا الحؽ ،جاء
مقيد بقيكد ترجع إلى اعتبارات متنكعة ،كأمف األشخاص أك أمف الدكلة الداخمي أك الخارجي ،بحيث
يمزـ عمى اإلقامة في مكاف معيف كفقان لقانكف منع الجرائـ األردني رقـ  7لسنة 1954كؿ مف كجد
في مكاف عاـ أك خاص في ظركؼ تقنع المتصرؼ بأنو كاف عمى كشؾ ارتكاب أم جرـ أك
المساعدة عمى ارتكابو ككؿ مف اعتاد المصكصية أك السرقة أك حيازة األمكاؿ المسركقة أك اعتاد
حماية المصكص أك إيكائيـ أك المساعدة عمى إخفاء األمكاؿ المسركقة أك التصرؼ فييا ككؿ مف
كاف في حالة سكر تجعؿ كجكده طميقا ببل كفالة خط انر عمى الناس أف يكضع تحت رقابة الشرطة
أك الدرؾ كفؽ القيكد التالية حسبما يقرر المتصرؼ بأف يقيـ ضمف حدكد أم قضاء أك مدينة أك
قرية أخرل دكف تفكيض خطي مف قائد المنطقة.

1
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كمف اجؿ السماح لمسمطة بممارسة الرقابة المشركعة ،فقد تـ استخداـ جكازات السفر ،كىي عبارة
عف كثيقة صادرة عف السمطة اإلدارية تكضح ىكية الشخص كتسمح لو بالسفر بحرية في كافو
المناطؽ كالمركر عبر المكانئ البحرية كالجكية كالحدكد البرية.
كقد نصت المادة ( )4 / 1مف قانكف جكازات السفر األردني رقـ ( )2لسنة 1969ـ عمى انو
"ال يجكز لؤلردني مغادرة المممكة أك العكدة إلييا إال بجكاز سفر قانكني بمقتضى أحكاـ ىذا
القانكف ،كىذا النص ال يشكؿ قيد عمى حرية التنقؿ بؿ يؤمف ممارسة مشركعة لمرقابة مف قبؿ
السمطة المختصة بالرقابة األىداؼ اقتصادية كمالية كتنظيمية ،كنبلحظ بأنو لـ يحدث أف تـ إبعاد
أم أردني خارج األردف ،كأف ما يرد عمى ذلؾ مف قيكد فيك العتبارات أمنية.
ثالثاً -:حرمة المسكن
يقصد بحرية المسكف حرية اختيار المسكف كاستعمالو كتغييره ،كحماية المسكف تنبع مف
الحرية الشخصية لمشخص نفسو كال تقكـ عمى فكرة الممكية ،فبل يجكز اقتحاـ المسكف إال بمكافقة
مف يشغمو ال مف يممكو ، 1أك بأمر مف السمطة القضائية ،فيذا الحؽ يستمزـ تجريـ دخكلو في غير
األحكاؿ المقررة في القانكف أك دكف اتباع اإلجراءات المقررة فيو.
كيقصد بالمسكف الذم يستفيد مف حماية القانكف ذلؾ المسكف الذم يقيـ فيو اإلنساف بصكرة
دائمة أك مؤقتة ،أك بيت قضاء فصؿ الصيؼ أك عطمة نياية األسبكع مالكا كاف أك مستأج انر لو،
عمما أف الحماية تنصب عمى البيت كتكابعو القائمة ضمف حرـ السكف مثؿ الحدائؽ ككراج السيارة
كغيرىا ،كحرمة المسكف تتركز عمى محكريف رئيسيف أكليما :حرمة عدـ اقتحامو ،كىي تعني المنع
مف دخكلو دكف رضا مف يسكنو ،كثانييما :حرية استخدامو ،كتعني حؽ تعديمو كتشكيمو كتنظيمو
1
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حسب رغبة ساكنو ،كيستمد المسكف ىذه الحرمة مف ارتباطو بحياة حائزه فيك المكاف الذم يأكم
إليو اإلنساف لحماية نفسو كتكفير الطمأنينة لو  ،1كتأكيدان ليذه الحرية جاء نص المادة العاشرة مف
الدستكر األردني " إف لممساكف حرمة فبل يجكز دخكليا إال في األحكاؿ المبينة في القانكف كبالكيفية
المنصكص عمييا فيو ".
كانسجامان مع ىذا النص الدستكرم أضفى المشرع حماية جنائية لحرمة المسكف ،حيث اعتبر
قانكف العقكبات األردني خرؽ حرمة المنازؿ جريمة ييعاقب عمييا القانكف.
رابعا -:حرية المراسالت الشخصية و سريتها
إف سرية المراسبلت تدخؿ ضمف اإلطار المحيط بالفرد إذ ال يجكز لؤلخريف إقحامو دكف
إرادتو ،كبذلؾ فإف المراسبلت كما تحكيو تتعمؽ بالحياة الخاصة بالفرد كليس ألحد أف يطمع عمييا
إال المرسؿ أك المرسؿ إليو ،ك ليس كؿ المراسبلت تتعمؽ بالحياة الفردية الخاصة إذ إف ىناؾ
مراسبلت إدارية بيف الجيات الرسمية ،كما يخصص لمنشر كاإلعبلف ،فيي بذلؾ ال تمس الحياة
الخاصة لمف كجيت إليو أك صدرت عنو ،أما عندما يتعمؽ الحؽ بممكية الخطاب فإف فكرة السرية
تظير كاالطبلع عمييا مف قبؿ اآلخريف يعد بمثابة اعتداء عمى ممكيتيا

2

كتعني ىذه الحرية إتاحة الفرصة لكؿ إنساف أف يتراسؿ مع غيره عف طريؽ إرساؿ الرسائؿ
كالطركد البريدية في البر أك الجك أك البحر ،كأف يتمقى الرسائؿ كالطركد كأف يخاطب اآلخريف بأم

1
2
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كسيمو يسمح بيا القانكف ،كأم تعطيؿ ليذه الحرية بعد انتياكان لحرية اإلنساف في التراسؿ
كالتخاطب

1

كيدخؿ ضمف ىذا اإلطار حظر الرقابة عمى المحادثات الياتفية كاألشرطة السمعية ذات
االستعماؿ الشخصي إال كفقا إلحكاـ القانكف.2
كمع التقدـ التكنكلكجي كالعممي كزيادة الكسائؿ الفنية التي يمكف استخداميا في تيديد احتراـ
سرية المراسبلت أصبح ضركريا أف تزيد معيا الكسائؿ القانكنية لحماية ىذه الحرية.3
كجاء النص عمى الحؽ في حرية المراسبلت في المادة الثامنة عشرة مف الدستكر األردني
التي تقكؿ" :تعتبر جميع المراسبلت البريدية كالبرقية كالمخاطبات الياتفية سرية فبل تخضع لممراقبة
أك التكقيؼ إال في األحكاؿ المعينة بالقانكف ".
إال أف ىذه الحرية ليست مطمقة بؿ مقيدة كلمسمطة حؽ مراقبتيا كفقا لؤلصكؿ التي يجيزىا
القانكف تنسجـ مع نص المادة ( )18مف الدستكر مع تضمف القكانيف األردنية لشرط يشكؿ ضمانة
ليذا الحؽ كىك متى كاف لممراقبة فائدة في إظيار الحقيقة ،في حيف يرل بعضيـ أف ىذه النصكص
القانكنية تشكؿ انتياكا لمحؽ الذم كفمتو المادة ( )18مف الدستكر ،كيتعارض مع نص المادة ()7
التي نصت عمى صيانة الحرية الشخصية ،فالحقكؽ التي يحمييا الدستكر تعد أعمى قدرة كأسمى
مرتبة مف التشريعات العادية التي ال يجكز أف تخالؼ النصكص الدستكرية أك أف تنتقص منيا.4

1
2
3
4
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كفي المادة " "71نص قانكف االتصاالت في الباب الخاص بالعقكبات عمي حبس مدة ال
تزيد عف سنة كغرامة ال تزيد عف  300دينار ضد كبلن مف نشر أك أشاع أم اتصاالت خاصة.
كترل الباحثة إف سرية المراسبلت تعد كسائر الحقكؽ كالحريات إذ ال يجكز أف تقيد مف
سمطة الدكلة ،إال أنو ال يكجد ما يمنع مف كضع القيكد في بعض األحياف إذا كجد ما يدعك إلى
ذلؾ مف إظيار لمحقيقة.
الفرع الثاني :الحقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية
لقد جاء االىتماـ بالحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية متأخ ار عمى العكس مف االىتماـ بالحقكؽ
السياسية كالمدنية عمى الرغـ مف أنيا ىي التي تعطي لمحقكؽ السياسية كالمدنية مضمكنيا
كمحتكاىا.
ذلؾ إف االعتراؼ لؤلفراد بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية مف شأنو أف يحررىـ مف الييمنة
المادية ألية جية ،كيمكنيـ مف العيش بكرامة كتأدية دكرىـ في المجتمع عمى أكمؿ كجو إذ إف
اإلرادة السياسية لمفرد تككف أكثر حرية عندما يتحرر مف مخاكؼ البطالة كالجيؿ كالمرض ،كتتحقؽ
المساكاة بمعناىا الحقيقي بحصكليـ عمى الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية إلى جانب
الحريات األخرل.
كيترتب عمى الكفاء بالحقكؽ كالحريات االقتصادية كاالجتماعية قياـ الدكلة ببعض االلتزامات
اإليجابية ك المتمثمة بالقياـ بأعماؿ كجيكد معينة لتكفؿ لممكاطف فرص عمؿ مناسبة كتكفير الغذاء
كالكساء كالتعميـ كالرعاية الصحية المناسبة إلى غيرىا مف متطمبات الحياة الكريمة ،كقد نص
المشرع األردني عمى مجمكعة مف الحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية أىميا:

71

أوالً :حق الممكية
يعد حؽ الممكية في مقدمة الحقكؽ االقتصادية كىك بمثابة المحكر الرئيس ليا ،كيقكؿ الفقيو
(ككلياد) بأف حؽ الممكية تتـ مناقشتو في القانكف المدني كحؽ شخصي يسمح لمفرد بأف يحتكر
استغبلؿ شيء ما كيفرض احترامو مف قبؿ اآلخريف ،أما في القانكف العاـ فإف مناقشة ىذا الحؽ
تأخذ مظي ار آخر ،كىك مف زاكية عبلقة ىذا الحؽ بالسمطات العامة

1

يختمؼ مفيكـ التممؾ مف نظاـ آلخر ،فالنظاـ الفردم يقضي بأف تككف المشركعات الكبرل
تحت سيطرة الدكلة بحيث ينسجـ مع تنظيـ الممكية كتكجيييا لخدمة المجتمع  ،أما النظاـ
االشتراكي فإنو يمغي الممكية الخاصة  ،إال ما كاف منيا ألغراض االستيبلؾ .

2

كيقصد بحؽ الممكية قدرة الفرد قانكنا عمى أف يصبح مالكان ،كأف تصاف ممكيتو مف االعتداء
عمييا ،كأف يككف لو حؽ التصرؼ فييا كفيما تنتجو ،3ك بذلؾ يجب صيانة ىذه الممكية مف
االعتداء عمييا فبل يجكز مصادرتيا أك نزع ممكيتيا مف مالكيا إال لممنفعة العامة ،كبذلؾ فإف الفرد
حر فيما يممكو مف ثركة كفي تحديد حجـ إنتاجو كاستيبلكو ،كحر فيما يكفره ضمف إطار القانكف
كمصالح اآلخريف.
كفؿ الدستكر األردني عمى حماية ىذا الحؽ حيث جاء نص المادة ( )11مف الدستكر
األردني" :ال يستممؾ ممؾ أحد إال لممنفعة العامة كفي مقابؿ تعكيض عادؿ حسبما يعيف في
القانكف" .كبذلؾ طبقان لمنص السابؽ فإف شركط االستمبلؾ ىي :

1
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 .1أف يككف االستمبلؾ لممنفعة العامة.
 .2أف يككف االستمبلؾ مقابؿ تعكيض عادؿ.
 .3أف يصدر قانكف يبيف كيفية االستمبلؾ كقد صدر قانكف االستمبلؾ رقـ ( )12لعاـ 1987
لتنظيـ عممية االستمبلؾ.
كجاء نص المادة ( )12مف الدستكر بقكليا "ال تفرض قيكد جبرية كال تصادر أمكاؿ منقكلة كغير
منقكلة إال بمقتضى القانكف".
ثانيا :حق العمل
كاف حؽ العمؿ بمعناه التقميدم يعني حرية الفرد في مزاكلة العمؿ الذم يريده كعدـ إجباره
عمى مزاكلة عمؿ معيف ،1إلى أف أصبح حؽ يجب عمى الدكلة أف تكفمو لمكاطنييا ككضع شركط
كقكاعد تحافظ عمى حقكؽ العمؿ  ،2إال أف كاجب الدكلة في تكفير العمؿ لمكاطنييا محدكد
بإمكانيتيا  ،ك يقكؿ الفقيو " فيداؿ" (:إف حؽ العمؿ يتطمب بالضركرة تنظيـ العمؿ كتنظيـ العمؿ
يستمزـ إجراء تحكالت اقتصادية في المجتمع لقد تـ إقرار ىذا المبدأ كاف النتائج ال يمكف تجنبيا)
كيعمؽ الفقيو " بيردك عم ی ذلؾ بقكلو( :ال يكجد ما نضيفو عمى ىذا االستداللي الذم ما زاؿ يثبت
صحتو ).

3

كتتجو الدكؿ في رسـ سياستيا بشأف حؽ العمؿ كفقا لمظركؼ التي تمر بيا ،إذ إف كثي انر مف
الدكؿ تعد أف حؽ العمؿ يقع ضمف الحقكؽ االقتصادية ،في حيف تعده دكؿ أخرل مف الحقكؽ

1
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2
3
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االجتماعية ،كترل الباحثة أف حؽ العمؿ مف الدعائـ األساسية لبلقتصاد الكطني في الدكؿ لما لو
مف تأثير عمى الدخؿ الفردم كالقكمي لمكطف شريطة عدـ إجبار شخص عمى القياـ بعمؿ معيف
زراعيان كاف أك صناعيان ،كيجب أف ال يستخدـ الفرد في العمؿ إال في حدكد القانكف كضمف
استطاعتو .كيعني حؽ العمؿ عدـ الحيمكلة بيف الفرد كالعمؿ الذم يريد أدائو أك ما يقكـ عمى أدائو
فعبل  ،كعدـ جكاز إجباره عمى أداء عمؿ معيف ال يريد أداءه كجكاز إضرابو عنو كتقرير تمتعو بيذا
الحؽ إف دعت الضركرة لذلؾ.1
كيعد حؽ العمؿ مف أىـ الحقكؽ ،ذلؾ ألنو يكفر العيش الكريـ لمفرد كينقذه مف مذلة
االستجداء مف قبؿ اآلخريف ،كيكفر األمف المادم لئلنساف حاض ار كمستقببلن ،كنرل في الكقت
الحاضر أف جميع األحزاب السياسية التي تسعى لمكصكؿ إلى السمطة أصبح جؿ اىتماـ برامجيا
كبياناتيا االنتخابية ىك محاربة البطالة كتكفير فرص العمؿ لممكاطنيف كتنظيـ شركط العمؿ ،األمر
الذم يسيـ في التفاؼ الجماىير كمناصرتيا ليذه األحزاب.
إال أف ىذا غير كاؼ إذ تبقى الحاجة ممحة إلى تنظيـ ذلؾ دستكريان كقانكنيان كتنظيـ شركط
العمؿ بحيث يككف مجزية كمبلئمان في ظركفو ،كأف تحدد الدكلة ساعات العمؿ كنظاـ اإلجازات
كالسبلمة العامة في العمؿ مف حيث شركطيا كتأميف العامؿ ضد اإلصابة أك العجز كتكفير
الشركط الصحية في العمؿ ،إضافة إلى حؽ تككيف النقابات الدفاع عف العماؿ إلى غيرىا مف
الشركط كالضمانات البلزمة الممارسة ىذا الحؽ.

2

كقد نظـ الدستكر األردني حؽ العمؿ عمى أف تكفمو الدكلة كتكجو بو االقتصاد كالنيكض بما
يعكد عمى الدكلة كاألفراد بتحقيؽ الحياة الفضمى  ،ك ذلؾ عف طريؽ ضماف فرص العمؿ لجميع
1
2
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المكاطنيف ،ككذلؾ نظمت القكانيف األردنية حؽ العمؿ مف حيث إدارة المشركعات االقتصادية
كالتجارية كالصناعية .كفمت المادة ( )6مف الدستكر األردني ىذا الحؽ حيث جاء فييا  ":تكفؿ
الدكلة العمؿ كالتعميـ ضمف حدكد إمكانياتيا كتكفؿ الطمأنينة كتكافؤ الفرص لجميع األردنييف ".
كبذلؾ ككفقان لممادة الدستكرية السابقة فإف الدكلة األردنية تتكفؿ بتأميف العمؿ لؤلردنييف مف
حدكد إمكانياتيا ،كلـ تحدد المادة المذككرة المقصكدة بعبارة " حدكد إمكانياتيا "األمر الذم يفسح
المجاؿ لمتكسع في تفسير ىذه العبارة ،إذ يمكف أف تشمؿ إمكانياتيا المالية أك االقتصادية أك
السياسية أك االجتماعية أك غير ذلؾ  .1كجاء نص الفقرة األكلى مف المادة ( )23مف الدستكر
األردني بقكليا " :العمؿ حؽ لجميع المكاطنيف كعمى الدكلة أف تكفره لؤلردنييف بتكجيو االقتصاد
الكطني كالنيكض بو" كنصت الفقرة الثانية مف نفس المادة بقكليا " تحمي الدكلة العمؿ كتضع لو
تشريعا يقكـ عمى المبادئ األتية:
 .1إعطاء العامؿ أج ار يتناسب مع كمية عممو ككيفيتو.
 .2تحديد ساعات العمؿ األسبكعية كمنح العامؿ أياـ راحة أسبكعية كسنكية مع األجر.
 .3تقرير تعكيض خاص لمعماؿ المعيميف كفي أحكاؿ التسريح كالمرض كالعجز كالطكارئ
الناشئة عف العمؿ.
 .4تعييف الشركط الخاصة بعمؿ النساء كاألحداث.
 .5خضكع العامؿ لمقكاعد الصحية.
 .6تنظيـ نقابي حر ضمف حدكد القانكف.

1
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كمف المبلحظ أف الدستكر األردني لـ يغفؿ الحقكؽ التقميدية لمعامؿ كأىميا حريتو في اختيار
العمؿ ،كذلؾ كفقا لنص المادة ( )13مف الدستكر التي تنص "ال يفرض التشغيؿ اإللزامي عمى أحد
" لتعكد ك تنص عمى جكاز ذلؾ في األحكاؿ االضط اررية بقكليا  ":غير أنو يجكز بمقتضى القانكف
فرض شغؿ أك خدمة عمى أم شخص كذلؾ في الحاالت التالية :
 .1في حالة اضط اررية كحالة الحرب ،أك عند كقكع خطر عاـ أك حريؽ أك طكفاف أك مجاعة
أك زلزاؿ أك مرض كبائي شديد لئلنساف أك الحيكاف أك آفات حيكانية أك حشرية أك نباتية أك
أية آفة أخرل مثميا  ،أك أية ظركؼ أخرل قد تعرض سبلمة جميع السكاف أك بعضيـ إلى
خطر.
 .2الحكـ عميو مف محكمة عمى أف يؤدم ذلؾ العمؿ أك الخدمة تحت إشراؼ سمطة رسمية،
كاف ال يؤجر الشخص المحككـ عميو إلى أشخاص أك شركات أك جمعيات أك أية ىيئة
عامة أك يكضع تحت تصرفيا .
الدستكر األردني لـ يجعؿ الحالة االضط اررية في يد الدكلة لتكيفيا كتفسرىا كيفما تشاء ،كانما قاـ
الدستكر بحصر الحاالت التي يجكز فييا فرض التشغيؿ اإللزامي  ،كبذلؾ فإف فرض أم عمؿ
إلزامي عمى الفرد في غير الحاالت التي نص عمييا الدستكر حصرية يعد مخالؼ النص الدستكر.
كتماشيان مع ىذه النصكص الدستكرية ,صدرت عدة تشريعات لمعمؿ كقانكف رقـ  21لسنة 1960
كالتعديبلت البلحقة لو كتبعو قكانيف أخرل منيا قانكف رقـ  25لسنة  1972ك القانكف رقـ  27لسنة
 1986كالقانكف رقـ  28لسنة  1986كالقانكف رقـ  29لسنة  1986كالقانكف رقـ  8لسنة 1996
ككاف آخرىا القانكف المؤقت كالمعدؿ رقـ  60لسنة  2002النافذة كتعديبلتو باإلضافة إلى العديد
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مف األنظمة المتعمقة بالعمؿ كاف آخرىا نظاـ الخدمة المدنية األردني رقـ  55لسنة 2002
كتعديبلتو.
ككفمت ىذه القكانيف لمفرد الحؽ بالعمؿ كتكفير الضمانات الكافية ليذا الحؽ كتحديد الحد
األدنى لؤلجكر ،كحماية األجكر كتأميف السبلمة كالصحة كالرفاىية لمعماؿ كتحديد ساعات العمؿ
كالعطمة األسبكعية كاإلجازات السنكية ،كحظرت استخداـ النساء كاألكالد في األعماؿ الخطرة
كخطكرة تشغيميـ ليبل ،ك عدـ استخداـ اليد العاممة األجنبية إال بأذف مف ك ازرة العمؿ  ،كاشتراط
حصكؿ العامؿ األجنبي عمى تصريح قبؿ المباشرة بالعمؿ كذلؾ لتكفير الحماية لمعامؿ األردني
كلمحاربة البطالة كما تـ النص عمى الحؽ النقابي في قانكف نقابات العماؿ رقـ  51لسنة .1953

1

ثالثا :حق التعميم :يعد حؽ التعميـ مف الحقكؽ الثقافية اليامة ،فيي أحد مظاىر حرية الفكر،
كيعني ىذا الحؽ قدرة الفرد عمى أف يأخذ العمـ ممف يشاء ،كأف يمقف غيره معمكمات كيفما يشاء،2
كبذلؾ فإف ىذا المعنى يتضمف مفيكميف رئيسيف:
 .1حؽ التعميـ ،كىك استطاعة اإلنساف تمقيف العمكـ لآلخريف كنشر عممو كأفكاره لمناس
بكاسطة المؤسسات التعميمية العامة أك الخاصة كذلؾ في حدكد القانكف.
 .2حؽ التعمـ الذم يعني قدرة اإلنساف عمى تمقي المعرفة بحرية تامة كمساكاتو مع اآلخريف
في تمقي ىذه العمكـ .

3

كيتضمف ىذا الحؽ كفالة التعميـ المجاني في مراحمو المختمفة كتنمية التعميـ الفني كالميني كانشاء
المعارض كالمؤسسات الثقافية ،كتكفير المؤلفات كالكتب كالمجبلت الثقافية كالعممية كتشجيع
1
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المتفكقيف كأصحاب االبتكارات كتقديـ الجكائز كالمنح ليـ ،كاقرار التعميـ إلى درجة معينة إلزامي
عمى األف ارد

1

أما في المراحؿ التالية التعميـ اإللزامي فيجب أف يترؾ الخيار لمفرد بأف يختار المدرسة
كالعمـ الذم يرغب بو كيبلئـ إمكانياتو الذىنية كرغباتو.
كيعرؼ بعضيـ حرية التعميـ بأنيا حؽ األفراد في تمقيف العمـ لآلخريف  ،كحقيـ في تمقي
مقدار معيف مف التعميـ ،كاختيار مف يشاؤكف مف المعمميف ،كىي ممتصقة بحرية الرأم ذلؾ أف حؽ
الفرد في تمقيف عممو لآلخريف يفترض أساسا حقو المسبؽ في نشر أفكاره كآرائو بيف الناس.

2

كيأتي اىتماـ الشريعة اإلسبلمية في حرية التعميـ كالحث عميو في أكؿ كممة خاطب بيا اهلل
سبحانو كتعالى رسكلو الكريـ في اآلية الكريمة  (( :اق أر باسـ ربؾ الذم خمؽ  ،خمؽ اإلنساف مف
عمؽ  ،اق أر كربؾ األكرـ  ،الذم عمـ بالقمـ  ،عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ )) 3كىذا خطاب عاـ لممسمميف
صالح لكؿ زماف كمكاف.
كجاءت نصكص الدستكر األردني لتؤكد ىذا الحؽ حيث كفؿ في المادة  19مف الدستكر
بقكليا" :يحؽ لمجماعات تأسيس مدارسيا كالقياـ عمييا لتعميـ أفرادىا عمى أف ت ارعي األحكاـ العامة
المنصكص عمييا في القانكف كتخضع لرقابة الحككمة في برامجيا كتكجيييا".
كجاء نص المادة  20مف الدستكر بقكليا ":التعميـ االبتدائي إلزامي لؤلردنييف كىك مجاني في
مدارس الحككمة".
1
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أما نص الفقرة الثانية مف المادة السادسة فتقكؿ  ":تكفؿ الدكلة العمؿ كالتعميـ ض مف حدكد
إمكانياتيا كتكفؿ الطمأنينة كتكافؤ الفرص لجميع األردنييف " كنجد مف خبلؿ النصكص السابقة أف
الدكلة األردنية قد كفمت ىذا الحؽ كلكف ضمف حدكد اإلمكانيات كاألعباء الممقاة عمى عاتؽ الدكلة.
كما نجد أف المشرع الدستكرم قد نص عمى إلزامية التعميـ االبتدائي كمجانيتو في مدارس الحككمة،
كلـ يجعؿ المشرع ىذه الحرية مطمقة ،كانما أرادىا أف تككف منسجمة مع السياسات العامة لمدكلة
بإخضاعيا لرقابة الحككمة.1
كقد جسد قانكف التعميـ رقـ  16لسنة  1964كقانكف التربية كالتعميـ رقـ  37لسنة 1988
كقانكف التربية كالتعميـ رقـ  36لسنة  1994كالمعدؿ بالقكانيف المؤقتة رقـ  63لسنة 2001
كالقانكف رقـ  6لسنة  2002كالقانكف رقـ  45لسنة  2002ما نادل بو الدستكر لدرجة أنو رفع
إلزامية التعميـ كمجانيتو إلى المرحمة اإلعدادية كمجانيتو لممرحمة الثانكية كاىتمت الدكلة األردنية
ببرامج محك األمية ،كأخذت عمى عاتقيا كضع البرامج التعميمية كالخطط الدراسية كتقرير المناىج
المدرسية كاعدادىا كتكزيعيا عمى طمبة المرحمة األساسية مجانان كلطمبة المدارس الخاصة كلطمبة
المرحمة الثانكية ،تباع كفقان لؤلسعار التي تحددىا ك ازرة التربية كالتعميـ  ،كاإلشراؼ عمى المدرسيف
كتشجيع المتفكقيف طمبة كمدرسيف.
كقامت الحككمات األردنية بإنشاء الجامعات الحككمية كسمحت بإنشاء الجامعات الخاصة،
كيحصؿ العديد مف الطمبة عمى منح دراسية مف ك ازرة التربية كالتعميـ كالقكات المسمحة سكاء مف
يدرسكف في الجامعات األردنية أك الجامعات األجنبية .

1
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كبذلؾ نجد أف النصكص الدستكرية كالعادية في األردف تجمع عمى حؽ كؿ فرد في التعميـ كالزاميتو
كمجانيتو كال سيما في المرحمة االبتدائية ،كعمى حؽ التمتع بسائر كجكه الثقافة كالتقدـ العممي كحؽ
المساىمة في البحث كالنشاط العممي.

1

رابعا :حق تأليف النقابات واالنضمام إليها
يعيش اإلنساف ضمف إطار مجمكعة ،فالحريات التي يحتاجيا ليست تمؾ التي تكفمو ماديان
كفكريان كانما تمؾ التي تسمح لو االتصاؿ باآلخريف كتنظيـ عبلقاتو معيـ ،كبذلؾ ينخرط الفرد في
جماعات مختمفة تساعده عمى المطالبة بحقكقو سياسية كانت أك اجتماعية أك مينية ،كمف ىنا
جاءت المناداة بحرية التجمع كاالجتماع كتأليؼ الجمعيات كالنقابات ،2كتعرؼ النقابات المينية بأنيا
مجمكعات مينية ميمتيا الدفاع عف مصالح أعضائيا المادية بشكؿ رئيس كتشمؿ جميع مياديف
العمؿ الصناعي كالزراعي كالتجارم ،كيخالؼ مدل تدخؿ النقابات كتأثيرىا في ممارسة السمطة
السياسية كاتخاذ ق ارراتيا ،بؿ كفي استمرار ىذه الممارسة باختبلؼ حجـ النقابة كاستراتيجياتيا
المينية المسؤكلة عنيا في بناء االقتصاد الكطني ،3كتستخدـ النقابة كسائؿ متعددة كاالعتصاـ
كاإلضراب كالمسيرات كأدكات عمؿ تفرض مف خبلؿ مكقعيا عمى أرباب العمؿ أك أصحاب
القرار.

1
2
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كيعد تككيف النقابات كاالنضماـ إلييا اكبر ضمانة مف ضمانات األفراد لممطالبة بحقكقيـ
كتحسيف حاالتيـ كخاصة ما يتعمؽ بالعمؿ ،حيث جاء نص المادة  23مف الدستكر األردني في
الفقرة (ك) التي أعطت لمعامؿ الحؽ في تنظيـ نقابي حر ضمف حدكد القانكف.
كترؾ الدستكر لمقانكف طريقة تنظيـ ىذه النقابات كمراقبة مكاردىا كقد بيف قانكف العمؿ النافذ
رقـ  8لسنة  1996كتعديبلتو في مكاده كؿ ما يتعمؽ بتأسيس كتسجيؿ نقابات العماؿ ،كأحكاـ نظاـ
نقابة العماؿ ،كتشكيؿ النقابات العمالية التحاد عاـ بيا تككف لو شخصيتو االعتبارية ،بحيث تحتفظ
فيو كؿ نقابة بحقكقيا الخاصة ،كيحؽ ليذا االتحاد العاـ بمقتضى قانكف العمؿ االنضماـ إلى أم
منظمة عمالية دكلية بعد مكافقة كزير العمؿ ،كما نظـ القانكف ما يتعمؽ بتسكية النزاعات العمالية
الجماعية كمجالس التكفيؽ كجمسات المحكمة العمالية ،كاشترط القانكف في المادة /135أ " عدـ
جكاز إضراب العامؿ قبؿ أف يعطي إشعا انر لصاحب العمؿ بمدة ال تقؿ عف أربعة عشر يكمان مف
تاريخ اإلضراب ،كتضاعؼ المدة إذا كاف العمؿ متعمقة بإحدل خدمات المصالح العامة ،كتجرم
انتخابات اختيار ممثمي ىذه النقابات تحت إشراؼ تاـ مف الييئات العامة لتمؾ النقابات كلـ يسجؿ
أف تدخمت الحككمة في األردف بطريقة اختيار النقابات لممثمييا.
كمف المبلحظ أف الحرية النقابية ليست مطمقة ،كانما اشترط القانكف لقياـ أم تجمع نقابي
مكافقة مجمس الكزراء بتنسيب مف الكزير المختص ،كأعطى مجمس الكزراء صبلحية حؿ التجمع
النقابي األسباب أمنية كلمسبلمة العامة.1

1
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خامسا  :حق الضمان االجتماعي والرعاية الصحية:
ال شؾ أف الحقكؽ االجتماعية تتعمؽ بطبيعة البشر ،إال أنيا تتطمب تدخبلن إيجابيان مف الدكلة
كبذلؾ فإف ىذه الحقكؽ تضع عمى عاتؽ الدكلة كاجب التدخؿ بفاعمية في شتى مناحي الحياة
االجتماعية كاالقتصادية لؤلف ارد كتكفير العمؿ كتكفير العناية البلزمة لمشيكخ كاألطفاؿ  ،إضافة إلى
تكفير الرعاية الصحية لممرضى ،كيؤدم اإلقرار بالحقكؽ االجتماعية إلى تكميؼ الدكؿ التي تبنتيا
بتحقيؽ الديمقراطية االجتماعية إلى جانب تحقيؽ الديمقراطية السياسية كاقامة التكازف بينيما ،كما
أف الحقكؽ االجتماعية رافد قكم لمحقكؽ الفردية ،فيتحرر العامؿ مف تحكـ رب العمؿ ،فيقكـ العامؿ
بالمشاركة في الحياة العامة كممارسة حقو السياسي دكف أف يخشى تيديد رب العمؿ.

1

كيقصد بيذا الحؽ رعاية الفرد صحية بكفالة التاميف الصحي ككسائؿ العبلج المجاني ،كفتح
المستشفيات كدكر العبلج كرعاية األمكمة كالطفكلة كانشاء دكر الحضانة كالمراكز الطبية لمكالدة
كالعناية بالحكامؿ كرعاية ذكم االحتياجات الخاصة سكاء كانت احتياجاتيـ ذىنيو أك جسمانية
كانشاء المعاىد المناسبة ليـ ،2كلمفرد بمكجب ىذا الحؽ أف يتمتع بضماف اجتماعي بمكجبو يكفر
المجتمع لو كألسرتو مستكل الئقة مف الحياة ،مف حيث الغذاء كالكساء ك كذلؾ حؽ الضماف ضد
العكزة كالحاجة بسبب البطالة أك المرض أك الشيخكخة).

3

كيقع عمى عاتؽ الدكلة مكافحة اآلفات كاألكبئة كالعمؿ عمى تكفير بيئة سميمة مف األمراض،
إضافة إلى منح المكاطف التأميف الصحي البلزـ كالمجاني إف أمكف ،كتحقيؽ نظاـ أسرم ليقكـ عمى
تأسيس األسرة تأسيسان اجتماعيان سميمان كنكاة لممجتمع.
1
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لـ يرد النص في الدستكر األردني عمى ىذا الحؽ بشكؿ مباشر كانما كرد في نص الفقرة ()2
مف المادة السادسة مف الدستكر بمفيكـ ضمني كفالة الدكلة لطمأنينة األفراد كتكافؤ الفرص لجميع
األردنييف 1كما حددت المادة  23مف الدستكر المبادئ التي ينبغي أف ييتدم بيا المشرع عند
تنظيمو الحرية العمؿ ،كمف بينيا خضكع العامؿ لمقكاعد الصحية ،كتقرير تعكيض خاص لمعماؿ
المعيميف في أحكاؿ التسريح كالمرض كالعجز كالطكارئ الناشئة عف العمؿ .
كلما كاف الضماف االجتماعي ييدؼ إلى التخفيؼ مف كطأة المخاطر التي يتعرض ليا
اإلنساف بسبب طكارئ العمؿ أك الشيخكخة أك كفاة الشخص المعيؿ لعائمتو ،عف طريؽ إعادة تكزيع
الدخؿ الكطني مف خبلؿ سحب جزء مف المداخيؿ عمى شكؿ ضرائب أك اشتراكات كمف ثـ إعادة
تكزيعيا عمى المستفيديف كبذلؾ تككف ىذه المادة ( 23فقره ج  ,فقره ك) مف الدستكر قد نصت عمى
الحؽ في الضماف االجتماعي كالتأميف الصحي لمعماؿ.2
نص المشرع األردني صراحة عمى ىذا الحؽ كأصدر قانكف الضماف االجتماعي عاـ 1978
الذم أنشأ بمكجبو المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي الذم يحتكم عمى التأمينات االجتماعية
التالية:
 التأميف ضد إصابات العمؿ كأمراض المينة. التأميف ضد الشيخكخة كالعجز كالكفاة. التأميف ضد العجز المؤقت بسبب المرض كاألمكمة. التأميف الصحي لمعامؿ كأسرتو. المنح العائمية.1
2
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 التأمين ضد البطالةكما حدد القانكف المشمكليف بالتأمينات االجتماعية كىـ العماؿ الخاضعكف لقانكف العمؿ
كالمكظفكف العامكف غير التابعيف لمتقاعد كامتدت مظمة التأميف االجتماعي لتشمؿ األردنييف
العامميف في الخارج ضد الشيخكخة كالعجز كالكفاة عمى أساس اختيارم كىناؾ تشريعات أخرل
تكفؿ حقكؽ الرعاية االجتماعية لممكاطنيف كتشريعات التقاعد العسكرية كالمدنية كاألنظمة التي
تصدرىا ك ازرة التنمية االجتماعية لمساعدة المعكزيف كالعجزة كالمسنيف كاألرامؿ كاأليتاـ باإلضافة
إلى قياـ الدكلة بإنشاء عدد مف مراكز األمكمة كالطفكلة لمعناية باألسرة كالطفؿ كما صدر نظاـ
رعاية الطفكلة رقـ  34لسنة  1972ليساعد في رعاية األطفاؿ صحية كاجتماعية كعقمية مف سف
الكالدة حتى سف الثامنة عشرة كما قامت دائرة الشؤكف االجتماعية بالتعاكف مع اليكنيسيؼ بإنشاء
دكر الحضانة النيارية كانشاء دكر حضانة في المعاىد كالمدارس الحككمية بالتعاكف مع ك ازرة
التربية كالتعميـ كفي مجاؿ رعاية األحداث كالمعاقيف كالعجزة ،يكجد في األردف أكثر مف مؤسسة
عبلجية ىدفيا حماية األحداث كتكجيييـ كتدريبيـ مينيان ,كيكجد مراكز لممعاقيف جسديان كعقميان
كمؤسسات لرعاية العجزة كالمسنيف.
أما بالنسبة لمتأميف الصحي ,فقد صدر نظاـ التأميف الصحي لسنة 1966الذم يشمؿ جميع
مكظفي كمستخدمي الدكلة كأفراد أسرىـ لبلستفادة مف الخدمات التي تقدميا العيادات كالمستشفيات
التابعة لك ازرة الصحة كيستفيد أفراد القكات المسمحة كاألجيزة األمنية مف الخدمات التي تقدميا ليـ
المستشفيات العسكرية ،كنأمؿ مف مشرعنا إصدار قانكف يتعمؽ بمجانية العبلج لكافة أفراد المجتمع
كليس فقط لمعامميف في الدكلة كمؤسساتيا ليحقؽ ضمانة التاميف الصحي القائـ عمى أف العبلج
المجاني حؽ لمجميع.
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الفصل الرابع
دور المحكمة الدستورية لضمانات حقوق اإلنسان لكل من األردن والعراق
كسيتـ مف خبلؿ ىذا الفصؿ مراجعة تطبيقات المحكمة الدستكرية األردنية فيما يخص حقكؽ
اإلنساف ،كالمحكمة االتحادية العميا في العراؽ ،حيث أف لكؿ كاحدة مف ىذه المحاكـ خصكصيتيا،
كتشريعات كاضحة تتعمؽ بدكر ىاتيف المحكمتيف في صيانة حقكؽ اإلنساف كالحفاظ عمييا.

المبحث األول
تطبيقات المحكمة الدستورية األردنية فيما يخص حقوق اإلنسان
ييعد مكضكع الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف مف أىـ مكضكعات القانكف الدستكرم،
كيرجع ذلؾ إلى أىمية الدكر الذم يمعبو ىذا النكع مف الرقابة في حماية الدستكر مف االنتياكات
التي قد يتعرض ليا مف قبؿ السمطات المختمفة ،كخاصة السمطة التشريعية ،كما يترتب عمى ذلؾ
لرد طغياف السمطة التشريعية
مف حماية لحقكؽ األفراد كحرياتيـ العامة؛ فيك السبيؿ الحقيقي ٌ
كالسمطة التنفيذية إلى الحدكد التي رسميا الدستكر.
كايمانان مف المشرع الدستكرم األردني بضركرة احتراـ حقكؽ األفراد كحرياتيـ العامة ،كعدـ
المساس بيا ،كتماشيان مع النظـ الديمقراطية الحديثة في ميداف الرقابة عمى دستكرية القكانيف ,فقد
اتجو إ لى إقرار الرقابة القضائية عمى دستكرية القكانيف كاألنظمة بمكجب التعديبلت الدستكرية لعاـ
نصت ىذه التعديبلت عمى إنشاء المحكمة الدستكرية حسب ما كرد في المادة ()58
 .2011كقد ٌ
مف الدستكر ،التي أكالىا ميمة الرقابة عمى دستكرية القكانيف كاألنظمة ،كتفسير النصكص
الدستكرية.
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المطمب األول :الخمفية التاريخية
تككنت فكرة تأسيس المحكمة الدستكرية لتصبح محطة أساسية مف اجؿ مجاراة عممية التطكر
الشامؿ كأحدل محطات اإلنجاز المؤسسي في مسيرة دكلة األردف ،كلتصبح المبنة األساسية في
إيقاؼ تداخؿ السمطات بعضيا مع بعض ،كبيذا فقد تمسؾ جبللة الممؾ في تكجيياتو لتأسيس
المحكمة الدستكرية التشديد عمى قياميا بأدكارىا في مسيرة اإلصبلح ،كخطكة رئيسية لتعظيـ مبدأ
الفصؿ بيف السمطات ،كالدفاع عف حريات الناس كحقكقيـ طبؽ األصؿ الذم كرد في نصكص
الدستكر حيث تـ تخصيص الفصؿ الخامس مف الدستكر لمحديث عف تأسيس المحكمة الدستكرية
كأطر تككينيا بمكجب التعديبلت التي عقدت عمى الدستكر األردني في أكاخر عاـ .2011
كفي جميع األحكاؿ المنصكص عمييا في الفقرات التي سبقت يكجز اختصاص المحكمة
الدستكرية عمى بياف الحكـ الدستكرم ،كيصبح حكمان نيائيان كمكجبان لجميع سمطات الدكلة كلمكافة.
كانطبلقان مف ىذا صدر قانكف المحكمة الدستكرية رقـ  15لسنة  2012ليتـ تحديد بعد ذلؾ
"طريقة تشكيؿ المحكمة الدستكرية كتتجمى اختصاصيا كيصبح اكثر اتضاحان إجراءات رفع الدعكل
الدستكرية".
كبالقياـ عميو أخذت المحكمة الدستكرية تقكـ بعمميا فبدأت بإصدار عدد مف األحكاـ بمغ "
ثمانية أحكاـ" كعدد آخر مف ىذه الق اررات التفسيرية بمغ " تسع ق اررات" الشيء الذم يدعك إلى
السؤاؿ في ضكء ىذا كمو ماذا عف التجربة أك الدكر الدستكرم لممحكمة الدستكرية األردنية؟
كقد ساىـ مجمس النكاب في ترسيخ البناء المؤسسي لممحكمة الدستكرية مف خبلؿ تأكيده
لنصكصيا التشريعية عمى صعيد الدستكر كالقانكف ،لككنيا استحقاؽ دستكرم و
باد يعمؿ منيا صرحان
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حضاريان بار انز كمحطة ميمة مف محطات اإلصبلح الشامؿ المتدرج الذم يت أرسو جبللة الممؾ مف
قبؿ أف يباشر الربيع العربي ،كعميو بات إلى إنشاء المحكمة الدستكرية 1كككنيا ىيئة قضائية
مستقمة بنفسيا كأحكاميا قاطعة كالقضاة فييا مستقمكف حيث تأخذ قكتيا مف الدستكر الذم يحفظيا
كتحفظو.
كتمتاز العبلقة بيف مجمس النكاب كالمحكمة الدستكرية بالعبلقة التكاممية كالتشاكرية فيما
بينيما ،كما رغب بيا صاحب الجبللة الياشمية الممؾ عبداهلل الثاني بف الحسيف المعظـ ،تبنى عمى
خدمة الكطف كالمكاطف كالمصالح العميا لمدكلة األردنية ،كبخاصة في القضايا التي يصبح فييا
تشابؾ دستكرم بالتفسيرات لمدستكر األردني ،خاصة أف لمجمس النكاب األحقية في رفع دعكل
يمباشرة أماـ المحكمة الدستكرية ىيطعف بيا بدستكرية أم نظاـ أك قانكف ألجؿ أخذ الرأم القانكني في
صحتو أك عدـ صحتو ،كذلؾ عف صبلحية المجمس بأف يطمب تفسير أم نص مف نصكص
الدستكر بمكجب المادة ( )17مف قانكف المحكمة.
كبدأ مف ممارسة حقو الدستكرم فقد اتجو مجمس النكاب إلى المحكمة ألجؿ طمب تفسير
بعض نصكص الدستكر ،كقرار التفسير رقـ ( )1لسنة ( ،)2015قرار التفسير رقـ ( )1لسنة
( ،)2014قرار التفسير رقـ ( )5لسنة( )2013كقرار التفسير رقـ( )8لسنة ( )2013كغيرىا.
كىك الشيء الذم يظير دكر كأىمية ىذه المحكمة بككنيا مرجعية لمختمؼ المؤسسات الكطنية
األردنية ،كالذم قدـ ضمف مسيرة اإلصبلحات الدستكرية التي طبقتيا الدكلة األردنية ضمف عممية
اإلصبلح اإلدارم كالقضائي الشامؿ ألجيزة الدكلة في األردف.

1

القانكف رقـ( )15لعاـ ( ،)2012الخاص بإنشاء المحكمة الدستكرية.
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المطمب الثاني :استقاللية المحكمة الدستورية فيما يخص حقوق اإلنسان
المحكمة الدستكرية ىي "محكمة مستقمة ال تنتمي إلى أم سمطة قضائية ،كطبيعتيا الدستكرية
كق ارراتيا تختمؼ في آثارىا عف ق اررات المحاكـ األخرل" ،مما يدؿ إلى أف كظائفيا تقتصر عمى
مراقبة دستكرية القكانيف كالمكائح ك تفسير أحكاـ الدستكر .كما أف الرقابة التي تقكـ بيا المحكمة
الدستكرية ىي رقابة تالية ،كتككف بطريقتيف األكلى الطعف المباشر المعطى فقط لمجمس األعياف
كمجمس النكاب كالحككمة ،كالطعف غير المباشر أك الدفع بعدـ الدستكرية كيككف لممكاطف الذم ىك
طرؼ في قضية منظكرة أماـ المحكمة ،كحصؿ ما يتطمب الرجكع لممحكمة الدستكرية ،عندئذ تكقؼ
المحكمة االستماع لمقضية ،كترفع في حاؿ الجدية.
كألنو ال كجكد لمكاف لمتعايش الصائب بيف كؿ مف الرقابة عمى دستكرية القكانيف كالنظـ غير
الديمقراطية فقد قنف المشرع الدستكرم القكاعد األساسية في مجالي "الحرية كالمساكاة" التي تؤسس
عمييا دكلة القانكف .كىنا ال بد مف اإلشارة إلى اىـ النصكص الدستكرية في ىذا الصدد أم ما كرد
في المادة  1"128التي نصت عمى انو ال يجكز أف تؤثر القكانيف التي تصد بمكجب ىذا الدستكر
لتنظيـ الحقكؽ كالحريات عمى جكىر ىذه الحقكؽ كالكاجبات كاختمفكا في العرؽ أك المغة أك الديف"
 ....الحفاظ عمى السمـ االجتماعي كاجب مقدس عمى كؿ اردني" ....كؿ اعتداء عمى الحقكؽ
كالحريات العامة أك حرمة الحياة الخاصة لؤلردنييف جريمة يعاقب عمييا القانكف" ....لؤلردنييف حؽ
تأليؼ الجمعيات كالنقابات كاألحزاب السياسية عمى أف تككف غايتيا مشركعو ككسائميا سمبية كذات
نظـ ال تخالؼ أحكاـ الدستكر" .....الخ.

1المادة  128مف القانكف الدستكرم األردني  ،ال يجكز أف تؤثر القكانيف التي تصدر بمكجب ىذا الدستكر لتنظيـ
الحقكؽ كالحريات عمى جكىر ىذه الحقكؽ أك تمس أساسياتيا.
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كفيما يتعمؽ بالتطبيؽ العممي:
فقد أصدرت المحكمة الدستكرية فئة مف األحكاـ كالق اررات كصؿ عددىا إلى حكالي العشريف
حكما كق ار ار لحداثة تأسيس المحكمة الدستكرية فيي لـ تتأسس كلـ تبدأ العمؿ إال في
 .2012/10/6كعمى ذلؾ كبالرغـ مف ىذه الضآلة التي صدرت عف المحكمة مف أحكاـ كق اررات
فإف األحكاـ كالق اررات ميمة ألنيا بكؿ تأكيد " تبشر بمسار سيرتقي حتما بالنظاـ القانكني األردني"
كتعرؼ كتجربة كبدكر المحكمة الدستكرية في مجالي الحقكؽ كالحريات العامة" ك" مبدأ المساكاة",
فعمى سبيؿ المثاؿ ,كاجيت المحكمة الدستكرية مف خبلؿ الحكـ رقـ  4لسنة  2013لمسألة عدـ
السماح بمجاؿ لمطعف بقرار لو تدخؿ جكىرم بحقكؽ المكاطنيف لدل درجة اعمى حيث يمكنو
التدخؿ بجكىر العدالة الذم يجب معو السماح بفرص الطعف المتعارؼ عمييا كاف منع يناقض
داللة المادة  128مف الدستكر في الحماية القضائية لمحؽ كالحرية كيخالؼ محتكل المادة السادسة
مف الدستكر لتحكـ في النياية تعطيؿ القانكف الذم يجعؿ الخصكمة عمى درجة كاحدة.

1

"ككاجيت مف خبلؿ احد أحكاميا إلى قضية عدـ المساكاة بيف الخصكـ كاعطاء احدىـ
درجة تقاضي زائدة كحرمانيا لمطرؼ األخر ك ىذا يخالؼ أحكاـ المادة  6مف الدستكر لتحكـ في
النياية نقض النص الذم يحرـ المحككـ عميو مف الطعف في قرار محكمة االستئناؼ الصادر بدعـ
حكـ المحكميف.

2

ككاجيت مف خبلؿ قرار التفسير رقـ  6لسنة  2013لتفسير المكاد  23/2مف الدستكر ما اذا
كاف ىاذاف النصاف يسمحاف لممكظفيف في أية ك ازرة أك دائرة أك ىيئة أك مؤسسة حككمية إف

1المادة  128مف القانكف الدستكرم األردني  ،ال يجكز أف تؤثر القكانيف التي تصدر بمكجب ىذا الدستكر لتنظيـ
1

الحقكؽ كالحريات عمى جكىر ىذه الحقكؽ أك تمس أساسياتيا.

2الحكـ رقـ  2لسنة  2013مف أحكاـ المحكمة الدستكرية األردنية
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يؤسسكا نقابة خاصة ليـ كىـ مكظفكف يمحقكف بنظاـ الخدمة المدنية كال يكجد لكظائفيـ شيء مشابو
في القطاع الخاص خارج اطار الحككمة لتحكـ في النياية إباحة ذلؾ عمى المكاد  16/2ك  3مف
الدستكر التي قدمت قطعية كشاممة دكف أف تقكـ بالتفريؽ بيف المكظفيف العمكمييف كغيرىـ كالمادة
 128التي تحكم كالحريات التي يتمتع بيا األردنيكف ميما كاف نكعيا بسياج قكم مف الحماية.

1

ىذا كبالعكدة إلى مسار المحكمة الدستكرية كما صدر عنيا مف أحكاـ كق اررات نجد:
"أنيا لـ تقتصر عمى حماية حقكؽ المكطنيف كحرياتيـ كضماف مبدأ المساكاة بينيـ كلكنيا قد
اتجيت إلى أمكر ثانية تسمك حتما بالنظاـ القانكني األردني كال يككف لو عبلقة بذاتية اإلنساف ففي
قرار التفسير رقـ  1لسنة  2013كقفت ضد تفسير المادة  117لتحكـ أف مجمس الكزراء ال يككف
لو حؽ بمقتضى ىذا النص منح أم امتياز يككف لو عبلقة باستثمار المناجـ أك المعادف أك المرافؽ
العامة ميما كاف حجمو ما لـ يتـ المكافقة عميو بكجكب قانكف يصدر ليذه الغاية مف حيث كاف ىذا
االمتياز عاما أك جزئيان حتى كلك قاـ االتفاؽ بيف الطرفيف عمى التعديؿ أك التغيير.

2

1المادة  128مف القانكف الدستكرم األردني ،ال يجكز أف تؤثر القكانيف التي تصدر بمكجب ىذا الدستكر لتنظيـ
الحقكؽ كالحريات عمى جكىر ىذه الحقكؽ أك تمس أساسياتيا.

2طمب تفسير نص المادتيف (  ) 121 ، 120مف الدستكر .

خالصة القرار  :لكؿ ما سبؽ ،تجد المحكمة أف عبارة "المجالس المحمية" كما كردت في المادة ( )121مف الدستكر

قد جاءت عامة ك مطمقة لتشمؿ المجالس البمدية كالقركية كأية مجالس محمية أخرل ،كبالتالي فإنو يتكجب أف ال

تفسر ىذه العبارة تفسي ار ضيقا لتنحصر بالمجالس البمدية كالقركية فقط ،بؿ يجكز أف يمتد نطاقيا لتشمؿ أية كحدات
أك مجالس محمية أخرل إذا اتجيت نية المشرع إلى منح ىذه الكحدات أك المجالس الشخصية االعتبارية كاالستقبلؿ
المالي كاإلدارم كيككف عنصر االنتخاب جزءا مف تشكيؿ مجالس إدارتيا ،ما دامت ىذه الكحدات كالمجالس المحمية
تخضع لرقابة اإلدارة المركزية ضمف إطار الكصاية اإلدارية بحدكدىا الكاردة في متف ىذا القرار عدد الجريدة

الرسمية 5343 :تاريخ النشر 1/6/2015 :
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المطمب الثالث :التطور التاريخي لممحكمة الدستورية وق ارراتها المتعمقة بحماية
حقوق اإلنسان
قبؿ إصدار قانكف المحكمة الدستكرية األردني رقـ  15لسنة  ،2012لـ يكف يكجد رقابة
دستكرية مركزية في النظاـ القضائي األردني ،فاتجيت المحاكـ األردنية لتطبيؽ ما يعمـ ب «رقابة
االمتناع» ،كىي طريقة دفاعية يتجاىميا صاحب الشأف المتضرر مف تطبيؽ قانكف معيف ،في
خبلؿ نظر دعكل أماـ القضاء ،طالبة نفي تطبيؽ ىذا القانكف لككنو مخالؼ لمدستكر ،كتقترح ىذه
الطريقة أنو يكجد ىناؾ دعكل قائمة لدل القضاء ميما كاف مكضكعيا ،فقد يككف النزاع مقدمة أماـ
محكمة جنائية أك حقكقية أك إدارية ،فيقكـ أحد الخصكـ لمدفع بعدـ دستكرية النص القانكني الذم
سيفصؿ في النزاع سنده إليو ،مطالبة بعدـ تصديقو ،فإذا صدؽ القاضي عمى طمبو كقاـ باألخذ
بحجتو ؛ فإنو بذلؾ كؼ عف تنفيذ ذلؾ القانكف دكف أف يحكـ بإلغائو أك بطبلنو ،كتكجد «رقابة
االمتناع» في األنظمة القضائية التي يسكت فييا الدستكر عف تنظيـ مكضع الرقابة عمى دستكرية
القكانيف ،فيك ليس بحاجة لنص دستكرم؛ لككف لو صمة بطبيعة عمؿ القاضي عندما يدفع المدعى
عميو بعدـ دستكرية قانكف معيف ،فإف القاضي ممزـ أف يتقصى عف صحة ىذا الدفع ،فإذا ظير لو
أف القانكف متفؽ مع أحكاـ الدستكر قضى بتنفيذه ،أما إذا ايقف مف جدية الدفع كمخالفة القانكف
لمقكاعد الدستكرية ،فيجب عميو أف يكزف عمى كفة الدستكر بككنو التشريع األعمى مقررة االمتناع
عف تطبيؽ ىذا القانكف في القضية المقدمة حسب المبدأ تدرج التشريع ،كىذا ما مشت عميو
المحاكـ األردنية بمختمؼ أنكاعيا كدرجاتيا قبؿ تأسيس المحكمة الدستكرية األردنية.
1

1

بما أف الحكـ يقتصر فقط عمى االمتناع عف تطبيؽ القانكف لتعارضو مع أحكاـ الدستكر ،كما أنو ذك حجية

نس بية؛ إذ يقتصر أثره عمى أطراؼ الدعكل فقط ،فإف ىذا القانكف يبقى قائما كمكجكدة ،كيمكف لممحاكـ األخرل أف
تطبقو إذا لـ يدفع بعدـ دستكريتو أماميا ،أك إذا قررت ىذه المحاكـ دستكريتو  .كعميو؛ فإف مف المحتمؿ أف

تتضارب األحكاـ الصادرة عف المحاكـ بأنكاعيا ،كلكف المبلحظ مف الناحية العممية أف صدكر الحكـ باالمتناع عف

91

كفي العاـ  2011تـ تعديؿ الدستكر األردني ،كقد احتكل التعديؿ تأسيس المحكمة
الدستكرية 1،كقد صدقت التعديبلت الدستكرية الصادرة بتاريخ فصبل خاصة بتأسيس ىذه المحكمة
في المكاد61 ،60 ،59 ،58 :؛ إذ ما ينص عميو في المادة  58مف الدستكر األردني بعد أف تـ
تعديمو عمى أف « :تنشأ بقانكف محكمة دستكرية يككف مقرىا في العاصمة كتعتبر ىيئة قضائية
مستقمة قائمة بذاتيا كتؤلؼ مف تسعة أعضاء عمى األقؿ مف بينيـ الرئيس يعينيـ الممؾ .كعمبل
بيذا النص ،أيصدر قانكف المحكمة الدستكرية رقـ ( )15لسنة  2012بتاريخ 2 2012/10/6كطبقا
لممادة  4مف ىذا القانكف ،أصبحت المحكمة الدستكرية المخكلة بالرقابة عمى دستكرية القكانيف
كاألنظمة الفعالة ،باإلضافة إلى تفسير النصكص الدستكرية ،كقامت المكاد،12 ،11 ،10 ،9 :
بتنظيـ كسائؿ الطعف الدستكرم أماميا.

3

تطبيؽ قانكف ما لعدـ دستكريتو مف محكمة عميا يقيد سائر المحاكـ عمى اختبلؼ درجاتيا ،كيككف سببا في شؿ
تطبيؽ ذلؾ القانكف ،لممزيد :يرجى النظر إلى ،ىاني عمي الطيراكم ،ماىية رقابة االمتناع في القانكف األردني:
 ،http://www.startimes.com/f.aspx?t=31513431تـ االطبلع عميو بتاريخ  ،2019/3/14الساعة
11:35
1

كانت ىذه التعديبلت عمى درجة ميمة مف االتساع حتى إنما شممت أكثر مف ثمث نصكص الدستكر ،كاحتكت،

في مجمميا ،عمى تعديبلت ميمة فيما يتعمؽ بنصكص إدارة السمطات ،كأسمكب عمميا ،ككذلؾ في األجزاء المتعمقة
بحقكؽ اإلنساف األساسية ،كبمنظكمة حقكؽ اإلنساف بمفيكميا الدكلي ،كتمت مكافقة البرلماف عمييا ،كأصبحت
سارية المفعكؿ كنافذة .كمف أىـ ىذه التعديبلت مسائؿ تتعمؽ بالسمطات الثبلث ،كضمانات عدـ تدخؿ أك تغكؿ
أحدىما عمى األخرل ،كتـ تنظيـ عبلقات ىذه السمطات كأسمكب عمميا ،كاستحدثت مؤسسات دستكرية لمرقابة عمى

ممارسة السمطات http : / / www.cco.gov.jo/ar .مكقع المحكمة الدستكرية األردني.
مشركع قانكف رقـ (  )15لسنة  2012قانكف المحكمة الدستكرية.
المادة  -1يسمى ىذا القانكف (قانكف المحكمة الدستكرية لسنة  )2012كيعمؿ بو بعد مركر مائة كعشريف يكمان عمى

نشره في الجريدة الرسمية.2

3

المرجع السابؽ
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كبناء عمى ذلؾ؛ باإلمكاف تقسيـ الرقابة عمى الدستكر في األردف إلى مرحمتيف رئيسيتيف :مرحمة
ن
«رقابة االمتناع» أم السابقة إلصدار قانكف المحكمة الدستكرية رقـ  15لسنة 2012؛ كمرحمة
«الرقابة الدستكرية المركزية» ،كىي المرحمة التي أتت بعد إصدار ىذا القانكف.
كبسبب ككف المرحمة األكلى ميمة ،أم مرحمة «رقابة االمتناع» ،تجدر اإلشارة إلى بعض
األحكاـ القضائية التي أصدرت مف قبؿ محاكـ األردف بيذا الشأف ،كذلؾ قبؿ الدخكؿ إلى تطبيقات
المحكمة الدستكرية في األردف ككنيا جية الرقابة المركزية عمى دستكرية القكانيف في األردف بعد
إصدار القانكف الذم ينظميا.
أما بشأف «رقابة االمتناع» ،بإمكاننا القكؿ إف المحاكـ في األردف ،بكافة أنكاعيا كدرجاتيا،
قد أسيمت -إلى درجة كبيرة في تركيز مفاىيـ حقكؽ اإلنساف في تطبيقاتيا عف طريؽ االمتناع عف
تنفيذ نصكص تخالؼ حقكؽ اإلنساف مما يؤكد عمى الحماية الدستكرية لتمؾ الحقكؽ .كىنا نشير
إلى الحكـ الخاص بمحكمة بداية جزاء عماف ،في جمستيا التي عقدت في 2006/10/30؛ حيث
تناكلت في احدل أحكاميا القيكد التشريعية كالعقابية عمى حرية النشر ،فيما يتعمؽ بق ارراتيا
بخصكص االمتناع عف تنفيذ المادة  78مف قانكف العقكبات رقـ  16لسنة 1960؛ حيث رأت
المحكمة في الحكـ الصادر عنيا رقـ  2002/876أف جعؿ مسؤكلية رئيس التحرير قائمة عمى
افتراض قانكني بأنو اطمع عمى كؿ ما نشر في الصحيفة يعد مخالفان ألحكاـ الدستكر بافتراض مبدأ
لحسف النية ك البراءة ،كحكمت أيضا أف الفقرة (ب) مف المادة ( )41مف قانكف المطبكعات كالنشر
تخالؼ المادة ( )103مف الدستكر؛ مما جعميا غير دستكرية» كقد حكمت المحكمة بضركرة
«االمتناع عف تطبيؽ النص المخالؼ لمدستكر ككف الدستكر أسمى القكانيف ».
1

1

تجدر اإلشارة إلى أف المصدر لـ يبيف اسـ المحكمة التي أصدرت القرار رقـ  ،2002/876يرجى النظر إلى

مكقع التشريعات األردنية :
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كما أف محكمة العدؿ في األردف ،كفي سابقة ميمة جدان في القضية رقـ 97/226
في 1998/1/26المتعمقة بعدـ دستكرية قانكف المطبكعات كالنشر المؤقت رقـ  27لسنة
،1997تكصمت المحكمة في ىذا الحكـ إلى أف حالة الضركرة المنصكص عمييا في المادة  94مف
كبناء
الدستكر األردني لسنة  1952ال تتكفر في الحالة التي أيصدر بيا التشريع السالؼ الذكر.
ن
عمى ذلؾ؛ فيك يعد مخالفان لمدستكر ،األمر الذم يتطمب بكؿ تأكيد االمتناع عف تنفيذه.

1

كيبلحظ ىنا أف كبل المحكمتيف قد كاجيتا حماية الحؽ في حرية الرأم كالتعبير عف طريؽ
االمتناع عف تنفيذ التشريع الذم يناقضو ،أك الصادر بمكجب ما يخالؼ االشتراط الدستكرم .كىذا
يتفؽ -في جكىره  -مع القكاعد الدكلية التي تحمي الحؽ في حرية الرأم كالتعبير؛ حيث يتفؽ كبل
الحكميف مع ما ىك منصكص عميو المادة  19مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية
مف أف «لكؿ إنساف حؽ في اعتناؽ آراء دكف مضايقة ،كلكؿ إنساف حؽ في حرية التعبير ،كيشمؿ
ىذا الحؽ حريتو في التماس مختمؼ ضركب المعمكمات كاألفكار كتمقييا كنقميا إلى اآلخريف دكنما
اعتبار لمحدكد ،سكاء عمى شكؿ مكتكب أك مطبكع أك في قالب أك بأية كسيمة أخرل يختارىا».
كبالتحكؿ لممرحمة الجيدة مف الرقابة الدستكرية في األردف بعد التعديبلت الدستكرية المطبقة
في العاـ  ،2011كبعد إقرار قانكف المحكمة الدستكرية في األردف ،كفي أثناء عرضنا لتجربة ىذه
المحكمة ،يتبيف أنيا ،كبالرغـ مف حداثة تأسيسيا ،تمكنت مف إقرار العديد مف التطبيقات القضائية
كالتفسيرات لنصكص الدستكر التي تتفؽ مع المعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف ،الشيء الذم يخبر
عف الدكر كبير ليذه المحكمة في تنفيذ االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف ،كفي ما يمي نكرد بعضا
مف ىذه األحكاـ:
http://www.lob.gov.jo/ui/principles/search_no.jsp

1

أبك حجيمة ،الرقابة عمى دستكرية القكانيف في األردف.163 ،
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 .1الحؽ في التنظيـ النقابي ركزت المحكمة الدستكرية األردنية الحؽ في التنظيـ النقابي
بصكرة ممفتة ظاىرة في حكـ التفسير رقـ  6لسنة  2013الصادر عنيا بتاريخ
2013/7/24؛ 1إذ اجتمعت كالية المحكمة الدستكرية بالتفسير قائـ عمى قرار مجمس
األعياف بتاريخ  2013/4/14كالذم يحتكم عمى طمب تفسير المادة 2/23ك كالمادة
 120مف الدستكر األردف لبياف فيما إذا كاف ىذاف النصاف يسمحاف لممكظفيف في أية ك ازرة
أك دائرة أك ىيئة أك مؤسسة حككمية أف يؤسسكا نقابة خاصة ليـ ،كىـ مكظفكف تابعكف
لنظاـ الخدمة المدنية ،كال يكجد لكظائفيـ شيء مشابو في القطاع الخاص خارج إطار
الحككمة.

2

كقد ارتأت المحكمة في معرض القرار أف المادة  1/128مف دستكر األردف بعد تعديبلت 2011
قد اشتممت الحقكؽ كالحريات لممكاطف األردني ،أيان يكف نكعيا ،بسياج قكم مف الحماية ،كقامت
عمى إكماؿ الحماية عمى الحؽ في التنظيـ النقابي عف طريؽ كصؿ ثابت عميؽ بيف النصكص
الدستكرية كأحكاـ المكاثيؽ كالعيكد الدكلية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف؛ فقد دلت المحكمة ،عمى شكؿ
صريح ،إلى كجكب ما تـ النص عميو مف المادة  4/23مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم
اقر عميو األردف  10کانكف األكؿ/ديسمبر مف العاـ  ،1948كالتي جاء فييا أف «لكؿ شخص حؽ
إنشاء النقابات مع آخريف كاالنضماـ إلييا مف أجؿ حماية مصالحو».
1

قرار رقـ  ،2013-6مكضكع الطمب :مشركع نقابة األئمة كالعامميف في األكقاؼ المادة ( )120 ،23مف

الدستكر.

خبلصة القرار  :تقرر المحكمة الدستكرية "أنو يجكز لممكظفيف في أية ك ازرة أك دائرة أك ىيئة أك مؤسسة حككمية أف

ينشئكا نقابة خاصة ليـ حتى كاف كانكا مف المكظفيف التابعيف لنظاـ الخدمة المدنية ،كبغض النظر عما إذا كاف ليـ
مثيؿ في القطاع الخاص خارج إطار الحككمة أـ ال عمى أف يتـ ذلؾ بمكجب تشريع أك تشريعات تصدر ليذه الغاية
كفقان لما تراه السمطة التشريعية صاحبة االختصاص األصيؿ في التشريع".عدد الجريدة الرسمية  5238 :تاريخ
النشر1/9/2013 :
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كما اتجيت المحكمة ،كعمى نحك غير سابؽ ،إلى ربط كاضح لممادة  1/128مف الدستكر
األردني بالمادة  1/22مف العيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ المدنية كالسياسية لسنة  1966الذم اقر
عميو األردف في  3كانكف الثاني  /يناير مف العاـ  ،1976المنصكص عميو حيث أف« :لكؿ فرد
حؽ في حرية تككيف الجمعيات مع آخريف ،بما في ذلؾ حؽ إنشاء النقابات كاالنضماـ إلييا مف
أجؿ حماية مصالحو ،ككذلؾ بالمادة  8مف العيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية
كالثقافية لسنة  1966الذم اقر عميو األردف في  3كانكف الثاني  /يناير مف العاـ 1976
المنصكص عميو حيث أف« :تتعيد الدكؿ األطراؼ في ىذا العيد بكفالة حؽ كؿ شخص في تككيف
النقابات باالشتراؾ مع آخريف كفي االنضماـ إلى النقابة التي يختارىا ،دكنما قيد سكل قكاعد
المنظمة المعنية ،عمى قصد تعزيز مصالحو االقتصادية كاالجتماعية كحمايتيا .كال يجكز إخضاع
ممارسة ىذا الحؽ ألية قيكد غير تمؾ التي ينصت عمييا القانكف كتشكؿ تدابير ضركرية ،في
مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمف القكمي أك النظاـ العاـ أك لحماية حقكؽ اآلخريف كحرياتيـ ،حؽ
النقابات في إنشاء اتحادات أك اتحادات قكمية ،كحؽ ىذه االتحادات في تككيف منظمات نقابية
دكلية أك االنضماـ إلييا».
كلـ تقؼ المحكمة الدستكرية األردنية في حكـ التفسير ىذا بأف تشير إلى العيديف الدكلييف
فقط ،بؿ امتدت في إكماؿ الحماية عمى الحؽ في التنظيـ النقابي مف حيث التأكيد عمى الحماية
الدكلية ليذا الحؽ كبذلؾ تأكيد إلزامية ما يحتكيو دستكر منظمة العمؿ الدكلية بما ينص عمى المادة
 1منو كما يمييا ،ككذلؾ االتفاقية رقـ 87بخصكص الحرية النقابية كحماية حؽ التنظيـ النقابي
كالمفاكضة الجماعية ،ككذلؾ االتفاقية رقـ 89بخصكص حؽ التنظيـ النقابية كالمفاكضة الجماعية؛
إذ رأت المحكمة أف ىذه االتفاقية ضمنت حؽ التنظيـ النقابي لممكظفيف العمكمييف بالشكؿ الذم
يحكم جميع األشخاص الذيف تقـ باستخداميـ السمطات العامة ،فخرج عنيا ما يطمؽ عميو «
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منظمة مكظفيف عمكمييف» ليككف عمميا إقرار مصالح ىذه الفئة كالدفاع عنيا بكؿ ما يجب تكفيره
ليذه المنظمات كما يمزـ تقديمو مف تسييبلت؛ الشيء الذم يؤكد بو أف حؽ التنظيـ النقابي قد
كسب حماية دكلية عمى حد ما كصفتو المحكمة  .كقد سمحت المحكمة في ضكء ذلؾ لممكظفيف
العمكمييف في أية ك ازرة أك دائرة أك ىيئة أك مؤسسة حككمية أف يؤسسكا نقابة خاصة ليـ حتى كاف
كانكا مكظفيف تابعيف لنظاـ الخدمة المدنية ،كال يكجد لكظائفيـ مشابو في القطاع الخاص خارج
إطار الحككمة.
كيعتبر ىذا الحكـ فضؿ في تأكيد قدرة الرقابة عمى دستكرية القكانيف كتفسير نصكص
التشريعات مف منظكر دستكرم عمى تنفيذ االتفاقيات الدكلية لحقكؽ اإلنساف مف حيث التأكيد عمى
الزاـ ىذه المعايير لممشرع الكطني عمى نحك كاضح؛ الشيء الذم يدخؿ في سياؽ النيج القضائي
المعتمد عمى ترجيح االتفاقية عمى التشريع الكطني بما ينسجـ مع أحكاـ الدستكر .
 .2الحؽ في المساكاة أماـ القانكف كالقضاء قامت المحكمة الدستكرية األردنية عمى إكماؿ
الحماية الدستكرية لمحؽ في المساكاة أماـ القانكف كالقضاء في العديد مف األحكاـ الصادرة
عنيا ،كمنو الحكـ رقـ  2لسنة  2013الصادر عنيا في 1 2013/4/3؛ إذ تكجز كقائع
الحكـ رقـ  2لسنة  2013الصادر عنيا بتاريخ 2013/4/3

1

رقـ الطمب 2/2014 :

مكضكع الطمب  :طمب تفسير المكاد ( )93 ،76 ، 2/75 ، 3/78 ، 66 ،1/68 ،1/65 ، 52مف الدستكر كبياف
ما إذا كاف يجكز إخضاع مدة العضكية في مجمس األمة لمتقاعد المدني كما إذا كاف يجكز اف ينص قانكف ذك أثر

مالي عمى سرياف مفعكلو بأثر رجعي لتعديؿ مراكز قانكنية اكتممت في ظؿ سرياف قانكف سابؽ كبما يرتب زيادة في
النفقات العامة.
خبلصة القرار  :عدـ استحقاؽ أعضاء مجمس األمة لمركاتب التقاعدية مع عدـ المساس بالحقكؽ المكتسبة  .ك أنو
ال يجكز اف ينص قانكف ذك أثر مالي عمى سرياف أحكامو بأثر رجعي لتعديؿ مراكز قانكنية اكتممت في ظؿ قانكف

سابؽ كبما يرتب زيادة في النفقات العامة عدد الجريدة الرسمية 5314 :
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ىذا الحكـ في الطعف المقدـ بدستكرية المادة  51مف قانكف التحكيـ رقـ  31لسنة
2001الذم أثير لدل محكمة استئناؼ عماف في الدعكل رقـ 2012/15كانتقؿ إلى
محكمة التمييز التي عممت بدكرىا بنقمو إلى المحكمة الدستكرية ،فقد احتكل الطعف القكؿ
إف المادة  51مف قانكف التحكيـ تتضمف عمى مخالفة دستكرية كاضحة تعارض ركح
الدستكر كمبادئو بعدـ المساكاة ليا بيف الخصكـ في الحؽ في المساكاة أماـ القانكف
كالقضاء ،مف حيث إعطاء أحد الخصكـ درجة تقاضي زائدة كحرمنيا عف الطرؼ اآلخر،
بما يجعؿ إنكا ار لمعدالة كالمساكاة بيف الخصكـ ،كمخالفة لممادة  1/6مف الدستكر
األردني.

1

كرأت المحكمة أف ىذه المادة قد خالفت ما ىك منصكص عميو مف المادة 1/128مف الدستكر
األردف2؛ ألف ىذه المادة قد بنت سياجان عمى الحقكؽ كالحريات العامة باختبلفيا لعدـ االلتفاؼ
عمييا ،كرسخت المحكمة عمى أف التفكيض المعطى لممشرع بتنظيـ استخداـ ىذه الحقكؽ ال بد أف
ال يناؿ أساس ىذه الحقكؽ أك المساس بيا ،مف خبلؿ أف ال تككف صبلحية المشرع بتنظيـ ىذه
الحقكؽ إلى حد إراقتيا أك مصادرىا بأم شكؿ مف األشكاؿ ،كحيث يككف ذلؾ خركجا عمى أحكاـ
الدستكر.
كدلت المحكمة ،عمى نحك كاضح ،إلى أف الحؽ في التقاضي ىك مبدأ دستكرم ال يجب
اجتيازه ،كعمى أف يتمكف المكاطنيف مف التمتع بو عمى حد متساكم ،خصكصا أف المادة 1/6مف
الدستكر منصكصة عمى أف األردنييف أماـ القانكف سكاء ال تمييز بينيـ في الحقكؽ كالكاجبات ،كاف
تاريخ النشر 1/12/2014 :

1

لبلطبلع عمى حيثيات الحكـ كامبل ،يرجى النظر إلى  :مكقع المحكمة الدستكرية األردنية:

http://www.cco.gov.jo/Portals/0

2

المادة  1/128مف الدستكر األردف ،مرجع سابؽ
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اختمفكا بالعرؽ أك المغة أك الديف ،ككصمت المحكمة إلى نتيجة بما فييا أف المادة  51مف قانكف
التحكيـ تخالؼ مبدأ المساكاة أماـ القانكف الذم نص عميو في المادة  1/6مف الدستكر كذلؾ،
فتكصمت الحكـ بعدـ دستكريتيا لمخالفتيا ىذه المادة كمخالفتيا المادة  1/128مف دستكر األردف
أيضان.
كفي المحتكل ذاتو ،كافقت المحكمة الدستكرية األردنية ،مرة أخرل ،عمى إكماؿ لحماية
الدستكرية عمى الحؽ في المساكاة أماـ القانكف كالقضاء مف خبلؿ ما أقرت بو في الحكـ رقـ 4
لسنة  2014الصادر في 2014/9/3الذم يخص بالطعف في عدـ دستكرية الفقرة ب مف المادة
 14مف نظاـ مكظفي ككالة األنباء األردنية رقـ  7لسنة 2010المرتبطة بالحقكؽ التعاقدية لمكظفي
الككالة؛ إذ قاؿ الطاعف إف ىذه المادة تخالؼ مبدأ المساكاة بيف األردنييف الكارد في المادة  1/6مف
دستكر األردف .كقد تكصمت المحكمة إلى أف الفقرة ب مف المادة  14مف نظاـ مكظفي ككالة
األنباء األردنية رقـ  7لسنة 2010تحتكم عمى نكث بحؽ المساكاة بيف األردنييف رغـ احتبلليـ
مرک انز قانكنيان كاحدان ،فحكمت بعدـ دستكريتيا.

1

كىذا ما رسختو المحكمة الدستكرية األردنية كذلؾ في حكميا رقـ  7لسنة 22013الذم
يخص بعدـ دستكرية الفقرة ج مف المادة  11مف قانكف األسماء التجارية رقـ  9لسنة 2006؛ إذ
1

لبلطبلع عمى حيثيات الحكـ كامبل ،يرجى النظر إلى  :مكقع المحكمة الدستكرية األردنية D8 % A7 % / . :

2

الحكـ رقـ ( )7لسنة 2018الدفع بعدـ دستكرية الفقرة األخيرة مف المادة ( )72مف قانكف ضريبة الدخؿ رقـ ()34

/ http : / /www.cco.gov.jo/

لعاـ ( )2014كنصو ،كال تككف إجراءات التصحيح خاضعةن لمطعف ،رقـ الحكـ .2018/7 :رقـ الطعف2018/7 :
مكضكع الطمب  :لمدفع بعدـ دستكرية الدفع بعدـ دستكرية الجزء األخير مف المادة ( )72مف قانكف ضريبة الدخؿ

رقـ

()34

لعاـ

()2014

كنصو

(

كال

تككف

إجراءات

التصحيح

خاضعةن

لمطعف).

خبلصة القرار  :الحكـ بعدـ دستكرية الجزء األخير مف المادة ( )72مف قانكف ضريبة الدخؿ رقـ ( )34لسنة

 2014كنصو ( كال تككف إجراءات التصحيح خاضعة لمطعف ) كاعادة مقدار الرسـ الذم استكفي مف الطاعنة ألنيا
محقة في طعنيا.
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كجدت المحكمة عدـ دستكرية ىذه الفقرة؛ ألنيا منعت طالب الشطب مف الطعف بالقرار اإلدارم
مراعاة لمطرؼ اآلخر؛ الشي الذم يجعميا تحتكم عمى نكث بمبدأ المساكاة الذم نصت عميو المادة
 1/6مف دستكر األردف.

1

كفي خبلؿ ما تقدـ ؛ يتبيف أف ما تكصمت إليو المحكمة الدستكرية األردنية في األحكاـ
الثبلثة المشارة إلييا يتفؽ مع ما جاءت بو المادة  10مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف
المنصكص فييا عمى أف« :لكؿ إنساف ،كعمى قدـ المساكاة التامة مع اآلخريف ،الحؽ في أف تنظر
قضيتو محكمة مستقمة كمحايدة ،نظرة منصفة كعمنية ،لمفصؿ في حقكقو كالتزاماتو كفي أية قمة
جزائية تكجو إليو ،كمع ما نصت عميو المادة  8مف اإلعبلف نفسو عمى أف« :ألم شخص حؽ
المجكء إلى المحاكـ الكطنية المختصة إلنصافو الفعمي مف أية أعماؿ تنتيؾ الحقكؽ األساسية التي
يمنحيا إياه الدستكر أك القانكف» ،ككذلؾ ما قاـ بتأكيده العيد الدكلي المتعمؽ بالحقكؽ المدنية
كالسياسية في الفقرات مف  7-1مف المادة  14مف العيد نفسو الخاصة بالضمانات المتصمة بالحؽ
في التقاضي؛ الشيء الذم يثبت الدكر العميؽ لممحكمة الدستكرية بالتنفيذ الضمني لبلتفاقيات
الدكلية لحقكؽ اإلنساف مف حيث تفسير النصكص الدستكرية بما يتفؽ كالمعايير التي تضمنت في
المكاثيؽ كالمعاىدات الدكلية لحقكؽ اإلنساف.
 .3الحؽ في التقاضي إضافة إلى الدكر الذم قامت بو المحكمة الدستكرية األردنية في إكماالن
لحماية الدستكرية لمحؽ في التنظيـ النقابية كالحؽ في المساكاة أماـ القانكف كالقضاء ،فإنيا
قد سارت إلى اف تؤكد دكرىا كذلؾ في تكفير الحماية الدستكرية لمحؽ في التقاضي ،كمنو
ما قدـ في قرارىا رقـ  4لسنة  2013الصادر في 2013/3/7كالخاص بالطعف المقدـ
1

االطبلع عمى حيثيات الحكـ كامبل ،يرجى النظر إلى :مكقع المحكمة الدستكرية األردنية :

http : / / cco . gov . jo / Portals / 0 /
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بعدـ دستكرية قانكف المالكيف كالمستأجريف الذم أثير مف قبؿ محكمة صمح حقكؽ الرمثا
في دعكل تقدير أجر المثؿ رقـ  2012/167كالذم انتقؿ إلى المحكمة الدستكرية مف
خبلؿ محكمة التمييز بمقتضى قرارىا رقـ  2012/4422تاريخ 2012/12/27

1

كقد رأت المحكمة خبلؿ نظر الطعف الخاص بقطعية الحكـ بأجر المثؿ قد أصاب أساس الحقكؽ
التي تمسؾ المشرع الدستكرم عمى صيانتيا ،ذلؾ أف عدـ إعطاء المجاؿ بالطعف بقرار أجر المثؿ
يجعؿ مساس أساسي بحقكؽ المكاطنيف لدل درجة قضائية أعمى ،كمف شأنو إىدار الحماية التي
كجبيا الدستكر لمحقكؽ بكؿ أنكاعيا .كتكصمت المحكمة إلى أف عدـ إعطاء المجاؿ بالطعف بقرار
أجر المثؿ يناقض ما ىك منصكص عميو في المادة  1/128مف الدستكر األردني؛ بسبب ىذه
المادة قد بنت سياجا عمى الحقكؽ كالحريات العامة باختبلفيا لكقؼ االلتفاؼ عمييا ،كأف التخكيؿ
الممنكح لممشرع بتنظيـ استخداـ ىذه الحقكؽ يجب أال يصؿ أساس ىذه الحقكؽ أك المساس بيا،
بأف ال تككف صبلحية المشرع بتنظيـ ىذه الحقكؽ إلى حد إىدارىا أك مصادرىا ،بأم طريقة ،كاال
يككف بذلؾ طمكع عمى أحكاـ الدستكر ،فحكمت بعدـ دستكرية قطعية الحكـ بأجر المثؿ المقررة
بمقتضى أحكاـ قانكف المالكيف كالمستأجريف.
كفي ىذا يتكضح أف ما تكصمت إليو المحكمة الدستكرية األردنية في ىذا الحكـ يعتبر مف
قبيؿ التنفيذ الضمني لممقاييس الدكلية التي تحمي الحؽ في التقاضي اتفاقا مع ما قدمت بو المادة
 10مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف المنصكصة فيو عمى أف « :لكؿ إنساف ،كعمى قدـ
المساكاة التامة مع اآلخريف ،الحؽ في أف تنظر قضيتو محكمة مستقمة كمحايدة ،نظرة منصفة
كعمني ،لمفصؿ في حقكقو كالتزاماتو كفي أية تيمة جزائية تكجو إليو ،كمع ما نصت عميو المادة 8
1

لبلطبلع عمى حيثيات الحكـ كامبل ،يرجى النظر إلى  :مكقع المحكمة الدستكرية األردنية :

http://cco.gov.jo/Portals/0
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مف اإلعبلف ذاتو عمى أف« :ألم شخص حؽ المجكء إلى المحاكـ الكطنية المختصة إلنصافو
الفعمي مف أية أعماؿ تنتيؾ الحقكؽ األساسية التي يمنحيا إياه الدستكر أك القانكف ،ككذلؾ ما أكده
العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية في الفقرات مف  7-1مف المادة  14مف العيد
ذاتو المتعمقة بالضمانات المرتبطة بالحؽ في التقاضي.
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المبحث الثاني
اجتهادات المحكمة االتحادية العميا العراقية فيما يخص حقوق اإلنسان
منذ أف تككنت المحكمة االتحادية العميا ،باالعتماد عمى قانكف إدارة الدكلة العراقية لممرحمة
االنتقالية كاجراءىا لعمميا ،ينظر البعض بأنيا قد قامت بدك ار كبي ار في الحياة العامة ،كصارت
حارسا كممجأ لممكاطف لحماية الحقكؽ كالحريات ،خصكصا عندما قامت بالتكسع في ىذه
االختصاصات في المادة ( )93مف دستكر جميكرية العراؽ لمعاـ 12005؛ الشيء الذم اصبح لو
تأثير كبير في دكر ىذه المحكمة في الحد مف تماد يعمى لسمطتيف :التشريعية ؛ كالتنفيذية مف اجؿ
أ ف تحمي حقكؽ اإلنساف كحرياتو العامة التي تعتبر اليدؼ األسمى المراد مف دكرىا في الرقابة
عمى دستكرية القكانيف .

1

2

المادة ()93

تختص المحكمة االتحادية العميا بما يأتي :

أكال :الرقابة عمى دستكرية القكانيف كاألنظمة النافذة .

ثانيا :تفسير نصكص الدستكر .
ثالثا :الفصؿ في القضايا التي تنشأ عف تطبيؽ القكانيف االتحادية كالق اررات كاألنظمة كالتعميمات كاإلجراءات الصادرة
عف السمطة االتحادية ،كيكفؿ القانكف حؽ كؿ مف مجمس الكزراء كذكم الشأف مف األفراد كغيرىـ حؽ الطعف
المباشر لدل المحكمة.

رابعان :الفصؿ في المنازعات التي تحصؿ بيف الحككمة االتحادية كحككمات األقاليـ كالمحافظات كالبمديات كاإلدارات

المحمية .

خامسا :الفصؿ في المنازعات التي تحصؿ فيما بيف حككمات األقاليـ أك المحافظات .
سادسان :الفصؿ في االتيامات المكجية إلى رئيس الجميكرية كرئيس مجمس الكزراء كالكزراء كينظـ ذلؾ بقانكف .
سابعا :المصادقة عمى النتائج النيائية لبلنتخابات العامة لعضكية مجمس النكاب.

ثامنا :أ -الفصؿ في تنازع االختصاص بيف القضاء االتحادم كالييئات القضائية لؤلقاليـ كالمحافظات غير
المنتظمة في إقميـ .
ب -الفصؿ في تنازع االختصاص فيما بيف الييئات القضائية لؤلقاليـ أك المحافظات غير المنتظمة في إقميـ.

 .2http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1023مجمة التشريع كالقضاء ،دكر المحكمة
االتحادية في العميا في العراؽ في حماية الحقكؽ كالحريات ،انتصار حسف عباد اهلل .
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المطمب األول :نشأت المحكمة واختصاصاتها
ال بد اف التطكرات السياسية ك الدستكرية التي ابصرىا العراؽ بعد عاـ ( )2003ك ما جاكره
مف تحكؿ في تركيبية الدكلة مف بسيطة إلى اتحادية ككضع النظاـ البرلماني مكاف النظاـ الرئاسي
الدكتاتكرم الشمكلي كذلؾ اتخاذ مبدأ الفصؿ بيف السمطات كنشر احتراـ الحقكؽ كالحريات العامة
التي تشكمت في قانكف إدارة الدكلة لممرحمة االنتقالي كأيضان في دستكر عاـ ( )2005ك إيجاد
دستكر يعمك عمى جميع القكانيف ك السمطات األخرل في الدكلة كؿ ىذا أكدل إلى تككف شعكر
بالحاجة إلى المحافظة عمى ىذه المكاسب مف بكاسطة إيجاد ىيئة مستقمة مسؤكلة عف تحقيؽ تمؾ
األىداؼ كىذه الييئة تككف عمى شكؿ المحكمة االتحادية العميا مسؤكلة عف مراقبة ما يشرع مف
الييئة التشريعية مف قكانيف أك ما تقره الييئة التنفيذية مف إكماؿ األنظمة كالتعميمات كالق اررات
كاألكامر كغيرىا مف األعماؿ التنفيذية كالغاء ما يخالؼ منيا مع الدستكر.
كعميو كاتفاقا مع كؿ ما تقدـ ،نجد أف المشرع العراقي قد اتخذ ىيئة قضائية عميا مستقمة
كمحايدة ال يتـ التأثير عمييا بأم اعتبار سياسي أك حزبي ،فأتخذ لكبلىما افضؿ القضاة عممان
كسمككان ،كتعرؼ بالمحكمة االتحادية العميا ،حيث منصكص عميو قانكف إدارة الدكلة لممرحمة
االنتقالية في مادتو ( الرابعة ك األربعكف  /أ ) عمى انو ال يجرم تشكيؿ محكمة في العراؽ بقانكف
كتسمى المحكمة االتحادية العميا.
تعتبر الرقابة عمى دستكرية القكانيف بيدؼ التكثؽ مف احتراميا لمقكاعد الكاردة في الكثيقة
الدستكرية ك عدـ ككنيا تخالؼ أحكاميا ،مف الكسائؿ القانكنية الميمة التي تضمف تخمؿ القانكف ك
كتنفيذه تنفيذا سميمان.
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كقيامان عمى ذلؾ فإف الرقابة القضائية تمتاز بالحيدة ك االستقبلؿ ك التخصص ،فالقضاء كما ىك
معركؼ جية مستقمة كتيتـ الدساتير عادة عمى ضماف استقبلليا.
لقد أكضحت المادة (/44ىػ) مف قانكف إدارة الدكلة لممرحمة االنتقالية 1طرؽ تشكيؿ المحكمة
كذلؾ عف تنكع عدد أعضائيا حيث تتككف مف رئيس ك ثمانية أعضاء يعمؿ مجمس القضاء
األعمى أكليا بالتشاكر مع المجالس القضائية لؤلقاليـ أك المحافظات بترشيح ما ال يقؿ عدده عف
ثمانية عشر إلى سبعة ك عشريف فردان مف اجؿ إمبلء الشكاغر في المحكمة المذككرة ك يعمؿ بنفس
الطريقة بترشيح ثبلثة أعضاء لكؿ شاغر تالي جرل بسبب الكفاة أك االستقبلؿ أك العزؿ ،ك يعمؿ
مجمس الرئاسة عمى تعييف أعضاء ىذه المحكمة ك تسمية احد ىؤالء رئيسان ليا ،ك في اثر رفض
أم تعييف  ،يقكـ بترشيح مجمس القضاء األعمى مجمكع أتجدد مف ثبلث مرشحيف أما المادة (/ 92
ثانيان ) مف دستكر  ،2 2005فيي منصكصة عمى انو (( ال تتككف المحكمة االتحادية العميا مف
عدد مف القضاة ك خبراء الفقو اإلسبلمي ك فقياء القانكف يحدد عددىـ ك تنظـ طريقة اختيارىـ
كعمؿ المحكمة بقانكف يسف بأغمبية ثمثي أعضاء مجمس النكاب)).

1المادة (/44ق) تتككف المحكمة العميا االتحادية مف تسعة أعضاء .كيقكـ مجمس القضاء األعمى أكليان كبالتشاكر
مع المجالس القضائية لؤلقاليـ بترشيح ما ال يقؿ عف ثمانية عشر إلى سبعة كعشريف فردا لغرض مؿء الشكاغر في

المحكمة المذككرة ,كيقكـ بالطريقة نفسيا فيما بعد بترشيح ثبلثة أعضاء لكؿ شاغر الحؽ يحصؿ بسبب الكفاة أك
االستقالة أك العزؿ .كيقكـ مجمس الرئاسة بتعييف أعضاء ىذه المحكمة كتسمية أحدىـ رئيسان ليا .كفي حالة رفض
أم تعييف يرشح مجمس القضاء األعمى مجمكعة جديدة مف ثبلثة مرشحيف.

2المادة ()92

ثانيان :تتككف المحكمة االتحادية العميا مف عدد مف القضاة كخبراء في الفقو اإلسبلمي كفقياء القانكف ،يحدد عددىـ
كتنظـ طريقة اختيارىـ كعمؿ المحكمة بقانكف يسف بأغمبية ثمثي أعضاء مجمس النكاب.
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المطمب الثاني :تطبيقات المحكمة
تستأثر المحكمة االتحادية العميا في العراؽ بككنيا الرقيبة عمى دستكرية القكانيف كاألنظمة
النافذة كتفسير نصكص الدستكر ،كذلؾ إلى اختصاصاتيا األخرل التي نصت عميو المادة ()93مف
الدستكر ،فضبل عف االختصاص التي نصت عميو المادة (/52ثانيان) منو ،1كأيضان تقكـ
باالختصاص في معاينة الطعكف التي تصدر عف محكمة القضاء اإلدارم تبعا لما ىك منصكص
عميو في المادة (/4ثالثان) مف قانكنيا رقـ ( )30لسنة  ،2005عدا عف االختصاصات األخرل
الممنكحة ليا بمكجب قانكف الجنسية رقـ ( )26لسنة  2006كقانكف المحافظات غير المنتظمة في
إقميـ.

2

كبإظيار االجتيادات القضائية الخارجة عف المحكمة االتحادية في العراؽ؛ يتبيف أنيا قد
قصدت إلى تفسير نصكص الدستكر العراقي مف منطمؽ يتنفؽ مع المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية
المرتبطة بحقكؽ اإلنساف ،حتى كاف لـ يكف ذلؾ عمى نحك كاضح ،كقد احتكت ىذه االجتيادات
عمى حماية لمحقكؽ المدنية كالسياسية ،كعمى الحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية 3،كىك ما
سنبينو عمى نحك إجمالي مف خبلؿ البنكد التالية:
 .1الحؽ في الحصكؿ عمى الجنسية يعتبر الحؽ في الحصكؿ عمى الجنسية مف الحقكؽ
الميمة التي صدقتيا الشرعية الدكلية لحقكؽ اإلنساف ،خصكصا المادة  15مف اإلعبلف

المادة ()52ثانيان :يجكز الطعف في قرار المجمس أماـ المحكمة االتحادية العميا خبلؿ ثبلثيف يكمان مف تاريخ
صدكره.1

2

لممزيد :يرجى النظر إلى دكلة أحمد عبد اهلل ك بيداء عبد الجكاد تكفيؽ ،دكر المحكمة االتحادية في حماية حقكؽ

اإلنساف في العراؽ ،محمة الرافديف لمحقكؽ ،المجمد ( ،)13العدد ( ،)49السنة ( ،)16ص .368

3

لممزيد حكؿ دكر المحكمة االتحادية العميا في العراؽ ،يرجى النظر إلى  :القضاء العراقي يمنع السمطة التنفيذية

مف حجز األشخاص ،القاضي سالـ ركضاف المكسكم،

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=249005
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العالمي لحقكؽ اإلنساف التي تنص فييا أف «لكؿ فرد حؽ التمتع بجنسية ما» ،كتبيف
أىمية أحقية الحصكؿ عمى الجنسية حينما يرتبط األمر بما لممرأة مف استطاعة عمى
إعطاء جنسيتيا ألطفاليا ،لذلؾ يتداخؿ ىذا الحؽ مع حقكؽ المرأة كمع حقكؽ الطفؿ أيضا
في الحصكؿ عمى الجنسية ،كىك في األساس يتفرع مف الحؽ في المساكاة كعدـ التمييز .
لقد عممت المحكمة االتحادية العميا في العراؽ عمبل متمي از مف اجؿ دعـ الحؽ في اكتساب
الجنسية ،كمنو ما جاء في الحكـ الصادر عنيا بيذا الخصكص؛ إذ تتكصؿ كقائع القضية في أف
ك ازرة الداخمية العراقية قد رفضت منح الجنسية العراقية لمف قد كلد مف أـ عراقية كأب غير عراقي،
كقد باشرت األـ العراقية المكلكد ليا طفؿ مف جنسية عربية أخرل إلى الطعف بقرار كزير الداخمية
أماـ محكمة القضاء اإلدارم الذم أدل بدكره قرار ك ازرة الداخمية ،فذىبت األـ بالمجكء إلى المحكمة
االتحادية العميا التي قامت بالزاـ محكمة القضاء اإلدارم بتنفيذ الدستكر كقانكف الجنسية كالحكـ
بأحقية ىذا المكلكد مف أـ عراقية اخذ الجنسية العراقية.

1

كيتبيف ىنا أف المحكمة االتحادية العميا في العراؽ قد قصدت إلى تنفيذ مضمكف نص المادة
(الخامسة عشرة)مف اإلعبلف العالـ لحقكؽ اإلنساف بأف لكؿ فرد األحقية في التمتع بجنسية ما؛ إذ
كرد ىذا التنفيذ بشكؿ يضمف التمتع بجنسية ما؛ إذ كرد ىذا التنفيذ بشكؿ يتفؽ مع ما تـ النص
عميو في المادة ()18الفقرة  2مف الدستكر العراقي مف أنو «يعد عراقية كؿ مف كلد ألب عراقيا كؿ
مف كلد ألب عراقي أك ألـ عراقية عراقي أك ألـ عراقية كينظـ ذلؾ بقانكف» ككذلؾ ما كينظـ ذلؾ
بقانكف» ككما تنص عميو المادة  3الفقرة أمف قانكف الجنسية العراقي المادة  3الفقرة أ مف قانكف

1

دكر المحكمة االتحادية العميا في العراؽ في حماية الحقكؽ كالحريات ،انتصار حسف عبد اهلل ،المرجع السابؽ.
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الجنسية العراقي رقـ( )26لسنة  2006مف أنو «يعتبر عراقية  :أ .مف كلد ألب عراقي أك ألـ
عراقية».

1

كيظير كاضحا أف ما قامت إليو المحكمة االتحادية العميا في ىذا الحكـ يعتبر تنفيذان ضمنيان
لما تنص عميو المادة  9الفقرة  2مف اتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة،2
المنصكص عميو أف «تمنح الدكؿ األطراؼ المرأة حقا مساكية لحؽ الرجؿ فيما يتعمؽ بجنسية
أطفاليما».

3

 .2الحق في الممكية الخاصة
الحؽ في الممكية الخاصة مف الحقكؽ التي اعتنت بيا الشرعية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كعدـ
المساس بيا ،كقد تشكمت ىذه الحماية فيما ىك منصكص عميو في المادة  17مف اإلعبلف العالمي
لحقكؽ اإلنساف التي تنص عمى أف «لكؿ فرد الحؽ في التممؾ بمفرده أك باالشتراؾ مع غيره كال
يجكز تحريد أحد مف ممكو تعسفان» ،كيتداخؿ ىذا الحؽ مع العديد مف الحقكؽ  ،مثؿ :الحؽ في
التصرؼ؛ كالحؽ في الشخصية القانكنية كغيرىما.

1

يبلحظ في ىذا الحكـ أف المحكمة االتحادية العميا لـ تمارس رقابتيا عمى دستكرية قانكف الجنسية بدعكل مباشرة؛

كانما مارست ىذه الرقابة بدعكل غير مباشرة بمناسبة الطعف بق اررات محكمة القضاء اإلدارم أماميا ،كقامت بدكرىا

في حماية حقكؽ اإلنساف ،كقد اتبعت محكمة القضاء اإلدارم قرار المحكمة االتحادية العميا؛ ألنو كاجب االتباع
كممزـ لمكافة كال تمتمؾ حؽ مخالفتو  .كأخي انر التزمت ك ازرة الداخمية بذلؾ أيضا ،كلكف بعد أف أصدرت المحكمة
االتحادية العميا عددا كبي ار مف الق اررات .كمف بيف ىذه الق اررات( :القرار / 4اتحادية  /تمييز 2007 /في

)2007/4/26؛ ك (القرار /31اتحادية/تمييز 2007/في )2007/7/30؛ ك (القرار/78اتحادية/تمييز 2007/في
 .)2007/11/16المرجع السابؽ.

2
3

لممزيد ،يرجى النظر إلى :سامية بكركبة ،االجتيادات القضائية العربية ،المرجع السابؽ ،ص .46 ،47
اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة ،اعتمدتيا الجمعية العامة ،كعرضتيا لمتكقيع كالتصديؽ

كاالنضماـ بقرارىا  180/34المؤرخ في  18كانكف األكؿ /ديسمبر  1979تاريخ بدء النفاذ 3 :أيمكؿ  /سبتمبر
.1981
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كمشيا عمى األسمكب نفسو في االجتياد القضائي ،تبنت المحكمة االتحادية العميا في العراؽ
فجة قائمة عمى التنفيذ الضمني لممعاىدات الدكلية لحقكؽ اإلنساف في أحكاميا القائمة عمى حماية
حقكؽ اإلنساف ،كمنيا الحؽ في الممكية الخاصة ،كمنو ما جاء في قرارىا رقـ / 11اتحادية2006/
في 2007/8/24؛ إذ تتكصؿ كقائع الدعكل في الطعف بعدـ دستكرية البند (ثالثان مف قرار مجمس
قيادة الثكرة المنحؿ رقـ ( )221في 2001/10/4المنصكص عميو في انو (يحرـ (ف .ج.ش) ابف
المنصكص عمييا في البند (ثانية) مف ىذا القرار مف كراثتيا بعد كفاتيا عقابا لو عمى عقكقو ليا،
كتكزع حصتو عمى كرثتيا كؿ حسب استحقاقو الشرعي) ،حيث أقرت المحكمة أف ىذا القرار قد
خرج في ظؿ الدستكر المؤقت ،كأنو قد تقكـ في أحكامو الشريعة اإلسبلمية .ككفقا أف الشريعة
اإلسبلمية قد خصصت الحاالت التي يتـ حرماف الكارث مف اإلرث كليس مف ضمنيا عقكؽ
الكالديف كقدمت مخالفة لمدستكر؛ فقد أقرت المحكمة بإلغاء الفقرة (ثالثان) مف قرار مجمس قيادة الثكرة
ككنيا غير دستكرية.

1

كيتبيف مف ىذا الحكـ؛ أنو قد قصد التنفيذ الضمني لما ىك منصكص عميو في المادة ()17
مف اإلعبلف العالمي الحقكؽ اإلنساف مف أف« :لكؿ فرد الحؽ في التممؾ بمفرده أك باالشتراؾ مع
غيره كال يجكز تحريد أحد مف ممکو تعسفان « كىك ما يتفؽ مع ما تنص عميو المادة (/23أكالن) مف
الدستكر العراقي مف أف «الممكية الخاصة مصكنة كيحؽ لممالؾ االنتفاع بيا كاستغبلليا كالتصرؼ
بيا في حدكد القانكف» ،كمع ما ىك منصكص عميو في الفقرة ثانية مف المادة نفسيا عمى أنو ( :ال
يجكز نزع الممكية إال ألغراض المنفعة العامة مقابؿ تعكيض عادؿ كينظـ ذلؾ بقانكف).
كفي حكـ آخر لممحكمة االتحادية العميا حمؿ الرقـ  /60اتحادية 2009 /في 2010/7/12
 ،يظير أنيا قد رسخت بتكريس حمايتيا الممفتة لمحؽ في الممكية الخاصة كعدـ السماح بالمساس
1
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بيا بشكؿ أكثر كضكحا كتتكصؿ كقائع ىذه الدعكل بأف المدعي قد قاـ بالتقدـ لطعف لممحكمة في
قرار رئيس الجميكرية السابؽ الذم نشر في العدد ( )67في 2001/7/31؛ إذ اقر القرار بإفراز
جزء مف القطعة المرقمة ( )1/252دكف أف يكافؽ المدعي كشريؾ مع باقي الشركاء عمى الشيكع،
كتسجيؿ ىذا الجزء باسـ المدعى عميو الثالث (ع.ر.س) ضد نص المكاد ( )107301070مدني،
كألف مثؿ ىذا اإلفراز يعتبر صكرة مف صكر مصادرة الحؽ في التصرؼ بالممكية ،كمخالفة
لمدستكر المؤقت كدستكر العاـ  ،2005قضت المحكمة االتحادية العميا الحكـ بعدـ دستكرية القرار
الذم ذكر ،كارجاع الحاؿ إلى ما كاف عميو لقطعة األرض مكضكع الدعكل قبؿ اإلفراز ،كىك ما
يعتبر كذلؾ تنفيذا ضمنيا لما تنص عميو المادة ( )17مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى
الشكؿ الذم قمنا بتكضيحو أيضان.

1

 .3ضمانات المحاكمة العادلة
أقامت المادة  14مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية أساسات ميمة في
تخصيصا تككف عميو ضمانات المحاكمة العادلة ،ككذلؾ انجز اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف
كالميثاؽ العربي الحقكؽ في اإلنساف في الكثير مف نصكصيما .كفي ىذا االختصاص ،طمحت
المحكمة االتحادية العميا في العراؽ مف اجؿ أف تكفر ضمانات المحاكمة العادلة بما يتنفؽ مع
المعايير الدكلية ،كمف ذلؾ طمكحيا إلى حماية الحؽ في الحرية الشخصية كعدـ التعرض ليا إال
بما يقتضي قرار قضائي ،كىذا ما يتبيف في ما اتجيت إليو المحكمة في قضية طمبت فييا ك ازرة
حقكؽ اإلنساف مف مجمس القضاء األعمى إيضاح الرأم في القرار الذم أقره مدير عاـ الجمارؾ
بإيقاؼ ( )37شخصا حسب الصبلحية الكاردة في قانكف الجمارؾ بككنو أحد رجاؿ السمطة
1
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التنفيذية ،كبأف نص المادة (/237ثانية  )1/مف قانكف الجمارؾ خالؼ ما تنص عميو المادة ()37
مف الدستكر  ،كألف صبلحية التكقيؼ مرتبطة بالقضاء الذم يقكـ باستقبلؿ عف السمطات األخرل
بعد إصدار مبدأ الفصؿ بيف السمطات بمقتضى (ـ  47مف الدستكر) ،كىذا ما يتفؽ مع أحكاـ
العيديف الدكلييف لحقكؽ اإلنساف كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف بعدـ السماح باإليقاؼ إال بأمر
قضائي ،كىك ما تركز في ما منصكص عميو في المادة (/37أكالن/ب) مف دستكر جميكرية العراؽ
بأنو ( :ال يجكز تكقيؼ أحد أك التحقيؽ معو إال بمكجب قرار قضائي)؛ إذ نقؿ مجمس القضاء
األعمى الطمب إلى المحكمة االتحادية العميا مع جميع مبرزاتو بككنو منازعة قضائية بيف ك ازرة
حقكؽ اإلنساف كمديرية الجمارؾ العامة ،تبعا لممادة ( )5مف النظاـ الداخمي لممحكمة رقـ ( )1لسنة
2005فقضت المحكمة اإلشعار إلى ك ازرة حقكؽ اإلنساف باإلقداـ عمى دعكل مباشرة تخص النزاع
لمنظر في عدـ دستكرية ما تنص عميو المادة (/237ثانية) مف قانكف الجمارؾ .

1

كما رسخت المحكمة عمى حؽ المكاطف في أف يمجأ لمقضاء كاف يحصؿ عمى محاكمة
عادلة ،كىذا ما بينتو المحكمة في قضية الطعف بقانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع االشتراكي
رقـ ( )14لسنة  .1991كتكجز كقائع الدعكل في قياـ المكظؼ الذم قصد إليو كزير الزراعة
عقكبة اإلنذار بالتقدـ بطعف في ىذا القرار؛ كذلؾ اعتمادا عمى عدـ دستكرية المادة (/11رابعان)
التي حصنت ما أقره الكزير ،كذلؾ لككنيا تخالؼ المادة ( )100مف الدستكر التي تكجب بعدـ
تحصيف أم قرار إدارم مف الطعف ،كأقرت المحكمة االتحادية العميا بالدعكل المرقمة 4
/اتحادية2007/في  2007/5/29بعدـ دستكرية ما تنص الفقرة (رابعان) مف المادة ( )11مف قانكف
انضباط مكظفي الدكلة التي سبقت  ،كاعتمادا عمى ىذا الحكـ شرع مجمس النكاب تعديبل لقانكف

1
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االنضباط المذككر برقـ  5لسنة  2008ك أكجب عقكبتي« :لفت النظر » ك«اإلنذار» لكسائؿ
الطعف القانكنية.

1

كيعتبر ىذا الحكـ تنفيذان ضمنيان لما تنص عميو المادة ( )8مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ
اإلنساف مف أف «لكؿ شخص الحؽ في أف يمجأ إلى المحاكـ الكطنية إلنصافو مف أعماؿ فييا
اعتداء عمى الحقكؽ األساسية التي يمنحيا لو القانكف « ،كىك ما يتكافؽ  -في جكىره  -مع ما
نصت عميو الدستكر العراقي في البند (ثالثان) مف المادة ( )19مف أف «التقاضي حؽ مضمكف
كمكفكؿ لمجميع» ككذلؾ ما نصت عميو البند رابعان مف الدستكر ذاتو مف أف «حؽ الدفاع مقدس
كمكفكؿ »...
 .4الحق في المساواة وعدم التمييز
إف الحؽ في المساكاة كعدـ التمييز ال يفترؽ عف الحقكؽ األخرل خصكصا الحؽ في تكلي
الكظائؼ العامة ،كالحؽ في المشاركة السياسية كغيرىا ،كتبنى فكرة ىذا الحؽ عمى عدـ السماح
بالتمييز بسبب العرؽ أك المكف كأك الجنس أك الديف ،كىك ما قد تشتؽ عنو حقكؽ دستكرية أخرل
عديدة ،لذلؾ ،يظير أف العديد مف التطبيقات القضائية سكاء في ما يخص بالحقكؽ المدنية أك
السياسية أك الحقكؽ االجتماعية أك االقتصادية يتصؿ بشكؿ أك بآخر  -بالحؽ في المساكاة .

2

كقد تمكنت المحكمة االتحادية العميا في العراؽ أف تركز الحؽ في المساكاة كعدـ التمييز،
كقد اتجيت إلى التنفيذ الضمني لما تحتكيو الشرعة الدكلية لحقكؽ اإلنساف بيذا المجاؿ ،بكاسطة
 1http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1023مجمة التشريع كالقضاء

2

تنص المادة  26مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية عمى« :الناس جميعا سكاء أماـ القانكف

كيتمتعكف دكف أم تمييز بحؽ متساك في التمتع بحمايتو .كفي ىذا الصدد يجب أف يحظر القانكف أم تمييز ،كأف
يكفؿ لجميع األشخاص عمى السكاء حماية فعالة مف التمييز ألم سبب ،كالعرؽ أك المكف أك الجنس أك المغة أك
الديف أك الرأم سياسية أك غير سياسي ،أك األصؿ القكمي أك االجتماعي ،أك الثركة أك النسب ،أك غير ذلؾ مف

األسباب».
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كصؿ النص الدستكرم بتفسير ىذا الحؽ بما ينسجـ مع أساس ما جاءت بو الشرعة الدكلية لحقكؽ
اإلنساف .كدليؿ عمى ذلؾ مما كرد في حكميا رقـ  13اتحادية 2007/في 2007/7/31المتعمؽ
بحؽ المكاطف في التمثيؿ بمجالس المحافظات؛ إذ دلت المحكمة في حكميا إلى أف القكاعد التي
تمحؽ بتفسير أم مادة في تشريع ما تتطمب دراسة كؿ مكاد ذلؾ التشريع لمكصكؿ إلى فمسفة كغاية
ذلؾ التشريع الذم أراده المشرع كمف ذلؾ الدستكر  ،كنظرت المحكمة أنو كبالرجكع إلى المادة (49
/رابعان) مف دستكر جميكرية العراؽ لقي أنيا تدعك كتيدؼ إلى أف تحقؽ نسبة تمثيؿ لمنساء ال تأتي
عف اقممف الربع مف عدد أعضاء مجمس النكاب ،كالمحكمة االتحادية العميا ترل أف ذلؾ ما يجب
أف يتـ العمؿ عميو في مجمس المحافظة المنتخب؛ استنادا لكحدة اليدؼ كلكحدة االختصاصات في
المحاؿ التشريعي كأف ىذا ال يتداخؿ مع المبدأ الذم نصت عميو المادة ( )14مف الدستكر بأف
يأتي متفقا معو في المرحمة الحاضرة ).

1

كقدـ ىذا الحكـ في سياؽ طمب مجمس النكاب العراقي تفسير بعض المكاد الدستكرية ،كمنيا
المادة ( )14مف الدستكر ،كطمب فيما إذا كاف يمكف أف يفرض نسبة تمثيؿ لمنساء في قانكف
المحافظات تبعان لممادة ( )14مف الدستكر كغيرىا مف المكاد التي تنص عمى تساكم الفرص ،ذلؾ
أف الدستكر كفؿ نسبة تمثيؿ لمنساء في مجمس النكاب ال تككف عف اقؿ مف الربع مف عدد أعضاء
مجمس النكاب ،غير أف قانكف المحافظات غير المنتظمة في إقميـ لـ يصمح ىذه الناحية ،كيتبيف
مف منطكؽ حكـ المحكمة االتحادية العميا الذم ذكرناه بأنيا قد قصدت إلى تنفيذ ضمني لما تنص
عميو المادة الثانية مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف مف أف« :لكؿ إنساف حؽ التمتع بكافة
الحقكؽ كالحريات الكاردة في ىذا اإلعبلف ،دكف أم تمييز بسبب العنصر أك المكف أك الجنس أك
المغة أك الديف أك الرأم السياسي أك أم رأم آخر ،أك األصؿ الكطني أك االجتماعي أك الثركة أك
1
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الميبلد أك أم كضع آخر ،دكف أم تفرقة بيف الرجاؿ كالنساء» مع التركيز عمى ضركرة كجكد
التمييز اإليجابي لصالح المرأة بككنيا عنصر يحتاج إلى التمكيف المجتمعي ،كىك ما يتفؽ مع
جميع المكاثيؽ الدكلية بيذا الخصكص ،كيتفؽ مع ما تنص عميو المادة ( )14مف الدستكر العراقي:
« العراقيكف متساككف أماـ القانكف دكف تمييز بسب الجنس أك العرؽ أك القكمية أك األصؿ أك المكف
أك الديف أك المذىب أك المعتقد أك الرأم أك الكضع االقتصادم أك االجتماعي».

1

كفي المضمكف نفسو ،يتبيف أف المحكمة االتحادية العميا سارت في القرار
/13اتحادية 2007/في 2007/7/31عمى األسمكب نفسو في التنفيذ الضمني لممقاييس الدكلية
بخصكص الحؽ في المساكاة كعدـ التمييز بكاسطة حكميا الذم يضـ حماية حقكؽ األقميات في
التمثيؿ النسبي .كتكجز كقائع الدعكل في الطعف بتعديؿ قانكف االنتخابات رقـ ()126لسنة 2005
بالقانكف رقـ ( )26لسنة 2009؛ إذ تنص المادة (/1ثالثان) منو عمى« :منح المككنات المذككرة فييا
حصة (ككتا) تحتسب مف المقاعد المخصصة لممحافظات عمى أف ال يؤثر ذلؾ عمى نسبتيـ في
حالة مشاركتيـ في القكائـ الكطنية) ،كنص البند (خامس) مف المادة ( )1مف ذلؾ القانكف عمى أف:
«تككف المقاعد المخصصة مف الككتا لممسيحييف ضمف دائرة انتخابية كاحدة» .كقد اىمؿ ىذا
النص المككنات األخرل كالصابئة المندائييف المنتشريف في كؿ محافظات العراؽ ،كاألزيدية
المتكاجديف في :نينكل؛ كدىكؾ؛ كأماكف أخرل ،كقد طعف الصابئة المندائييف بعدـ الدستكرية لمبند
الخامس المذككر ،كطمبكا أف يتساككا بالمككف المسيحي بأف يككنكا مف ضمف دائرة انتخابية كاحدة،
فأقرت المحكمة االتحادية العميا بالدعكييف//6( :اتحادية )2010/ك (/7اتحادية )2010/كقضت
في ق ارريف يقضياف بعدـ دستكرية البند خمسة مف المادة ( )1مف القانكف رقـ ( )29لسنة
2009لككنيـ معارضيف مع المادتيف )14( :ك ( )20مف الدستكر ،كتبميغ السمطة التشريعية
1
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بتشريع نص جدم يتكافؽ مع ىاتيف المادتيف ،كما طعف المككف األزيدم بعدـ دستكرية النص نفسو
كقضت المحكمة االتحادية العميا القرار رقـ /11اتحادية 2010/في 2010/6/14بعدـ دستكرية
النص الذم سبؽ ،كتـ إقرار الحكـ ذاتو.

1

كبالنتيجة؛ يتبيف مف األحكاـ التي أظيرناىا أف المحكمة االتحادية العميا في العراؽ قد
عمدت فجا يقكـ عمى تنفيذ ضمني كليس كاضحا لممقاييس الدكلية لحقكؽ اإلنساف في تنفيذىا ،كىذا
اتجاه جيد في تفسير نصكص الدستكر مف كجية نظر تنسجـ مع المقاييس الدكلية كتكمميا لتصؿ
لمغاية المطمكبة مف تركيز دكر الرقابة عمى دستكرية القكانيف في تنفيذ االتفاقيات الدكلية لحقكؽ
اإلنساف.

2

المطمب الثالث :تطبيقات المحكمة فيما يخص حقوق االنسان
أقرت المحكمة االتحادية العميا في العراؽ في عاـ  2019/2/26قرارىا العدد
/10اتحادية 2019/الذم أقرت فيو بعدـ دستكرية الفقرة ( )2مف المادة ( )5مف قرار مجمس قيادة
الثكرة المنحؿ رقـ ( )76لسنة  1994التي كانت تحكم النص اآلتي (ال يطمؽ سراح المتيـ بجريمة
التيريب في دكرم التحقيؽ كالمحاكمة إال بعد صدكر حكـ أك قرار حاسـ في الدعكل (كجاء في
األسباب التي اعتمدتيا المحكمة االتحادية العميا عند إصدارىا قرار الحكـ أعبله سببيف أساسييف
يمثبلف المخالفة الدستكرية لمفقرة ( )2مف المادة ( )5مف القرار محؿ الطعف كعمى كفؽ اآلتي :
 .1مخالفة ذلؾ النص ألحكاـ المكاد الدستكرية الكاردة في دستكر العراؽ لسنة  2005التي
أكدت عمى استقبلؿ القضاء كعمى كفؽ اآلتي:
1
2
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سامية بكركبة ،االجتياد القضائي في تطبيؽ معايير حقكؽ اإلنساف في محاكـ عربية ،الجزائر  -العراؽ  -األردف

 -المغرب -فمسطيف ،منشكرات معيد راؤكؿ كالينبرغ ،المرجع السابؽ ،ص .58-52
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أ .الفقرة (أكالن) مف المادة ( )19التي كرد فييا اآلتي (القضاء مستقؿ ال سمطاف عميو
لغير القانكف)
ب .المادة ( )47التي كرد فييا اآلتي (تتككف السمطات االتحادية ،مف السمطات
التشريعية كالتنفيذية كالقضائية ،تمارس اختصاصاتيا كميماتيا عمى أساس مبدأ
الفصؿ بيف السمطات)
ج .المادة ( )88التي جاء فييا اآلتي (القضاة مستقمكف ،ال سمطاف عمييـ في قضائيـ
لغير القانكف ،كال يجكز ألية سمطة التدخؿ في القضاء اك في شؤكف العدالة)
 .2ثانيان :مخالفة ذلؾ النص لمبادئ حقكؽ اإلنساف الكاردة في دستكر العراؽ لعاـ
 2005كعمى كفؽ اآلتي:
أ .الفقرة (خامسان) مف المادة (  )19مف التي كرد فييا اآلتي (المتيـ برمء حتى
و
و
و
قانكنية
محاكمة
تثبت إدانتو في
عادلة ،كال يحاكـ المتيـ عف التيمة ذاتيا مرةن
أخرل بعد اإلفراج عنو ،إال إذا ظيرت أدلةه جديدةه)
ب .البند (آ) مف الفقرة (أكالن) مف المادة ( )37مف الدستكر التي كرد فييا اآلتي
(حرية اإلنساف ككرامتو مصكنة)
كالمخالفة الدستكرية التي ارتبطت بالفقرة ( )2مف قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ 76
لسنة  1994قد أقرتيا المحكمة االتحادية العميا في عدة حاالت األكلى تخص استقبلؿ
القضاء كيضمف عدـ المس بو كالحاجة إلى تمتع القاضي باستقبللو الشخصي عند عمؿ
ميامو ،كالثانية ترسيخ العمؿ تبعا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات ،كالثالثة التي تخص حقكؽ
اإلنساف إذ قامت بالتأكيد عمى إف اإلنساف لو مف الحقكؽ التي تعطيو الحؽ في التمتع
بمحاكمة عادلة كانو برئ حتى تثبت إدانتو ،كرأت األصؿ فيو البراءة ،كالثاني حقو في الكرامة
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التي كجب أف تككف مصانة كاف ال يتجاكز عمييا سكاء بتقييد حريتو أك عدـ السماح لو بأف
يمارس حقكقو الدستكرية األخرل ،كالف قرار المحكمة االتحادية العميا قد احتكل ىذه المبادئ
الدستكرية سأبيف ليا عمى كفؽ اآلتي:
أكالن :منيج المحكمة االتحادية في حماية المبادئ الدستكرية كحقكؽ اإلنساف:
إف المحكمة االتحادية العميا في العراؽ كمنذ أف تأسست في  2005/2/24بمقتضى
األمر رقـ  30لسنة  2005الذم صدر في  2005/2/24كخبلؿ ىذه الفترة الزمنية أصدرت
المحكمة ق اررات كثيرة أقرت فييا بعدـ دستكرية قكانيف بأكمميا أك ببعض مف مكادىا أك فقراتيا
ألف القضاء الدستكرم يعد مف الضمانات األىـ التي أعطتيا األنظمة الدستكرية لحماية
الحقكؽ كالحريات الكاردة في الدساتير ذات النيج الديمقراطي ،كلـ يكف بالسيؿ كانما قدمف
جياد مؤلـ فعمتو الشعكب عمى مدل القركف ،كغمبت إرادة الشعكب عمى الحكاـ الذيف بعضيـ
يعد نفسو ظؿ اهلل في األرض كخميفتو كيمتمؾ السمطة المطمقة كيتفرد فييا كيتحكـ بمصير
الشعب عمى كفؽ ما يرل كيريد ،كفي العراؽ فاف القضاء الدستكرم متمثؿ بالمحكمة
االتحادية العميا اخذ بحماية المبادئ الدستكرية مف خبلؿ إبطاؿ أم نص تشريعي يتخالؼ مع
اء كاف ذلؾ التشريع صادر في ظؿ دستكر عاـ  2005أك في ظؿ الدساتير
تمؾ المبادئ سك ن
السابقة الف دستكر عاـ  2005ابقى عمى كؿ التشريعات النافذة قبؿ صدكره فاعمة إلى أف
تعدؿ أك تمغى بمكجب قكانيف تالية كعمى كفؽ أحكاـ المادة ( )130مف الدستكر التي كرد
فييا القادـ ( :تبقى التشريعات النافذة معمكالن بيا ،ما لـ تيمغ أك تعدؿ ،كفقان ألحكاـ ىذا
الدستكر) ،كتناكلت المحكمة االتحادية ميمة تنقية المنظكمة التشريعية مف النصكص التي
تتخالؼ مع المبادئ الدستكرية التي جاءت في دستكر عاـ  2005ككاجيت ىذه الميمة عف
طريؽ الدعكل الدستكرية كالقرار التفسيرم لنصكص الدستكر ،حيث أقرت بعدـ دستكرية عدة
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نصكص تشريعية عند الطعف بيا أماـ المحكمة االتحادية كأقرت عشرات األحكاـ بذلؾ،
كالذم يتبع أحكاـ المحكمة االتحادية العميا سيرل أنيا تكلت معظـ الحقكؽ التي أقرىا
الدستكر لحماية اإلنساف كصيانة كرامتو كساعدتو في ممارسة تمؾ الحقكؽ التي اتجو إلى
إبطاليا المشرع رغما عف كجكد نظاـ حكـ ديمقراطي كبرلماف يمثؿ إرادة الشعب كعمى كفؽ
المبادئ الدستكرية التي أصدرىا دستكر في  ، 2005إال أف كجكد ىذه المبادئ كاظيارىا
عمى صكرة نصكص احتكتيا الدساتير ال تكفي لتكفؿ تنفيذىا ،حيث حدثت عدة خركؽ ليا
عبر إقرار التشريعات التي تخالؼ ىذه المبادئ كالتي في مكمميا حقكؽ كحريات لؤلفراد ،مما
يتسبب بانح ارؼ العمؿ بالدستكر عف مبادئو األساسية كالعكدة لييمنة الحكاـ كسمطتيـ
المطمقة ،كلـ يتكقؼ األمر عند الحاكـ المنفرد كلكف عند الييئات كالكيانات المنتخبة
كخصكصا في السمطة التشريعية التي تتناكؿ إنتاج القكانيف حيث تسيطر عمى تمؾ المجالس
النيابية مجاميع سياسية أك حزبية ليا أىداؼ تتداخؿ مع المبادئ الدستكرية كتتناكؿ ترجمة
أفكارىا عمى صكرة قكانيف ،الف القانكف باألساس ىك مرآة لمسياسة أم إف المشرع يمكف لو
أف ينظـ أم مكضكع عمى حسب عقيدتو الف المشرع أما أف يككف ىك الحاكـ الفعمي سكاء
كاف فرد أك مجمس مثؿ مجمس النكاب (البرلماف) كبذلؾ فاف القانكف أساسو التعبير عف إرادة
الييئة التشريعية التي تككف أعمى سمطة تشريعية في الدكلة[ ،]1كقد كاف ليا دكر في حماية
تمؾ الحقكؽ عمى اختبلؼ تنكعاتيا السياسية كاالجتماعية كالفردية كغيرىا ككنت قد أفردت ليا
كتابان مستقبلن خرج في بغداد في بداية سنة  2019كالمكسكـ (دراسات في القضاء الدستكرم
و
بعض منيا عمى حسب اآلتي:
العراقي)[ ]2كسأبيف
 .1الحقكؽ السياسية :مف ىذه الحقكؽ التي جاءت في دستكر سنة  2005الحؽ في
االنتخابات كالحؽ في الترشح إلييا حيث كاجيت المحكمة االتحادية العميا في اكثر مف
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قرار لمخركؽ التي تجاكزت ىذا الحؽ عبر التشريعات التي أقرتيا السمطة التشريعية
كالتي أبطمت بعض ىذه الحقكؽ أك أىممت تنظيميا بنصكص قانكنية كالمحكمة
االتحادية العميا قامت بمكاجيتيا كأقرت بعدـ دستكرييا كأصمحت تمؾ التجاكزات ألجؿ
حماية الحقكؽ الدستكرية التي تعتبر مف ارقى القكاعد القانكنية كالذم يجب اتباعيا كمنيا
االتي :
أ .القرار الصادر عف المحكمة االتحادية العميا بالعدد /106 ،104 ،99اتحادية2018/
في  2018/6/21حيث كرد في الفقرة الحكمية عدـ دستكرية المنصكص عميو في
المادة ( )3مف قانكف التعديؿ الثالث لقانكف انتخابات مجمس النكاب رقـ  45لسنة
 2013كالغائيا كاعتمدت المحكمة بتسبيبيا لمحكـ بعد الدستكرية إلى أف ذلؾ النص
القانكني الطعيف قد خرؽ نص المكاد ( )14مف الدستكر التي أقرت مبدأ المساكاة الف
منع عدد مف األشخاص مف ممارسة حقيـ في التصكيت عبر إلغاء أصكاتيـ في عدـ
مساكاة مع أقرانيـ الذيف صكتكا ،كذلؾ خرؽ النص المادة ( )20مف الدستكر التي
قضت مبدأ حؽ المكاطف في التصكيت كاالنتخاب كالترشيح كمخالفة المنصكص عميو
في المادة (/38أكال) التي تضمف حرية التعبير الف التصكيت ىك طريقة لمتعبير عف
أرادة الناخب ،كذلؾ عف األسباب األخرل التي جاءت في حيثيات الحكـ القضائي
الدستكرم المذككر أعبله.
ب .قرار المحكمة االتحادية العميا الصادر بالعدد /12اتحادية 2012/في 2012/6/14
حيث اقر بعدـ الدستكرية لنص المادة ( )3مف القانكف رقـ  26لعاـ  2009قانكف
تعديؿ قانكف االنتخابات رقـ  16لسنة  2005الف نقؿ صػػكت الناخػب بدكف رغبة منو
مف المرشح الذم قاـ بانتخابو إلى مرشػح مف قائمػة أخرل لـ يرد انتخابو يعد تجاك از
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عمى حقكقو الدستكرية كيصبح مخالفة لنص المادة ( )20مف الدستكر ،كالف
االنتخابات ىي كسيمة إسناد السمطة كتداكليا السممي في النظاـ الديمقراطي  ،ألنو
اإلجراء الذم يتـ بمقتضاه تحديد كتعييف المسؤكليف عف إدارة الدكلة نيابة عف الشعب
كيعيد إلى النكاب بيذه المسؤكلية بصكرة كاممة ،كدكف تدخؿ الشعب خبلؿ مدة محددة
كىي الدكرة البرلمانية (الدكرة االنتخابية)  ،كتتككف العممية االنتخابية مف عنصريف
األكلى حؽ االنتخاب كىك حؽ المكاطف العراقي باالنتخاب كالتصكيت الختيار المرشح
الذم يمثمو كالثانية حؽ الترشيح ىك حؽ المكاطف في الترشح ألخذ احد المقاعد في
المجالس النيابية
 .2حقكؽ األسرة الكاردة في الدستكر :الحقكؽ األسرية ىي كؿ حؽ يثبت لمشخص بككنو عضكا في
األسرة سكاء كاف بسبب القرابة أك المصاىرة ،كتككف اكثر ىذه الحقكؽ حقكؽ غير مالية كالنسب
كالطبلؽ كالرعاية كالمكدة كالبنكة كغيرىا ،كما أنيا تحكم عمى فركع مالية كاإلنفاؽ كالتعكيض عف
الضرر مف جراء األذل في الطبلؽ كالمير كغيرىا كىذه الحقكؽ صارت مف الحقكؽ الدستكرية
الف معظـ ىذه الدساتير نصت عمييا في اشد أحكاميا كفي العراؽ نرل إف دستكر  2005كرد
فيو ذكر لؤلسرة كفركعيا كالطفكلة كحقكؽ الكالديف كالزكجية في أكثر مف محؿ ،منيا ما كرد في
كمو ،ك ً
االىتًماـ بًالمرًأة كحقيكًقيا ،كال ىش ٍي ًخ كىم ً
الط ٍف ًؿ ك يش يؤكنو)
ىٍ ي ى
يي
ديباجة الدستكر حيث جاء فيو التالي( :ك ٍ ى
كما تفرد الدستكر بنص المادة ( )29ليبيف أىمية األسرة كأكجد حقكقيا مف الحقكؽ الدستكرية
السامية عمى كؿ قانكف آخر كعمى حسب النص التالي( :أكالن :أ -األسرة أساس المجتمع ،كتحافظ
الدكلة عمى كيانيا كقيميا الدينية كاألخبلقية كالكطنية .ب  -تكفؿ الدكلة حماية األمكمة كالطفكلة
كالشيخكخة ،كترعى النشء كالشباب ،كتكفر ليـ الظركؼ المناسبة لتنمية ممكاتيـ كقدراتيـ .ثانيان:
حؽ عمى أكالدىـ في االحتراـ
حؽ عمى كالدييـ في التربية كالرعاية كالتعميـ ،كلمكالديف ه
لؤلكالد ه
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كالرعاية ،كالسيما في حاالت العكز كالعجز كالشيخكخة .ثالثان :يحظر االستغبلؿ االقتصادم
لؤلطفاؿ بصكرًه كافة ،كتتخذ الدكلة اإلجراءات الكفيمة بحمايتيـ .رابعان :تمنع كؿ أشكاؿ العنؼ
كالتعسؼ في األسرة كالمدرسة كالمجتمع) كذلؾ عف كاجبات الدكلة حكؿ كفالة حقكؽ األسرة كاعطاء
الرعاية ليا كعمى حسب نص المادة ( )30مف الدستكر ،ثـ قكم ىذا االىتماـ بتمؾ الحقكؽ عندما
حرـ الدستكر عف أف يصدر أم قانكف يتخالؼ معيا أك يمنع أم حؽ مف الحقكؽ الذم جاء فيو أك
المساس بأساس ذلؾ الحؽ كعمى حسب ما كرد في المادة ( )46مف الدستكر التي جاء فييا التالي
أم مف الحقكؽ كالحريات الكاردة في ىذا الدستكر أك تحديدىا إال بقانكف أك
(ال يككف تقييد ممارسة و
بناء عميو ،عمى أف ال يمس ذلؾ التحديد كالتقييد جكىر الحؽ أك الحرية) كىذه الحقكؽ الدستكرية ال
ن
يمكف أف يعمؿ بيا الفرد إال إذا قد تـ تقنينيا بقكانيف كفي المنظكمة التشريعية العراقية كجدنا عدد
مف القكانيف كالق اررات ليا قكة القانكف تكلت ىذه الحقكؽ عبر تنظيـ أحكاميا كمنيـ ىك قانكف
األحكاؿ الشخصية القاطع رقـ  188لعاـ  1959المعدؿ كالذم جمع اكثر الحقكؽ األسرية كحقكؽ
الزكجيف كاألطفاؿ كاإلباء كاألقارب كقانكف حؽ الزكجة المطمقة بالسكني رقـ  77لسنة 1983
المعدؿ كقرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ  127لسنة  1999الذم جعؿ لمزكجة المطمقة حؽ
قرض ميرىا المؤجؿ المكزكف بالذىب عند الطبلؽ ككذلؾ أف تعكض عف الطبلؽ االضطياد الذم
جاء في المادة ( )3/39مف قانكف األحكاؿ الشخصية كحؽ األـ بالحضانة عمى حسب ما كرد في
المادة ( )57لؤلحكاؿ الشخصية كغيرىا مف النصكص القانكنية كىذه الحقكؽ المقننة كاف كما يزاؿ
يمكف تجاكزىا أما عبر تفسيرىا بطريقة تحرـ الزكجة أك األطفاؿ مف الحقكؽ الذم جاء فييا ،كىذا
الشيء قد تصدل لو القضاء العراقي في العديد مف الق اررات التي أكد فييا ىذه الحقكؽ ،أك عف
طريؽ

الطعف بعدـ دستكرية ىذه النصكص القانكنية مف خبلؿ الدعاكل التي ترفع لممحكمة

االتحادية العميا حيث أقامت عشرات الدعاكل أماـ تمؾ المحكمة بككنيا القضاء الدستكرم في
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العراؽ كيرغب فييا المدعكف إبطاؿ النصكص القانكنية التي جعمت مكاسب لؤلسرة كلمزكجة
كاألطفاؿ عمى كجو الخصكص كمنيـ مف طعف بعدـ دستكرية قانكف األحكاؿ الشخصية القاطعة.
كىنا يمي بعض مف تمؾ الق اررات لتتبيف الصكرة حكؿ الدكر الكبير الذم كاف لممحكمة االتحادية
العميا في حماية تمؾ الحقكؽ التي حصمت عمييا األسرة فضبل عف المرأة كاعرضيا عمى كفؽ
اآلتي:
أ .القرار رقـ  134كمكحداتيا /135اتحادية 2018/في  2018/9/9الذم اقر بدستكرية قانكف
األحكاؿ الشخصية رقـ  188لسنة  1959المعدؿ حيث تقدـ احد األشخاص بالطعف بعدـ
دستكرية القانكف المذككر أعبله ألنو خرج عف مجمس السيادة الذم كاف يتناكؿ التشريع في
سنة  1959كاف القانكف لـ يكقع عمى استخراجو كؿ مف أعضاء مجمس السيادة كاف احدىـ
قد قاـ باالعتراض عميو كبذلؾ لـ يكمؿ شكمو الدستكرم كأجابت المحكمة تمؾ الدعكل الف
القانكف قاطع كلـ يمغى كاف الدساتير السابقة لدستكر سنة  2005تـ إلغائيا بينما القكانيف
الصادرة بمكجبيا تبقى قاطعة عمى حسب أحكاـ المادة ( )130مف الدستكر كالغاء القانكف
كامبل يحتاج إلى تدخؿ تشريعي مف مجمس النكاب كبيذا فاف القانكف يتكافؽ مع الدستكر كال
يشكبو شيء كيذكر إف المحكمة االتحادية العميا كعبر المتحدث الرسمي باسميا قاـ باإلشارة
إلى إف عدـ تكقيع العضك الثالث مف أعضاء مجمس السيادة لـ يكف يعتبر اعتراضان عمى
القانكف بأكممو كانما فقط عمى أحكاـ الميراث التي قد عدلت فيما بعد بمقتضى القانكف رقـ
 11لعاـ  1963الذم صدر عاـ  1963/3/18قانكف التعديؿ األكؿ لقانكف األحكاؿ
الشخصية رقـ  188لعاـ  1959المعدؿ كبذلؾ صار القانكف متفؽ كالثكابت اإلسبلمية
كينسجـ مع أحكاـ دستكر لسنة .2005
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ب .القرار /52اتحادية 2016/في  2016/10/10الذم اقر بدستكرية المكاد ( 40ك  )41مف
قانكف األحكاؿ الشخصية ك كرد في حيثيات القرار أف أحكاـ التفريؽ القضائي قد أخذت مف
الشريعة اإلسبلمية لتنظيـ األحكاؿ الشخصية لمعائمة لؤلسباب التي تحددت بالقانكف كال
تخالؼ بيف ىذه األحكاـ كالمادة ( )41مف الدستكر التي مف شركطيا صدكر قانكف لتنظيـ
ذلؾ.
ج .القرار رقـ /9اتحادية 2015/في  2015/5/4الذم اقر بدستكرية الفقرة ( )3مف المادة
( )39مف قانكف األحكاؿ الشخصية رقـ  188لعاـ  1959المعدؿ المنصكص عمى التالي
(إذا طمؽ الزكج زكجتو كتبيف لممحكمة إف الزكج متعسؼ في طبلقيا كاف الزكجة أصابيا
ضرر مف جراء ذلؾ ،تحكـ المحكمة بطمب منيا عمى مطمقيا بتعكيض يتناسب كحالتو
المالية كدرجة تعسفو ،يقدر جممة ،عمى أف ال يتجاكز نفقتيا لمدة سنتيف عبلكة عمى حقكقيا
الثابتة األخرل) ككرد في حيثيات قرار المحكمة االتحادية العميا التالي ( :تجد المحكمة
االتحادية العميا إف مبادئ الشريعة اإلسبلمية تسعى إلى تحقيؽ العدالة األسمى بيف الزكجيف
كالتي ال تتحقؽ إال بتعكيض المرأة عما أصابيا مف حيؼ جراء الطبلؽ التعسفي اذا ال كجكد
لمتعسؼ إذا كاف سبب الطبلؽ مشركعان كبما إف الزكاج عقد ممزـ لمجانبيف كانفراد الزكج
بإنيائو رخصة كاستثناء مف القاعدة العامة فبل يجكز استعماؿ ىذه الرخصة إال في حدكد
المشركعية فإذا تجاكزىا كاف متعسفان في طبلقو كيستكجب ذلؾ تعكيض المرأة عما أصابيا
مف ضرر كال يتعارض ذلؾ مع ثكابت أحكاـ اإلسبلـ كال مع أحكاـ الفقرة الثانية مف المادة
الثانية مف الدستكر التي استند عمييا المدعي في عريضة الدعكل حيث إف التعكيض عف
الطبلؽ التعسفي يشكؿ تعكيضان لمزكجة جراء الضرر الذم أصابيا كفي جبر لذلؾ الضرر).
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د .القرار رقـ  /32اتحادية 2014/في  2018/6/2الذم اقر بدستكرية قرار مجمس قيادة الثكرة
الذم خمع رقـ  127لعاـ  1999الذم كرد فيو التالي (تستكفي المرأة ميرىا المؤجؿ  ،في
حالة الطبلؽ ،مقكما بالذىب بتاريخ عقد الزكاج) حيث طعف بعض األشخاص بالقرار الذم
ذكر بككنو يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كأجابت الدعكل مف المحكمة االتحادية
العميا بمقتضى قرار الحكـ المذككر أعبله كق اررات قضائية ثانية كأقرت بدستكريتو ككرد في
حيثيات الحكـ ( أف المحكمة االتحادية العميا تجد باف المير المؤجؿ ديف بذمة الزكج مف يكـ
نشكئو كاف قيمتو الحقيقية يمزـ أف تقكـ عند االستحقاؽ بحسب الزماف كالمكاف كحسب قيمة
العممة التي سيدفع بيا عند االستحقاؽ مما يستكجب الرككف إلى تقكيـ مير النساء المؤخر
بالذىب بتاريخ عقد الزكاج كمعادلتو بما يساكم قيمتو عند التأدية كىذا ما نص عميو القرار
المطعكف بعدـ دستكريتو كىذا يؤدم إلى إنصاؼ المطمقات مف ناحية التكازف االقتصادم بيف
قيمة العممة حيف نشكء الديف كبيف استحقاقو كيحقؽ العدالة التي سعت إلييا ثكابت الشريعة
اإلسبلمية الغراء كأحكاـ الدستكر لذا فبل تعارض بيف أحكاـ القرار المطعكف فيو كالمكاد
الدستكرية).
ق .القرار رقـ /98اتحادية 2017/في  2017/11/7الذم اقر بدستكرية الفقرة ( )2مف المادة
( )57أحكاؿ شخصية التي كرد فييا التالي( :يشترط أف تككف الحاضنة بالغة عاقمة أمينة
قادرة عمى تربية المحضكف كصيانتو ,كال تسقط حضانة األـ المطمقة بزكاجيا ,كقرر المحكمة
في ىذه الحالة أحقية األـ أك األب في الحضانة في ضكء مصمحة المحضكف) ككاف احد
األشخاص قد قاـ باالدعاء باف ىذا النص القانكني فيو ما يخالؼ ثكابت الشريعة اإلسبلمية
كيتداخؿ مع أحكاـ المادة ( )41مف الدستكر التي جعمت الخيار لكؿ فرد في اختيار أحكالو
الشخصية كالف السنة النبكية الشريفة سمحت لبلـ أف تككف حاضنة لؤلكالد ما لـ تتزكج كبيذا
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المعنى أنيا إف تزكجت سكؼ لف تككف صالحة لمحضانة كعمى حسب الحادثة التي قدمت
لمرسكؿ األكرـ (ص) التي جاءت الركايات عنيا باالتي (أف امرأة قالت يا رسكؿ اهلل إف ابني
ىذا كاف بطني لو كعاء كثديي لو سقاء كحجرم لو حكاء كاف أباه طمقني كأراد أف ينتزعو مني
فقاؿ ليا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أنت أحؽ بو ما لـ تتزكجي) ككذلؾ عف أراء الفقياء
كمنيـ فتاكل المرجع الديني السيد عمي السيستاني التي عدت أف إكماؿ الكلد السنتيف مف
العمر يرفع عف األـ حضانتيا لو ككرد في قرار المحكمة االتحادية الذم ذكر أعبله كالذم
بدكره اقر إرجاع الدعكل الف النص القانكني ليس مخالفا لثكابت اإلسبلـ كانو تكافؽ كأحكاـ
الدستكر ككرد في حيثيات الحكـ التالي( :تجد المحكمة االتحادية العميا مف الحديث الشريؼ
كمف أراء الفقياء كالتشريعات المماثمة في الدكؿ اإلسبلمية كما استقر عميو القضاء في مجاؿ
األحكاؿ الشخصية ،بمجمكعيا إنيا ال تحكؿ دكف التعامؿ مع الحضانة كؿ حسب ظركفو،
الف األصؿ في التشريعات تكضع لصالح البشرية كدفع الضرر عنيا ،سيما إذا كانت تخص
الصغار فيـ األكلى بالرعاية مف مصالح الخصكـ ،مراعية بذلؾ مصمحة المحضكف ،كدرء
الضرر عنو  ،كالمحكمة عند عرض الدعكل عمييا تتحرل عف ىذه المصمحة عف طريؽ
البحث االجتماعي الذم يجرم بكاسطة المختصيف كعف طريؽ بينة المتخاصميف كتقدر في
ضكء ذلؾ أيف تكمف مصمحة المحضكف فتقضي بذلؾ لصالح األـ المتزكجة مف الغير أك
لصالح األب إذا كاف زكاج األـ الحاضنة يسبب الضرر لممحضكف أك يصرفيا عف رعايتو
الف األصؿ في أحكاـ الحضانة إنيا تدكر مع مصمحة المحضكف  ،كقد فصؿ قانكف
األحكاؿ الشخصية العراقي ذلؾ في أحكامو بيذا الصدد ،سيما في نص المادة ( )2/57مف
قانكف األحكاؿ الشخصية مكضكع الطعف بعدـ الدستكرية).
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 .3حماية حقكؽ اإلنساف المتعمقة بالحريات الشخصية الكاردة في الدستكر :تناكلت المحكمة
االتحادية العميا ميمة تصفية المنظكمة التشريعية مف النصكص التي تتخالؼ مع المبادئ الدستكرية
التي جاءت في دستكر سنة  2005ككاجيت ىذه الميمة مف خبلؿ الدعكل الدستكرية كالقرار
التفسيرم لنصكص الدستكر ،حيث أقرت بعدـ دستكرية عدة نصكص تشريعية عند الطعف بيا أماـ
المحكمة االتحادية العميا ،كردت كممة الحرية في الدستكر العراقي لعاـ  2005في أربعة عشر مادة
دستكرية ككذلؾ المبادئ الكاردة في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لسنة  1948كالعيد الدكلي
لمحقكؽ المدنية كالسياسية ،كىذا يقكم مف األىمية لمحرية الشخصية لئلنساف بككنو المحكر الذم
تمؼ معو كؿ مقكمات الحياة كالدكلة ،كىذه األىمية قد صكرتيا المحكمة االتحادية في أكثر مف
قرار حينما قامت بتحصيف حرية األشخاص مف أم اعتقاؿ مضطيد قادـ مف اإلدارة التنفيذية كليس
مف جية قضاء ،الف ذلؾ يتداخؿ مع مبادئ حماية حرية اإلنساف كصيانة كرامتو ،كالحريات ىي
ثمرات األنظمة الديمقراطية جراء النشاطات الفردية الف محتكل الحرية ىك احتراـ حريات اآلخريف
ك مكنتسكيك ىك إشارة لمحرية ك بأنيا السمطة لعمؿ كؿ ما ال ينيى عنو القانكف كعدـ غصب
األشخاص عمى القياـ إال بما ال ينياه القانكف كالقانكف ىك كحده الذم يقكـ بالدفاع عنيا[ ]4كسأبيف
بعض األحكاـ عمى حسب االتي:
أ .قرار المحكمة االتحادية العميا الصادر بالعدد /57اتحادية 2017/في  2017/8/3الذم
أقرت فيو بعدـ دستكرية قرار مجمس قيادة الثكرة الذم خمع رقـ  120لسنة  1994ألنو
يتخالؼ مع مبادئ دستكر  2005التي تخص الحريات الشخصية لئلنساف الذم تكفؿ الحكـ
باف ال يتـ اطبلؽ سبيؿ المحككـ عف جريمة اختبلس أك سرقة أمكاؿ الدكلة أك عف أية
جريمة عف عمد أخرل تقع عمييا بعد أف يقضي مدة الحكـ ما لـ تسترجع منو ىذه األمكاؿ
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أك ما نقمت إليو أك أبدلت بو أك قيمتيا .أال إف المحكمة االتحادية قضت بعدـ دستكريتو
لؤلسباب التي كردت في ذلؾ القرار.
ب .قرار المحكمة االتحادية الصادر بالعدد /32اتحادية 2013/في  2013/5/6الذم قضى
بعدـ دستكرية قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ  1246لسنة  1983الذم كاف يمنح مدير
جياز المخابرات صبلحية تكقيؼ األشخاص دكف قرار قضائي كاعتبرتو غير دستكرم ألنو
يمثؿ مخالفة لعدة مكاد دستكرية منيا ما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف كمنيا ما يتعمؽ بمبدأ الفصؿ
بيف السمطات كاستقبلؿ القضاء.
ج .قرار المحكمة االتحادية العميا الصادر بالعدد  /15اتحادية 2011/في  2011/1/22الذم
قضى بعدـ دستكرية البند (ثانيا) مف الفقرة (آ) مف المادة ( )237مف قانكف الجمارؾ رقـ 23
لسنة  1984المعدؿ  ،كتضمف القرار تعطيؿ نص الفقرة أعبله  ،كىذه الفقرة كانت قد منحت
مكظؼ تنفيذم يعد جزء مف السمطة التنفيذية كىك مدير عاـ دائرة الجمارؾ سمطة حجز
كتكقيؼ األشخاص لمدة محددة دكف قرار قضائي كنص المادة أعبله كما يمي( :ال يجكز
التكقيؼ إال في الحاالت اآلتية  :أ -جرـ التيريب المشيكد أك ما ىك في حكمو)
كمف خبلؿ العرض أعبله نجد إف المحكمة االتحادية العميا قد اختطت نيجيا عمى أساس صيانة
الحقكؽ كالمبادئ الدستكرية الكاردة في الدستكر كالتصدم لجميع النصكص النافذة التي تشكؿ خرقان
لتمؾ الحقكؽ كالمبادئ.
ثانيان :المخالفة الدستكرية في الفقرة ( )2مف المادة ( )5مف قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ
( )76لسنة  1994المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كحماية الحريات:
 .1إف القرار المطعكف فيو ،كىك محؿ التعميؽ في ىذا العرض ،كاف قد منع إطبلؽ سراح
المتيـ المكقكؼ عمى إحدل جرائـ التيريب الكاردة في قانكف الجمارؾ حيث جاء في نص
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الفقرة ( )2مف ذلؾ القرار اآلتي (ال يطمؽ سراح المتيـ بجريمة التيريب في دكرم التحقيؽ
كالمحاكمة إال بعد صدكر حكـ أك قرار حاسـ في الدعكل) ككجدت المحكمة االتحادية
العميا إف القرار أعبله قد خالؼ عدة نصكص دستكرية منيا نص الفقرة (خامسان) مف المادة
و
و
و
عادلة،
قانكنية
محاكمة
(  )19مف التي جاء فييا اآلتي (المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو في
كال يحاكـ المتيـ عف التيمة ذاتيا مرةن أخرل بعد اإلفراج عنو ،إال إذا ظيرت أدلةه جديدةه)
كنص البند (آ) مف الفقرة (أكالن) مف المادة ( )37مف الدستكر التي جاء فييا اآلتي (حرية
اإلنساف ككرامتو مصكنة) كىذه النصكص الدستكرية تعتبر مف النصكص الضامنة لمحقكؽ
كالحريات لئلنساف كانيا كردت في الباب الثاني مف الدستكر تحت عنكاف الحقكؽ كالحريات
حيث كردت كممة الحرية في الدستكر في أربعة عشر مادة دستكرية فضبل عف المبادئ
الكاردة في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ  1948كالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية
كالسياسية كىذا يعزز مف أىمية الحرية الشخصية لئلنساف باعتباره المحكر الذم تدكر معو
كؿ مقكمات الحياة كالدكلة كىذه األىمية جسدتيا المحكمة االتحادية في أكثر مف قرار
عندما حصنت حرية األشخاص مف أم اعتقاؿ تعسفي اك صادر مف اإلدارة التنفيذية
كليس مف جية قضائية الف ذلؾ يتقاطع مع مبدأ حماية حرية اإلنساف كصيانة كرامتو
كالحرية ىي ثمرة األنظمة الديمقراطية إزاء النشاطات الفردية الف مضمكف الحرية ىك
احتراـ حريات اآلخريف كيشير مكنتسكيك إلى الحرية كيصفيا بأنيا السمطة لفعؿ كؿ ما ال
يحرمو القانكف كعدـ إجبار األشخاص عمى القياـ إال بما ال يحرمو القانكف كالقانكف ىك
كحده الذم يدافع عنيا.
 .2إف القرار ( )76لسنة 1994كاف صدر في ظؿ دستكر عاـ  1970المؤقت كانو كاف
مستكفيا لمشركط الشكمية الدستكرية في حينو إال أف استمرار نفاذه في ظؿ دستكر عاـ
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 2005يجعمو خاضعا لمرقابة الدستكرية التي تيدؼ إلى تنقية التشريعات التي تتقاطع مع
مبادئ الدستكر النافذ كاف كاف صدكره قبؿ صدكر دستكر عاـ  2005فذلؾ ال يعصمو مف
تمؾ الرقابة حيث إف الفقو الدستكرم يقرر خضكع النص التشريعي ألحكاـ الدستكر النافذ
الذم صدر بعد الدستكر الذم صدر بمكجبو النص المطعكف فيو كيرل بعض فقياء
القانكف الدستكرم باف العبرة في الرقابة الدستكرية عمى القكانيف ىي المبادئ الدستكرية في
الدستكر الجديد كليس في الدستكر السابؽ الذم صدر في ظمو القانكف المطعكف فيو الف
المبادئ كالقيـ الدستكرية الجديدة تعد عدكؿ عف القيـ كالمبادئ الدستكرية الممغاة ،كليذا
السبب يجب أف تتـ الرقابة عمى كفؽ الدستكر الجديد[ ،]7فضبلن عف المادة ( )46مف
الدستكر حظرت سف أم قانكف يتعارض مع المبادئ الكاردة في الباب الثاني مف الدستكر
التي تتعمؽ بالحريات كىذا التشريع سكاء كاف قد تـ تشريعو في ظؿ الدستكر الحالي أك
السابؽ ،فاف حكـ المادة ( )46مف الدستكر جاء عمى سبيؿ الكجكب كاإللزاـ كال خيار فيو
سكاء لمسمطة التشريعية أك لجية القضاء الدستكرم .
ثالثان :المخالفة الدستكرية في الفقرة ( )2مف المادة ( )5مف قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ
( )76لسنة  1994المتعمقة باستقبلؿ القضاء كمبدأ الفصؿ بيف السمطات:
إف القرار المطعكف فيو قررت المحكمة االتحادية العميا مخالفتو لعدة مكاد دستكرية تتعمؽ
باستقبلؿ القضاء كسأعرض ليا عمى كفؽ اآلتي:
أ .مخالفة الفقرة (أكالن) مف المادة ( )19التي جاء فييا اآلتي (القضاء مستقؿ ال سمطاف عميو
لغير القانكف) حيث كجدت المحكمة أف القضاء مستقؿ عف بقية السمطات كمعنى "استقبلؿ
القضاء" يتمثؿ في مفيكميف األكؿ مكضكعي كالثاني شخصي كنص الفقرة (أكالن) مف المادة
( )19مف الدستكر عززت مف المفيكـ المكضكعي الستقبلؿ القضاء ،إذ اعتبرت المؤسسة

129

القضائية مستقمة كال سمطاف عمييا مف أم جية كانت سكل القانكف[ ،]8كيقصد بو استقبلؿ
سمطة القضاء كسمطة ككياف عف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ،كعدـ السماح ألم جية
بإعطاء أكامر أك تعميمات أك اقتراحات لمسمطة القضائية تتعمؽ بتنظيـ السمطة ،كما يعني
عدـ المساس باالختصاص األصمي لمقضاء ،كىك الفصؿ في المنازعات بتحكيؿ
االختصاص في الفصؿ لجيات أخرم كالمحاكـ االستثنائية  ،أك المجالس التشريعية أك
إعطاء صبلحيات القضاء إلى اإلدارات التنفيذية ،كذلؾ باعتبار القضاء سمطة كليس
كظيفة كالمشرع العراقي في ظؿ النظاـ السابؽ جعؿ مف القضاء كظيفة ككرس ىذا التكجو
في قانكف إصبلح النظاـ القانكني رقـ ( )35لسنة  ... ( 1977انو ال تكجد في الدكلة إال
سمطة سياسية كاحدة تقكـ بكضع السياسة العامة أك اإلطار العاـ لممجتمع مف خبلؿ
التشريع ,ثـ كظيفة إدارية ككظيفة قضائية ,كلما كانت السمطة كاحدة في الدكلة فمعنى ىذا
انتفاء فكرة تعدد السمطات ,التشريعية كالتنفيذية كالقضائية )..كفي ظؿ ىذا المفيكـ لمقضاء
أخذت شؤكف القضاة تدار مف كزير العدؿ بحكـ رئاستو لمجمس العدؿ ،ككزير العدؿ جزء
مف السمطة التنفيذية فيك ميما سما فأنو يمثؿ تمؾ السمطة كينفذ سياستيا كىي في الغالب
تنطكم عمى خرؽ لمقانكف في كثير األحياف كتتقاطع مع حقكؽ المكاطف كحريتو ،لذلؾ فاف
انعداـ االستقبلؿ لممؤسسة القضائية شكؿ ىاجس قمؽ كمعاناة لدل القضاة أنفسيـ بعد أف
تعرضكا إلى العزؿ كالعقكبات التي تصدر عف الكزير أك رئيس الدكلة كىـ سياسيكف كليس
قضاة كيمثمكف السمطة التنفيذية كبيذا الصدد يقكؿ القاضي مدحت المحمكد رئيس المحكمة
االتحادية العميا كرئيس مجمس القضاء األعمى سابقان (كانت معاناة القضاة في أداء مياميـ
كبيرة تدكر ما بيف التنقبلت غير المبررة كاإلحالة عمى كظائؼ مدنية كالعزؿ كالحرماف مف
ممارسة المحاماة كالسجف كسد المنافذ عمى الطاقات القضائية الفاعمة لمحيمكلة دكف كصكؿ
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أصحابيا إلى المناصب القضائية الميمة ألنيا ال تحمؿ ىكية نظاـ الحكـ كانتماءاتو,
كخبلؿ تمؾ الفترة أيضان فتح الباب كاسعان أماـ عناصر غير مؤىمة لمدخكؿ إلى سمؾ
القضاء ألنيا تحمؿ ىكية الحكـ كأفكاره كانتماءاتو ،كفي ظؿ ىذه المعاناة انحسر دكر
القضاء في تحقيؽ أىدافو في مجاؿ العدالة كسيادة القانكف ،كلكف بقيت في ضمير كؿ
قاض جذكة االنتصار لمحؽ بكسيمة أك بأخرل ,كرغبة جامحة في أبعاد أصابع السمطة
التنفيذية مف التدخؿ في شؤكف القضاء كعممت قدر المستطاع عمى إبقاء القضاء مستقبلن
في أداء ميامو ككافح القضاة في سبيؿ ذلؾ بشكؿ منظكر كغير منظكر حتى لحظة سقكط
النظاـ في  2003/4/9ارتفع الصكت عاليان باستقبلؿ القضاء ليأخذ دكره في ترسيخ سمطة
القانكف كحماية حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة كقد كاف لمقضاة ذلؾ حيث أعيد تأسيس
مجمس القضاء باألمر المرقـ ( )35في  ]9[)2003/9/18كق ارر مجمس قيادة الثكرة
المطعكف فيو كاف قد صدر عاـ  1994في ظؿ ىيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة
القضائية كاعتبرىا جزنء منيا كاعدـ استقبلليا المؤسساتي كالمكضكعي تمامان ،مما جعؿ مف
كجكده في ظؿ دستكر عاـ  2005غير منسجـ كالمبادئ الدستكرية التي كردت فيو كمنيا
استقبلؿ القضاء ،أال إف المحكمة االتحادية قررت بككنو غير دستكرم لؤلسباب الكاردة في
ذلؾ القرار[.]5
ب .قرار المحكمة االتحادية الصادر بالعدد /32اتحادية 2013/في  2013/5/6الذم قرر
عدـ دستكرية قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ  1246لسنة  1983الذم كاف يعطي
صبلحيات لمدير جياز المخابرات بتكقيؼ األشخاص مف دكف أم قرار قضائي كعدتو
غير دستكرم ألنو يمثؿ انتياكان لمكاد دستكرية متعددة منيا ما يتصؿ بحقكؽ اإلنساف كمنيا
ما يتصؿ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات كاستقبلؿ القضاء.
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ت .قرار المحكمة االتحادية العميا الصادر بالعدد  /15اتحادية 2011/في  2011/1/22الذم
قرر بعدـ دستكرية البند (ثانيا) مف الفقرة (آ) مف المادة ( )237مف قانكف الجمارؾ رقـ 23
لسنة  1984المعدؿ ،كنص القرار عمى تعطيؿ نص الفقرة أعبله  ،كىذه الفقرة كانت قد
أعطت لمكظؼ تنفيذم يعتبر جزءان مف السمطة التنفيذية كىك مدير عاـ دائرة الجمارؾ
سمطة حجز كتكقيؼ األشخاص لمدة محددة مف دكف أم قرار قضائي كنص المادة أعبله
كالتالي ( :ال يجكز التكقيؼ إال في الحاالت اآلتية :أ -جرـ التيريب المشيكد أك ما ىك
في حكمو)
كمف خبلؿ ما كرد أعبله نرل إف المحكمة االتحادية العميا قد اختطت نيجيا عمى أسس
صيانة الحقكؽ كالمبادئ الدستكرية الكاردة في الدستكر كمكاجية جميع النصكص النافذة التي تشكؿ
انتياكان لتمؾ الحقكؽ كالمبادئ.
ثانيان :المخالفة الدستكرية في الفقرة ( )2مف المادة ( )5مف قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ رقـ
( )76لسنة  1994المتصمة بحقكؽ اإلنساف كحماية الحريات:
 .1إف القرار الذم يتـ الطعف فيو ،كىك محؿ التعميؽ في ىذا العرض ،ال يسمح بإطبلؽ سراح
المتيـ الذم أكقؼ بإحدل جرائـ التيريب التي كردت في قانكف الجمارؾ حيث نصت الفقرة
( )2مف ذلؾ القرار عمى ما يمي (ال يطمؽ سراح المتيـ بجريمة التيريب في دكرم التحقيؽ
كالمحاكمة إال بعد صدكر حكـ أك قرار حاسـ في الدعكل) كقررت المحكمة االتحادية العميا
إف القرار المذككر أعبله يعد مخالفان نصكص دستكرية متعددة منيا نص الفقرة (خامسان) مف
و
و
قانكنية
محاكمة
المادة (  )19التي كرد فييا ما يمي (المتيـ برمء حتى تثبت إدانتو في
و
عادلة ،كال يحاكـ المتيـ عف التيمة ذاتيا مرةن أخرل بعد اإلفراج عنو ،إال إذا ظيرت أدلةه
جديدةه) كنص البند (آ) مف الفقرة (أكالن) مف المادة ( )37مف الدستكر التي نصت عمى أف
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(حرية اإلنساف ككرامتو مصكنة) كنصكص الدستكر ىذه تعد مف النصكص التي تضمف
لئلنساف حقكقو كحرياتو كقد جاءت في الباب الثاني مف الدستكر تحت عنكاف الحقكؽ
كالحريات حيث جاءت كممة الحرية في الدستكر في ( )14مادة دستكرية إضافة لممبادئ
التي كردت في اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ  1948كالعيد الدكلي لمحقكؽ المدنية
كالسياسية كىذا يؤكد عمى أىمية الحرية اإلنساف الشخصية ككنو يعد مرك انز لكؿ أساسيات
الحياة كالدكلة كىذه األىمية حققتيا المحكمة االتحادية في عدة ق اررات عندما حمت حرية
األشخاص مف أم اعتقاؿ ال مبرر لو أك قد أيصدر مف إدارة تنفيذية بدالن عف جية قضائية
ككنو يتعارض مع مبدأ حماية حرية اإلنساف كصيانة كرامتو كالحرية ىي نتيجة األنظمة
الديمقراطية حكؿ نشاطات الفرد ألف محتكل الحرية ىك احتراـ حريات األفراد كيصؼ
مكنتسكيك الحرية عمى أنيا السمطة لعمؿ كؿ ما ال يمنعو القانكف كعدـ إجبار األفراد عمى
القياـ إال بما ال يمنعو القانكف كالقانكف بمفرده ىك المدافع عنيا[.]6
 .2إف القرار ( )76لسنة  1994حتى كاف أيصدر في كنؼ دستكر عاـ  1970المؤقت كرغـ
انو استكفى الشركط الشكمية الدستكرية في ذلؾ الكقت لكف استم اررية نفاذه في كنؼ دستكر
عاـ  2005يجعمو خاضعان لرقابة الدستكر الساعية إلى تصفية التشريعات التي تتعارض
مع مبادئ الدستكر النافذ حتى كاف صدر قبؿ أف يصدر دستكر عاـ  2005فذلؾ ال
يجعمو مستثنى مف تمؾ الرقابة حيث إف الفقو الدستكرم يقرر بأف النص التشريعي خاضع
ألحكاـ الدستكر النافذ الصادر بعد الدستكر الذم صدر بمقتضاه النص الذم طيعف كيعتقد
بعض فقياء القانكف الدستكرم بأف مغزل الرقابة الدستكرية عمى القكانيف ىي مبادئ
الدستكر الجديد بدالن عف الدستكر السابؽ الذم صدر في كنفو القانكف المطعكف فيو الف
المبادئ كالقيـ الدستكرية الجديدة تعتبر عزكفان عف القيـ كالمبادئ الدستكرية التي أيلغيت،
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كليذا فمف الكاجب أف تحصؿ الرقابة عمى كفؽ الدستكر الجديد[ ،]7باإلضافة إلى أف
المادة ( )46مف الدستكر منعت إصدار أم قانكف يتقاطع مع المبادئ التي كردت في
الباب الثاني مف الدستكر المتصمة بالحريات كسكاء كاف ىذا التشريع مشرعان في كنؼ
الدستكر الحالي أك السابؽ ،فاف حكـ المادة ( )46مف الدستكر جاء إجباريان كممزمان كال
تمتمؾ

لمسمطة

التشريعية

أك

لجية

القضاء

الدستكرم

أم

خيار

فيو.

ثالثان  :المخالفة الدستكرية في الفقرة ( )2مف المادة ( )5مف قرار مجمس قيادة الثكرة المنحؿ
رقـ ( )76لسنة  1994المتصمة باستقبللية القضاء كمبدأ الفصؿ بيف السمطات:
قررت المحكمة االتحادية العميا إف القرار المطعكف فيو يعد مخالفان لعدة مكاد دستكرية
متصمة باستقبلؿ القضاء كسأعرض ليا كالتالي:
 .1مخالفة الفقرة (أكالن) مف المادة ( )19التي كرد فييا ما يمي (القضاء مستقؿ ال سمطاف عميو لغير
القانكف) حيث قررت المحكمة اف القضاء يككف مستقبلن عف باقي السمطات كمعنى "استقبلؿ
القضاء" يتصكر في مفيكميف األكؿ مفيكـ مكضكعي كالثاني مفيكـ شخصي كنصت الفقرة (أكالن)
مف المادة ( )19مف الدستكر أكدت عمى المفيكـ المكضكعي الستقبللية القضاء ،حيث عدت
المؤسسة القضائية مستقمة كال سمطة عمييا مف أم جية ما عدا القانكف[ ،]8كيقصد بذلؾ استقبللية
سمطة القضاء كسمطة ككياف عف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ،كعدـ السماح ألم جية بإعطاء
أكامر أك تعميمات أك اقتراحات لمسمطة القضائية متصمة بتنظيـ السمطة ،كما يقصد بو عدـ
المساس باختصاص القضاء األصمي ،كىك الفصؿ في المنازعات عف طريؽ تحكيؿ االختصاص
في الفصؿ إلى جيات أخرل كالمحاكـ االستثنائية  ،أك المجالس التشريعية أك منح الصبلحيات
القضائية إلى اإلدارات التنفيذية ،كاعتبار القضاء سمطة بدالن عف كظيفة كما جعمو المشرع العراقي
في كنؼ النظاـ السابؽ كتكريسو ليذا التكجو في قانكف إصبلح النظاـ القانكني رقـ ( )35لسنة
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 ... ( 1977انو ال تكجد في الدكلة إال سمطة سياسية كاحدة تقكـ بكضع السياسة العامة أك اإلطار
العاـ لممجتمع مف خبلؿ التشريع ,ثـ كظيفة إدارية ككظيفة قضائية ,كلما كانت السمطة كاحدة في
الدكلة فمعنى ىذا انتفاء فكرة تعدد السمطات ,التشريعية كالتنفيذية كالقضائية )..كتحت ىذا المفيكـ
لمقضاء ,أديرت شؤكف القضاة مف قبؿ كزير العدؿ ألنو المترأس لمجمس العدؿ ،ككزير العدؿ يعد
جزءان مف السمطة التنفيذية فيك ميما عمى منصبو فأنو يمثؿ كينفذ تمؾ السمطة كىي في الغالب
تتضمف انتياكان لمقانكف كتتعارض مع حقكؽ كحرية المكاطف ،لذلؾ فاف انعداـ االستقبلؿ لممؤسسة
القضائية كاف ىاجس قمؽ كمعاناة عند القضاة بحد ذاتيـ بعد أف تعرضكا إلى العزؿ كالعقكبات
الصادرة عف الكزير أك رئيس الدكلة كىـ سياسيكف كليس قضاة كيمثمكف السمطة التنفيذية كبيذا
الشأف يقكؿ القاضي مدحت المحمكد رئيس المحكمة االتحادية العميا كرئيس مجمس القضاء األعمى
سابقان (عانى القضاة في أداء مياميـ بشكؿ كبير بيف التنقبلت غير المبررة كاإلحالة عمى كظائؼ
مدنية كالعزؿ كالحرماف مف ممارسة المحاماة كالسجف كسد المنافذ عمى الطاقات القضائية الفعالة
مف اجؿ منع كصكؿ أصحابيا إلى المناصب القضائية اليامة ألنيا ال تتمتع بيكية كانتماء نظاـ
الحكـ ,كخبلؿ ذلؾ الكقت أيضا سمح ألفراد غير مؤىميف بالدخكؿ في سمؾ القضاء ألنيـ يتمتعكف
بيكية كأفكار كانتماءات الحكـ ،كتحت ىذه المعاناة تقمص دكر القضاء المتعمؽ في تحقيؽ أىدافو
في مجاؿ العدالة كسيادة القانكف ،كلكف بقيت في ضمير كؿ قاض الرغبة باالنتصار لمحؽ بكسيمة
أك بأخرل ,كرغبة قكم في إقصاء السمطة التنفيذية مف التدخؿ في شؤكف القضاء كعممكا بقدر
استطاعتيـ عمى إبقاء القضاء مستقبلن في تأدية ميامو ككافح القضاة في سبيؿ ذلؾ بشكؿ نظرم
كغير نظرم حتى لحظة سقكط النظاـ السابؽ بتاريخ  2003/4/9حيث تعالت األصكات باستقبلؿ
القضاء ليمعب دكره في ترسيخ سمطة القانكف كحماية حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة كحصؿ
القضاة عمى مرادىـ حيث تمت إعادة تأسيس مجمس القضاء باألمر رقـ ( )35في
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 ]9[)2003/9/18كقرار مجمس قيادة الثكرة المطعكف فيو كاف قد صدر عاـ  1994تحت سيطرة
السمطة التنفيذية عمى السمطة القضائية كعدىا جزءان منيا كانيى استقبلليا المؤسساتي كالمكضكعي
بشكؿ تاـ ،مما جعؿ مف كجكده في ظؿ دستكر عاـ  2005كجكدان غير متفؽ مع المبادئ
الدستكرية الكاردة فيو كمف ضمنيا استقبلؿ القضاء.
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
النتائج:
 .1رغـ أف المحكمة الدستكرية األردنية كالمحكمة االتحادية العميا العراقية ،قد اىتمتا بحقكؽ
اإلنساف في التشريعات كاألحكاـ .أال إف ىنالؾ بعض الثغرات الناتجة عف مستجدات
العكلمة كما نتج عنو مف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي.
 .2ساىمت المحكمة الدستكرية األردنية في ترسيخ حقكؽ اإلنساف كيتضح ذلؾ حيف ارتأت
المحكمة في معرض احد ق ارراتيا مف خبلؿ

المادة  1/128مف دستكر األردف بعد

تعديبلت  2011قد اشتممت الحقكؽ كالحريات لممكاطف األردني ،ايا يكف نكعيا ،بسياج
قكم مف الحماية.،
 .3عالج المشرع العراقي مف خبلؿ الدستكر في المادة ( )15الحؽ في الحياة كاألمف كالحرية ،
فالمشرع في ىذه المادة جمع بيف الحؽ في الحياة كاألمف كالحرية ،حيث نصت المادة
المذككرة أف (:لكؿ فرد الحؽ في الحياة كاألمف كالحرية ،كال يجكز الحرماف مف ىذه الحقكؽ
كبناء عمى قرار صادر مف جية قضائية مختصة) .كبيذا يككف
أك تقييدىا إال كفقان لمقانكف،
ن
المشرع الدستكرم العراقي قد حذا حذك المكاثيؽ كاإلعبلنات الدكلية كاإلقميمية الميتمة
لحقكؽ اإلنساف عمى تقرير ىذا الحؽ.
.3عكس الدستكر العراقي الحقكؽ كالحريات في ظؿ صكرة الدكلة القانكنية أك شرعية الدكلة
بمدل التزاميا بالدستكر كالقكانيف األساسية النافذة كالتي البد مف أف تككف متضمنة لمجمكعة
مف الحقكؽ كالحريات األساسية لؤلفراد مع ضماف احتراـ ىذه الحقكؽ كالحريات ،فبل جدكل مف
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النص عمى ىذه الحقكؽ كالحريات دكف أف يككف ىناؾ احتراـ كتطبيؽ فعمي ليا ،ككمثاؿ عمى
ىذه الدساتير ،كىذا ما أخذ بو الدستكر العراقي لعاـ (.)2005

التوصيات:
بعد استعراض نتائج الدراسة استطاعت الباحثة الخركج بالتكصيات التالية:
 .1نظ انر لما يمر بو العراؽ مف ظركؼ استثنائية ،فبل بد مف إيجاد تشريعات استثنائية تعالج
الحاالت اإلنسانية الناتجة عف الكضع األمني في مجاؿ حقكؽ اإلنساف.
 .2ضركرة ربط األحكاـ الصادرة مف المحكمة االتحادية العميا العراقية بالظركؼ اإلنسانية
المحيطة بالمجتمع العراقي.
 .3ضركرة مكائمة التشريعات المطبقة المحكمة االتحادية العميا العراقية ،بحيث تنسجـ مع
معطيات المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف الصادرة عف األمـ المتحدة.
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