
 نفاذ التشريع والرقابة عمى صحته

والموافقة أو  ،التشريع اقتراح ياحل الثالثة التي يقتضييا سنو وىيكتمل وجود التشريع بتمام المر 
أي خروجو إلى حيز لنفاذه  ال يكفيوالتصديق غير أن الوجود القانوني لمتشريع  ،التصويت عميو
نماباتباعو  الكافةالتطبيق والزام  ضاه عميو أن يجتاز مرحمتين جوب العمل بمقتو  لنفاذهينبغي  وا 

بو ووجب عمييم  الكافةالتشريع ىاتين المرحمتين يفترض عمم  وباجتيازونشره  أصدارهىما خرين أ
 الخضوع ألحكامو.

 أواًل: اصدار التشريع

صدار التشريع تسجيل وجوده القانوني واألمر بتنفيذه ممن يممك سمطة األمر بالتنفيذ إيقصد ب
شيادة  ارييئة العميا فييا. ويعتبر اإلصدراسيا رئيس الدولة أو ال ىسمطة التنفيذية وعموىي ال

ميالد لمتشريع تصدر من السمطة التنفيذية. يثبت بيا مولده مكتمل الخمقة أي مستكماًل إجراءات 
 فيذه.ويتضمن أمرًا من السمطة التنفيذية توجيو إلى رجاليا بالقيام بتنصنعو وفقًا ألحكام الدستور 

مرحمة نفاذ القانون ويعتبر عماًل تنفيذيًا ال  ةاالصدار عممية قانونية وىو فاتح يتضح مما تقدم أن
 يعقب مرحمة صنع التشريع وتستيل بو مرحمة وضعو موضع التنفيذ. ال نوعماًل تشريعيًا 

 ثانيًا: نشر التشريع

إن التشريع ال يكون ممزمًا اذا كان اإلصدار يسجل سن التشريع وينطوي عمى األمر بتنفيذه ف
عن  اال عمميم أو اتاحة الفرصة ليم لمعمم بو وذلك ما يتحقق إلىلممخاطبين إال من وقت حممو 

حاطتيم عممًا أو تيسير سب الكافةطريق نشره فالنشر يعني إبالغ مضمون التشريع إلى  ل عمميم وا 
والتشريع ال يكون معمومًا  إال بأمر معموم ال يكونولكون التكميف  .عميو من تكميفبما ينطوي 

إال بإشياره وألن العدل يقتضي عدم تطبيق التشريع عمى المخاطبين بو قبل عمميم بصدوره ولما 
كانت المصمحة العامة تقتضي االسراع بتطبيق التشريع تحقيقًا لمغرض من اصداره ولما كان عمم 

 متعذرًا لذلك جرت الشرائع عمى افتراض العمم جميع الناس بصدور التشريع عممًا حقيقيًا أمراً 
دون التعويل عمى العمم الحقيقي وىذه الوسيمة ىي  بصدوره بمجرد شيره بوسيمة يحددىا الدستور

 نشر نصوصو في الجريدة الرسمية لمدولة وىي ما تسمى بالعراق بالوقائع العراقية.



الجريدة الرسمية  الذي يطرح في ىذا الصدد حول مصير التشريع الذي نشر في والسؤال -
 وتضمن اخطاء؟

يجب في بادئ األمر أن نميز بين اذ كان الخطأ ماديًا كالخطأ المطبعي وكالخطأ في 
الصياغة المغوية الذي ال يتأثر المعنى بتصحيحو، وبين أذ كان الخطأ موضوعيًا كإسقاط 

لصياغة يؤثر كممة تؤثر في معنى النص أو فقرة من مادة أو مادة أو أكثر أو كان خطأ في ا
ففي الحالة األولى أمكن إعادة نشر النص مصححًا دون حاجة إلى اصدار  في النص،

قانون جديد، أما في الحالة الثانية فإن تصحيح ىذا الخطأ ال يكون إال بتشريع جديد يستوفي 
 مراحل السن والنفاذ.

 بالقانون بالجهل االعتذار جواز عدم قاعدةقاعدة عدم 

 نفاذه منذ باحكامو عمماً  واحاطتيم التشريع بصدور الكافة عمم افتراض القاعدة ىذه تعني
 االعتذار جواز وعدم ،التشريع عميو نص قد كان اخر تاريخ من أو نشره وقت كان سواء
 خروج منذ بجيمو االعتذار وامتناع بالقانون العمم افتراض مبدأ عن يتفرع التشريع بجيل
 قواعد من اساس عمى القاعدة ىذه وتقوم كما ،التطبيق حيز الى تكونيا بعد القانونية القاعدة
 حق في حكمو سرى فقد القانون ُنشر فاذا القانون امام الناس مساواة من تقتضيو وما العدل

 التي الذاتية الممزمة بقوتيا تتميز القانونية القاعدة ان عن فضالً  ىذا ،كافة المخاطبين
 من ذاتيا من تبعث التي الممزمة لقوتيا اً إنكار  بجيميا االعتذار وفي وجودىا من تستمدىا

 .نفاذىا وقت

 التشريع صحة عمى عمى الرقابة

 التشريع سمسمة في منزلة اعمى الدستوري التشريع ويكون القوة حيث من درجتي التشريع ان
 يقتضي قوتو حيث من التشريع تفاوت فان لذا ،الفرعي التشريع اميويعقب العادي التشريع يميو

 االدنى التشريع ان ذلك ويعني ،درجة يعموه الذي لمتشريع مرتبة االدنى التشريع خضوع
 درجتين من تشريعان تعارض فاذا ،عمىألا التشريع الحكام مطابقتو من قوتو يستمد

 .درجة االعمى التشريع تغميب وجب ،مختمفتين



 ال أن يجب الفرعي والتشريع الدستوري التشريع احكام يخالف ال ان ينبغي العادي فالتشريع 
 . والدستوري العادي التشريع من كل مع يتعارض

 ،العادي والتشريع الفرعي التشريع من كل عمى رقابة فرض يقتضي التعارض عدم ولضمان
 ىي النيا قضائية ىيئة التشريع صحة عمى الرقابة تمارس التي الجية تكون ان واالصل
 التشريع سالمة ضمان عمى الرقابة تشمل ان عمى القانونية النصوص بتفسير االولى الجية
 . والموضوع الشكل حيث من

  الشكل حيث من االدنى التشريع صحة عمى الرقابة -1

 في وىي ونفاذه سّنو   إجراءات واستيفاءه مختصة جية قبل من صدوره التشريع بشكل يقصد
 التشريع يستوف لم فاذا وتصديق ،وتصويت ،اقتراح من الثالث التشريع مراحل الغالب

 وتعتبر ،الممزمة قوتو افتقد نفاذه اجراءات يستوف لم وان القانوني وجوده انعدم سّنو   اجراءات
 يستوف لم فأن االجماع عميو إنعقد أمر الشكل حيث من التشريع صحة عمى المحاكم رقابة

 ،القانوني وجوده النعدام تطبيقو عن تمتنع ان المحكمة عمى وجب المطموب شكمو التشريع
 التطبيق عن االمتناع عمى يقتصر المحكمة وحق التطبيق واجب تجعمو التي القوة والفتقاده

 والغاء التشريع حق ان اذ السمطات بين الفصل لمبدأ مراعاة االلغاء الى يتبعو ان دون
 .التشريعية السمطة اختصاص من ىو القوانين

 الموضوع حيث من االدنى التشريع صحة عمى الرقابة -2

 من االحكام في االدنى التشريع تعارض عدم الموضوع حيث من التشريع صحةب بقصد
 العادي التشريع من كال أحكامو في يخالف ال أن يجب الفرعي فالتشريع .االعمى التشريع
 بالرقابة الموضوع حيث من العادي التشريع صحة عمى الرقابة وتوصف ،الدستوري والتشريع

 بالرقابة الموضوع حيث من الفرعي التشريع صحة عمى الرقابة توصف كماو  ،دستوريتو عمى
 . بالقانون أو بالدستور المخالفة لتعمق تبعاً  قانونيتو أو دستوريتو عمى

 باختالف تختمف شتى صور الموضوع حيث من االدنى التشريع صحة عمى ولمرقابة
 رقابة تكون وقد ،قانوناً  اصداره قبل االعداد دور في وىو عميو رقابة تكون قد ،الدساتير



رقابة  تكون قد نفاذه بعد صحتو عمى والرقابة ،ونشره إصداره بعد صحتو عمى مفروضة
 .قضائية رقابة تكون وقد سياسية

 ي الوقت الحاضرف عمى دستورية القوانين في العراق بةالرقا

 2002تقتصر الرقابة في العراق عمى التشريع بعد نفاذه فقد اناط الدستور العراقي لسنة 
ميمة البت في االمور المتعمقة بتفسيره وموافقة القوانين األخرى ألحكامو بمحكمة خاصة 

من دستور العراق(، وقضى بتأليف المحكمة  22اسم المحكمة االتحادية العميا)م/ اطمق عمييا
من ثمانية اعضاء عدا الرئيس ينتخبيم مجمس الرئاسة بناء عمى ترشيح من مجمس القضاء 

ية العميا رقم من قانون المحكمة االتحاد 3/)ماالعمى بالتشاور مع المجالس القضائية لالقاليم 
(، في حين حددت المادة الثالثة والتسعون من الدستور العراقي 2002لسنة  30

 كمة وىي:حاختصاصات الم

 .الرقابة عمى دستورية القوانين واالنظمة النافذة -
 .تفسير نصوص الدستور -
الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين االتحادية والقرارات واالنظمة  -

 .اءات الصادرة عن السمطة االتحاديةواالجر  والتعميمات
الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم  -

 .والمحافظات والبمديات واالدارات المحمية
 .الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات االقاليم أو المحافظات -
 .التيامات الموجية الى رئيس الجميورية ورئيس مجمس الوزراءالفصل في ا -
 .المصادقة عمى النتائج النيائية لالنتخابات العامة لعضوية مجمس النواب -
الفصل في تنازع االختصاص بين القضاء االتحادي والييئات القضائية لالقاليم  -

 .والمحافظات غير المنتظمة في اقميم
ين الييئات القضائية لالقاليم أوالمحافظات غير الفصل في تنازع االختصاص فيما ب -

 المنتظمة في اقميم.

 


