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امللخص
اختص البحث بدراسة أتثري القضاءين الدستوري واإلداري يف جمال محاية حقوق األفراد
 واشتملت الدراسة على مبحثني يف بيان العالقة بني القاضي الدستوري ممثالً ابحملكمة،وحرايهتم
 والقاضي اإلداري معززا بسلطاته يف مواجهة اإلدارة والوقوف أمام سلطتها حلماية،االحتادية العليا
 وحرايت األفراد يف الظروف االستثنائية والقرارات اليت يصدرها القضاءين لضمان،حقوق املوظف
.تطبيق نصوص الدستور
Summary
The search focuses on study of the influence of both the constitutional and the
administrational judgeships in the field of protection member rights and their
freedoms.
The study included to two introductions in which they indicate the
relationship between the constitutional judge that represents the Supreme Federal
Court and the administrational judge enhanced to his powers to face the
administration and its control to protect the rights of official and the member
freedoms in the exceptional situations and the decisions that the judgeship issues to
ensures the implementation of Constitution Provision.
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املقدمة
إن مفهوم حقوق اإلنسان من املفاهيم الشائعة االستعمال يف األدبيات السياسية ويف اخلطب
 للتعبري عن تصور فلسفي ملا جيب أن يكون عليه الوضع، اليت انتشرت يف القرن الثامن عشر،السياسية
يعّب
 حىت أصبح ر، وقد ورثت اللغة القانونية هذه اجلملة.القانوين والسياسي واالجتماعي للفرد يف الدولة
) واحلقوق واحلرايت األساسيةDroits de l’homme) عنها بتسميات شىت مثل حقوق اإلنسان
) واحلقوق واحلرايتLibertés publiques( ) واحلرايت العامةDroits et libertés)
.الدستورية
إن "احلرايت العامة وحقوق اإلنسان تعبريان مرتابطان فاحلقوق العامة الفردية أو احلقوق األساسية أو
 وجتدر اإلشارة، أو احلرايت العامة الفردية هي أكثر التعابري الشائعة يف االستعمال،احلرايت األساسية
 أي فتعريف.)1("إىل أن اجتهاد القضاء املدين وليس اإلداري اختار غالباً تعبري احلرايت األساسية
 آخ ًذا ابالعتبار املتغريات االجتماعية والتطورات،احلرايت جيب أن ينطلق من القانون الوضعي للدولة
. أو مبعىن آخر انطالقًا من تعداد احلرايت العامة اليت ع ردها القانون الوضعي حرايت عامة،اإلنسانية
 يتطور بتطور،وحنن نعلم أن مفهوم احلرايت العامة هو مفهوم متغري وف ًقا العتبارات الزمان واملكان
. الفكرية والعلمية، السياسية، االقتصادية، اإلنسانية،اجملتمعات من يميع وجوهها االجتماعية
حمددا
ً  تصني ًفا خاصا للحقوق واحلرايت1948 ففي فرنسا اختذ اجمللس الدستوري الفرنسي منذ عام
.)2(بتلك العناصر األوىل للنظرية العامة للحرايت األساسية من عدة قرارات صادرة عنه

)1) Gilles Lebreton ،Libertés publiques et droits de l’homme ،Ed. Dalloz ،Paris ،7e éd. ،2005 ،
p. 10.
:Le bloc de constitutionnalité ) واليوم غدا الكالم عن الكتلة الدستورية2(
En droit français ،on appelle "bloc de constitutionnalité" l'ensemble des principes et
dispositions que les lois doivent respecter et dont le Conseil constitutionnel est le garant.
Il n'est pas limité à la seule Constitution.
En France ،le bloc de constitutionnalité comprend notamment:
les articles de la Constitution de 1958 ،
la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ،
le Préambule de la Constitution de 1946 ،
la Charte de l'environnement ،depuis 2005.
Il s'est constitué au fil de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ،qui a précisé "les
principes politiques ،économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps"
(droit à la santé ،égalité homme-femme ،droit d'asile ،liberté syndicale ،droit de grève ،
droit à l'emploi ،...) ainsi que les "principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République" (liberté d'association ،liberté d'enseignement et de conscience ،indépendance
des professeurs d'universités ،respect des droits de la défense...).
Dictionnaire juridique La Toupie ،visite 10-1-2017.
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ففي قراره الصادر يف  10آب  1984املتعلق ابملؤسسات الصحفية اعتمد ألول مرة مصطلح
معتّبا أن بعض احلرايت هي أساسية أكثر من احلرايت األخرى،
(متييزاً) يف داخل احلرايت العامةً ،
وعليه فهي تتمتع حبماية خاصة ،ال تتمتع هبا احلرايت األخرى ،وترتكز هذه احلماية على ثالثة مبادئ
توضح موقف اجتهاد اجمللس الدستوري يف الفرتة السابقة لعام .1984
ويف العراق أتثر ابملبادئ اليت تضمنها إعالن حقوق اإلنسان ،ومن ضمنها دستور  1925فقد أفرد
ابابً حتت عنوان (حقوق الشعب) اشتمل على مواد تتحدث عن املساواة واحلرية الشخصية واحلرية
الدينية وحرية التعبري عن الرأي وحق امللكية .و كذلك جاء يف الدستور العراقي الدائم لعام 2005
الدستور العراقي يف الباب األول" :ال جيوز سن قانون يتعارض مع احلقوق واحلرايت األساسية الواردة يف
هذا الدستور" ،لكن الدستور نفسه تناول يف الباب األول حتت مسمى املبادئ األساسية أن " دين
الدولة اإلسالم" .ولكن ابملقابل وفق الدستور بني اهلوية اإلسالمية لغالبية الشعب العراقي وحقوق غري
املسلمني عّب ما أورده يف الفقرة الثانية مضي ًفا عبارة :كما ويضمن كامل احلقوق الدينية جلميع األفراد
وحرية العقيدة أو املمارسة الدينية كاملسيحيني األيزيديني والصابئة والكرد الفيليني...
وشدد أن العراق بلد متعدد القوميات واألداين واملذاهب ،وهو جزء من العامل اإلسالمي ،واحلفاظ
احلق العراقيني بتعليم أبنائهم
أقر الدستور اللغة الكردية الرمسية ،ومنحهم ر
على تلك التعددية واجب ،مث ر
اللغات األم كالرتكمانية والسراينية واألرمنية يف املؤسسات التعليمة احلكومية.
أمهية البحث
تظهر أمهية البحث من خالل أمهية موضوع احلقوق واحلرايت العامة ،واتصاهلا حبقوق اإلنسان اليت
من اجلها أنشئ الدستور ليضمن احلفاظ على تلك احلقوق بعدم التعدي عليها أو املساس هبا من
خالل تشريع نص يف صلب الوثيقة الدستورية ،حرم من خالهلا التجاوز على حقوق األفراد وحرايهتم
واعتّب كل مساس بتلك احلقوق ،من خالل تفسري النصوص خالفاً ملعناها أو التعدي عليها جزاءه

البطالن ،من خالل محاية القضاء الدستوري املعزز ابحملكمة االحتادية العليا ،ويكمل ذلك وعلى اتصال
مباشر ونسق اثبت القاضي اإلداري ،من خالل محاية احلقوق واحلرايت وتطبيق مبدأ املشروعية وإلزام
اإلدارة بعدم االحنراف بسلطتها.
مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث من خالل رسم دور القضاءين ،والتأثري املتداخل بينهما يف محاية حقوق
األفراد وحرايهتم يف حال ما إذا خالفت السلطة التشريعية نصوص الدستور ،بتشريع قوانني تتعارض مع
النص الدستوري ،أو وضع قيود على حرايت األفراد ،األمر الذي يستلزم من احملكمة االحتادية مواجهة
ذلك من خالل محاية الدستور ونصوصه ،واألمر مثله يسري على القاضي اإلداري ،فهو مطالب
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بتطبيق مبدأ املشروعية وفقاً لنصوص الدستور والقانون ،وأن سلطات اإلدارة يف تزايد مستمر ،وخوفاً
من تعدي هذه السلطات على حقوق األفراد وحرايهتم ،وخصوصاً إذا ما جلأت اإلدارة إىل استعمال
سلطات استثنائية حتت مسمى محاية املصلحة العامة والنظام العام ،وهو ما يستلزم منا قراءة هذا الدور
املتبادل للقضاءين يف بيان مدى دورمها جتاه محاية الدستور والقانون وما يعرتضه من حتدايت.

أهداف البحث

يتوخى البحث بيان األهداف اآلتية:

-1بيان دور القضاءين يف محاية احلقوق واحلرايت األساسية.
-2مدى التزام القاضي الدستوري يف تطبيق نصوص الدستور احلامية حلقوق اإلنسان وحرايته.
 -3بيان القرارات اليت يصدرها القاضي الدستوري حلماية مبدأ دستورية القوانني.
-4دور القاضي اإلداري يف جمال محاية مبدأ املشروعية ،ومدى محاية حقوق األفراد يف ظل الظروف
االستثنائية.
منهجية البحث
اعتمد البحث املنهج املقارن يف بيان أتثري القضاءين الدستور واإلداري ،يف محاية حقوق األفراد
وحرايهتم ،وذلك من خالل بيان دور اجمللس الدستوري يف فرنسا يف محاية حقوق األفراد وحرايهتم
اباللتزام بنصوص الدستور وأهم ما توصل إليه يف شان تعزيز تلك احلماية ،مع بيان دور القاضي
الدستوري يف العراق ممثالً ابحملكمة االحتادية العليا يف االلتزام بنصوص الدستور ،واستعراض ألحكام
احملكمة يف هذا اجلانب ،والتعرف على الدور القضائي جمللس الدولة يف العراق يف التزام قضاء اجمللس
بتطبيق مبدأ املشروعية ،مع بيان قرارات اجمللس يف ذلك.

تقسيم البحث
قسم البحث إىل مقدمة ومبحثني وخامتة البحث ،اليت تضمنت أهم التوصيات اليت انبثقت عن
الدراسة وكاآليت:
املبحث األول :دور القضائني يف محاية احلقوق واحلرايت العامة.
املطلب األول :نطاق رقابة القاضي الدستوري يف جمال محاية احلقوق واحلرايت العامة.
املطلب الثاين :رقابة القاضي اإلداري يف جمال محاية احلقوق وتطبيق مبدأ املشروعية.
املبحث الثاين :وسائل محاية القضائني للحقوق واحلرايت العامة.

املطلب األول :القرارات اليت يصدرها القاضي الدستوري يف جمال محاية حقوق األفراد وحرايهتم.

املطلب الثاين :سلطة القاضي اإلداري يف محاية احلرايت العامة إمام سلطات الضبط اإلداري
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املبحث األول
دور القضائني يف محاية احلقوق واحلرايت العامة
تتجلى صور محاية القضاء الدستوري للحقوق واحلرايت العامة من خالل الرقابة على دستورية
القوانني ،فتكتسب الرقابة على دستورية القوانني أمهية عظيمة يف تشكيل ضمانة للحقوق واحلرايت
العامة؛ ملا هلا من اختصاصات يف احلكم بعدم دستورية أي تشريع قد ميس هذه احلقوق ابالنتقاص أو
التقييد.
وإذا كانت احلقوق واحلرايت العامة وضماانت الرقابة القضائية تكتسب السمو الشكلي واملوضوعي
نفسه الذي تتمتع به القواعد الدستورية ،فإن مناط الرقابة على دستورية القوانني هو محاية هذه القواعد
الدستورية ،ومنها :احلقوق واحلرايت العامة وضماانهتا ورعايتها من العبث ،لتظل قواعد سامية واجبة
النفاذ واالحرتام ،ومتتد محاية القاضي الدستوري من احلقوق واحلرايت إىل النصوص الدستورية والقواعد
اليت متتاز ابلقوة إىل مرتبة الدستور ،وما حيققه أيضا القاضي اإلداري من دور يف احلفاظ على احلقوق
واحلرايت ومحايتها من االنتهاك من قبل اإلدارة صاحبة السلطة والنفوذ ،وملا تقدم يستلزم منا بيان هذا
الدور من خالل تقسيم هذا املبحث إىل املطلبني التاليني ،وعلى النحو اآليت:
املطلب األول
نطاق رقابة القاضي الدستوري يف محاية حقوق األفراد وحرايهتم
إمياان أبمهية القواعد الدستورية اليت سنت من أجل تنظيم حقوق اإلنسان وحرايته ،وفق قيود حتمي
من خالهلا حرايت اآلخرين ،وتكفل عدم اإلخالل بقواعد الدستور( ،)3يقودان تساؤول إىل بيان
موقف القاضي الدستوري من القواعد اليت حتتل مرتبة النص الدستوري ،وليست بنصوص دستورية
مكتوبة؟ ولإلجابة على سؤالنا ،يبتغي ابتداء أن منيز بني العرف الدستوري ،والدستور العريف ،فينص
جانب من الفقه على أن الدساتري العرفية تع رد وليدة تقاليد ومعامالت مل يسبقها أي نص مكتوب ،أما
العرف الدستوري فينشأ يف داخل الدولة املنظمة بواسطة دستور مكتوب أو مقنن ،فالعرف الدستوري
هو غري األعراف الدستورية ،هو القاعدة القانونية غري املكتوبة تستقر يف رأي الدولة القانوين ،فيع ردها
ضرورية بعد أن لوحظت ممارستها الدستورية(.)4وابلنسبة للرقابة على دستورية القوانني للدول اليت يكون
العرف الدستوري جزءا داخالً يف حقوقها وحريتها ،سنبني آراء الفقه يف هذا الصدد :ذهب فريق إىل

( )1فتحي عبد النيب الوحيدي :التطورات الدستورية يف فلسطني  ،1995 -1917منشورات جامعة األزهر ،كلية احلقوق ،الطبعة الثانية،1996 ،
ص112وما بعدها.
) (4رقية املصدق ،القانون الدستوري واملؤسسات السياسية ،الدار البيضاء :دار توبقال للنشر ،اجلزء األول ،ص.79 -78
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اعتبار إرادة اهليئات احلاكمة هي األساس الذي يكمن وراء القوة امللزمة للعرف ،كما راح فريق آخر إىل
اعتبار إرادة األمة الضمنية هي أساس العرف الدستوري( .)5ويرى الفقيه اإلجنليزي دايس )(Dicey
أن القواعد الدستورية نوعان:
أحدمها :قواعد قانونية ذات صفة قانونية ملزمة وذلك عندما تطبقها احملاكم وتعمل هبا ،واآلخر :عادات
دستورية ال تعدو أن تكون قواعد آداب هلا قوة سياسية ليس إال ،واحملاكم ال تقاضي عند خمالفتها(،)6
وانتقد الفقيه جينيك ) (Genningeهذا التوجه ،ورأى أن العادات الدستورية شأهنا شأن القواعد
األساسية ألي دستور تستند إىل قبول اجلماعة أو موافقة الرأي العام؛ ألن جمرد الصفة القانونية للدستور
ال تعود إىل صفة واضحة ،وإمنا إىل قبول اجلماعة( ،)7وهذا ما جيعل العرف الدستوري داخال يف نطاق
الرقابة على دستورية القوانني.
وميكن القول هبذا الصدد :إن امتداد نطاق الرقابة على دستورية القوانني ابلنسبة للعرف الدستوري
يشكل ضمانة للحقوق واحلرايت العامة؛ألن املمارسة الدستورية اليت ترقى ملرتبة العرف الدستوري جيب
أن تكون حمل نظر من قبل اجلهة اليت تراقب على دستورية القوانني ،حىت ال يتم التذرع من قبل الّبملان
أو السلطة العامة ابلعرف الدستوري هلدر احلقوق واحلرايت العامة ومن أية رقابة.
وهذا  -أي الدستور العريف -يكتسب القوة اإللزامية نفسها للدساتري املكتوبة ،وابلنتيجة ميتد نطاق
الرقابة على دستورية القوانني إىل مدى انسجام التشريعات العادية هلا ،وهذا ما يشكل ضمانة للحقوق
واحلرايت العامة.
املطلب الثاين
رقابة القاضي اإلداري يف جمال محاية احلقوق وتطبيق مبدأ املشروعية

بعد أن بينا طبيعة الرقابة القضائية على دستورية القوانني ودوره يف محاية احلقوق واحلرايت العامة،

نعرج على رقابة القضاء اإلداري؛ ألهنا تع رد أهم صور الرقابة القضائية احلامية للحقوق واحلرايت العامة؛
ر
التصاهلا املتني ابلرقابة على تصرفات السلطة العامة ومدى جماورهتا ملبدأ املشروعية ،مبا قد ينتهك هذه
احلقوق واحلرايت بصورة مؤثرة وعميقة ،وتتسم رقابة القضاء اإلداري بطبيعة خاصة متييزها من غريها من
أنواع الرقابة القضائية األخرى ،ذلك أن القضاء اإلداري خيتص ابلرقابة على مشروعية تصرفات السلطة
) (5عادل احلياري :القانون الدستوري والنظام الدستوري ،منشاة املعارف ،اإلسكندرية ،ص.134
) (6حسان حممد شفيق العاين :األنظمة السياسية والدستورية املقارنة ،جامعة بغداد ،1986 ،ص.200
) (7رقية مصدق ،مرجع سابق ،ص.91
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العامة ،ويقصد مببدأ املشروعية خضوع احلكام واحملكومني للقانون ،والسيما خضوع اإلدارة العامة
حق إيقاف هذه
للقانون ،فإذا خرجت هذه اإلدارة عن حدود القانون يف أعماهلا ،كان للقضاء اإلداري ُّ

اإلدارة عن جماوزة حدود القانون وإعادهتا إىل جادة الصواب(.)8

ولرقابة القضاء اإلداري للتحقق عن مدى انطباق تصرفات اإلدارة ملبدأ املشروعية دور رئيسي وهام
يف كفالة احلقوق واحلرايت العامة ،ومحايتها من تعسف اإلدارة العامة على الرغم من وجود بعض
النظرايت الداعية إىل حتصني بعض التصرفات من خضوعها للرقابة القضائية ،فريي بعضهم أن إخضاع
كافة سلطات اإلدارة للرقابة القضائية قد يؤدي إىل حرماهنا من السلطة التقديرية يف بعض األحوال،
فينتح عن شل حركتها ،وإعاقة أتديتها لوظائفها أتدية فاعلة ومؤثرة(.)9
ويعود الفضل يف تطور طبيعة القضاء اإلداري وعدم يمودها يف مواجهة اإلدارة إىل براعة القضاء
اإلداري الفرنسي الذي تدرج يف فرض رقابته على أعمال اإلدارة حىت ابتت فكرة الرقابة على نشاط
هذه اإلدارة مستساغة ومستقرة؛ألن القاضي اإلداري الفرنسي عمد إىل التدرج يف بسط رقابته على
أعمال اإلدارة ونشاطها حىت ال يثري حفيظتها ،وذلك متاشياً مع الظروف اليت عاشتها فرنسا بعد سقوط
انبليون وعودة امللكية  ،فجعل جملس الدولة الفرنسي حينها يقرر إخراج بعض األعمال احلكومية من
دائرة رقابة القضاء( .)10أي :أن جملس الدولة الفرنسي أول من ابتدع نظرية أعمال السيادة (.)11
ومثلها نظرية الظروف االستثنائية وهي نظرية أطلق القضاء اإلداري من خالل ما وصفه ابملشروعية
على بعض القرارات اإلدارية  ،وهي غري مشروعة يف الظروف العادية ،ابعتبار هذه القرارات ضرورية
للمحافظة على الصاحل العام وانتظام املرافق العامة ،لذلك قيل وحبق :إن االستثنائية حتل حمل املشروعية

) (8عمار بوضياف ،حماضرات يف القانون اإلداري ،مدخل لدراسة القانون اإلداري (الدمنارك األكادميية العربية املفتوحة ،2010 ،ص )57ارتبط نشوء
القضاء اإلداري بنشأة القانون اإلداري متأثراً ابلظروف التارخيية اليت مرت هبا فرنسا ،ذلك أن القانون اإلداري حيكم السلطة التنفيذية يف
تنظيمها ،وعملها وعالقاهتا ومنازعاهتا حيث كانت سلطة اإلدارة يف الوضع السابق للثورة الفرنسية ال ختضع أعماهلا للرقابة القضائية وال يسأل
أعواهنا ع ما سببوه من ضرر للغري ،ومع التطور الذي طرأ علي اجملتمع الفرنسي السيما بعد الثورة أصبحت اإلدارة تسأل عن أعماهلا اليت تسبب
ضرر للغري وختضع يف نشاط الرقابة القضائية ،وهو ما ثبت عمليا فيما عرف بقضية (بالنكو).
) (9فادي نعيم عالوته ،مبدأ املشروعية يف القانون اإلداري وضماانت حتقيقه ،رسالة ماجستري جامعة النجاح ،2011 ،ص.51 -50
) (10مازن ليلو راضي ،الوجيز يف القانون اإلداري ،من دون دار نشر وال سنة طبع ،ص.5
) (11علي خطار شطناوي ،موسوعة القضاء اإلداري ،دار الثقافة ،اجلزء األول ،2011 ،ص.84
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العادية يف بعض الظروف االستثنائية حبيث تتسع سلطات اإلدارة ألمور غري منصوص عليها يف
القانون(.)12
وعلى العموم فإن رقابة القضاء اإلداري على نشاط اإلدارة يف الظروف االستثنائية ميارس على
أسباب قرارها اإلداري ،وهو ما ترجوه اإلدارة يف اختاذه وال يتجاوز يف رقابته إىل العيوب األخرى ،مثل
االختصاص والشكل واحملل وهو ما استقر عليه القضاء اإلداري يف العديد من الدول منها العراق(.)13
والشك أن القضاء اإلداري ميارس دوراً مهماً يف حتديد معامل نظرية الظروف االستثنائية ويضع شروط

لالستفادة منها ويراقب اإلدارة يف استعمال صالحياهتم االستثنائية محاية حلقوق األفراد وحرايهتم .ويف
اجتهاد نوعي غلب جملس شورى الدولة العراقي احلق يف احلياة على فرض عقوبة اإلعدام ،وهذا ما نبره
عليه القرار ذو الرقم 2008/17الصادر بتاريخ  ،2008/2/4مبناسبة استيضاح وزارة حقوق اإلنسان
العراقية بكتاهبا ذي الرقم (ق )19109 /يف  2006/7/9الرأي من جملس شورى الدولة استناداً إىل
حكم البند (خامساً) من املادة  6من قانون اجمللس ذي الرقم  65لعام  1979خبصوص قرار جملس
قيادة الثورة املنحل ذي الرقم 95لعام  1994الذي يعاقب ابإلعدام كل من هرب سيارة أو شاحنة أو
أحدى املكائن أو اآلالت املستعملة ألغراض احلفر أو السداد ،أو أي غرض مشابه إىل خارج العراق،
أو إىل جهة معادية يف شأن إبقاء العمل أبحكام هذا القرار أو إلغائه أو تعديله يف ضوء املرحلة احلالية
وأحكام الدستور.
وقد أوضحت وزارة املالية /مكتب املفتش العام بكتاهبا ذو الرقم(ح )155 /يف 2006/11/22
أهنا تؤيد اإلبقاء على القرار أعاله واستمرار العمل مبوجبه هبدف ردع املهربني لآلليات املذكورة ،كما
بينت وزارة املالية بكتاهبا ذي الرقم 34394يف  2007/10/9أهنا ال ترى ما مينع من إلغاء القرار
املذكور وتفعيل القوانني األخرى ،وهي كافية ملعاجلة حالة التهريب.

) (12علي خطار شطناوي ،املرجع السابق ،ص.99
) (13عبد القادر ابينه :القضاء اإلداري األسس العامة والتطور التارخيي ،دار توبقال للنشر ،املغرب ،1985 ،ص.28
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وقد قضى جملس شورى الدولة إبلغاء القرار القاضي ابإلعدام؛ معلالً ذلك أن عقوبة اإلعدام هي
عقوبة جسيمة ،وأن قانون الكمارك ذا الرقم  23لعام  1984هو قانون خاص يف جرائم ضمن األفعال
املعاقب عليها يف القرار آنفا ضمن نطاق هذا القانون ،وال يرقي العقاب عليها إىل اإلعدام(.)14
ويتبني من القرار أن ما ذهب إليه جملس شورى الدولة العراقي يف قراره كان مصيبا لضمان حق
األفراد ابحلياة ،وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفاً يف قرار فريد من نوعه ،ويف ضوء االختصاص
املنوط مبجلس شورى الدولة (سابقاً) جملس الدولة العراقي حاليا عند صدور القرار.
ولبيان دور القضائني يف جمال محاية حقوق األفراد وحرايته بصورة أكثر دقه وتفصيل يستلزم ذلك
التعرف على الوسائل اليت مينع هبا إي اعتداء أو خرق حلقوق األفراد وحرايهتم  ،وهو ما سنبينه يف
املبحث القادم.
املبحث الثاين
وسائل محاية القضائني للحقوق واحلرايت العامة

يتطلب منا يف هذا املبحث التعرف على الوسائل اليت من خالهلا ميكن للقضاءين محاية احلقوق

واحلرايت األساسية لألفراد ،واليت تتمثل من خالل ما يصدره القضاءين من اإلحكام والقرارات اليت مينع
هبا إي اعتداء على نصوص الدستور واحلكم مبخالفته وبطالنه ،متمثالً ذلك ابحملكمة االحتادية العليا،
وأيضا بيان وسائل مواجهة االعتداء على حقوق األفراد يف جمال قضاء جملس الدولة العراقي من خالل
استعراض أنواع القرارات اليت يصدرها ،وسنبني ذلك من خالل املطلبني اآلتيني:
املطلب األول
أنواع القرارات اليت يصدرها القاضي الدستوري يف جمال محاية احلقوق واحلرايت العامة

إن القاضي الدستوري ميكنه ،يف جمال الرقابة على دستورية القوانني وسائر النصوص اليت هلا قوة

القانون أن يصدر ما أييت:
 قرارا يعلن فيه خمالفة القانون كليًا أو جزئيًا للدستور. -قرارا يعلن فيه مطابقة القانون للدستور.

) (14ينظر إىل قرارات جملس شورى الدولة وموقع وزارة العدل العراقية على املوقع االلكرتوين (اتريخ ووقت الدخول )2018/6/27
http://www.maj.gov.iq/view.1232
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ففي احلالة األوىل جند أن املدى الذي تبلغه خمالفة القانون ألحكام الدستور ميكن أن يطال النص
املطعون فيه مبجمله ،كما ميكن أن يعتدى على بعض أحكامه فقط ،وعلى هذا فإن قرارات اجمللس
الدستوري ميكنها أن تُعلن خمالفة القانون كليًا أو جزئيًا هلذا القانون األعلى(.)15

مبعىن أن إعالن خمالفة القانون كليا للدستور ،ميكن للمجلس الدستوري أن يقرر أن النص موضوع
قانوان غري مطابق للدستور .وحتصل هذه احلالة عندما
املراجعة خمالف كليًا أو جزئيًا للدستور ،فيعلنه ً
يتحقق اجمللس الدستوري من أحكام القانون بكاملها ،خمالفة للدستور ،أو بعضها غري القابل للتجزئة

أو للفصل عن جممل القانون(.)16
ويف حالة قضائه بعدم دستورية بعض نصوص القانون ،مع عدم إمكانية فصلها عن جممل القانون ،أن
يوضح التالزم وعدم إمكانية الفصل بشفافية(.)17هذا وقد أتيح للمجلس الدستوري الفرنسي إعالن
خمالفة القانون كليًا للدستور يف البعض من قراراته .من ذلك مثالً قانون املوازنة لعام  1980وقانون
”.)18( “Fillou
أما احلالة الثانية ،أي إعالن خمالفة القانون جزئيًا للدستور ،يف هذه احلالة يعلن اجمللس عدم دستورية
بعض األحكام مع مطابقة ابقي نصوصه للدستور( .)19وكي يعمل هلذه القاعدة ،يتعني أن تكون
النصوص املخالفة للدستور قابلة لالنفصال عن ابقي أحكام القانون ،فحينما حيدد اجمللس النصوص
غري املطابقة للدستور ،ويبني إمكانية انفصاهلا عن ابقي أحكام القانون املطعون فيه ،ليعلن يف األخري
عدم املطابقة جلزء منها ،من انحية ،ومطابقة اجلزء األخري للدستور من انحية اثنية(.)20
( )15احملامي الياس أبو عيد ،اجمللس الدستوري بني النص واالجتهاد والفقه املقارن ،ج  ،2دون ذكر دار النشر ،2007 ،ص .237
)16) Bertrand Mathieu Michel Verpeau ،Contentieux constitutionnel de droits
fondamentaux ،op. cit. ،p. 233.
)17) CC.79-110 D.C. du 24 dec. 1979 ،La Favoreu ،L. Philippe ،GDCC ،Ed. Dalloz ،1990
cila declé: Article 1: La loi de finances pour 1980 est déclarée non conforme à la
constitution. Ici la censure était pour des motifs de procédure.
)18) CC. 93 ،322 ،D.C. ،28/7/1993 ،Loi « Fillou » ،Recueil de jurisprudence
constitutionnel ،1 ،533 ets.
)19) Bertrand mathien ،Michel verpeanx –contentieux constitutionnel des droits
fondamentanx- op. cit-p.234.
( )20احملامي الياس أبو عيد ،اجمللس الدستوري بني النص واالجتهاد والفقه املقارن ،جزء اثين ،مرجع سابق،
ص .240
574

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
ويف إطار احملكمة االحتادية العليا يف العراق نرى اجتاه احملكمة يف احلكم إبلغاء القانون التشريعي
املخالف للدستور إلغاء كلياً ،فنالحظ ذلك على احلكم اآليت الذي تقدم به املكون األيزيدي بطعن يف

العام  2014حول حقهم ابلتمثيل االنتخايب ،ومرفقاً الطعن بقانون االنتخاابت ،وقد جاء يف قرار
احملكمة ذي الرقم/11احتادية 2010/الصادر بتاريخ  ،2010/6/14أبن القانون املذكور جاء يف املادة
 11اثنيًا (ب) العليا خالفًا ألحكام املادة  94من الدستور فأقرت عدم دستورية القانون السابق،
وضرورة منح املكون األيزيدي مقاعد يف جملس النواب العام  2014تتناسب مع حجمه السكاين،
علما أن قرارات احملكمة ابتة ملزمة ،ووجب على اجمللس االلتزام هبا خاصة أن حتديد نفوس األيزيديني
يف العراق يتجاوز النصف مليون .ابلرجوع إىل حيثيات القرارات جند أن احملكمة االحتادية سبق أن
أصدرت بتاريخ  2007واتريخ  2010قر ًارا مشاهبًا له يقضي بعدم دستورية قانون االنتخاابت الصادر
من السلطة التشريعية؛ الذي يسلب أو يقلل من حق املكون األيزيدي يف التمثيل الّبملاين .وعلى الرغم
من أن احملكمة االحت ادية ،سبق هلا ويف مناسبتني قد أصدرت قرارها بعدم دستورية القانون املشرع من
السلطة التشريعية ،إال أن السلطة التشريعية ومع كل دورة انتخابية تسن القانون السابق نفسه املطعون
بعدم دستوريته ،ويتبني لنا من األمر أن سلطات الدولة وأقصد السلطتني التشريعية والتنفيذية ،هي من
تتعدى على حقوق األفراد واألقليات بقصد أو بدون قصد وختالف نصوص الدستور ،وحتاول كذلك
عدم االلتزام بقرارات احملكمة االحتادية العليا السابقة.
غري أن الدور البارز للمحكمة االحتادية العليا يف التصدي جلميع تلك اخلروقات الدستورية املتكررة،
وإصرار احملكمة على رأيها وإلغاء القانون املذكور من قبل احملكمة لعدم دستوريته إلغاء كلياً ،والوقوف
بوجه سطوة السلطتني التشريعية والتنفيذية ،يؤكد استقاللية احملكمة االحتادية عن ابقي السلطات.
ويف طعن مماثل تقدم به الكرد الفيليني ،وهم من األقليات ولكنهم موزعون على مناطق متفرقة من
الدستور.فادعت وكيلة املدعيتني أمام
العراق دون حتديد منطقة جتمعهم مرتكزين يف طعنهم إىل ديباجة
ر
احملكمة االحتادية يف الدعوى ذو الرقم /20احتادية .2014/للنظر يف صدور قانون انتخاابت جملس
النواب العراقي ذو الرقم  45لعام  ،2013طعنًا بعدم دستورية املادة  11من القانون أعاله الحنراف
املشرع عن املبادئ واحلقوق األساسية الواردة يف الدستور لعام  ،2005حبرمان الكرد الفيليني من حقهم

يف التمثيل النيايب بتخصيص (الكوات) هلم أسوة ببقية املكوانت يف الدستور على الرغم من توافر املّبرات
نفسها واألسباب الالزمة لتخصيص الكوات فضالً عن ديباجة الدستور ،اليت أوضحت تضحياهتم،
فالدستور العراقي أكد مبدأ املساواة للعراقيني وتكافؤ الفرص على أن تكفل الدولة اختاذ اإلجراءات
استنادا للمادة  14و  16من الدستور .كما أن الدستور أشار يف املادة /47أ على ضرورة متثيل
الكفيلة
ً
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الشعب العراقي أبكمله يف جملس النواب ،بنسبة انئب واحد لكل مائة ألف على أن يراعى سائر
مكوانت الشعب ،وأن احلالة الواقعية إىل عدم وجود متثيل لألكراد الفيليني ،يف جملس النواب بسبب
طبيعة االنتخاب .وبعد التدقيق واملداولة يف احملكمة االحتادية وجدت أن نص املادة  11من القانون
ذي الرقم  45لعام  2012على ختصيص الكوات للكرد الفيليني ال جيعل من املادة املذكورة من القانون
أعاله غري دستورية ،وأنه خيار تشريعي يرجع إىل املشرع .وأن طلب تعديل املادة املذكورة إبضافة الكرد
الفيليني إليها؛ ليكون للكرد الفيليني كوات حمددة يف جملس النواب ،ليس من اختصاص احملكمة االحتادية
كما أنه ليس من اختصاصها احلكم إبلزام املدعي إضافة لوظيفته بتخصيص حصة معينة للمكون
املذكور ،يف جملس النواب ولألسباب املذكورة تكون الدعوى واجبة الرد لعدم االختصاص(.)21
كما أصدرت احملكمة االحتادية العليا حكماً بعدم دستورية االستفتاء اجلاري يوم  25أيلول ،2017

مقررة إلغاء اآلاثر والنتائج املرتبة عليه كافة.
يف إقليم كردستان وبقية املناطق ويف خارجه ،ر

وقال املتحدث الرمسي ابسم احملكمة ،إلياس الساموك ،يف بيان ،أن «قرار احملكمة أفاد أبن املدعى
عليه رئيس إقليم كردستان عند توليه رائسة اإلقليم قد أصدر إضافة لوظيفته األمر اإلقليمي ذا
الرقم( )106يف  9حزيران /يونيو املاضي ،الذي أعلنه إعالمياً رئيس ديوان رائسة إقليم كردستان وأيده

املدعى عليهما رئيس جملس حمافظة كركوك وحمافظ كركوك إضافة لوظيفتيهما» .وأوضح املتحدث الرمسي
أن االستفتاء «جاء للمشمولني به بسؤال واحد ونصه (هل توافق على استقالل إقليم كردستان واملناطق
الكردستانية خارج إدارة اإلقليم وإنشاء دولة مستقلة)» ،مؤكداً أن «احملكمة وجدت وابهلدف الذي
سعى إليه والغرض الذي أجري من أجله االستفتاء ،هو استقالل إقليم كردستان واملناطق املشمولة
ابالستفتاء يف خارج اإلقليم عن العراق وإنشاء دولة مستقلة خارج النظام االحتادي جلمهورية العراق،
الذي نصت عليه املادة ( )116من الدستور واملتكون من العاصمة واألقاليم واحملافظات الالمركزية
واإلدارات احمللية» .وأشار إىل أن «األمر اإلقليمي املنوه عنه آنفاً وفقا لقرار احملكمة وإجراء االستفتاء
بناء عليه يتعارض وخيالف أحكام املادة ( )1من الدستور وتنص على (يمهورية العراق دولة احتادية
واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ،نظام احلكم فيها يمهوري نيايب (برملاين) دميقراطي وهذا الدستور
ضامن لوحدة العراق)» .وذكر أن «دستور يمهورية العراق لسنة  2005ال جييز انفصال أي مكون من
مكوانت نظامه االحتادي الوارد ذكره يف املادة ( )116من الدستور والذي ألزمت املادة ( )109منه
السلطات االحتادية الثالث ابحملافظة على وحدة العراق وسالمته واستقالله وسيادته ونظامه الدميقراطي
( )21قرار رقم /2احتادية 2014 /الصادر يف  ،2014/7/13منشور على موقع احملكمة االحتادية على االنرتنت:

www.iraqfsc.iq

2018 /6/28اتريخ الدخول
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االحتادي» .واتبع« :بناء عليه فان حكم احملكمة أكد أن االستفتاء ال سند له من الدستور وخمالف
ألحكامه ،وعليه قرر احلكم بعدم دستورية االستفتاء يف إقليم كردستان ويف املناطق األخرى اليت مشرلت
به وإلغاء اآلاثر والنتائج كافة املرتتبة عليه» .وطبقاً للبيان ،فإن «قرارات احملكمة االحتادية العليا ابتة
وملزمة للسلطات كافة استناداً إىل املادة  94من الدستور»( .)22وهي تعمل على إلغاء القانون
املخالف للدستور أو ترد الدعوى لعدم االختصاص طبقاً ملا أوردانه من األحكام السابقة ،ومل يتبني لنا
من أن احملكمة االحتادية يف العراق تعمل على إلغاء جزئي للقانون املخالف واملطعون بعدم دستورية كما
يف فرنسا ،وهذا ما يكون مدعاة اطمئنان لعمل احملكمة  ،فالقانون املخالف يكون بدرجة واحدة أمام
نصوص الدستور يستلزم إلغاءه وعدم إلغاء جزء وإبقاء على جزء ،يعين ذلك تالعبا على حقوق األفراد
وحرايهتم ،وينفي بذلك ضماانت القضاء جتاه األفراد وتضعف دور الرقابة وحسناً فعل قضاء احملكمة يف

ذلك.

املطلب الثاين
أنواع القرارات اليت يصدرها القاضي اإلداري يف جمال محاية احلقوق واحلرايت العامة
إن السلطة التقديرية ما هي إال امتياز لإلدارة يكمن يف مقاصده اخلري العام ،واإلدارة ملزمة دائماً
حبكم وظيفتها ابلبح ث عن احلل األكثر مالئمة ،وهو أمر جيعل اإلدارة يف وضع قانوين يف داخل إطار
املشروعية ،فعندما يرتك لرجل اإلدارة اختيار إجراء من إجراءات عدة؛ألنه الوحيد الذي ميكنه إجياد مثل
هذا احلل ،فغاية السلطة التقديرية هي التحقيق الكامل حلالة قانونية ،ومن أجل ذلك فإنه يرى عدم
جدوى التفرقة بني السلطة التقديرية واملقيدة؛ ألن اإلدارة جيب عليها أن تعمل دائماً يف ضوء املصلحة
العامة لتحقيقها؛ وألن هناك قواعد القانون العامة اليت حتكم ابستمرار كل تصرفات اإلدارة ،ويرتبون
على ذلك أن احلل الذي تتبعه اإلدارة هو أحسن احللول(.)23
فالقرارات اليت يصدرها القاضي اإلداري يف جمال محاية احلقوق واحلرايت تتنوع:
منها ما يعود إىل حقوق املوظفني ،ومنها ما يعود إىل ممارسة حرايهتم جتاه سلطات اإلدارة يف
الظروف االستثنائية اليت تتطلب من القضاء رقابة صارمة على سلطات اإلدارة ،اليت سنستعرضها يف
الفرعني اآلتييني :

( )22قرارها يف  2017/11/20املنشور على موقع احملكمة االحتادية العليا www.iraqfsc.iq
( )23سامي يمال الدين ،لوائح الضرورة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1982 ،ص.210
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الفرع األول
القرارات اليت يصدرها القاضي اإلداري حلماية حقوق املوظف
وتتمثل تلك القرارات من خالل رقابة القاضي اإلداري على ما تصدره اإلدارة يف اجملاالت اآلتية:
أوال :يف جمال مبدأ الشرعية الذي يهدف القاضي اإلداري من خالله محاية حقوق املوظف.

يف جمال الوظيفة من خالل عدم فرض عقوبة انضباطية خارجة عن اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة
( ) 8من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وذلك من اجل محاية حقوق املوظف الوظيفية
وعدم املساس ابملركز الوظيفي؛ألن العقوابت الواردة يف قانون االنضباط ترتب عليها آاثر تعسفية:
أتخري ترفيع املوظف أو زايدة راتبه ،فيرتتب على العقوبة اإلضرار بعائلة املوظف من خالل قطع راتبه ،
وتنزيله درجة ولتأكيد مبدأ محاية احلقوق من خالل مبدأ املشروعية
ويف العراق سار جملس االنضباط (حمكمة قضاء املوظفني حاليا) على هذا النهج بعدم معاقبة
امل وظف بعقوبة غري واردة يف صلب القانون؛ألن ذلك خمالف ملبدأ الشرعية ،ويف قراره ذي
الرقم/1999/217يف 1999/ 10 /13يشري اجمللس "يكون قرارها هذا خمالفاً لنص القانون ،وال
يستند إىل أساس قانوين حيث إن اللجنة قد منحت نفسها صالحيات ال متلكها.)24(".....

ومبدأ الشرعية يعين ،التزام السلطة املختصة بفرض العقوبة احملددة من قبل املشرع ،املنصوص عليها
يف قوائم العقوابت عند تقديرها وتطبيقها ،وال ميكن فرض عقوبة خارج اللوائح احملددة للعقوابت ولو
كانت أخف من املقررة.
والعقوابت التأديبية اليت توقعها السلطة املختصة ال تكون صحيحة ومشروعة إال إذا كانت من بني
العقوابت احملددة قانوانً ،غري أن ذلك ال يعين أن يكون هناك تطابق بني مبدأ الشرعية يف القانون
التأدييب ومبدأ الشرعية يف القانون اجلنائي؛ ألن املشرع يقرر عقوبة معينة سواء كانت من حد أم حدين
لكل جرمية جنائية معينة ،وال يرتك يف ذلك للقاضي اجلنائي حرية كبرية يف هذا الشأن على عكس
العقوابت التأديبية فإنه يكتفي عادة بتحديد قائمة العقوابت اتركاً للسلطة التأديبية بعد ذلك حرية

()24

اإلضبارة رقم  1999 / 24قرار غري منشور ،أشار إليه ،خالد حممد املوىل ،السلطة املختصة بفرض العقوبة االنضباطية على املوظف العام،
دراسة مقارنة ،دار الكتب القانونية ،2012 ،ص .63
وأيضاً يف قرار آخر يشري اجمللس إىل أنه (وحيث ال يعاقب أحد على فعل الغري وال يوجد يف القضية ما جيلب القناعة لكون املعرتض قد
ارتكب أخالال وظيفياً يوجب معاقبته ،...وحيث وجد اجمللس من اإلجراءات التحقيقية ختتفي حتتها عقوابت متعدُّدة ذات أقنعة ليس هلا
وجود ،وبناءً على سلطة اجمللس كقضاء إداري حيكمه نص املادة ( )7من قانون جملس شورى الدولة رقم ( )65لسنة  1979ويف ضوء
اختصاصاته املنصوص عليها يف قانون انضباط املوظفني قرر إلغاء هذه التهمة واإلفراج عن املعرتض عنها وإعادته إىل مركزه الوظيفي
السابق ،)..القرار رقم  1997 / 371يف  97/ 8 /5اإلضبارة  97 /22غري منشور ،أشار إليه ،خالد حممد املوىل ،مرجع سابق ،ص .65
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يعزز مبدآ عدم املشروعية
اختيار العقوبة املناسبة للذنب اإلداري من بينها( ،)25والقاضي اإلداري ر
للعقوبة من خالل محاية احل قوق والتأكيد على تلك احلماية تعزز املبدأ ابألفكار اليت تؤيد ما تقدم من
قرارات صادرة عن جملس الدولة يف إلغاء القرار املخالف ملبدأ شرعية العقوبة.
فالسلطة التأديبية ال متتلك أن تبتدع عقوابت جديدة ؛ألن العقوابت حمددة مبوجب القانون ،وجيب
على سلطة التأديب االلتزام ابلقيود الشكلية واملوضوعية اليت حددها القانون على ٍ
حد سواء(،)26
ومن استعراض قرارات جملس االنضباط العام( حمكمة قضاء املوظفني حاليا) ،نرى أن اجمللس سار
على منهج الشرعية اليت تست ند إىل نصوص القانون وأحكام القضاء ،وال ميكن للسلطة املختصة فرض
أي عقوبة أتديبية غري منصوص عليها من دون خطأ أتدييب من قبل السلطة املختصة(.)27
اثنيا:مبدأ عدم رجعية القرارات ابلنسبة للعقوبة التأديبية ،وأثره يف محاية حقوق املوظف
ُّ
يعد مبدأ عدم رجعية اجلزاءات من املبادئ املستقرة ،واملسلم هبا يف التشريع املقارن ،وميثاق حقوق
اإلنسان الصادر عن منظمة األمم املتحدة عام  1948يف املادة ( )11فقرة ( )2واطراد أحكام القضاء
يف ذلك الشأن ،ويهدف القضاء اإلداري يف فرنسا ،والعراق إىل عدم جواز رجعية اجلزاءات كفالة
الحرتام وصيانة اجملال الزمين اخلاص بتطبيق كل قانون على حدة ،واحرتام احلقوق املكتسبة واملراكز
القانونية الذاتية من جهة أخرى(.)28
ويقصد مببدأ عدم الرجعية طبقاً ملا تقضي به املبادئ القانونية العامة ،سواء ابلنسبة لعدم رجعية القوانني
كقاعدة عامة ،أو عدم رجعية القرارات الفردية بصورة خاصة()29؛ وذلك عمالً مبا تفرضه الطبيعة

التأديبية للقانون التأدييب( ،)30الذي يستلهم قواعده من الشريعة العامة للعقاب يف القانون اجلنائي،
( )25صالح الدين فوزي ،املبادئ العامة غري املكتوبة يف القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1998 ،ص  .243وأيضاً د.
صالح الدين أمحد جودة ،الرقابة القضائية ،على التعيني يف الوظائف العامة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2007 ،ص ،132د.
عبد الغين بسيوين ،القضاء اإلداري ،الطبعة الرابعة ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2008 ،ص.238
( )26حكم احملكمة اإلدارية العليا أبن "األصل أنه ال عقوبة وال جرمية إال بناءً على قانون وهذا األصل نصت عليه املادة  66من الدستور يشمل اجملال
اجلنائي وأيضاً اجملال التأدييب" ،حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم  3101لسنة  ،31ق -ع ،جلسة  ،1988/10/22جمموعة املبادئ
اليت قررهتا احملكمة اإلدارية العليا ،السنة  ،34اجلزء األول ،رقم  ،5ص ،32أشار إليه سعد نواف العنزي ،الضماانت اإلجرائية يف التأديب،
دراسة مقارنة ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،2007 ،ص.264
( )27خالد حممد املوىل ،مرجع سابق ،ص .65
( )28محدي الزهريي ،انتهاء الوظيفة العامة ،رسالة ماجستري ،كلية القانون ،جامعة بغداد ،1998 ،ص .132
( )29د .صالح العطيفي ،نظام التأديب للعاملني ابلقطاع العام فقهاً وقضاءً ،مطبعة السالم احلديثة ،1979 ،ص.470
( )30خليفة خالد موسى ،التأديب يف الوظيفة العامة وعالقته بقانون العقوابت ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،اجلامعة األردنية ،1991 ،ص.97
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ويتضح من ذلك أن كل قرار تصدره اإلدارة قاصدة أن ينسحب أثره إىل املاضي يكون قراراً
ابطالً( ،)31حىت ولو أشار منطوق القرار صراحة على سراين أثره على املاضي ،فال جيوز للسلطة
التأديبية املختص ة توقيع اجلزاءات التأديبية أبثر رجعي على املخالف من اتريخ ارتكاب املخالفة مهما
كانت درجة خطورهتا أو جسامتها أو حداثة ارتكاهبا(.)32
" كما نصت عليه املادة ( ) 9/19من الدستور العراقي النافذ إذ جاء فيها (عدم رجعية العقوبة)
ابعتباره من الضماانت الكّبى اليت حتكم نظرية العقاب بشكل عام.
كما حرص القضاء اإلداري أتكيد هذا املبدأ كفالة الحرتام املدى الزمين اخلاص بتطبيق كل عقوبة
على حدة ،وتطبيقاً لذلك ،قضى جملس الدولة الفرنسي أبن الوزير ال ميلك يف ظل غياب النص القانوين
الصريح الذي جييز أن يعطي قراره بفصل املوظف أبثر رجعي(.)33
ُّ
ويعد العقاب ابطالً إذا وقع أبثر رجعي ،ويرتبط هذا املبدأ مببدأ ال عقوبة إال بنص حيث ال ميكن
تطبيق اجلزاء إال بعد ارتكاب املخالفة؛ ألنه مل يكن قائماً وقت ارتكاهبا ،وينص جملس الدولة الفرنسي
على أن القرارات اإلدارية سواء أكانت تنظيمية أم فردية ال جيوز توقيعها أبثر رجعي ،فمضمون عدم
الرجعية أن اجلزاء ال يرتب أثره إال من اتريخ توقيعه(.)34
وعلى املنوال نفسه سار املشرع العراقي ،فالسلطة التأديبية تلتزم ابلقوانني النافذة وقت ممارسة
اختصاصاهتا التأديبية ،وال ميكن أن توقع إال العقوابت النافذة وقت استعماهلا اختصاصاهتا بغض النظر
عن العقوابت اليت كانت قائمة وقت ارتكاب املخالفة.
ويستندون على أن املوظف يشغل مركزاً تنظيمياً خيضع للقوانني اجلديدة ،وأن األحكام والقرارات
حيكم على شرعيتها وفقاً للقوانني السارية وقت صدورها.

( )31حكم احملكمة الدستورية العليا يف مصر رقم (8/22ق) يف  ،1962/1/4جمموعة أحكام احملكمة الدستورية العليا ،اجلزء اخلامس ،اجمللد األول،
رقم ( ،)14ص ،89أشار إليه صالح العطيفي ،مرجع سابق ،ص.462
( )32حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم ( )755لسنة  11ق.ع ،جلسة  1967/7/25أشار إليه ،صالح العطيفي ،مرجع سابق ،ص.466
( )33حكم احملكمة اإلدارية العليا يف الطعن رقم ( ،)2924لسنة  40ق.ع ،جلسة  ،2001/3/11املكتب الفين ( )46القاعدة رقم (،)119
ص ،99أشار إليه ،د .عبد الفتاح حممد ابو زيد الشرقاوي ،التنفيذ املباشر للقرارات اإلدارية ،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه ،كلية احلقوق،
جامعة املنوفية ،من دون ذكر سنة نشر ،ص.210
( )34سليمان الطماوي ،النظرية العامة يف القرارات اإلدارية ،الطبعة الرابعة ،دار الفكر العريب ،1976 ،ص .509
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اثلثا :املالءمة بني اخلطأ املرتكب والعقوبة التأديبية كضمان لعدم تعسف اإلدارة بسلطتها جتاه
حقوق املوظف.
استناداً ملا سبق من أن السلطة التأديبية متلك السلطة التقديرية يف توقيع اجلزاء التأدييب إال أن هذه
السلطة ليست مطلقة ،بل مقيدة مببدأ وجوب تناسب اجلزاء التأدييب مع املخالفة التأديبية ،وقصد
املشرع من ذلك حتقيق املوازنة بني كل من اجلزاء التأدييب واجلرمية التأديبية حبيث ال جيازي املوظف إال
جبزاء يتناسب ويتوازن مع ما صدر عنه من جرمية أتديبية(.)35
واستناداً لذلك ،يتحقق التناسب كلما جاء سبب القرار التأدييب متوافقاً مع حمله وموضوعه ،أي
وجود توافق بني أمهية الوقائع اليت أدت إىل صدور القرار(السبب) ،وبني اإلجراء املتخذ إزاء هذه الوقائع
وما له من آاثر قانونية ،وعلى هذا فإن التناسب يف اجملال التأدييب يعين تقدير العقوبة التأديبية نوعاً

ومقداراً مع ما يتوافق مع خطورة وجسامة اجلرمية املرتكبة  ،فيؤدي ابلنتيجة إىل حتقيق مالئمة مقبولة أو
ظاهرة(.)36
ويراد أيضاً التناسب بني املخالفة اإلدارية (السبب) ،وبني نوع العقوبة ومقدارها (احملل) ،إذ ُّ
تعد أشبه

بعملية حسابية يعتمد بسطها على املخالفة ،ومقامها على اإلجراء املتخذ ،وانجتها املالءمة أو
عدمه(.)37
أما القضاء الفرنسي( )38ال يبسط رقابته على مدى مالئمة العقوابت التأديبية اليت يتم توقيعها من
قبل السلطة التأديبية ،ألن تقدير العقوابت ليس من طبيعة أن يكون موضوعاً للطعن ابلطريق
( )35سلطان بن سامل العزيزي ،النظام القانوين للتأديب اإلداري وفقاً لقانون اخلدمة املدنية رقم  80 /8يف سلطنة عمان ،رسالة ماجستري ،معهد
البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،2004 ،ص .56
( )36عادل الطبطبائي ،الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بني العقوبة التأديبية واملخالفة الوظيفة ،كلية احلقوق ،جامعة الكويت ،السنة السادسة،
العدد الثالث  ،1982ص.88
( )37السيد حممد إبراهيم ،الرقابة القضائية على املالئمة يف القرارات التأديبية ،جملة العلوم اإلدارية ،العدد الثاين ،1963 ،ص .266
( )38يذكر أن موقف جملس الدولة الفرنسي يف شأن رقابته على مدى مالءمة العقوبة التأديبية للمخالفات قد مر مبرحلتني رفض وقبول ،وتبدأ مرحلة
الرفض عندما أمتنع عن ممارسة أي رقابة على مدى تناسب العقوبة مع اخلطأ واعرتف بسلطة تقديرية واسعة لإلدارة ابختيار اجلزاء الذي تراه
مناسباً للخطأ الوظيفي من دون معقب من القضاء عليها ،واعرتف أيضاً لإلدارة حبرية حتديد مقدار العقوبة اليت حددها املشرع كتحديد أايم
اخلصم يف عقوبة اخلصم من املرتب.
وسار جملس الدولة الفرنسي على أن تقدير العقوبة التأديبية ليس من شأنه أن يشكل موضوعاً للمناقشة أمام القضاء ،وذهب يف قضية )(Berges
أبن السيد ) (Bergesال يتمسك ضد القرار املطعون فيه ال بعيب الشكل وال بتحوير السلطة وهو قد اقتصر على التمسك أبن التدبري
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القضائي ،فاملالءمة اختصاص تقديري لإلدارة ابستثناء حالة االحنراف ابلسلطة ،وأن القضاء اإلداري ال
ميلك حتديد خطورة اجلزاء التأدييب ،وأحكام جملس الدولة الفرنسي يبسط رقابته على األسباب اليت قام
عليها اجلزاء التأدييب ،ويقضي ببطالن القرار التأدييب الصادر ابجلزاء إذا مل يكن مسبباً ،أو إذا كان القرار
مشواب بعيب من العيوب اليت تصيب القرار اإلداري ،فرقابة اجمللس ضيقه ،وتستند على أساس
املشروعية(.)39
غري أن االجتاه احلديث لقضاء جملس الدولة الفرنسي أخضع مالءمة اجلزاء التأدييب مع الذنب
اإلداري لرقابته وذلك عندما تبىن اجمللس نظرية اخلطأ الظاهر أو اخلطأ البني يف اجملال التأدييب ،فأصبح
القضاء يراقب اخلطأ البني يف تقييم وتقدير اإلدارة للوقائع اليت تستند إليها يف قراراهتا التأديبية ،ومدى
تناسبها مع ما تتضمنه هذه القرارات من مالئمة للجزاءات(.)40
وطبقاً لنظرية اخلطأ الظاهر يبسط جملس الدولة الفرنسي رقابته يف اجملال التأدييب على مدى مالءمة
اجلزاء التأدييب الصادر استناداً إىل أحكام املادة ( )17من قانون اجلزاءات املالية بتاريخ /7 / 19
التأدييب املتخذ حبقه صارماً جداً ابلنظر لدرجة جسامة العقوبة املنزلة حبقه ،ولكن تقدير العقوابت التأديبية ليس من شأنه أن يشكل موضوعاً
للمناقشة.
وجاء يف قرار آخر جمللس الدولة يف قضية ) (Gazadeأبن املدعي الذي ينازع مبادية الوقائع اليت نسبت إليه والذي اقتصر على القول أبن هذه
الوقائع ال تشكل أخطاء خدمة م ن شأهنا أن تّبر القرارات املطعون فيها ولكن التقدير الذي أجرته اإلدارة حول هذه النقاط ليس من شأنه أن
يناقش أمام جملس الدولة الناظر يف النزاع والذي ال يعود له أن يقدر مالءمة التدابري التأديبية املتخذة وفقاً للقانون من قبل السلطة املختصة
وضمن مصلحة املرفق.
وحىت عام  1978كان جملس الدولة الفرنسي يرفض مد نطاق رقابته على القرارات التأديبية إىل عيب التناسب ،أو ابألحرى املالءمة يف هذه
القرارات ،على أساس أن اختيار العقوبة التأديبية هو من إطالقات السلطة التأديبية اليت ال جيوز التعقيب عليها.
وسبق للقضاء الفرنسي أن مارس رقابته على السلطة التقديرية لإلدارة يف قضية ) (Denizetعام  1953الذي ألغى قراراً أتديبياً بسبب الغلط
الذي شاب القرار يف التقدير إال إن رقابته اقتصرت يف هذه املرحلة على التحقق مما إذا كانت األعمال أو التصرفات اليت ارتكبها املوظف
تشكل خمالفة مسلكية تستحق اجلزاء التأدييب ،وحىت إذا كانت العقوابت التأديبية واردة ضمن القانون من دون أن يتصدى ذلك إىل الرقابة على
مدى التناسب بني خطورة الذنب اإلداري ونوع ومقدار العقوبة التأديبية اليت تقع على املوظف املخالف.
أما من انحية قبول جملس الدولة على بسط رقابته على السلطة التقديرية لإلدارة فهو كان بعد صدور قانون العمل اجلديد رقم ()680/73
الذي تضمن نصاً جديداً فيما خيص العقوابت التأديبية ،حيث ألزم لتوقيع عقوبة العزل أن يكون هناك سبب جدي وخطري يسوغ توقيع هذه
العقوبة القاسية مما مهد الطريق لقبوله الرقابة على العقوابت التأديبية املوقعة على املوظفني.
يراجع يف ذلك:

 حنان يمال ،رقابة التناسب يف اجتهاد القضاء اإلداري ،حبث لنيل دبلوم الدراسات العليا يف القانون العام ،كلية احلقوق ،اجلامعة اإلسالمية،لبنان ،ص ،20ص.122
( )39سليمان الطماوي ،النظرية العامة للقرارات اإلدارية ،دار الفكر العريب ،الطبعة اخلامسة ،1954 ،ص .103
( )40سامي يمال الدين ،قضاء املالئمة والسلطة التقديرية لإلدارة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1992 ،ص .98
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 1977اليت تقرر ضرورة اختيار العقوبة التأديبية وفقاً حلماية مرتكب املخالفة من الغلو بتقدير
اجلزاء(.)41
ويسري قضاء جملس الدولة الفرنسي يف رقابته للجزاءات سواء كان متسماً ابلقسوة أو تلك املتسمة
ابلبساطة اليت توقع من قبل اإلدارة ،وطبقاً لذلك ألغى اجمللس أحد أحكامه اجلزاء املوقع على سائق
حافلة إبحدى القرى نظراً لعدم تناسب هذا اجلزاء مع خطورة الذنب املقرتف ،فع رد اجمللس هذا السلوك
خطأً أتديبياً على درجة من اخلطورة مما يتناىف مع ما اتسم قرار السلطة التأديبية من تسامح أو تساهل

مفرط (.)42

ويف العراق( ،)43ونظراً لغياب تقنني حصري للجرائم االنضباطية ،منحت السلطة املختصة تقديراً
يف وصف املخالفات االنضباطية وتقدير العقوبة املناسبة هلا من بني قوائم العقوابت احملددة علي سبيل
احلصر.
( )41سامي يمال الدين ،مرجع سابق ،ص .220
( )42إبراهيم معوض ،الرقابة القضائية على مالئمة القرارات التأديبية ،تعليق على حكم ،مقالة مبجلة العلوم اإلدارية ،السنة اخلامسة ،العدد الثاين،
كانون األول ،1993 ،ص.180
( )43أما النظام يف العراق فأنه مع صدور القانون رقم ( )106لسنة  1989قانون التعديل الثاين لقانون جملس شورى الدولة رقم ( )65لسنة 1979
خرج النظام القضائي من دائرة النظام املوحد إىل النظام املزدوج والذي أنشأ ألول مرة حمكمة قضاء إداري إىل جانب القضاء العادي ينبثق عن
جملس شورى الدولة ويتمثل كخطوة أوىل إىل جانب جملس االنضباط العام وحمكمة القضاء اإلداري والذي أصبح انفذاً يف .1990/1/10
وقبل ذلك كان النظام القضائي يف العراق يقع بني أنظمة القضاء املوحد ،ممثالً يف القضاء العادي الذي يتوىل الفصل يف املنازعات كافة ،سواء
ما ينشأ منها بني األفراد فيما بينهم أو بني األفراد واإلدارة ،ولذلك فقد نصت املادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي رقم ( )106لسنة
 1979املعدل على ذلك أبنه" :تسري والية القضاء على يميع األشخاص الطبيعية واملعنوية العامة واخلاصة إال ما استثين منها نص خاص".
وعلى الرغم مما سبق فأن وضع الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة قبل إنشاء القضاء اإلداري املستقل يف وضعه احلايل ،كانت هناك هيئة شبه
قضائية مارست وطبقت القضاء اإلداري يف جانب من املنازعات اإلدارية إىل جانب القضاء العادي ،تلك هي جملس االنضباط العام الذي
أنشئ ألول مرة بقانون انضباط موظفي الدولة رقم ( )41لسنة  1929ليختص بنظر الطعون املوجهة ضد القرارات التأديبية اليت تتخذها
اللجان االنضباطية مث أضيف إىل اختصاصاته هذه اختصاص أخر مبوجب قانون اخلدمة املدنية رقم ( )103لسنة  ،1931ميثل ابلفصل دون
غريه يف دعاوي حقوق اخلدمة املدنية اليت يرفعها املوظفون الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
وكان هلذا اجمللس قضاء متطور جعل منه مالذا آمنا لإلدارة واملوظفني على حد سواء لتحقيق العدالة ومحاية احلقوق ،وذلك أبن مارس أنواع
الرقابة القضائية على القرارات يف اجملال التأدييب ،وحرص على تبين مسلك جملس الدولة الفرنسي واملصري ،بل أنه سبقهما يف إطار رقابته على
مبدأ التناسب يف اجملال التأدييب ،إذ عمل املشرع العراقي منذ صدور القانون األول النضباط موظفي الدولة عام  1929وحلد اآلن على منح
جملس االنضباط اختصاصات واسعة منها إصدار األوامر وتقدير العقوابت التأديبية وإلغائها.
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وأخذ جملس االنضباط العام ( حمكمة قضاء املوظفني حاليا ) يف العراق مببدأ التناسب عن طريق
بسط رقابته على املالءمة ،فذهب اجمللس إىل أن العقوبة ينبغي أن تكون متناسبة مع املخالفة؛ألن الغلو
فيها يتعارض مع اهلدف الذي تبغيه القانون من التأديب ،ومن القرارات اليت أتثر فيها بقضاء احملكمة
العليا من حيث استعمال لفظ الغلو منها قرار جملس االنضباط العام ذو الرقم  71 / 3والصادر يف
1973 /1 /23املتعلق ابعرتاض موظف عاقبته جلنة االنضباط ابنقاص راتبه بنسبه  %5وملدة سنتني
بسبب كثرة غيابه وأتخره عن احلضور فقرر اجمللس " ...أن املعرتض خالف التعليمات ومل حيافظ على
الدوام ولدى عطف النظر على العقوبة وجد إهنا شديدة وغري متناسبة مع خمالفته وال يشوب تقدير
العقوبة الغلو ،حيث أن العقوبة غاية يف ذاهتا ،وإن املعرتض كان مريضاً مما يوجه الرأفة به ،وملا تقدم قرر
اجمللس ختفيفها ومعاقبته بعقوبة التوبيخ".
ظل اجمللس يراقب
ويف ظل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ذي الرقم 14لسنةَّ 1991
يضار بطعنه ،وصدرت قرارات عدة
العقوبة مع الفعل املرتكب مبا ال يتعارض مع طعن املعرتض ،وأن ال َّ
يف هذا اخلصوص بتخفيض العقوبة لشدهتا مبا يتناسب مع الفعل املرتكب ،وقد جاء يف قراره " وحيث
إن التناسب بني الفعل والعقوبة أمر الزم جيد اجمللس أن عقوبة العزل شديدة جداً ،ومل يسبق للمعرتض

أن عوقب أبي عقوبة من عقوابت الفصل ...وملا تقدم تقرر إلغاء األمر الوزاري ذي الرقم  6084يف
 ،1995 / 12 / 15وختفيض عقوبة العزل إىل عقوبة التوبيخ وهي العقوبة املناسبة للفعل املرتكب"...
(.)44

ويف التعديل األخري أنشئ (احملكمة اإلدارية العليا) إىل جانب حمكمة القضاء اإلداري وجملس االنضباط العام وبذلك يكون القضاء يف العراق
قد عرف مبدأ التناسب قبل تشكيل حمكمة القضاء اإلداري ،ومنح هذه اهليئة صالحيات واسعة لغرض تعديل العقوبة أو إلغائها دون أن يرتكها
للسلطة التقديرية لإلدارة ،وتطور هذا االختصاص مع تطور القضاء اإلداري يف العراق وإنشاء احملكمة اإلدارية العليا واليت أصبحت صمام أمان
للموظف حلماية حقوقه والوقوف بوجه سلطة اإلدارة يف حالة خروجها عن نطاق املشروعية.
ملزيد من التفاصيل يراجع يف ذلك:
-

فاروق أمحد مخاس ،حمكمة القضاء اإلداري يف ضوء القانون رقم ( )106لسنة  1989حبث منشور يف جملة العلوم القانونية ،اجمللد التاسع،
العدد األول ،والثاين ،1990 ،ص.220

 عصام عبد الوهاب الّبزجني ،جملس شورى الدولة وميالد القضاء اإلداري العراقي ،حبث منشور يف جملة العلوم القانونية ،اجمللد التاسع ،العدداألول والثاين ،1990 ،ص.114
( )44القرار  / 96 / 31يف  1996 / 1/14اإلضبارة  / 95 / 35غري منشور ،أشار إليه ،خالد حممد املوىل ،السلطة املختصة بفرض العقوبة
االنضباطية على املوظف العام ،مرجع سابق ،ص .75
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وكما أشران فيما سبق أن جملس االنضباط (حمكمة قضاء املوظفني حاليا) يف العراق أخذ مببدأ
ومد رقابته على ذلك يف قانون ذي الرقم  69لسنة  1936امللغى ،وكذلك يف القانون ذي
التناسب ر
الرقم  14لسنة  1991النافذ ،ونلتمس م ن القضاء االجتاه إىل األمام يف هذه املبادئ اهلامة ،والضامنة
للحقوق والتوسع يف هذه الفكرة مبا يضمن محاية املوظف ،وسالمة املرفق وحتقيق املصلحة العامة.
الفرع الثاين
سلطة القاضي اإلداري يف محاية احلرايت العامة إمام سلطات الضبط اإلداري
ال خيلو جمتمع من اجملتمعات ،مهما بلغت درجة حضارته ،أو وعي مواطنيه أو ثقافاهتم ،من احلاجة
للضبط اإلداري بوصفه أحد شقي النشاط الذي تقوم به اإلدارة حلماية النظام العام فيه ،فاجملتمع
جمموعة من األفراد تتعايش معاً معيشة مشرتكة على أرض مشرتكة تقودهم يماعة من احلكام املسؤولني
عن تنظيم هذه املعيشة وإدارهتا ،ومن هنا فإن ممارسة اإلدارة للضبط اإلداري ضرورة حتمية ،وتتبع
اإلدارة يف ممارستها له وسائل متعددة:
منها القرارات التنظيمية واألوامر الفردية كما تستخدم القوة املادية يف حاالت وشروط معينة .ويتسع
مبدأ املشروعية حىت يشمل اجلانب االستثنائي ،فيمكن هليئات الضبط اإلداري التصرف بقدر من احلرية
واملرونة العالية ،فيتم منحها بعض السلطات اخلاصة لغرض محاية مصاحل الدولة واحلفاظ على النظام
العام.
نظاما استثنائياً ،إال أنه ليس مطلقاً ،هو نظام خاضع للقانون،
وعلى الرغم من كون نظام الطوارئ ً

وضع الدس تور ركائزه وبني القانون أصوله وأحكامه ،فوجب أن يكون إجراؤه على مقتضى هذه األصول
واألحكام ،هو بذلك خيضع للرقابة القضائية(.)45فقرر القضاء اإلداري أن قرارات وأعمال الضبط
اإلداري ال تكون مشروعة إال إذا كانت مالئمة ،وخيتلف مدى الرقابة القضائية على سلطات الضبط
اإل داري خالل األزمات اخلاصة حبسب تنظيمها ،فالرقابة القضائية خالل األزمات اخلاصة أتخذ اجتاها
واحد ابلدساتري ،وهو ضرورة خضوعها لرقابة القضاء يف ظل التوسع يف تفسري النصوص القانونية،
وإضافة اختصاصات جديدة لإلدارة ،والسماح لسلطات الضبط اإلداري ابخلروج على بعض أركان
القرار اإلداري.

( )45ريناد كمال الدين حسن عبد هللا ،الضبط اإلداري يف حالة الطوارئ ،معهد الدراسات والبحوث ،جامعة الدول العربية ،القاهرة،2014 ،
ص.193
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وميثل الضبط اإلداري نشاطاً إدارايً هادفاً حلماية النظام العام يف اجملتمع إال أن هذه الفكرة قد
يكتنفها الغموض واإلهبام ،فيقتضي بيان تعريفها ابتداءً وحتديد أغراضها.

فالفقه ذهب إىل تعريف الضبط اإلداري على وفق الغاية منه إذ عرفه بعضهم أبنه( :جمموعة
اإلجراءات والقرارات اليت تتخذها السلطة اإلدارية هلدف محاية النظام العام واحملافظة عليه)(.)46

ومن اجلدير ابلذكر أن مفهوم النظام العام قد اتسع ليشمل احملافظة على اآلداب العامة واألخالق،
فتجاوز بذلك األمن العام والصحة العامة والسكينة العامة(.)47
كل ذلك يتم يف حالة الظروف غري العادية ،وقد أتيحت الفرصة للقضاء اإلداري أن يقول كلمته
خالل األزمات اخلاصة بعد حتقق حالتها (.)48وتقف بوجه هذه السلطات رقابة القضاء وتشمل:
 الرقابة القضائية على قرارات الضبط اإلداري:
فيما يتعلق مبجلس الدولة الفرنسي فقد مارس الرقابة على اإلجراءات والتدابري اليت تتخذ يف أثناء
ختول اإلدارة سلطات موسعة استثنائية تستطيع هبا وقف ممارسة
الظروف االستثنائية ،فهذه الظروف ر

احلقوق واحلرايت العامة ،وجيب أن يكون ذلك ابلقدر الالزم والضروري ملواجهة هذه الظروف ،أتسيساً
على قاعدة :الضرورة تقدر بقدرها ،ومن أحكام جملس الدولة الفرنسي هبذا اخلصوص ،ما قضي به
بتاريخ  1946/5/3يف قضية ( )VEUVE-GOGUETمن عدم مشروعية القرار الذي اختذه
عمدة مدينة ( )NANTESابالستيالء على شقة مملوكة ألحدى السيدات لتقيم هبا إحدى
العائالت اليت نزحت من املناطق اليت كانت مسرحاً للعمليات احلربية يف فرنسا خالل احلرب العاملية
الثانية؛ألن املصاعب والظروف اليت واجهتها اإلدارة يف تلك املدينة ال تّبر إصدار قرار االستيالء،
وكذلك ما قضى به اجمللس يف حكمة الصادر بتاريخ  1950/2/8يف قضية ()CHAUVET
إبلغاء قرار كان احلاكم العام للهند الصينية قد أصدره يف  1946/5/28إبلغاء القانون الصادر بتاريخ
 1943/2/18وأسس جملس الدولة حكمه على أن الظروف الناجتة عن احلرب اليت استند إليها احلاكم
ليصدر احلكم املطعون فيه مل تكن كافية لتّبر ممارسة سلطة استثنائية ال تسمح هبا القوانني السارية وهي
إلغاء قانون بقرار إداري(.)49
( )46ماهر صاحل عالي اجلبوري ،مبادئ القانون اإلداري ،دراسة مقارنة ،دار الكتب للطباعة والنشر ،1996 ،ص.75
( )47ماهر حممد املومين ،احلماية القانونية للبيئة يف اململكة االردنية اهلامشية ،ط ،1دار املطبوعات والنشر عمان ،2004 ،ص.125
( )48على جنيب محزة ،سلطات الضبط اإلداري يف الظروف االستثنائية ،دراسة مقارنة ،مكتبة السنهوري ،بريوت ،2017 ،ص.168
( )49عادل السعيد حممد أبو اخلري ،البوليس اإلداري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص .401
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أما عن التطبيقات القضائية يف العراق ،فينبغي التطرق إىل األحكام الصادرة قبل إنشاء حمكمة
القضاء اإلداري ابلقانون ذي الرقم  106لسنة  ،1989إذا كان القضاء العادي يبسط رقابته على
السبب يف قرارات الضبط اإلداري الصادرة يف ظل الظروف االستثنائية:
ومن هذه القرارات املتخذة تطبيقاً لألحكام العرفية أو حالة الطوارئ حكم حمكمة التمييز بتاريخ
 1957/3/18الذي نقضت به حكم صادر عن حمكمة البداءة برد الدعوى لعدم اختصاصها بنظرها،
اليت رفعها أحد احملامني وذلك ملنعه من قبل سلطة الطوارئ من السفر حلضور مؤمتر احملامني يف القاهرة،
فذكرت حمكمة التمييز يف قراراها أبنه ...(( :مل تبحث احملكمة سبب منع السفر وحيث إن القضاء له
الوالية على تطبيق القانون مبا حيول دون خمالفته أو التعسف يف استعمال احلقوق ،حيث إن حمكمة
البداءة مل تتحقق يف األسباب اليت أدت إىل منع السفر فيكون قرارها برد الدعوى خمالفاً للقانون لذا قرر

نقضه))(.)50

بيد أن حمكمة التمييز يف قرارات أخرى عدت هذه القرارات من أعمال السيادة وابلتايل امتنعت عن
النظر فيها ،كما جاء يف حكمها الصادر يف  1959/6/24الذى قضت فيه(( :بعدم جواز املطالبة
ابلتعويض عن األضرار اليت جنمت عن تطبيق القانون بصورة غري صحيحة يف ظل األحكام العرفية
وليس للمحاكم والية النظر يف أمثال هذه الطلبات)) (.)51
أما بعد إنشاء حمكمة القضاء اإلداري ابلقانون ذي الرقم  106لسنة  1989قانون التعديل الثاين
لقانون جملس شوري الدولة ذو الرقم  65لسنة  ،1979فقد راقبت هذه احملكمة بصورة غري مباشرة
ركن السبب يف قرارات الضبط اإلداري الصادرة يف ظل الظروف االستثنائية ،ذلك أن املتتبع لقضاء
جملس شورى الدولة قبل التغري السياسي لعام  2003يرى كثرة االستناد يف أحكامها إىل قرارات جملس
قيادة الثورة املنحل ،ويذهب هذا اجمللس إىل عد هذه القرارات أبهنا حتمل صفة القانون ،فقد جاء يف
احلكم حملكمة القضاء اإلداري بتاريخ  2000/12/20أبنه ...(( :إذا نظران .. .على أسباب
وموجبات قرار جملس قيادة الثورة ذي الرقم ( )157لسنة  1994فإن األهداف اليت أرادها املشرع يف
إصدار هذا القرار والذي حصر فيه تسجيل التصرفات العقارية الناقلة للملكية ضمن حدود التصميم
األساسي ملدينة بغداد أو ملن تنتقل إليه امللكية أن يكون مسجالً ضمن إحصاء  1957أو أي إحصاء

( )50على جنيب محزة ،مصدر سابق ،ص.161
( )51ريناد كمال الدين حسن عبدهللا ،مرجع سابق ،ص.174
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سابق له يف بغداد أو املناطق األخرى املشمولة به وما أراده املشرع هبذا القرار من حتقيق أهداف تنظيمية
وعمرانية واقتصادية وختطيطية وغريها من أهداف.)52())....
ويذكر أن القضاء العراقي قد مر مبرحلتني:
مرحلة القضاء املوحد ويف هذه املرحلة اترة راقب القضاء العادي يف قرارات الضبط اإلداري الصادرة
يف ظل الظروف االستثنائية ،واترة أخرى امتنع عن بسط رقابته ،وذلك بوصف القرارات الصادرة عن
احلكومة يف ظل هذه الظروف االستثنائية من قبيل أعمال السيادة.
أما يف مرحلة القضاء املزدوج أي بعد إنشاء حمكمة القضاء اإلداري بقانون التعديل الثاين لقانون
جملس شوري الدولة فإنه بسط رقابته على ركن السبب يف قرارات الضبط اإلداري الصادرة يف ظل هذه
الظروف ،ونظراً لطبيعة الظروف اليت سادت العراق فإنه مل مير بظروف مماثلة على ما هو احلال عليه يف

فرنسا.

ويف قرار حملكمة القضاء اإلداري فرضت فيه رقابتها على الوجود املادي للوقائع اليت اختذت سبباً
إلصدار اإلدارة للقرارات الضبطية إذ جاء فيه ...(( :تبني للمحكمة أبنه سبق لوكيل املدعي أن أقام
أمام هذه احملكمة الدعوى ...واليت ادعي يف عريضة الدعوى أبنه مت حجز موكله بتاريخ 2002/2/23
من قبل املدعي عليه وزير الداخلية – إضافة لوظيفته – وأودعه يف شرطة التسفريات معلقاً رفع احلجز
عنه كوسيلة للضغط على تنازله عن مبلغ الدين الذي بذمة مدينته والبالغ ( )54/000/000أربعة
ومخسون مليون دينار ...بناءً على شكوي املدينة (س) وطلب إلغاء قرار احلجز الصادر حبق موكله

وإطالق سراحه واحلكم بتعويض موكله ...وقد تظلم املدعي من قرار احلجز املذكور بتاريخ
 2002/7/16وتبلغت وزارة الداخلية ابلتظلم ابلتاريخ نفسه ...إال أن املدعى عليه مل يرد على التظلم
خالل املدة القانونية املنصوص عليها يف املادة (/7اثنيًا/و) من قانون جملس شوري الدولة ....وبناءً
على طلب وكيل املدعى عليه قررت احملكمة إبطال عريضة الدعوى واكتسب هذا القرار درجة
البتات.)53())...

( )52جملة العدالة ،العدد الثالث( ،متوز – آب – أيلول) ،2001 ،ص.113
( )53قرارها املرقم /43قضاء إداري 2006/يف  ،2006/6/28وقد صدق هذا القرار من احملكمة االحتادية العليا ،رقم التصديق
(/22احتادية/متييز )2006/يف  ،2006/12/10قرارات وفتاوى جملس شورى الدولة لعام  ،2006ص 360وما بعدها.
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واملالحظ على احلكم أعاله أن حمكمة القضاء اإلداري قد أبطلت عريضة الدعوى؛ألنه تبني
للمحكمة املذكورة أن قرار وزير الداخلية القاضي حبجز املدعي مبيناً على أسباب قانونية؛ألن املدعي

مدين  ،فيجعل القرار صحيحاً ومّبراً حلجز املدعي حلني استيفاء الدين.

إن قرارات القضاء اإلداري يف العراق جاءت مسايرة ملا هو مستقر قضاءً من إخضاع القرارات للرقابة
القضائية ،وهذا ميثل أساساً قوايً ترتكز عليه أحكام القضاء اإلداري من أجل احلكم مبشروعية قرارات
الضبط اإلداري ملا يوفر ذلك من ضمانة للطرفني األفراد حبماية حرايهتم واجملتمع حبماية نظامه الداخلي
لتحقيق إغراض الضبط اإلداري يف محاية النظام العام واحملافظة على استمرار املرافق العامة بتأمني أداؤها
بتحقق النفع العام ،وبذلك يلحظ أن القضاء العراقي ممثالً مبجلس الدولة حيافظ على محاية احلرايت
العامة من خالل إخضاع قرارات اإلدارة يف جمال الضبط اإلداري للرقابة وبيان السبب الذي يدفع
اإلدارة إلصداره ومدى التحقق من مشروعيته ،فلحظنا أحكام امتنعت احملكمة بفرضها من قبل اإلدارة
وجاءت صحيحة يف أسباهبا وبعكسه يكون للمحكمة دحضها إذا جاءت يف خارج نطاق املشروعية.
اخلامتة
بعد االنتهاء من بيان دور القضاءين يف محاية حقوق األفراد وحرايهتم نسجل أهم التوصيات اليت
انبثقت عن الدراسة وكاآليت:
 -1تعزيز دور القاضي الدستوري يف جمال محاية حقوق األفراد وحرايهتم ،من خالل توفري البيئة املالءمة
للعمل القضائي يف جمال تلك الرقابة احلساسة واملهمة ،عن طريق إبعاده عن التجاذابت السياسية اليت
متارسها السلطة التشريعية على قضاة احملكمة.
 -2تعزيز قضاء احملكمة االحتادية العليا يف جمال محاية حقوق اإلفراد وحرايهتم وذلك عن طريق اختيار
قضاة من القانون للعمل يف جمال احملكمة املهم واحلساس ،وعدم زج اختصاصات أخرى ليس هلا عالقة
ال من قريب وال من بعيد داخل اختصاص احملكمة(كخّباء الفقه اإلسالمي) ،إذ أن ذلك يتعارض مع
النصوص الدستورية املؤسسة حلماية حقوق األفراد وحرايهتم ،ومبا يشهده العصر من تطور سريع
تستجيب له الدساتري وفقا حلاجة اجملتمعات هلا ،األمر الذي يتعارض مع أسس ال تستجيب حبكم
املنطق مع آراء خّباء الفقه اإل سالمي ،وهو ما يدعو إىل أن تكون احملكمة من رجال القانون والقضاء
لتأدية الدور الرقايب والدستوري هلا.
 -3منح اختصاص حمكمة القضاء اإلداري يف العراق دورا أوسع يرتقي مبجلس الدولة ،من خالل تعزيز
دوره يف التصدي حلماية احلرايت العامة يف الظروف االستثنائية ،عن طريق منحه صالحيات أوسع يف
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اإللغاء والتعويض دون أعطاء دور يف ذلك للمحاكم العادية كما هو يف دول القضاء املزدوج كفرنسا
ومصر.
-4منح حمكمة قضاء املوظفني اليت تنظر يف الدعاوي اليت يقمها األفراد على اإلدارة نتيجة خلروجها عن
مبدأ املشروعية واالحنراف بسلطتها ،حق التعويض عن املخالفة اليت يتعرض هلا املوظف بسبب فعل
اإلدارة ،إي منح القضاء اإلداري سلطة اإللغاء والتعويض أسوة بدول القضاء املزدوج كفرنسا ومصر،
السيما وقضاء جملس الدولة اليوم يف العراق يعد صمام أمام لألفراد يف محاية حقوقهم وحرايهتم وهو ما
بيناه من خالل العالقة بني القضاءين.
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