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[د .نذير ثابت القيسي]

اعتبارات األمن القانوني في أحكام القضاء
*
الدستوري العراقي (دراسة مقارنة)

الدكتور
*
نذير ثابت محمد علي القيسي

الملخص
تظهر أمهية الرقابة عىل دستورية القوانني من خالل إرساء دعائم مبدأ املرشوعية ومحاية
احلقوق واحلريات املتعلقة باألفراد ،وعندما يامرس القضاء الدستوري وظيفته يف الرقابة عىل
دستورية القوانني فإن أحكامه الصادرة بعدم دستورية نص قانوين مىض عىل تطبيقه فرتة من
الزمن ورتَّب حقوق ًا لألفراد يقتيض أن ينفذ ذلك احلكم بأثر رجعي إعامالً ملبدأ املرشوعية ،إال
أ َّن تطبيق هذا املفهوم عىل إطالقه قد يؤدي إىل تغييب مبدأ استقرار املراكز القانونية ومبدأ
احرتام احلقوق املكتسبة.
ولذلك كان من األمهية بمكان عىل القضاء الدستوري حتقيق التوازن بني اعتبارين مهمني:
األول هو واجبه يف التصدي للنصوص القانونية يف حالة خمالفتها مع أحكام الدستور واحلكم
بعدم دستوريتها ،واالعتبار الثاين هو حق األفراد يف التمتع بقدر ٍ
كاف من االستقرار والثبات
ملراكزهم القانونية واملحافظة عىل احلقوق املكتسبة وهو ما ُيعرب عنه باألمن القانوين.

 أجيز للنرش بتاريخ .2019/5/26
 مدرس القانون العام  -كلية اإلمام األعظم اجلامعة – قسم القانون – جهورية العراق.
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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله
وأصحابه وأتباعه إىل يوم الدين ،أما بعد:
يشكل األمن القانوين أحد أهم مقومات الدولة القانونية احلديثة القائمة عىل سيادة
القانون ،ومؤدى هذا املبدأ أن تلتزم اهليئات (الترشيعية والتنفيذية والقضائية) بضامن قدر من
الثبات للعالقات القانونية وحد أدنى من االستقرار للمراكز القانونية ،كي يتمكن األفراد
من الترصف باطمئنان وفق ًا للقواعد واألنظمة القانونية القائمة وترتيب أوضاعهم عىل
ضوئها ،وإذا كانت الرقابة عىل دستورية القوانني مقررة بشكل أسايس حلامية مبدأ املرشوعية
من خالل تصدي القضاء الدستوري ألي عمل ترشيعي يطعن بعدم دستوريته واحلكم
باستبعاده من منظومة الترشيعات وإزالة اآلثار التي ترتبت استناد ًا إليه ،فإن ذلك ال يعني أن
يطغى هدف إرساء دعائم مبدأ املرشوعية عىل رضورة ضامن استقرار املراكز القانونية
واحرتام احلقوق املكتسبة لفأفراد وهو ما يع ر عنه باألمن القانوين.
إشكالية البحث:
تتمثل إشكالية البحث بأن احلكم بعدم دستورية أي قانون وإلغائه وزوال اآلثار املادية
والقانونية التي رتبها بأثر رجعي قد يشكل خطورة بالغة عىل األمن القانوين لفأفراد ،إذ
يرتتب عىل ذلك حصول رضر كبري وإهدار لكثري من املراكز القانونية واحلقوق املكتسبة ،فام
هو الدور الذي يلعبه القضاء الدستوري من أجل املوازنة بني احلكم بعدم الدستورية
ومقتضيات األمن القانوين ال سيام أن إلغاء القوانني املخالفة ألحكام الدستور هي رضورة
ال بد منها حفاظ ًا عىل مبدأ املرشوعية وهي هبذا تُعد من املسلامت التي ال يمكن للمحاكم
الدستورية أن حتيد عنها؟
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أسئلة البحث:
هناك مجلة من األسئلة سنحاول اإلجابة عنها يف ثنايا البحث ومنها:
 ما املقصود بمبدأ األمن القانوين؟
 ما هي آليات املوازنة بني احلكم بعدم الدستورية واألمن القانوين؟
 ما هو موقف املحكمة االحتادية العليا من فكرة املوازنة بني احلكم بعدم الدستورية
واألمن القانوين؟
منهج البحث:
سنتبع يف هذا البحث املنهج التحلييل الجتهادات القضاء الدستوري يف العراق املتمثل
باملحكمة االحتادية العليا مع اإلشارة إىل بعض االجتهادات القضائية يف بعض الدول.
خطة البحث:
لإلجابة عن إشكالية البحث واألسئلة املثارة بشأهنا سنقوم بتقسيم البحث إىل مبحثني،
نخصص املبحث األول لتعريف ونشأة األمن القانوين ،أما املبحث الثاين فنخصصه للحديث
عن آليات املوازنة بني األمن القانوين واحلكم بعدم الدستورية ،واهلل ويل التوفيق.

املبحث األول
تعريف ونشأة األمن القانوين

يمكن القول أن األمن القانوين من أكثر املفاهيم تداوالً يف املجالني القانوين والقضائي يف
الوقت احلارض ،خاصة عندما يتعلق األمر بتقييم نظام قانوين أو قضائي معني ،أو عند نقد
مسار وضع القاعدة القانونية سوا ًء من طرف املرشع أو من قبل االجتهاد القضائي(.)1
ولإلحاطة هبذا املوضوع بكافة جوانبه سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني نتناول يف املطلب
األول تعريف األمن القانوين ،أما املطلب الثاين فسنتناول فيه نشأة األمن القانوين.
( )1عبد املجيد غميجة ،مبدأ األمن القانوين ورضورة األمن القضائي ،بحث مقدم يف إطار املؤمتر الثالث عرش للمجموعة
اإلفريقية لالحتاد العاملي لل ُقضاة ،املغرب -الدار البيضاء /28 ،مارس ،2008/ص.55
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املطلب األول
تعريف األمن القانوين
أوالً :تعريف األمن يف االططال اللغوي والرشعي:
ٍ
معان يف القرآن الكريم يف عدة مواضع ،حيث جاء
وردت كلمة األمن وما يشتق منها من
ذكر األمن الذي يعني السالمة واالطمئنان النفيس وانتفاء اخلوف عىل حياة اإلنسان أو عىل
ما تقوم به حياته من مصالح وأهداف وأسباب ووسائل ،أي ما يشمل أمن اإلنسان الفرد
ِ
اج َع ْل َه َذا ا ْل َب َلدَ ِآمنًا)( .)2ويف قوله
يم َر ِّب ْ
وأمن املجتمع ،كام يف قوله تعاىلَ :
(وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
ت ا َّل ِذي َأ ْطعمهم ِمن جو ٍع وآمنَهم ِمن َخو ٍ
تعاىلَ ( :ف ْليعبدُ وا رب ه َذا ا ْلبي ِ
ف)(.)3
َ ْ ُ َ َّ َ
ََُ ْ ْ ُ َ َ ُ ْ ْ ْ
َْ
كام جاء يف السنة النبوية ما يؤكد أمهية أمن اإلنسان يف اجلامعة التي يعيش فيها ،يقول :
(من أصبح منكم آمن ًا يف رسبه ،معاىف يف جسده ،عنده قوت يومه ،فكأنام حيزت له الدنيا)(.)4
ثاني ًا :تعريف مبدأ األمن القانوين يف االططال القانوين:
ليس من السهل إعطاء تعريف حمدد ملبدأ األمن القانوين ،والسبب يف ذلك يعود إىل أن
هذا املبدأ غالب ًا ما يقدم كإطار عام يشمل جمموعة من املبادئ واحلقوق التي ترتبط به ،فض ً
ال
عن أن هذا املبدأ متعدد املظاهر ومتنوع الدالالت واملعاين ،وسنحاول استعراض بعض
الترشيعات وآراء الفقه وأحكام القضاء للوصول إىل تعريف حمدد له وكام ييل:
 -1تعريف مبدأ األمن القانوين يف الترشيع:
َّ
إن مصطلح األمن القانوين ُيعد مصطلح ًا واسع ًا من حيث املعاين واألبعاد ،وهلذا السبب
فإنه مل حيظ بتعريف حمدد من قبل املرشعني سوا ًء عىل مستوى الدساتري أم الترشيعات العادية،
ورغم أن معظم الترشيعات مل تنص عىل مبدأ األمن القانوين بشكل رصيح إال أن هذا املبدأ

( )2سورة إبراهيم ،اآلية .35
( )3سورة قريش ،اآلية .4,3
( )4رواه البخاري يف األدب املفرد ،والرتمذي ،وابن ماجه ،والط راين يف الكبري.
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وجد مكانه ضمني ًا يف النصوص الدستورية واملبادئ العامة للقانون.
فاملرشع العراقي وإن مل ينص رصاحة عىل هذا املبدأ لكن يستفاد ضمن ًا من إقراره لبعض
املبادئ الدستورية هلذا املبدأ يف دستور عام  2005الذي تضمن أكثر من مبدأ تفيد يف
مضموهنا عىل أهنا صور واضحة ملبدأ األمن القانوين ،حيث نص عىل َّ
أن( :لكل فرد احلق يف
احلياة واألمن واحلرية ،وال جيوز احلرمان من هذه احلقوق أو تقييدها إال وفق ًا للقانون وبنا ًء
عىل قرار صادر من جهة قضائية خمتصة)( ،)5كام ورد النص يف الدستور عىل أنه( :ال جريمة
وال عقوبة إال بنص ،وال عقوبة إال عىل الفعل الذي يعده القانون وقت اقرتافه جريمة ،وال
جيوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب اجلريمة ،وكذلك نص عىل أنه ليس
للقوانني أثر رجعي ما مل ُينص عىل خالف ذلك ،وال يشمل هذا االستثناء قوانني الرضائب
والرسوم ،وال يرسي القانون اجلزائي بأثر رجعي إال إذا كان أصلح للمتهم)(.)6
وغريها من املبادئ التي تضمنها الدستور والتي يستفاد منها بأن املرشع العراقي وإن مل
ينص بشكل رصيح عىل مصطلح األمن القانوين إال أنه مل يتجاهل فحواه وجوهره يف بعض
النصوص الدستورية والقانونية.
 -2تعريف مبدأ األمن القانوين يف الفقه:
عىل الرغم من الصعوبات يف الوصول إىل تعريف حمدد ملبدأ األمن القانوين إال َّ
أن األمر مل
خيل من حماوالت للفقه يف حتديد معناه ،ويسري الفقه بأكثر من اجتاه يف تعريفه هلذا املبدأ،
فالبعض حاول أن يربط بني مبدأ األمن القانوين وفكرة الثقة املرشوعة التي تعني كل وضعية
بالواقع تستشف من وضوح ودقة قواعد القانون املطبق حتى يمكن للفرد أن يعرف حقوقه
وواجباته ويتخذ موقفه عىل ضوء ذلك(.)7
وهناك جانب آخر ينطلق يف تعريفه لفأمن القانوين من املكونات اللغوية واللفظية هلذا
( )5املادة ( )15من دستور العراق النافذ لسنة .2005
( )6املادة (/19ثاني ًا وتاسع ًا وعارش ًا) من دستور العراق النافذ لسنة .2005
( )7د .يرسي العصار ،دور االعتبارات العلمية يف القضاء الدستوري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1999 ،ص.276
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املبدأ ،فهو يتكون من فكرة أساسية هي األمان الذي ينرصف إىل األوضاع التي يشعر فيها
األفراد باحلامية من املخاطر الناجتة من عدم استقرار القواعد القانونية وإمكانية تعديلها أو
إلغائها بشكل غري متوقع(.)8
كام ذهب جانب آخر إىل تعريف األمن القانوين بأنه أحد األسس التي يقوم عليها بناء
الدولة القانونية من خالل التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعالقات
القانونية وحد أدنى من االستقرار للمراكز القانونية املختلفة هبدف إشاعة األمن والطمأنينة
بني أطراف العالقات القانونية(.)9
ونحن نتفق مع ما ذهب إليه جانب من الفقه( )10الذي يرى َّ
أن مبدأ األمن القانوين يراد
به رضورة وجود قدر من الثبات للعالقات القانونية واستقرار يف املراكز القانونية لغرض
إشاعة األمن والطمأنينة بني أطراف العالقات القانونية ،بحيث يمكن هلذه األطراف ترتيب
أوضاعها استناد ًا للقواعد القانونية القائمة وقت مبارشهتا ألعامهلا ،دون أن تتعرض ملفاجآت
أو أعامل مل تكن يف احلسبان صادرة عن إحدى سلطات الدولة الثالث ،ويكون من شأهنا
زعزعة ركن االستقرار والثقة واالطمئنان بالدولة وقوانينها.

املطلب الثاين
نشأة مبدأ األمن القانوين

لو أردنا أن نبحث عن أصول هذا املبدأ  -ليس كمصطلح هبذا املعنى وإنام يف فحواه
ومضمونه  -لوجدنا أن العديد من قواعده وعنارصه ومفاهيمه تعود يف أساسها إىل أحكام
الرشيعة اإلسالمية الغراء ،فمن خالل استعراضنا للعنارص املكونة لفأمن القانوين يتبني أن
( )8عبد املجيد غميجة ،مبدأ األمن القانوين ورضورة األمن القضائي ،مرجع سابق ،ص.6
( )9أمحد إبراهيم حسن ،غاية القانون (دراسة يف فلسفة القانون) ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية،2000 ،
ص.179
( )10د .يرسي حممد العطار ،احلامية الدستورية لفأمن القانوين ،بحث منشور يف جملة الدستورية( ،ع( ،)3س،)1
 ،2003ص.51
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أجزاء منها كانت موجودة يف األحكام الواردة يف الكتاب والسنة النبوية الرشيفة يف العهد
األول من الترشيع اإلسالمي أي يف عهد النبي حممد  ،وهي املرحلة التي كان يتنزل فيها
الترشيع عىل النبي حممد  ،حيث اتسمت ببساطة املجتمع ،وبالتايل بساطة الترشيع
ووضوحه ال سيام يف جمال املعامالت والعالقات الشخصية(.)11
يتنزل القرآن
فعنرص اجلودة يف الترشيع يف هذه املرحلة ال يرقى إليها الشك ،حيث كان ّ
أي بلغة العرب  -وهم نواة املجتمع
الكريم بني
ظهراين املخاطبني به من املؤمنني بلغة القومّ ،
ِّ
ّ
وجل يف كتابه الكريم ﴿إنّا َأ َنز ْلنَا ُه ُق ْرآن ًا َع َربِي ًا َل َع ّلك ُْم
عز
اإلسالمي -حيث قال ّ
َاب ِمن َ ٍ
ون﴾( ،)12وقوله تعاىل ...﴿ :ما َفر ْطنَا ِيف ِ
الكت ِ
َت ْع ِق ُل َ
﴿ون ََّز ْلنَا
َشء ،)13(﴾...وقولهَ :
َ َّ
ْ
ع َلي َك ا ْل ِكتَاب تِبيان ًا ِّلك ُِّل َ ٍ
ني َحت َّٰى َن ْب َع َث
َشء﴾( ،)14وقال أيض ًاَ ...﴿ :و َما ُكنَّا ُم َع ِّذبِ َ
َ َْ
َ ْ
ْ
َر ُس ً
تصب يف نفس املعنى أي الوصول إىل فهم معاين القرآن
آيات كثري ٌة
وال﴾( )15وهناك ٌ
ُّ
واشتامله عىل مبادئ حتكم العالقات اإلنسانية يف مجيع ما حيتاجه اإلنسان يف كل زمان
ومكان(.)16
باإلضافة إىل ذلك َّ
فإن وجود النبي عليه أفضل الصالة والسالم بني الناس – جمتمع مكة
ثم املدينة -يتل ّقى الوحي طوال ثالث وعرشين سنة منقسمة بني مرحلتني أساسيتني ،مرحلة
بناء العقيدة اإلسالمية يف مكة واستمرت مدة ثالث عرشة سنة ،ثم مرحلة املدينة واستمرت
عرش سنني ،حيث نزلت فيها آيات األحكام املتعلقة بتنظيم احلياة السياسية والعسكرية

( )11حممد بكرارشوش ،احرتام التوقع يف الرشيعة اإلسالمية (تأصيل وتفكري) ،بحث منشور عىل املوقع اإللكرتوين:
( ،)https://manifest.univ-ouargla.dzص.5
( )12سورة يوسف ،اآلية .2
( )13سورة األنعام ،من اآلية .38
( )14سورة النحل ،من اآلية .89
( )15سورة اإلرساء ،اآلية .15
( )16حممد بكرارشوش ،احرتام التوقع يف الرشيعة اإلسالمية ،مرجع سابق ،ص.5
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واالقتصادية واالجتامعية( )17كام ُيعرفها بعض الفقهاء بمرحلة البناء الترشيعي ،حيث قال
ِ
ني َر ُسوالً ِّمنْ ُه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُي َزك ِ
َاب
﴿ه َو ا َّل ِذي َب َع َث ِيف ْاألُ ِّم ِّي َ
تعاىلُ :
ِّيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
و ِْ
احلك َْم َة﴾( )18فوجود النبي حممد  بني الناس ليعلمهم دينهم ويقودهم ويقيض بينهم
َ
ويوضح ما استشكل عليهم من األحكام ،فالسنة النبوية الرشيفة سواء أكانت قوالً أم فعالً
ُ
القرآن ويوضح ما تشابه منه ،باإلضافة إىل ذلك فالسنة تعت ر مصدر ًا من
فرس
أم إقرار ًا ،فبها ُي ّ ُ
مصادر الترشيع(.)19

أما فيام يتعلق بنشأة هذا املبدأ يف النظم القانونية َّ
فإن بوادر نشأته قد ظهرت ألول مرة عىل
يد الفقه الفرنيس ،إذ إ َّن الفقه الفرنيس القديم مل جيهل اآلثار السلبية الناجتة عن عدم استقرار
القواعد القانونية وذلك يف إشارة منهم للتو ُقع القانوين كمعيار أسايس يف ترشيع النصوص
القانونية ،إال َّ
أن الفقه يف ذلك الوقت مل يستخدم مصطلح األمن القانوين(.)20
لذلك َّ
ترسخ يف عىل يد القضاء وحتديد ًا يف
فإن الراجح يف نشأة مبدأ األمن القانوين أنه َّ

أملانيا منذ عام  ،1961وذلك عندما أكَّدت املحكمة الدستورية الفدرالية بأملانيا دستورية هذا
املبدأ( ،)21وتم االعرتاف به دولي ًا من طرف حمكمة عدل املجموعة األوروبية بد ًءا من القرار

الصادر عنها يف  ،1962وأشارت إليه املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان منذ سنة 1981
من خالل تأكيدها عىل رضورة احرتام التو ّقع القانوين كمطلب لفأمن القانوين(.)22

( )17فتحي عثامن ،الفكر القانوين اإلسالمي بني أصول الرشيعة وتراث الفقه( ،بدون سنة نرش) ،مكتبة وهبة ،القاهرة،
مرص ،ص.356
( )18سورة النحل ،اآلية .67
( )19فتحي عثامن ،الفكر القانوين اإلسالمي بني أصول الرشيعة وتراث الفقه ،مرجع سابق ،ص.67
( ) 20د .عالء عبد املتعال ،مدى جواز الرجعية وحدودها يف القرارات اإلدارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة،2004 ،
ص.8
( )21قررت املحكمة الدستورية الفدرالية بأملانيا يف قضية " "Boschبتاريخ  ،1962/4/6وقضية ""Durbeck
بتاريخ  1981/5/5أن األمن القانوين بالنسبة للمواطن يتجىل يف محاية الثقة قبل كل َشء ،ينظر :د.عبد املجيد غميجة،
مرجع سابق ،ص.35
( )22املرجع نفسه ،ص.35
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كام تأ َّثر القضاء الفرنيس باجتهادات القضاء األملاين واألورويب وهذا ما دفع باملجلس
الدستوري الفرنيس إىل االعرتاف بمبدأ األمن القانوين ضمن قراراته ولكن بشكل متدرج،
حيث تم التأكيد عىل وجوب أن يكون القانون متس ًام بالوضوح و ُمتوقع ًا وينتج أثر ًا مبارش ًا،
إال َّ
أن جملس الدولة كان أكثر وضوح ًا وأكثر جرأة من املجلس الدستوري يف تبني مبدأ األمن

أسس قضاءه عىل مبدأ دستوري يتمثل يف املادة ( )2من إعالن
القانوين والتأكيد عليه ،حيث َّ
حقوق اإلنسان واملواطن الصادر سنة  1789واعت ر األمن القانوين أحد احلقوق األساسية
لإلنسان باعتباره صورة من صور حق اإلنسان باألمن الذي نص عليه هذا اإلعالن(.)23
وقد زاد االهتامم بمبدأ األمن القانوين بفعل ما يعرفه العامل املعارص من تطورات متالحقة
سواء عىل الصعيد االقتصادي أو االجتامعي ،بشكل أصبحت معه هذه التحوالت توحي
بعدم االستقرار يف احلياة البرشية ،وأصبح عىل القانون والقضاء والنظام القانوين عموم ًا
مواجهة حتديات جديدة دون أي تأثري سلبي(.)24

املبحث الثاين
آليات املوازنة بني األمن القانوين واحلكم بعدم الدستورية
إذا كانت الرقابة عىل دستورية القوانني مقررة بشكل أسايس حلامية مبدأ املرشوعية من
خالل تصدي القضاء الدستوري ألي عمل ترشيعي يطعن بعدم دستوريته واحلكم
باستبعاده من منظومة الترشيعات يف الدولة وإزالة اآلثار التي رتبها بأثر رجعي ،فإن ذلك ال
يعني أن يطغى هدف إرساء دعائم مبدأ املرشوعية عىل رضورة ضامن استقرار املراكز القانونية
واحرتام احلقوق املكتسبة لفأفراد وهو ما يع ر عنه باألمن القانوين ،ولذلك كان من األمهية
بمكان إجياد قدر من املوازنة بني كال املبدأين حتى حيافظ لكل منها عىل جماله الذي يعمل به
ومتكينه من إنتاج آثاره وحتقيق أهدافه.
( )23ينظر :قرارات جملس الدولة الفرنيس الصادرة يف .2006/3/24
( )24ينظر تفصيل ذلك :د .عيل احلنودي ،األمن القانوين :مفهومه وأبعاده ،بحث منشور يف املجلة املغربية لإلدارة
املحلية والتنمية( ،ع ،2011 ،)96ص.129-124
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وختتلف اآلثار املرتتبة عىل األحكام الصادرة بعدم دستورية القوانني من حيث نطاق
تطبيقها والوقت الذي تنسحب إليه باختالف األنظمة القانونية ،وهذا االختالف انعكس
عىل حتديد فكرة املوازنة بني مبدأ األمن القانوين واحلكم بعدم الدستورية ،ويعود ذلك إىل
عنرصين أساسني مها :األثر القانوين املوضوعي املرتتب عىل احلكم بعدم الدستورية،
والنطاق الزمني الذي ينسحب إليه أثر احلكم بعدم الدستورية ،وهذا ما سنبحثه وفق
التفصيل االيت:

املطلب األول
املوازنة من ناحية األثر املوضوعي للحكم بعدم الدستورية

إن اآلثار التي ترتتب عىل األحكام الصادرة بعدم دستورية القوانني ختتلف صورها
ودرجاهتا باختالف الصالحية التي يمنحها املرشع للقايض الدستوري والكيفية التي يتعامل
هبا مع القوانني واألنظمة التي يطعن هبا بعيب عدم الدستورية ،ويمكن أن تأخذ تلك اآلثار
أكثر من صورة وفق ًا للنظام القانوين الذي حيدد اختصاص املحاكم الدستورية ،وسنحاول
استعراض هذه الصور وبيان دورها يف حتقيق األمن القانوين:
أوالً :إيقاف تنفيذ القانون املحكوم بعدم دستوريته:
بموجب هذه الصورة من اآلثار تنحرص صالحية القضاء الدستوري باالمتناع عن تطبيق
القانون الذي تضمن خمالفة ألحكام الدستور عىل النزاع املعروض عليه فقط دون أن حيكم
ببطالن النص املخالف للدستور ،ويسمى هذا النوع من الرقابة عىل دستورية القوانني برقابة
االمتناع وهو معمول به يف القضاء الدستوري األمريكي ،ويتفق فقه القانون العام عىل أن
األثر القانوين املرتتب عىل صدور حكم بعدم الدستورية يف أمريكا هو من هذا النوع من
الرقابة حيث ال متلك املحاكم إبطال القانون املخالف للدستور أو إلغاءه وإنام صالحيتها
تنحرص يف إمهال حكم القانون غري الدستوري واالمتناع عن تطبيقه يف النزاع املعروض عىل
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املحكمة(.)25
ووفق ًا للمفهوم السابق ألثر احلكم بعدم الدستورية فإن القانون املخالف للدستور يبقى
قائ ًام من الناحية القانونية سوا ًء كان احلكم بعدم الدستورية صدر من املحاكم العليا أو
املحاكم األدنى منها درجة ،ويف مجيع األحوال ال يمنع تقرير خمالفة القانون للدستور عن

رجوع املحكمة عن حكمها وإعادة تطبيق ذلك القانون مرة أخرى.
واحلالة التي نحن بصددها هي صورة من صور الرقابة عىل دستورية القوانني املعمول هبا
يف النظام القضائي األمريكي ،ففي هذا النوع من الرقابة يفحص القايض مدى دستورية
القانون فإذا تبني له أنه خيالف أو يناقض الدستور يوجه أمر ًا ملن يريد اختاذ إجراءات معينة
بمقتضاه ( أي تطبيقه) يمنعه فيه من اختاذها ،فيستطيع القايض أن يأمر موظف ًا بأن
اليستحصل رضيبة معينة من الشخص الذي جلأ إىل القضاء ألن هذه الرضيبة فرضها قانون
غري دستوري ،وحتى إذا استحصلها فإن القايض يستطيع أمره بإعادهتا ملن استحصلت منه.
وهذه الصورة من الرقابة عىل دستورية القوانني من أكثر الصور اتفاق ًا وانسجام ًا مع
مقتضيات حتقيق األمن القانوين ألهنا تسهم باملحافظة عىل االستقرار الواجب للمراكز
القانونية التي نشأت يف ظل القانون املقيض بعدم دستوريته.
ثاني ًا :إلغاء قوة نفاذ القانون املحكوم بعدم دستوريته:
بمقتىض هذه الصورة يتحدد أثر احلكم بعدم الدستورية بإلغاء قوة نفاذ النص القانوين املقيض
بمخالفته للدستور دون إلغاء النص نفسه ،وهذا االجتاه تبناه املرشع املرصي يف قانون املحكمة
الدستورية العليا رقم ( )48لسنة  1979النافذ ،حيث نصت املادة ( )3/49منه عىل( :يرتتب
عىل احلكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيق النص من اليوم التايل لتاريخ نرش احلكم).
ووفق ًا ملفهوم النص سالف الذكر فإن احلكم الذي يصدر من املحكمة الدستورية العليا
يف مرص يقترص أثره عىل إلغاء قوة نفاذه ويفقد قوته اإللزامية ويرتتب عىل ذلك التزام كافة
( )25د .ص ري السنويس ،آثار احلكم بعدم الدستورية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000 ،ص.15
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املحاكم واهليئات يف الدولة باالمتناع عن تطبيق هذا النص ملخالفته للدستور.
وتأسيس ًا عىل ما تقدم نالحظ أن القضاء الدستوري املرصي يضع يف حسبانه خطورة
اآلثار التي من املمكن أن ترتتب عىل احلكم بعدم دستورية القوانني ،فاختذ مسلك ًا استطاع
من خالله املوازنة بني آثار تلك األحكام ومتطلبات األمن القانوين وذلك عندما جعل أثر
احلكم بعدم دستورية القانون مقترص ًا عىل إلغاء قوة نفاذه من تاريخ صدور احلكم بعدم
الدستورية ،وهذا بدون شك يمثل ضامنة من ضامنات املحافظة عىل املراكز القانونية التي
استقرت يف ظل نفاذ ذلك القانون واستمرارها إىل أن يتم تعديله أو إلغاؤه من قبل اجلهة
املخولة هذا االختصاص.
ثالث ًا :إلغاء القانون املحكوم بعدم دستوريته:
تُعد هذه الصورة من أكثر الصور تطبيق ًا يف النظم القانونية املقارنة ،وبمقتضاها يلجأ
القضاء الدستوري إىل إلغاء القانون كنتيجة ملخالفته للدستور ،فهذا النوع من آثار احلكم
بعدم الدستورية يشكل خطورة عىل األمن القانوين لفأفراد ،والسبب يف ذلك أن القضاء
الدستوري عندما يقرر إلغاء القانون الذي يكشف خمالفته للدستور فإنه يؤدي إىل إزالة
األساس القانوين لكثري من احلقوق واملراكز القانونية التي نشأت يف ظله ،كام أنه ينطوي عىل
عنرص املفاجأة لتسببه يف عدم ثبات القواعد القانونية املنظمة لعالقات األفراد.
وقد تبنى املرشع العراقي هذا النوع من اآلثار وذلك بموجب تنظيم األثر القانوين
ألحكام املحكمة االحتادية العليا يف ظل قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية املؤقتة لسنة
 ،2004حيث نصت املادة (/44ج) من هذا القانون عىل( :إذا قررت املحكمة االحتادية أن
قانون ًا أو نظام ًا أو تعليامت أو إجراء جرى الطعن به أنه غري متفق مع هذا القانون ُيعد ملغي ًا)،
كام تم التأكيد عىل هذا املبدأ يف قانون املحكمة االحتادية العليا رقم ( )30لسنة  ،2005إذ
نصت املادة (/4ثاني ًا) من القانون عىل( :تتوىل املحكمة االحتادية الفصل يف املنازعات املتعلقة
برشعية القوانني واألنظمة والتعليامت واألوامر الصادرة عن أية جهة متلك حق إصدارها
وإلغاء التي تتعارض منها مع أحكام إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية).
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أما يف ظل أحكام دستور العراق لسنة  2005فإن املرشع الدستوري أغفل بيان األثر
القانوين املرتتب عىل احلكم بعدم دستورية قانون أو نظام صدر خمالف ًا ألحكام الدستور ،وال
شك أن يف هذا اإلغفال من اخلطورة وهو مسعى غري حممود وغري موفق ،إذ كان جيب عىل
املرشع العراقي أن حيدد بوضوح أثر احلكم بعدم دستورية القوانني التي تصدر من املحكمة
االحتادية العليا كون الدستور جاء ناسخ ًا لقانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لسنة 2004
الذي حدد بوضوح إىل ذلك األثر باإللغاء ،إال أنه ورغم سكوت الدستور عن هذا األثر فإن
حكم اإللغاء للنصوص املخالفة ألحكام الدستور ثابت بحكم املادة (/4ثاني ًا) من قانون
املحكمة االحتادية العليا رقم ( )30لسنة  2005الذي ما زال نافذ ًا ،وعليه فإن أي حكم
يصدر من املحكمة االحتادية ويقيض بمخالفة قانون أو أمر أو قرار للدستور يرتتب عىل هذا
احلكم اإللغاء.
والتطبيقات القضائية هلذه الصورة من آثار األحكام بعدم الدستورية غنية جد ًا حيث
مارست املحكمة االحتادية العليا رقابتها وحكمت يف العديد من املناسبات بعدم دستورية
العديد من القوانني واألنظمة والقرارات التي جاءت خمالفة لنصوص الدستور ،فعىل سبيل
املثال احلكم الصادر بصدد الطعن ببعض فقرات قانون املوازنة العامة رقم ( )44لسنة
 2017الذي ثار اخلالف واجلدل حول دستورية بعض فقرات هذا القانون ،حيث راعت
املحكمة االحتادية العليا املوازنة بني احلكم بعدم الدستورية ومبدأ األمن القانوين ،حيث تم
الطعن باملادة (/11سادس ًا) من قانون املوازنة التي قضت بتجديد العقود واحتساب مدة
التعاقد للمثبتني عىل املالك الدائم بعد  2003/4/9خدمة فعلية ألغراض العالوة والرتفيع
والتقاعد ،فمع أن املحكمة تكونت هلا القناعة بأن هذا النص الذي وضعه جملس النواب كان
اتساق ًا مع ما ورد يف قوانني املوازنات لفأعوام السابقة وحيث إنه يرتب زيادة يف مبالغ
امل خصصات التي حتسب عىل أساس نسبة الراتب دون الرجوع إىل جملس الوزراء يف هذه
الزيادة ،ويرتب كذلك زيادة يف حصة الدولة من التوقيفات التقاعدية ،حيث قضت املحكمة
أن ذلك يشكل خمالفة ألحكام املادة (/62ثاني ًا) الدستور.
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إال أن املحكمة ورغم قناعتها بعدم دستورية النص موضوع الطعن  -كونه يرتب زيادة
يف مبالغ املخصصات -نجد أن املحكمة االحتادية مل تغفل املوازنة بني احلكم بعدم دستوريته
ومبدأ األمن القانوين ،إذا جاء يف قرار احلكم ( :إن احلكم بعدم دستوريته  -كام هو طلب
املدعي إضافة لوظيفته  -من شأنه أن يؤدي إىل إخالل التوازن بني املوظفني واختالف
مركزهم القانوين بالنسبة ملن ثبت خالل تطبيق املوازنات املالية السابقة من سنة  2015وما
قبلها تفاوت ًا يف الرواتب واحلقوق األخرى ملن هم يف نفس املواصفات والرشوط).
وهلذه األسباب والغايات نجد أن املحكمة االحتادية العليا قد ردت طلب إلغاء النص
املطلوب احلكم بعدم دستوريته من خالل املوازنة بني هذا الطلب وبني مبدأ مهم وهو
استقرار األوضاع واملراكز القانونية واحلقوق املكتسبة فقررت تغليب املبدأ األخري الذي
حيقق مصلحة األفراد وحيقق املساواة بني املوظفني ،لذا فإن املحكمة استندت يف ردها للطلب
بقوهلا( :يكون طلب احلكم بعدم دستورية املادة (/11سادس ًا) من قانون املوازنة خمالف ًا
املادتني ( 14و )16من الدستور ،وحيث إن هاتني املادتني قد وردتا يف باب احلقوق
واحلريات و ُذكر مضموهنا يف ديباجة الدستور مما يتعني تغليب تطبيقها عىل املادة (/62ثالث ًا)
من الدستور حتقيق ًا للعدالة واملساواة بني املوظفني ذوي املستوى الواحد والرشوط املطلوبة
يف اخلدمة العامة)(.)26
رابع ًا :إيقاف آثار احلكم بعدم الدستورية ملدة حمددة:
ترتتب عىل الطبيعة الكاشفة للحكم بعدم الدستورية نتائج خطرية بالنسبة للنص الترشيعي
املحكوم بعدم دستوريته ،وهذه النتائج هتدد األمن القانوين وتعرضه للخطر ،إذ إن إطالق األثر
الرجعي لتلك األحكام يؤدي إىل اإلخالل بمتطلبات األمن واالستقرار القانوين.
وهذا النوع من اآلثار يرتب عىل املرشع نوعني من االلتزامات ،األول هو تعديل النص
غري الدستوري ليصبح متفق ًا مع أحكام الدستور ،وااللتزام الثاين هو التزام املرشع عند إجراء
( )26ينظر تفصيالً :حكم املحكمة االحتادية العليا رقم (/17احتادية ،)2017/منشور عىل املوقع الرسمي اإللكرتوين
للمحكمة.)http://www.iraqfsc.iq( :
350

14

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss82/7

)?????? ?????( ??????? ???????? ?????? ????? ?? ???????? ????? ???????? alqaisi:

[د .نذير ثابت القيسي]

التعديل أن يرتب أوضاع املراكز واحلقوق التي نشأت يف ظل القانون السابق احرتام ًا ملبدأ
املساواة أمام القانون(.)27
وقد سارت املحكمة االحتادية العليا يف العراق هبذا االجتاه عندما قررت عدم دستورية
الفقرة (رابع ًا) من املادة ( )11من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ()14
لسنة  1991املعدل ملخالفتها أحكام املادة ( )100من دستور العراق لسنة  ،2005فاملحكمة
هنا مل تلغ النص القانون املطعون به وإنام دعت املرشع بصفة اإللزام إىل تعديله بام يتفق مع
ورشع القانون رقم ( )5لسنة 2008
أحكام الدستور ،وقد التزم املرشع العراقي هبذا احلكم َّ
وهو قانون التعديل األول لقانون االنضباط املشار إليه آنف ًا ،وهذا التوجه من املحكمة
االحتادية عىل قدر كبري من األمهية ألنه يتيح هلا تقييد اآلثار القانونية لفأحكام الصادرة عنها
مع مراعاة مقتضيات الواقع العميل هلذه األحكام وعالقة ذلك بمبدأ األمن القانوين.
خامس ًا :اإللغاء اجلزئي للنصوص غري الدستورية:
ال ريب أن القضاء الدستوري عندما يامرس اختصاصه حلامية مبدأ املرشوعية يكون من
الواجب عليه احلكم بإلغاء النصوص القانونية التي تصدر ويشوهبا عيب عدم الدستورية إذا
مل يكن أمامه وسيلة أخرى من الوسائل التي سبق احلديث عنها ،وللتخفيف من اآلثار التي
تنتج من تطبيق إلغاء النص الترشيعي لعدم دستوريته يرى القضاء الدستوري إمكانية أن
ينصب حكم اإللغاء عىل بعض املواد أو الفقرات الوارد يف القانون املطعون به والتي تتضمن
خمالفة ألحكام الدستور(.)28
وقد جلأت املحكمة االحتادية العليا يف العراق إىل استخدام هذه الوسيلة يف بعض
احلاالت ،ومثال ذلك ما جاء بقرارها املرقم (/68احتادية )2015/املتضمن إلغاء االستثناء
الوارد يف املادة ( )3من قانون إلغاء النصوص القانونية التي متنع املحاكم من سامع الدعاوى
( )27د .يرسي العطار ،احلامية الدستورية لفأمن القانوين ،مرجع سابق ،ص.53
( )28د .أمحد كامل أبو املجد ،الرقابة عىل دستورية القوانني يف الواليات املتحدة األمريكية واإلقليم املرصي ،مكتبة
النهضة املرصية ،1960 ،ص.226
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رقم ( )17لسنة  )29(2005بموجب املادة ( )1من قانون رقم ( )3لسنة  2015وهو قانون
التعديل األول لذلك القانون لكونه جاء خمالف ًا ألحكام املادة (/19تاسع ًا) من الدستور()30
بقدر تعلق األمر برسيانه عىل املايض فيام خيص الرضائب والرسوم ،حيث إن املادة ( )1من
القانون رقم ( )3لسنة  2015مل ختالف الدستور إال يف جزء منها وهو ما يتعلق برسيان قوانني
الرضائب والرسوم عىل املايض كوهنا تتعارض مع أحكام املادة (/19تاسع ًا) من
الدستور(.)31

املطلب الثاين
املوازنة من ناحية النطاق الزمني ألثر احلكم بعدم الدستورية

إن طبيعة آثار األحكام الصادرة بعدم الدستورية ومدى ارتباطها باألمن القانوين ختتلف
باختالف الوقت الذي تنسحب إليه آثار تلك األحكام ،وقبل البدء ببيان هذه العالقة فال بد
من إعطاء فكر ة عن مفهوم النطاق الزمني ألثر احلكم بعدم الدستورية ،ثم نعرج بعد ذلك
إىل بيان موقف القضاء الدستوري من ذلك وكام ييل:
أوالً :مفهوم النطاق الزمني ألثر احلكم بعدم الدستورية:
يقصد بذلك حتديد فرتة زمنية تنسحب إليها آثار األحكام الصادرة بعدم الدستورية ،فقد
يرسي األثر املرتتب عىل إلغاء النص الترشيعي بأثر رجعي بالنسبة للمراكز القانونية واحلقوق
التي تقررت لفأفراد يف ظله ،وهبذه احلالة يبطل السند القانوين الذي تأسست به تلك
العالقات واملراكز القانونية مما يستتبع إلغاءها هي األخرى لبطالن سندها ،وقد يرسي أثر
( )29نصت املادة ( )3من القانون رقم ( )17لسنة  2005املشار إليه يف أعاله( :تستثنى قوانني وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي ووزارة الرتبية والرضائب وقرارات منع التجاوز عىل أرايض الدولة من أحكام هذا القانون) ،منشور
بجريدة الوقائع العراقية بالعدد ( )4011يف .2005/12/22
( )30نصت املادة (/19تاسع ًا) من الدستور عىل( :ليس للقوانني أثر رجعي ما مل ينص عىل خالف ذلك وال يشمل هذا
االستثناء قوانني الرضائب والرسوم).
( )31نصت املادة ( )1من القانون رقم ( )3لسنة  2015عىل( :يلغى نص املادة  3من قانون إلغاء النصوص القانونية
التي متنع من سامع الدعاوى رقم ( )17لسنة  2005وترسي أحكام هذا القانون بأثر رجعي).
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اإللغاء من تاريخ صدور حكم اإللغاء وال يمتد إىل املايض إنام يقترص عىل عالقات املراكز
القانونية التي نشأت بعد صدور هذه األحكام وتبقى التي نشأت قبل صدورها قائمة ،وهذا
االختالف ناتج من عدم اتفاق الترشيعات عىل موقف حمدد لتحديد النطاق الزمني ألثر
احلكم بعدم الدستورية.
وبالرجوع إىل التنظيم القانوين لفأحكام الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا يف العراق
نالحظ أن املرشع العراقي عندما نص عىل اختصاصات املحكمة يف املادة ( )93من الدستور
فإنه مل حيدد األثر الزمني للحكم الصادر عن املحكمة هل يكون بأثر رجعي أم بأثر مبارش؟
كام أن قانون املحكمة االحتادية العليا رقم ( )30لسنة  2005جاء خالي ًا من بيان األثر
الزمني للحكم بعدم الدستورية ،وهذا األمر ينطبق كذلك عىل النظام الداخيل للمحكمة
االحتادية رقم ( )1لسنة  2005حيث مل ينص هو اآلخر عىل األثر املرتتب عىل احلكم بعدم
الدستورية هل يرسي بأثر مبارش أم بأثر رجعي.
ثاني ًا :موقف القضاء الدستوري من النطاق الزمني ألثر احلكم بعدم الدستورية:
من خالل استقراء األحكام الصادرة عن املحاكم الدستورية نجد أن القضاء الدستوري
يؤدي دور ًا جوهري ًا يف حتقيق األمن القانوين وذلك من خالل حتديد النطاق الزمني ألثر
احلكم بعدم الدستورية ،فإذا كانت القاعدة العامة لفأحكام القضائية أهنا كاشفة وليست
منشئة ،فهي ال تنشئ احلق وإنام تكشف عن وجوده وبالتايل فإن القضاء الدستوري عندما
حيكم بعدم دستورية قانون معني فإنه يقرر حك ًام قائ ًام بموجب الدستور ،فالقانون املخالف
للدستور هو قانون باطل منذ ترشيعه ألنه ُ ِ
رشع بخالف أحكام الدستور ،وتقرير ذلك حيتم
أن يكون األثر املرتتب عىل احلكم بعدم دستورية قانون معني ساري ًا من تاريخ صدور ذلك
القانون.
إال أن اعتبارات األمن القانوين تدفع القضاء الدستوري يف بعض األحيان إىل تقرير األثر
املبارش للحكم بعدم الدستورية ،وسنتناول األثر املبارش واألثر الرجعي للحكم بعدم
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الدستورية وفق التفصيل اآليت:
 -1األثر املبارش للحكم بعدم الدستورية:
بمقتىض هذه الصورة يكون أثر اإللغاء ساري ًا من تاريخ صدور احلكم الذي قرر عدم
دستورية النص القانوين ،وبنا ًء عىل ذلك يبقى النص امللغي منتج ًا آلثاره القانونية خالل املدة
من تاريخ نفاذه وحتى نرش احلكم الصادر بعدم الدستورية ،بمعنى أن اآلثار التي رتبها

القانون قبل احلكم بعدم دستوريته تبقى صحيحة ومنتجة إال أن هذا القانون ال يمكن أن
ينتج أي أثر بعد احلكم عليه بمخالفته ألحكام الدستور ،وقد سلكت املحكمة االحتادية
العليا يف العراق يف بعض أحكامها هذه الصورة من اآلثار وسنبني تفصيل ذلك عند التطرق
إىل موقف املحكمة من النطاق الزمني للحكم بعدم الدستورية.
 -2األثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية:
بمقتىض هذه الصورة فإن احلكم الصادر بعدم دستورية القانون يرسي بأثر رجعي فيطبق
عىل املراكز القانونية التي نشأت يف ظله ،وهذا يعني أن حكم اإللغاء ال ُينشئ عيب عدم
دستورية النص القانوين وإنام يكشف عنه كونه جاء مشوب ًا هبذا العيب ،ووفق ًا هلذا املفهوم
فإن النص الذي حيكم القضاء الدستوري بمخالفته للدستور يعت ر باط ً
ال من حلظة والدته
ويرتتب عليه بالتايل بطالن كل العالقات واملراكز القانونية التي استندت عليه.
وإذا كان األثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية يتفق مع طبيعة األحكام القضائية من
حيث كوهنا كاشفة وليست منشئة إال أن إطالق ذلك من شأنه أن يؤثر عىل احلقوق املكتسبة
لفأفراد التي استقرت يف ظل القانون الذي حيكم بعدم دستوريته ،وهذا يشكل هتديد ًا وخطر ًا
ملقتضيات حتقيق األمن القانوين ،ولتاليف هذه اخلطورة أو احلد منها تلجأ بعض الترشيعات
إىل إجياد بعض الوسائل القانونية التي يمكن من خالهلا حتقيق موازنة بني فعالية القضاء
الدستوري يف إرساء مبدأ املرشوعية من خالل إلغاء النصوص القانونية املخالفة ألحكام
الدستور وبني متطلبات األمن القانوين ،ومن هذه الوسائل:
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أ -منح القضاء الدستوري صالحية حتديد التاريخ املناسب لرسيان إلغاء القوانني التي
حيكم بعدم دستوريتها ،وهذا ما تبناه املرشع البحريني يف املادة ( )106من الدستور ،حيث
يملك القايض الدستوري احلرية يف حتديد موعد الحق لتاريخ صدور احلكم املتضمن عدم
دستورية القانون(.)32
ب -عدم حتديد نطاق زمني لرسيان آثار األحكام الصادرة بعدم الدستورية ،وهذه من
احلاالت النادرة التي ال حيدد فيها املرشع وقت ًا لرسيان أثر األحكام القضائية ،وقد تبنى املرشع
العراقي هذه احلالة يف قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية لسنة  2004ودستور عام
 ، 2005وهذه الطريقة تعطي للقايض احلرية الكاملة يف حتديد الوقت الذي متتد إليه آثار
األحكام الصادرة بإلغاء القوانني املخالفة للدستور وهذا من شأنه أن يساهم يف استقرار
املراكز القانونية وإعامل مبدأ األمن القانوين.
ج -توجيه أو تكليف اجلهة املختصة بترشيع القوانني املتعارضة مع أحكام الدستور
بإصدار ما يلزم ملعاجلة اآلثار السلبية التي تنتج نتيجة احلكم بعدم دستوريتها ،وهذه من
احلاالت التي كان املرشع العراقي قد تبناها يف ظل القانون األسايس لسنة  1925فيام يتعلق
بتنظيم اآلثار القانونية لفأحكام العليا حيث ألزم احلكومة بترشيع القوانني الالزمة ملعاجلة
األرضار النامجة عن إلغاء القوانني املخالفة للدستور(.)33
 -3موقف املحكمة االحتادية العليا من النطاق الزمني ألثر احلكم بعدم الدستورية:
من خالل استقراء األحكام الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا املتعلقة بعدم الدستورية
نالحظ أن املحكمة قد تباين موقفها يف حتديد الوقت الذي يمتد إليه أثر تلك األحكام ،هل
تكون بأثر رجعي أم يكون أثرها مبارش ًا؟
ففي بعض احلاالت تبنت املحكمة األثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية ،ومن تلك
( )32ينظر :املادة ( )106من الدستور البحريني لسنة .2003
( )33ينظر :املادة ( )86من القانون األسايس للعراق لسنة  1925واملعدلة بموجب التعديل الثاين رقم ( )69لسنة
.1943
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احلاالت ما جاء بقرارها الذي قضت بموجبه بعدم دستورية املادة ( )25من قانون هيأة
دعاوى امللكية رقم ( )13لسنة  ،2010حيث قررت املحكمة أن احلكم بعدم دستورية املادة
املذكورة آنف ًا وتعطيل أحكامها هو بمنزلة إعالن عن عدم وجودها منذ تاريخ صدورها
بتاريخ نرش القانون يف جريدة الوقائع العراقية بتاريخ .)34(2010/3/9
ويف حاالت كثرية نجد أن املحكمة االحتادية العليا قد أخذت بقاعدة األثر املبارش للحكم
بعدم الدستورية ،فقد قضت بعدم دستورية املادة (/15ثاني ًا) من قانون االنتخابات رقم
( )16لسنة  2005لتعارضها مع أحكام املادة (/49أوالً من الدستور ،حيث جاء يف قرارها:
( للسلطة الترشيعية ترشيع نص جديد يكون موافق ًا ألحكام الدستور عىل أن ال يمس
اإلجراءات التي جرت بموجبها انتخابات املجلس النيايب احلايل يف ظل قانون إدارة الدولة
للمرحلة االنتقالية)(.)35
ويف حكم آخر قررت املحكمة عدم دستورية املادة (/3رابع ًا) من القانون رقم ( )26لسنة
 2009املتضمن تعديل قانون االنتخابات رقم ( )16لسنة  ،2005حيث أخذت املحكمة
بقاعدة األثر الرجعي للحكم وذلك بقوهلا ( :ال خيل هذا احلكم بام تم يف عملية توزيع املقاعد
الشاغرة يف انتخاب جملس النواب لسنة  2010بعدما جرى تصديق نتائجها النهائية من
املحكمة االحتادية العليا بتاريخ .)36() 2010/6/1
إن تبني املحكمة االحتادية لفأثر الرجعي يف جانب من األحكام املشار إليها آنف ًا يأيت إعامالً
للمبدأ الذي استقر عليه القضاء الدستوري ،ألن العيب يرافق النص املحكوم بعدم دستوريته
من حلظة صدوره ،إال أن إطالق ذلك املبدأ من شأنه أن يؤثر عىل احلقوق املكتسبة لفأفراد
( )34ينظر :حكم املحكمة االحتادية العليا رقم (/60احتادية )2009/يف  ،2010/7/12منشور عىل املوقع الرسمي
اإللكرتوين للمحكمة (.)http://www.iraqfsc.iq

( )35ينظر :قرار املحكمة االحتادية العليا رقم (/15احتادية )2006/يف  ،2007/4/26منشور عىل املوقع الرسمي
اإللكرتوين للمحكمة (.)http://www.iraqfsc.iq

( )36ينظر :قرار املحكمة االحتادية العليا رقم (/12احتادية )2010/يف  ،2010/6/14منشور عىل املوقع الرسمي
اإللكرتوين للمحكمة (.)http://www.iraqfsc.iq
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التي استقرت يف ظل القانون الذي حيكم بعدم دستوريته ،لذلك ندعو املحكمة أن توازن بني
اعتبارات األمن القانوين واحلكم بعدم الدستورية حتى حيافظ لكل منها عىل جماله الذي يعمل
به ومتكينه من إنتاج آثاره وحتقيق أهدافه.
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اخلامتــــة
يف ختام بحثنا املوسوم بـ (اعتبارات األمن القانوين يف أحكام القضاء الدستوري العراقي
"دراسة مقارنة") البد لنا أن نسجل بعض املالحظات التي تتمثل باالستنتاجات
والتوصيات املقرتحة اآلتية:
االستنتاجات:
 .1إن دور القضاء الدستوري يف حتقيق األمن القانوين ال يقل أمهية عن الدور املهم
للسلطة الترشيعية لتحقيق هذا املبدأ ،فإذا كانت السلطة الترشيعية هي من تضع
الترشيعات التي جيب أن تأيت متفقة مع متطلبات األمن القانوين لفأفراد ،فإن القضاء
الدستوري هو من يضمن حتقيق املوازنة بني احلكم بعدم الدستورية واألمن القانوين
يف حالة وجود قوانني تم الطعن هبا بعيب عدم الدستورية.
 .2إذا كان إلغاء القوانني غري الدستورية أمر ًا رضوري ًا من أجل املحافظة عىل مبدأ
املرشوعية وسمو الدستور فإن ذلك جيب أن ال يكون عىل حساب مقتضيات األمن
القانوين ،إذ يقع عىل القضاء الدستوري مهمة التوفيق بني ممارسة صالحياته وبني
رضورة األمن القانوين.
 .3يمكن للقضاء الدستوري اللجوء إىل عدة وسائل يف سبيل الوصول إىل إعامل فكرة
املوازنة بني األمن القانون وآثار احلكم بعدم الدستورية ،وهذه الوسائل ختتلف
باختالف النظم الدستورية.
 .4مل ينص املرشع العراقي عىل حتديد نطاق زمني آلثار احلكم بعدم الدستورية ،وهذا
األمر يتيح للمحكمة االحتادية العليا اللجوء إىل االجتهاد والتفسري للنص القانوين
املطعون بعدم دستوريته وصوالً إىل حتقيق مبدأ األمن القانوين.
 .5من خالل استقراء التطبيقات القضائية للمحكمة االحتادية العليا يف العراق نجد أهنا
استقرت عىل تبني األثر املبارش للحكم بعدم الدستورية وذلك ملراعاة استقرار
األوضاع القانونية واملحافظة عىل احلقوق املكتسبة لفأفراد.
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التوطيات:
 .1نأمل من السادة القضاة يف املحكمة االحتادية العليا يف العراق حتقيق املوازنة والتوفيق
بني متطلبات مبدأ املرشوعية الدستورية ومبدأ األمن القانوين ،فكالمها أمر رضوري
وجوهري يف كل نظام قانوين وال يمكن تغليب أحدمها عىل حساب اآلخر بل املوازنة
بينهام يعد أمر ًا حتمي ًا والزم ًا.
 .2نويص السادة القضاة يف املحكمة االحتادية العليا أن تتضمن األحكام الصادرة بعدم
الدستورية توجيه اجلهة املختصة بترشيع القوانني املتعارضة مع أحكام الدستور
بإصدار ما يلزم ملعاجلة اآلثار السلبية التي تنتج نتيجة احلكم بعدم دستوريتها للحد
من خطورة تلك اآلثار والعمل عىل جتنب تلك املخالفات مستقبالً.
 .3التأكيد عىل دور القضاء الدستوري يف العراق يف ترسيخ مبدأ األمن القانوين يف
االجتهادات القضائية يف ضوء الصالحيات التي تتمتع هبا املحكمة االحتادية العليا من
أجل حتقيق استقرار املراكز القانونية واملحافظة عىل احلقوق املكتسبة ،وهذا بدوره
حيقق األمن القانوين لفأفراد والشعور باألمان واالطمئنان عىل حقوقهم.
 .4نويص برضورة تبني األثر املبارش للحكم بعدم الدستورية يف أحكام املحكمة االحتادية
العليا كونه خيفف من حدة اآلثار املرتتبة عىل ذلك احلكم ،وهذا يسهم يف حتقيق األمن
القانوين ،بخالف األثر الرجعي الذي وإن كان يتفق مع طبيعة األحكام القضائية من
حيث كوهنا كاشفة وليست منشئة إال أن إطالق ذلك من شأنه أن يؤثر عىل احلقوق
املكتسبة لفأفراد التي استقرت يف ظل القانون الذي حيكم بعدم دستوريته ،وهذا
يشكل هتديد ًا وخطر ًا ملقتضيات حتقيق األمن القانوين.
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