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  المستخمص
 المجتمع واقع عف يعبر القانوف  كوف  معقدة عممية القانونية األوضاع استقرار اف   

 يكوف  اف يجب القانوني النظاـ ىذا واف روابطو وحكـ عالقاتو تنظيـ الى يحتاج الذي
 السياسية والظروؼ لمواقع النظاـ ىذا مراعاة عف فضال التناقضات مف خالي

 ىاما دورا الدستوري  لمقضاء واف ومنسجما ازف متو  يأتي لكي واالجتماعية واالقتصادية
 يعتري  ما وكشف القانوني االستقرار مكونات عمى رقابتو عبر االستقرار ىذا تحقيق في

 .غموض مف النصوص بعض
 الدستوري  القضاء القانوني، االمف القانوني، االستقرار :االفتتاحية الكممات

Abstract 

   Stabilizing legal conditions is a complex process, as the law 

expresses the reality of society, which needs to regulate its 

relations and rule its ties, and that this legal system must be free of 

contradictions, as well as taking into account this system of reality 

and political, economic and social conditions in order to come 



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

balanced and harmonious  The constitutional judiciary has an 

important role in achieving this stability by monitoring the 

components of legal stability and exposing the ambiguities of 

some texts. 

Keywords : legal stability ، legal security ، Constitutional Judiciary  
 المقدمة

اف فكرة االستقرار القانوني مف األسس التي يقوـ عمييا بناء الدولة القانونية، وتعني     
ىذه الفكرة ضرورة التزاـ السمطات العامة بتحقيق قدر مف الثبات النسبي لمعالقات 

اكز القانونية المختمفة بيدؼ إشاعة األمف القانونية وحد أدنى مف االستقرار لممر 
والطمأنينة بيف أطراؼ العالقات القانونية، بحيث يتمكف األشخاص مف التصرؼ 
باطمئناف عمى ىدي مف القواعد واألنظمة القانونية القائمة وقت قياميا بإعماليا وترتيب 

عف أوضاعيا عمى ضوء منيا، دوف التعرض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة 
 الطمأنينة أو العصف بيذا االستقرار.   السمطات العامة يكوف مف شأنيا زعزعة ىذه

اف تحديد مفيوـ االستقرار القانوني ليست بمسألة سيمة، ألنو يتضمف  :مشكمة البحث
عدة مفاىيـ وأفكار وتصورات، فعمى الرغـ مف اىمية ىذا المبدأ الذي يتعمق بضرورة 

يمة ال تحتمل التأويل لكي ال تستغل مف الجيات المنفذة وجود قانوف واضح بصياغة سم
 واالجتيادات القضائية.

القائـ عمى تـ االعتماد في ىذا البحث عمى المنيج التحميمي والمقارف  منهجية البحث:
 أساس تحميل أحكاـ القضاء الدستوري في نظـ قضائية مختمفة.

تحقيق االستقرار القانوني  لإلحاطة بموضوع دور القضاء الدستوري في :خطة البحث
قسمنا بحثنا الى مطمبيف خصصنا األوؿ لبحث مكونات االستقرار القانوني والثاني 

 لرقابة القضاء الدستوري عمى االستقرار القانوني
 المطمب األول

 مكونات االستقرار القانوني
اف استقرار األوضاع القانونية عممية معقدة كوف القانوف يعبر عف واقع 

مع الذي يحتاج الى تنظيـ عالقاتو وحكـ روابطو واف ىذا النظاـ القانوني يجب اف المجت
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يكوف خالي مف التناقضات فضال عف مراعاة ىذا النظاـ لمواقع و الظروؼ السياسية و 
 االقتصادية و االجتماعية لكي يأتي متوازف و منسجما وىذا ما سنبحثو بالفروع االتية:

 الفرع األول
 لتشريعية في االستقرار القانونيدور الصياغة ا

تعرؼ الصياغة التشريعية بانيا مجموعة مف المعايير التي تسعى إلى تنظيـ 
أىداؼ السياسة التشريعية عمى شكل نصوص تشريعية قابمة لمتطبيق العممي مف قبل 

اذ اف الصياغة التشريعية تعد عمـ وفف قانوني ميـ كونو أساس  (1)المخاطبيف بحكميا 
التشريع حيث انيا عممية معقدة تستوجب كفاءة قانونية فضال عف انيا تتطمب وجوىر 

فالصياغة التشريعية ليست افراغًا لمنصوص في قوالب  (2)ميارة وخبرة لسنوات عديدة 
شكمية او كتابة لألفكار القانونية انما ىي وضع نص قانوني قادر عمى حمل المعنى 

سر ووضوح خالي مف األخطاء المغوية و مصاغ القانوني بغية ايصالو الى المخاطب بي
االستقرار ففكرة  (3)بمغة سميمة خالية مف التصنع فيكوف سيال لمتفسير يسرا لمتطبيق
الف القػانوف يعد ، القانوني تمثل اليدؼ األساسي عند صياغة النصوص التشريعية
يكوف ىذا التنظيـ  األداة األساسية لتنظيـ العالقات بيف األفراد في المجتمع لذا يجب إف

محققا لالسػتقرار واالنضباط في المراكز القانونية، فالصياغة التشريعية السميمة تعد أىـ 
أدوات االستقرار القانوني الذي مف خاللو يتحقق التوازف االجتماعي بيف أفراد المجتمع 

تحسف النظاـ القانوني في الدولة، وتضمف عدـ الحاجة الى  فالصياغة الجيدة (4)

                                                           
1
،اٌّؼاٌٍش اٌؼاِح ٌٍظٍاغح اٌرششٌؼٍح  اٌىشٌُ ػثذ حاِذ فاسط إِٓح ،اٌفرالٚي اٌض٘شج ػثذ عالَ. د 

 44،ص7112، 4)دساعح ِماسٔح(، ِعٍح اٌّحمك اٌحًٍ ٌٍؼٍَٛ اٌمأٍٛٔح ٚاٌغٍاعٍح ،ع
7

ً تزاذٗ ِٕز اٌ  ً لائّا مشْ اٌراعغ ػشش. ساظغ د. أتٛ تىش اٌضٍ٘شي، أطثحد اٌظٍاغح اٌرششٌؼٍح فٕا

لٛاػذ طٍاغح اٌرششٌؼاخ، ِعٍح دساعاخ دعرٛسٌح، ذظذس ػٓ اٌّحىّح اٌذعرٛسٌح فً ٍِّىح 

 .171، ص7114، 3، ع1اٌثحشٌٓ، ِط
3

د. ػاسي خًٍٍ ِحّٛد ،اٌظٍاغح اٌمأٍٛٔح ػٍُ ٚفٓ ، ِعٍح دساعاخ دعرٛسٌح، ذظذس ػٓ اٌّحىّح  

 .23،ص1،7113، ع1اٌثحشٌٓ، ِطاٌذعرٛسٌح فً ٍِّىح 
4

د.أحّذ اتشاٍُ٘ حغٓ ، غاٌح اٌمأْٛ، دساعح فً فٍغفح اٌمأْٛ ، ب ؽ ، داس اٌّطثٛػاخ اٌعاِؼٍح ،  

إْ ِٓ تٍٓ أوصش األدٚاخ اٌرً  145، حٍس روش فً ص  124،  1٨3، ص  7111اإلعىٕذسٌح، 

ْ ٚعٍٍح ٌٍعا إٌٍٙا اٌّششع فً ذحمك االعرمشاس اٌمأًٛٔ ً٘ اعرخذاَ ِٕٙط اٌظٍاغح اٌعاِذج ال

 اٌحاالخ اٌرً ذرطٍة ذصثٍد ٚذأوٍذ تؼغ اٌّشاوض اٌمأٍٛٔح ٚاالظرّاػٍح.
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https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9%20%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9%20%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9%20%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9%20%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9%20%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9%20%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%22
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التعديالت المستمرة الييا، وتحمي الحقوؽ والحريات التي تسعى الى تنظيميا كذلؾ 
و لتوفر الصياغة التشريعية السميمة  (1)القضاء مف تطبيق القانوف بشكل اسيل تمكف 

توفير كوادر بشرية وموارد مالية يتطمب متطمبات سابقة عمى عممية الصياغة تتمثل ب
ونظاـ  ى المعمومات القانونية لممشتغميف بالصياغةمناسبة وضماف سيولة الحصوؿ عم
  (2)فعاؿ لمرقابة عمى دستورية القوانيف

و في العراؽ يختص مجمس الدولة طبقا لممادة الرابعة مف قانوف مجمس الدولة رقـ 
المعدؿ بوظائف القضاء االداري واالفتاء والصياغة واعداد ودراسة  1979( لسنة 65)

 يف وابداء الرأي في االمور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العاـ.وتدقيق مشروعات القوان
 كما تنص المادة الخامسة مف القانوف المذكور آنفا ( يمارس المجمس في مجاؿ التقنيف:
اوال: اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعمقة بالوزارات او الجيات غير المرتبطة 

لرئيس االعمى لمجية غير المرتبطة بوزارة بعد اف بوزارة بطمب مف الوزير المختص او ا
يرفق بيا ما يتضمف اسس التشريع المطموب مع جميع اولياتو واراء الوزارات او الجيات 

 ذات العالقة.
 ثانيا: تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة مف الوزارات او الجيات غير المرتبطة

 بوزارة، مف حيث الشكل والموضوع 
 انيالفرع الث

 دور اليقين القانوني في االستقرار القانوني
يعرؼ اليقيف القانوني بانو تمكيف االفراد مف اإلحاطة بالقواعد القانونية القابمة 

ويعد مبدأ اليقيف وجيا مف وجوه االمف القانوني كما يشكل ضمانة و  (3)لمتطبيق عمييـ 

                                                           
1

د.ِشٚاْ دمحم ِحشٚط، سلاتح اٌمؼاء اٌذعرٛسي ػٍى اٌظٍاغح اٌرششٌؼٍح، ِعٍح دساعاخ دعرٛسٌح  

، ص 7112، 1،ض7،ٍِحك خاص تاٌّؤذّش اٌغٕٛي اٌشاتغ  (اٌمأْٛ.. أداج ٌإلطالغ ٚاٌرطٌٛش)،ع

517. 
7

د. ٌٍس وّاي ٔظشاٌٚٓ ، ِرطٍثاخ اٌظٍاغح اٌرششٌؼٍح اٌعٍذج ٚأشش٘ا ػٍى االطالغ اٌمأًٛٔ ، ِعٍح  

وٍٍح اٌمأْٛ اٌىٌٛرٍح اٌؼاٌٍّح ، ٍِحك خاص تاٌّؤذّش اٌغٕٛي اٌشاتغ  (اٌمأْٛ.. أداج ٌإلطالغ 

 417-411ص  7112، 1،ض7ٚاٌرطٌٛش)،ع
3

،  7114، 36ثذأ االِٓ اٌمأًٛٔ ، ِعٍح اٌثحٛز اٌمأٍٛٔح ٚااللرظادٌح، عد.دمحم دمحم ػثذاٌٍطٍف ، ِ 

 111ص
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ي فالوضوح والدقة وسيولة حماية تيدؼ الى استبعاد الريبة وعدـ االستقرار القانون
الوصوؿ الى القانوف مف اىـ عناصر اليقيف القانوني فعندما تخضع عممية سف 
التشريعات الى معايير الجودة مف نواحي الوضوح وسيولة الوصوؿ الى مضموف 
ومحتوى النص يتحقق المراد مف التشريع ويأمف االفراد عمى حقوقيـ ويخضعوا الى 

عاتقيـ فيو يشمل عنصريف أساسييف ىما السند القانوني  االلتزامات الممقاة عمى
لألعماؿ الصادرة عف سمطات الدولة و توافر مجموعة مف خصائص القاعدة القانونية 

لذا أحاط  (1)واىميا الوضوح وقابميتيا لمفيـ والتفسير و التحميل مف قبل المخاطبيف 
   (2)اليقيف القانوني فكرتيف

النص واضحا يتطمب اف تتـ صياغة النص بمغة بسيطة، الفكرة االولى: لكي يكوف 
ف اختالؼ المستوى العممي والثقافي يولداف عدـ  وبفقرات مختصرة بعيدة عف التكرار، وا 
المساواة الواقعية بيف أولئؾ الذيف لدييـ االدوات والقدرة عمى فيـ القانوف فدوؿ مثل 

ره معيار لقياس الفجوة بينو وبيف باعتبا 1884فرنسا، تقدـ قانونيا المدني الصادر عاـ 
، التشريعات الحديثة فيما يتعمق بالوضوح فيو مكتوب بمغة بسيطة ودقيقة ومرقمة بعناية

مقسمة إلى فقرات قميمو وقصيره، سيمة القراءة والفيـ، ويمكف اف نقوؿ بوجود مشكمة 
لتشريعات تتعمق بالطبيعة التقنية لبعض الموضوعات التي يعالجيا القانوف كما في ا

الضريبية وتشريعات الممكية الفكرية والتي تحتوي عمى الكثير مف التعقيدات وال يمكف 
 لجميع االفراد االلماـ بيا او ادراكيا. 

الفكرة الثانية: يجب اف يكوف القانوف قابال لمتطبيق ويمكف التنبؤ بتطبيقو بمعنى اف 
ف يؤثر في مراكزىـ المستقرة، وىذا يكوف لممخاطبيف بالقانوف الثقة باف أي قانوف جديد ل

القوؿ يستدعي اف يكوف النص موجزا ودقيقا، بحكـ اف القانوف لـ يتـ سنو لمعالجة 
حاالت آنية فقط فيو نص معياري وجد ليحكـ الحاضر والمستقبل، فالتعقيد سيتيح 
لمقضاء تأويل النصوص دوف ضابط مما يخل بمبدأ اليقيف ويعرض مراكز االفراد 

                                                           
1

د. خاٌذ ِعٍذ ػثذاٌحٍّذ، د. ػثذاٌخاٌك ػثذاٌحغٍٓ، اٌّٛاءِح تٍٓ اٌٍمٍٓ اٌمأًٛٔ ٚاٌؼذاٌح اٌرششٌؼٍح،  

 527، ص 7171، 76ِعٍح اً٘ اٌثٍد ، ع 
7

ٛغ ٚعٌٙٛح اٌٛطٛي اٌى اٌمأْٛ ،ِعٍح اٌؼٍَٛ د. ِاصْ ٌٍٍٛ ساػً ،اٌٍمٍٓ اٌمأًٛٔ ِٓ خالي اٌٛػ 

6-5، ص  7114،   1اٌمأٍٛٔح ،ظاِؼح تغذاد ، ع
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فالوضوح يرتبط ارتباطًا وثيقًا باليقيف القانوني وىو ركيزة اساسية مف ركائزه.  لمخطر،
ومف ثـ ال سبيل لدى المشرع سوى اختيار الطريق الوسط والموازنة بيف ىاتيف الفكرتيف، 
فالوضوح ينتج مف التوازف بيف البساطة وااليجاز، والدقة في الصياغة وقابمية التطبيق 

 ة التنبؤ.مستقبال في ظل امكاني
 الفرع الثالث

 دور االمن القانوني في االستقرار القانوني
يعرؼ االمف القانوني وجود نظاـ قانوني يضمف لممواطنيف فيما وثقة في 
القانوف في وقت معيف الذي سيكوف مع كامل االحتماؿ ىو قانوف المستقبل فيترجـ 

مف اىـ اىداؼ االمف القانوني و  (1)المتطمبات الالزمة لجودة القانوف وقابميتو لمتوقع 
ىو وجود نوع مف الثبات النسبي لمعالقات القانونية واستقرار لممراكز القانونية لغرض 
إشاعة األمف والطمأنينة بيف جيات العالقات القانونية حيث تستطيع ىذه جيات ترتيب 

ا لمفاجآت أوضاعيا وفقا لمقواعد القانونية القائمة وقت مباشرتيا ألعماليا، دوف تعرضي
أو أعماؿ لـ تكف في الحسباف صادرة عف إحدى سمطات الدولة يكوف مف شأنيا عدـ 

ولكي يتحقق األمف القانوني في المعامالت عمى أرض   (2)استقرار العالقات القانونية 
الواقع، فإف األمر يتطمب وجود مجموعة مف الركائز والمقومات األساسية التي تشكل 

 ي، وىي كما يمي:دعامة األمف القانون
نما  أوال: عدـ رجعية القوانيف: وتقضي بأف النص القانوني ال يسري أثره عمى الماضي وا 
يسري فقط عمى المستقبل، وال يحكـ إال الحاالت التي تمت بعد نشره ودخولو حيز 
التنفيذ، ألف مف شأف األثر الرجعي لمقانوف أف يشعر األفراد بعدـ االرتياح والطمأنينة 

تصرفاتيـ التي كانوا قد أنشأوىا وفقا لقانوف قديـ وشمميا االستقرار، األمر الذي تجاه 
 .(3)سيؤدي في حالة تطبيق األثر الرجعي لمقانوف إلى ضياع مصالح األفراد 

                                                           
1

احّذ آٍِ ػاسف ، ِثذأ االِٓ اٌمأًٛٔ ٚذطثٍماذٗ فً اٌرششٌغ اٌؼشالً )دساعح ِماسٔح( ، أؽشٚحح  

 11، ص7171دورٛساٖ ِمذِح اٌى ِعٍظ وٍٍح اٌمأْٛ ٚاٌؼٍَٛ اٌغٍاعٍح ، ظاِؼح وشوٛن ،
7
 ، 11،  ص 7111د.سفؼد ػٍذ عٍذ ،ِثذأ االِٓ اٌمأًٛٔ ، داس إٌٙؼح اٌؼشتٍح  ، اٌما٘شج ، 
3
 113،ص 7111،داس اٌصمافح ،-ٔظشٌح اٌمأْٛ-د. دمحم فشٌذج ، اٌّذخً ٌٍؼٍَٛ اٌمأٍٛٔح 
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ثانيا: وجوب أف تكوف القاعدة القانونية نابعة مف المجتمع بمعنى االخذ باألثر 
ف قوانيف دوؿ أخرى وبالتالي استمرار نفس االجتماعي لمقانوف و اف ال يكوف نسخ م

المشاكل التي تؤثر عمى استقرار التصرفات القانونية، ألف القانوف يجب أف يكوف ابف 
بيئتو، وتراعى فيو الشروط الموضوعية لممجتمع الذي سيؤطره، فميست العبرة في كثرة 

نما في فاعمية ىذا التشريع  . (1)التشريع وا 
اد القضائي أف االجتياد القضائي في جوىره تأويل لمقاعدة القانونية ثالثا: استقرار االجتي

المكتوبة ذلؾ فإف استقرار االجتياد القضائي عمى تفسير معيف لمقاعدة القانونية يساىـ 
في توافر األمف القانوني، وذلؾ مف خالؿ االطمئناف الجتياد قضائي تـ التواتر عميو، 

بدأ األمف القانوني تكمف أساسا في صعوبة توقع اال خطورة االجتياد القضائي عمى م
 .(2)االجتياد القضائي مف قبل األفراد الذيف يمجؤوف إلى القضاء

 المطمب الثاني
 رقابة القضاء الدستوري عمى االستقرار القانوني

أف الدستور ىو القانوف األعمى واألسمى في الدولة وأف كل السمطات 
( تخضع ألحكامو. والدستور ىو الذي يوزع السمطات  )التشريعية والتنفيذية والقضائية

وال يمكف ألي سمطة اف تمارس اختصاصاتيا خارج الحدود التي ، ويحدد اختصاصاتيا
عينيا الدستور و لمقضاء الدستوري عبر سمطتو بالرقابة عمى دستورية القوانيف فانو 

اشرة وىذا ما نبحثو في يمارس الرقابة عمى االستقرار القانوني بصورة مباشرة او غير مب
 الفروع االتية :

 الفرع األول
 رقابة القضاء الدستوري عمى الصياغة التشريعية

                                                           
1

ؾ ٍٚ٘ة ػثذ اٌٛ٘اب ، األِٓ اٌمأًٛٔ ٚذأشٍشٖ ػٍى اعرمشاس اٌّؼاِالخ اٌمأٍٛٔح، ِراغ ػٍى اٌشات 

ذاسٌخ اخش صٌاسج   https://www.droitetentreprise.com/?p=20623االٌىرشًٚٔ : 

(12/1/7171 ) 
7

ػثذ اٌّعٍذ غٍّعح: ِثذأ األِٓ اٌمأًٛٔ ٚػشٚسج األِٓ اٌمؼائً، ػشع ِمذَ فً إؽاس إٌذٚج  

دٌح اٌحغٍٕح ٌٍمؼاج تّٕاعثح اٌّؤذّش اٌصاٌس ػشش ٌٍّعّٛػح اإلفشٌمٍح ٌالذحاد إٌّظّح ِٓ ؽشف اٌٛدا

 14، ص  711٨ِاسط  7٨اٌؼاًٌّ ٌٍمؼاج، اٌذاس اٌثٍؼاء 

https://www.droitetentreprise.com/?p=20623
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إف أي تشريع ال يحقق االستقرار القانوني، وال يستطيع األشخاص المخاطبوف 
بو االلتزاـ بنصوصو، إال إذا كاف واضحًا ومفيومًا في صياغتو ومنسجمًا مع 

إف الصياغة التشريعية ألي قانوف تعد معيارًا لمحكـ عمى مدى التشريعات األخرى. لذا ف
وانقسـ الفقو الدستوري حوؿ مدى خضوع الصياغة التشريعية لرقابة ، كفاية التشريع

  (1)القضاء الى ثالثة اتجاىات
: وىو االتجاه التقميدي ذىب إلى عدـ خضوع الصياغة التشريعية لرقابة االتجاه األوؿ

أصحاب ىذا االتجاه يعدوف الصياغة جزءا مف السمطة التقديرية  القضاء الدستوري و
 لممشرع.

جواز الرقابة الحصرية عمى الصياغة التشريعية لمنصوص المتعمقة  االتجاه الثاني:
بالتجريـ والعقاب واستندوا في ذلؾ اف ىذه النصوص يجب اف تكوف واضحة ومحددة 

ـ القضائي الخطر الميدد لمحقوؽ وبعيدة عف الغموض مف شأنو أف يؤدي إلى التحكي
والحريات وىذا ما قضت بو المحكمة الدستورية العميا في مصر بأف غموض النصوص 
العقابية يعني انفالتيا مف ضوابطيا وتعدد تأويالتيا. فال تكوف األفعاؿ التي منعيا 
ًا المشرع أو طمبيا محددة بصورة يقينية، بل شباكًا أو أشراكا يمقييا المشرع متصيد

و ذكر أيضا اف  (2)باتساعيا أو إخفائيا مف يقعوف تحتيا أو يخطئوف مواقعيا 
الصياغة التشريعية يجب اف تكوف أف تتضمف النصوص تحديدًا جازمًا لضوابط 

 . (3)وأف تحكميا مقاييس صارمة ومعايير حادة تمتئـ مع طبيعتيا ، تطبيقيا
لصياغة التشريعية لرقابة القضاء وىو االتجاه الذي تبنى إخضاع ا االتجاه الثالث:

الدستوري، وقد عّد ىذا االتجاه وضوح التشريع مبدأ ذو قيمة دستورية، وقد تبنى ىذا 
فإنو بدأ يراقب نوعية  2884االتجاه المجمس الدستوري الفرنسي حديثًا وذلؾ في عاـ 

، الصياغة التشريعية، أي أنو لـ يكتف بمراقبة مدى وضوح أو عدـ وضوح التشريع

                                                           
1
 514-516د.ِشٚاْ دمحم ِحشٚط، ِظذس عاتك ، ص  
7

 5/2/1442لؼائٍح (دعرٛسٌح( ٚاٌظادس فً  1٨ٌغٕح  5٨حىُ اٌّحىّح اٌذعرٛسٌح فً اٌمؼٍح سلُ 

 14/2/1442( فً 74فً اٌعشٌذج اٌشعٍّح اٌؼذد (  ،ٔشش
3

ٚ إٌّشٛس  17/7/1444)دعرٛسٌح (   17ٌغٕح  115حىُ اٌّحىّح اٌذعرٛسٌح فً اٌمؼٍح سلُ  

 ذاتغ( . 4اٌؼذد ) 1444اٌعشٌذج اٌشعٍّح فً اراس عٕح 
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نما بدأ يراقب نوعية الصياغة، فالصياغة التشريعية يجب أف تتضمف قواعد قانونية  وا 
تفرض التزامات وتمنح حقوقا، أو تتضمف قواعد قانونية قابمة لمتطبيق واضحة فيما 
تفرضو مف التزامات وما تمنحو مف حقوؽ. أما إذا تضمف التشريع تمنيات أو خطط 

ددة فإنو ال يعد مف قبيل التشريعات وبالتالي الحكـ مستقبمية أو تصورات عامة غير مح
 . (1)بعدـ دستورية 

و في قرار لممحكمة االتحادية العميا اخذت بالرقابة عمى الصياغة التشريعية ذكرت فيو 
مف أسباب الحكـ بعدـ الدستورية عمومية النص الوارد في الفقرة المطعوف فييا، ألنيا 

ف وجنس العقارات وممكية العقارات التي تذىب بصياغتيا التشريعية لـ تشخص صن
جميعيا أو جزء منيا إلى الشوارع وتسجل بدوف عوض باسـ البمديات ما دامت واقعة 
في حدودىا البمدية، واف ىذه العمومية في صياغة النص أدت إلى جعل نص الفقرة 

مف  (23( مف قانوف إدارة البمديات يتعارض وأحكاـ المادة )97( مف المادة )1)
الدستور التي منعت مصادرة الممكية الخاصة إلغراض النفع العاـ إال بعوض عادؿ 
وعمى وفق النص اآلتي )أواًل: الممكية الخاصة مصونٌة، ويحق لممالؾ االنتفاع بيا 
واستغالليا والتصرؼ بيا، في حدود القانوف. ثانيًا : ال يجوز نزع الممكية إال ألغراض 

 .(2)عويٍض عادؿ، وينظـ ذلؾ بقانوف(المنفعة العامة مقابل ت
 الفرع الثاني

 رقابة القضاء الدستوري عمى اليقين القانوني
اف مف مبادى اليقيف القانوني سيولة الوصوؿ واىمية قابمية التشريع لإلدراؾ 
وسيولة وصولو يتطمب اف يكوف النص محدد تحديدا كافيا حتى يتمكف اصحاب 

اال اف المنظومة  (3)سير لو مخالف لمدستور المصمحة مف الوقوؼ في وجو أي تف

                                                           
1

س٘ا  تاٌٍغح ، ِعٍح اٌمأْٛ اٌؼاَ، ٚذرشظّٙا ٚذظذ 7115دٍٍِٕٚه سٚعٛ، ٚلائغ االظرٙاد اٌذعرٛسي 

 755، ص  7116اٌؼشتٍح ِعذ (اٌّؤعغح اٌعاِؼٍح ٌٍذساعاخ ٚإٌشش ٚاٌرٛصٌغ( ، 
7
 71/1/7171فً  7114/اذحادٌح/174ِٚٛحذذٙا  11٨لشاس اٌّحىّح االذحادٌح اٌؼٍٍا سلُ  

3 
Decision No 2004-499 DC Treatment of Personal Data of 29 July 

2004.Marie-Pierre Granger: The Preamble(s) of the French constitution: 

Content, status, uses and amendment. 
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التشريعية في العراؽ و ألكثر مف ستيف عاما تعاني مف التضخـ التشريعي وعدـ الجودة 
( ارادة ممكية 67تحتوي القاعدة التشريعية في العراؽ عمى: ) 2819فحتى بداية عاـ 

( قرار لسمطة 127( قرار لمجمس قيادة الثورة )المنحل) و)5147( قانوف و( 7888و)
( قرار 889( نظاـ و)3299( مرسـو و)762( قرار لمجمس الحكـ و)28االئتالؼ و )

 ( نظاـ داخمي. 787( بياف و)6924( تعميمات )4715لمجمس الوزراء و)
ومف التطبيقات القضائية لمرقابة عمى اليقيف القانوني حكـ لممحكمة الدستورية في مصر 

التي يتطمبيا الدستور في القوانيف الجزائية اف تكوف ذكرت فيو (مف القواعد المبدئية 
درجة اليقيف التي تنظـ احكاميا بأعمى مستوياتيا واظير في ىذه القوانيف منيا في أي 

 .(1)تشريعات أخرى(
تطرؽ المجمس الدستوري الى موضوع امكانية الوصوؿ الذي استمده مف ، و في فرنسا

يمة الدستورية إلمكانية الوصوؿ باعتبارىا مف مف الدستور حيث إنو منح الق 34المادة 
( مف إعالف الحقوؽ 16-6-5-4عناصر مبدأ الوضوح الذي يستند إليو في المواد)

الذي ييدؼ إلى "حماية األشخاص" ضد أي تفسير لمقانوف يتعارض مع  1789
مف خالؿ الرجوع إلى السمطات اإلدارية أو السمطات ، الدستور أو ضد خطر التعسف

لوضع القواعد التي أوكميا الدستور إلى القانوف فقط  وقد اعترؼ المجمس ، ئيةالقضا
الدستوري الفرنسي ألوؿ مرة بالقيمة الدستورية المتمثمة في إمكانية الوصوؿ إلى القانوف 

 .(2)16/12/1999بقرار صدر في 
 الفرع الثالث

 رقابة القضاء الدستوري عمى االمن القانوني
نوني ينحدر مف الحق الطبيعي لكل شخص في األماف، اف مبدأ األمف القا 

فمكل شخص في الدولة االستفادة والتمتع بمنظومة قانونية مستقرة غير مختمة تضمف لو 
حماية حقوقو المشروعة، وىو ما أكدتو المادتيف الثانية والسابعة مف اإلعالف الفرنسي 

                                                           
1

لؼائٍح  71ٌغٕح  144فً اٌمؼٍح  7/6/7111حىُ اٌّحىّح اٌذعرٛسٌح اٌؼٍٍا فً ِظش تعٍغح  

 .432-476, ص 14/6/7111، فً 74دعرٛسٌح، ِٕشٛس فً اٌعشٌذج اٌشعٍّح، ع 
7
 71ك ، ص د. ِاصْ ٌٍٍٛ ساػً ، ِظذس عات 
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ف بيف الحقوؽ الطبيعية ، الذي يعتبر األمف م1789لحقوؽ اإلنساف والمواطف لسنة 
لإلنساف وغير القابمة لمتقادـ كالحرية والممكية. فكاف يعتقد أف مف وضع ىذا اإلعالف 
كاف يقصد مف كممة "التفكير في حماية األشخاص واألمواؿ، ولكف الحقيقة أف األمف 

" وىو ما تؤكده المادة الثامنة والعاشرة مف اإلعالف،  suretéيشمل حماية الحقوؽ " 
وقد أشار  la sécurité juridiqu " (1)حماية الحقوؽ تعني بالتأكيد تأميف االستقرار" ف

المجمس الدستوري إلى ىذه المشكمة ولكف ليس في تقرير بل في قرارات قضائية إذ 
أشار المجمس الدستوري الفرنسي إلى واقع أو خطر عدـ االستقرار القانوني في قرار 

(. وبعد urbanismeئية في موضوع المسائل المدنية )متعمق بتعدد المراجعات القضا
ذلؾ بشكل صريح ىذه المرة أشار إلى عدـ االستقرار القانوني إذ عّد عدـ االستقرار 
القانوني يمكف أف ينتج عمى التعقيد المفرط لمقواعد القانونية، في ىذا القرار عّرؼ 

معددًا أسبابو: عدـ  insécurité juridiqueالمجمس الدستوري عدـ االستقرار القانوني 
 .قابميتيا لإلدراؾ وعدـ وضوح النصوص، الشكوؾ حوؿ المعنى المقصود

وقد نصت العديد مف الدساتير الدولية عمى مبدأ األمف القانوني كمبدأ مستقل بذاتو 
ألىميتو البالغة، فقد أكدت المحكمة الدستورية الفدرالية بألمانيا عمى دستورية ىذا المبدأ، 

االعتراؼ بو دوليا مف قبل محكمة العدؿ لممجموعة األوربية في قرارىا لسنة وتـ 
أكدت عمى ضرورة  1918، كما أف المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف منذ 1962

فالسمطة التشريعية قد تاثر عمى االمف  (2)التوقع القانوني كمطمب لألمف القانوني 
ة اذا نزلت مف الحماية لحقوؽ الموطنيف القانوني عند عدـ تنظيميا لمسالة معينة خاص

وحرياتيـ عف الضمانات المقررة ليـ بموجب الدستور او نزلت عف الحدود الدنيا 
قد ألغت المحكمة االتحادية )و (3)لمتطمباتيا المقبولة بوجو عاـ في الدوؿ الديمقراطية 

لحقوؽ المكتسبة العميا الكثير مف قوانيف مجمس قيادة الثورة) المنحل( ولكف لـ تمس با
وقت تشريع القانوف. ىذا األمر ىو تطبيق لمبدأ األماف القانوني واف لـ ينص عميو 

                                                           
1

د.ػثذ اٌحك ٌخزاسي ،ِثذأ األِٓ اٌمأًٛٔ ٚدٚسٖ فً حّاٌح حمٛق اإلٔغاْ ، ِعٍح اٌحمٍمح ، ظاِؼح  

 774، ص  7116،  32أدساس ، اٌعضائش ،ع 
7
 773اٌّظذس اٌغاتك ٔفغٗ ، ص  
3
  164احّذ آٍِ ػاسف ، ِظذس عاتك ، ص  
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بشكل واضح، بالمقابل ألغت قوانيف وعّدت تاريخ إلغائيا ىو تاريخ تشريعيا إي بأثر 
رجعي. ووفقا لقرارات المحكمة إف الحكـ بعدـ دستورية النص التشريعي لمخالفتو 

ورية يكوف عمى وفق األصل بأثر رجعي انتصارًا لممشروعية المشروعية الدست
الدستورية، إال أنو استثناء مف ىذا األصل وتوفيقًا بيف مبدأ المشروعية ومبدأ األماف 
القانوني يجوز لمقاضي تحديد تاريخ آخر لتنفيذ الحكـ بعدـ الدستورية، وذلؾ لعدـ 

كـ حاز قوة األمر المقضي أو المساس بالحقوؽ والمراكز التي تكوف قد استقرت بح
بمضي المدة. كما إف الُمشرع أعطى لألفراد حق الطعف بعدـ دستورية القانوف وذلؾ 
بمعرض نزاع منظور أماـ محكمة الموضوع، وىذا الحق ىو تطبيق صريح لمبدأ األماف 
القانوف إذ إف األفراد ىـ أكثر مف يكونوف بحاجة إلى اإلحساس باألماف مف النصوص 

وىنالؾ موضوع غاية في األىمية ىو أف المحكمة االتحادية ، نونية المخالفة لمدستورالقا
العميا عندما تمارس اختصاصيا في تفسير نصوص الدستور فيي تحيي نص دستوريًا 
غامضًا يشوبو عيب فالمحكمة تدخمت إيجابيًا إلعادة بناء األماف القانوني الذي يريده 

 .(1)الُمشرع(

إف قضاءنا الدستوري يخطو بتفعيل ىذا المبدأ بشكل واضح وقد أصبح ضرورة  
ميمة في المجتمع، ولكف قبل ذلؾ عميو أف يتجنب تضارب االجتيادات القضائية، كما 
عميو التحكـ بتطور االجتياد إذ ال يتراجع عف اجتياد إال بعد دراسة مستفيضة وتحديد 

 .األبعاد التي ستنجـ عف ىذا االجتياد
 الخاتمة

مف خالؿ العرض السابق لموضوع بحثنا والمسائل المتعمقة بو، نخمص إلى النتائج 
 والتوصيات التالية:

 أوال : النتائج 
 اف الصياغة التشريعية ليا اثر واضح و كبير عمى استقرار القواعد القانونية. -1

                                                           
 :اٌذعرٛسي، ِراغ ػٍى اٌشاتؾ االٌىرشًٚٔ ِخٍض ِحّٛد حغٍٓ ، األِاْ اٌمأًٛٔ اِاَ اٌمؼاء . د 1

https://www.researchgate.net/publication/334625521_alaman_alqanwny_ama

m_alqda_aldstwry  (91/9/2129) ذاسٌخ اخش صٌاسج 

https://www.researchgate.net/publication/334625521_alaman_alqanwny_amam_alqda_aldstwry
https://www.researchgate.net/publication/334625521_alaman_alqanwny_amam_alqda_aldstwry
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انقسـ القضاء الدستوري حوؿ مدى خضوع الصياغة التشريعية لرقابتو الى  -2
الثة اتجاىات و فرضت المحكمة االتحادية العميا رقابتيا عمى الصياغة ث

 التشريعية بصورة خجولة. 
كثرت التشريعات وسرعة تغيرىا مف األمور التي تؤدي إلى عدـ االستقرار اف  -3

القانوني ال سيما عندما يترتب عمى ىذه التشريعات حقوقا او تغير في المراكز 
 القانونية لألفراد.

 التوصيات  ثانيا :
االعتناء بالصياغة التشريعية عبر مجمس الدولة والمجاف المختصة لضماف  -1

 خروج النص القانوني واضحا حاكما غير مناقض لما سبقو مف تشريعات.
النص عمى مبدأ االمف القانوني في الوثيقة الدستورية في باب الحقوؽ  -2

ؤدي الى االستقرار والحريات باعتباره احد اىـ حقوؽ االفراد فضال عف كونو ي
 القانوني.

 المصادر
 أٚال: اٌىرة 

داس اٌّطثٛػاخ ، ب ؽ، غاٌح اٌمأْٛ، دساعح فً فٍغفح اٌمأْٛ، أحّذ اتشاٍُ٘ حغٓ -1

  7111اإلعىٕذسٌح، ، اٌعاِؼٍح

 . 7111اٌما٘شج ،، داس إٌٙؼح اٌؼشتٍح ، سفؼد ػٍذ عٍذ ،ِثذأ االِٓ اٌمأًٛٔ -7

 .7111،داس اٌصمافح ،-ٔظشٌح اٌمأْٛ-ٍٔحاٌّذخً ٌٍؼٍَٛ اٌمأٛ، دمحم فشٌذج -3

 شأٍا: اٌشعائً اٌعاِؼٍح 

، ِثذأ االِٓ اٌمأًٛٔ ٚذطثٍماذٗ فً اٌرششٌغ اٌؼشالً )دساعح ِماسٔح(، احّذ آٍِ ػاسف -1

 .7171ظاِؼح وشوٛن ،، أؽشٚحح دورٛساٖ ِمذِح اٌى ِعٍظ وٍٍح اٌمأْٛ ٚاٌؼٍَٛ اٌغٍاعٍح

 شاٌصا : اٌثحٛز ٚاٌّماالخ 

ش اٌضٍ٘شي، لٛاػذ طٍاغح اٌرششٌؼاخ، ِعٍح دساعاخ دعرٛسٌح، ذظذس ػٓ اٌّحىّح أتٛ تى -1

 7114، 3، ع1اٌذعرٛسٌح فً ٍِّىح اٌثحشٌٓ، ِط

خاٌذ ِعٍذ ػثذاٌحٍّذ، د. ػثذاٌخاٌك ػثذاٌحغٍٓ، اٌّٛاءِح تٍٓ اٌٍمٍٓ اٌمأًٛٔ ٚاٌؼذاٌح  -7

 . 7171، 76ع ، اٌرششٌؼٍح، ِعٍح اً٘ اٌثٍد

ِعٍح اٌمأْٛ اٌؼاَ، ٚذرشظّٙا ٚذظذس٘ا  ، 7115االظرٙاد اٌذعرٛسيدٍٍِٕٚه سٚعٛ، ٚلائغ  -3

 7116، تاٌٍغح اٌؼشتٍح ِعذ (اٌّؤعغح اٌعاِؼٍح ٌٍذساعاخ ٚإٌشش ٚاٌرٛصٌغ(

،اٌّؼاٌٍش اٌؼاِح ٌٍظٍاغح  اٌىشٌُ ػثذ حاِذ فاسط إِٓح ،اٌفرالٚي اٌض٘شج ػثذ عالَ -4

 7112، 4اٌرششٌؼٍح )دساعح ِماسٔح(، ِعٍح اٌّحمك اٌحًٍ ٌٍؼٍَٛ اٌمأٍٛٔح ٚاٌغٍاعٍح ،ع

ِعٍح دساعاخ دعرٛسٌح، ذظذس ػٓ ، ػاسي خًٍٍ ِحّٛد ،اٌظٍاغح اٌمأٍٛٔح ػٍُ ٚفٓ -5

 .7113، ع1اٌّحىّح اٌذعرٛسٌح فً ٍِّىح اٌثحشٌٓ، ِط

، ِعٍح اٌحمٍمح، خزاسي ،ِثذأ األِٓ اٌمأًٛٔ ٚدٚسٖ فً حّاٌح حمٛق اإلٔغاْػثذ اٌحك ٌ -6

  7116، 32اٌعضائش ،ع ، ظاِؼح أدساس
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ػثذ اٌّعٍذ غٍّعح: ِثذأ األِٓ اٌمأًٛٔ ٚػشٚسج األِٓ اٌمؼائً، ػشع ِمذَ فً إؽاس  -2

ّعّٛػح إٌذٚج إٌّظّح ِٓ ؽشف اٌٛدادٌح اٌحغٍٕح ٌٍمؼاج تّٕاعثح اٌّؤذّش اٌصاٌس ػشش ٌٍ

 ، 711٨ِاسط  7٨اإلفشٌمٍح ٌالذحاد اٌؼاًٌّ ٌٍمؼاج، اٌذاس اٌثٍؼاء 

، ِرطٍثاخ اٌظٍاغح اٌرششٌؼٍح اٌعٍذج ٚأشش٘ا ػٍى االطالغ اٌمأًٛٔ، ٌٍس وّاي ٔظشاٌٚٓ -٨

ٍِحك خاص تاٌّؤذّش اٌغٕٛي اٌشاتغ  (اٌمأْٛ.. أداج ، ِعٍح وٍٍح اٌمأْٛ اٌىٌٛرٍح اٌؼاٌٍّح

 . 7112، 1،ض7ٌإلطالغ ٚاٌرطٌٛش)،ع

 36ِعٍح اٌثحٛز اٌمأٍٛٔح ٚااللرظادٌح، ع، ِثذأ االِٓ اٌمأًٛٔ، د.دمحم دمحم ػثذاٌٍطٍف -4

،7114 . 
ِاصْ ٌٍٍٛ ساػً ،اٌٍمٍٓ اٌمأًٛٔ ِٓ خالي اٌٛػٛغ ٚعٌٙٛح اٌٛطٛي اٌى اٌمأْٛ ،ِعٍح  -11

. 7114 ، 1ع، اٌؼٍَٛ اٌمأٍٛٔح ،ظاِؼح تغذاد
 

اٌذعرٛسي ػٍى اٌظٍاغح اٌرششٌؼٍح، ِعٍح دساعاخ ِشٚاْ دمحم ِحشٚط، سلاتح اٌمؼاء  -11

دعرٛسٌح ،ٍِحك خاص تاٌّؤذّش اٌغٕٛي اٌشاتغ  (اٌمأْٛ.. أداج ٌإلطالغ 

 .7112، 1،ض7ٚاٌرطٌٛش)،ع

 ساتؼا: اٌمشاساخ اٌمؼائٍح 

لؼائٍح (دعرٛسٌح( ٚاٌظادس فً  1٨ٌغٕح  5٨حىُ اٌّحىّح اٌذعرٛسٌح فً اٌمؼٍح سلُ -1

 14/2/1442( فً 74ج اٌشعٍّح اٌؼذد ( ،ٔشش فً اٌعشٌذ 5/2/1442

ٚ  17/7/1444)دعرٛسٌح (   17ٌغٕح  115حىُ اٌّحىّح اٌذعرٛسٌح فً اٌمؼٍح سلُ  -7

 ذاتغ( . 4اٌؼذد ) 1444إٌّشٛس اٌعشٌذج اٌشعٍّح فً اراس عٕح 

 71ٌغٕح  144فً اٌمؼٍح  7/6/7111حىُ اٌّحىّح اٌذعرٛسٌح اٌؼٍٍا فً ِظش تعٍغح  -3

 .14/6/7111، فً 74شٛس فً اٌعشٌذج اٌشعٍّح، ع لؼائٍح دعرٛسٌح، ِٕ

 71/1/7171فً  7114/اذحادٌح/174ِٚٛحذذٙا  11٨لشاس اٌّحىّح االذحادٌح اٌؼٍٍا سلُ  -4

 خاِغا: اٌّٛالغ االٌىرشٍٚٔح 

األِاْ اٌمأًٛٔ اِاَ اٌمؼاء اٌذعرٛسي، ِراغ ػٍى اٌشاتؾ ، ِخٍض ِحّٛد حغٍٓ -1

 االٌىرشًٚٔ :

https://www.researchgate.net/publication/334625521_alaman_alqanw

ny_amam_alqda_aldstwry 

األِٓ اٌمأًٛٔ ٚذأشٍشٖ ػٍى اعرمشاس اٌّؼاِالخ اٌمأٍٛٔح، ِراغ ػٍى ، ٍٚ٘ة ػثذ اٌٛ٘اب -7

   https://www.droitetentreprise.com/?p=20623اٌشاتؾ االٌىرشًٚٔ : 

 

https://www.droitetentreprise.com/?p=20623

