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 الممخص
الوظيفة غير القضائية تمثؿ احدى ركيزتي االساسية التي اضطمع بيا مجمس      

( لعاـ 41رقـ ) قميـالعراؽ إستنادا لقانوف مجمس شورى اإل –كوردستاف  إقميـشورى في 
بداء االراء  8008 بموجب ىذه الوظيفة يظير المجمس كمستشار القانوني لمدولة وا 

يجاد الحموؿ لما قد يشكؿ  دارةالعامة تنير طريؽ القانونية لإل دارةالقانونية لإل العامة وا 
الصياغة المشروعات و  يسيـ مف جانب االخر في إعدادو  بيف إداراتيا مف المشاكؿ

العامة إذ تفترض ىذه الوظيفة وجود جية تمتمؾ الخبرة  دارةنيف ذات العالقة باإلالقوا
الفنية تتولى و  وجود المؤسسة العمميةإلى  العممية والفنية بأدائيا وظيرت أىمية الحاجة

ابداء المشورة القانونية وتفسيرىا واعداد التشريعات لمدولة في كؿ ما يعترضيا مف 
غـ حداثة تأسيس المجمس الشورى وكثرة القيود  الواردة عمى ر  قميـالمشاكؿ وفي اإل

وظائفو لكف تمارس ىذه المجمس توضيح االحكاـ القانونية لالدارات العامة وابداء الرأي 
 والمشورة القانونية في المسائؿ المعروضة عميو.

 , مجمس الشورى, القضاء, اختصاصإقميـ الكممات المفتاحية:
ABSTRACT 

                              A non-judicial function is one of the basic 

pillars undertaken by the consultative Assembly in the Kurdistan 

Region of Iraq based on the law of the Consultative Assembly 
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No.14 of 2008 under this function shows the Council as a legal 

adviser to the state and give legal opinions illuminate the legal 

way public administration and find solution to what may be 

between the departments. It also contributes to the preparation and 

drafting of laws related to public administration. Moreover, it 

assumes the existence of a frame that possesses scientific and 

technical expertise in its performance .Additionally, the 

importance of such council is the need for a scientific and 

technical institution to provide legal advice and interpretation and 

preparing the legislation of the state in all the problems it faces in 

the region despite the recent establishment of the Consultative 

Assembly and the large restrictions on its functions, but this 

council exercises clarification of the legal provisions of public 

administrations and express opinion and legal advice in the 

matters before it . 

Key words: region, the Shura Council, the judiciary, jurisdiction  

 المقدمة
الوظيفة غير القضائية تمثؿ احدى ركيزتي االساسية التي  التعريف بموضوع البحث:

ؽ استنادَا لقانوف مجمس شورى كوردستاف العرا إقميـإضطمع بيا مجمس شورى في 
بموجب ىذه الوظيفة يظير المجمس كمستشار قانوني  8008( لعاـ 41رقـ ) قميـاإل

يجاد الحموؿ لما قد  دارةلمدولة وابداء اآلراء القانونية تنير طريؽ القانونية لإل العامة وا 
كما يسيـ مف جانب آخر في إعداد وصياغة , يشكؿ بيف إداراتيا مف المشاكؿ

العامة إذ تفترض ىذه الوظيفة وجود جية  دارةروعات القوانيف ذات العالقة باإلمش
 تمتمؾ الخبرة العممية والفنية بأدائيا .

مؤسسة عممية وفنية تتولى إلى  , ظيرت الحاجةكؿ دولةفي  :أهمية موضوع البحث
ما ابداء المشورة القانونية وتفسيرىا واعداد التشريعات وصياغتيا لمدولة في كؿ 

مجمس شورى أو  انشاء مجمس الدولةإلى  يعترضيا مف مشاكؿ, لذلؾ اتجيت الدوؿ
ويكفينا لمتدليؿ , خرى لمقياـ بيذه المياـ الجسيمةأي مؤسسة تحمؿ تسمية أُ أو  الدولة

عمى اىمية مجمس الدولة قوؿ العالمة المرحوـ الدكتور عبد الرزاؽ السنيوري, اذ يقوؿ 
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ستشار القانوني لمدولة في التشريع والفتوى وصائغ التشريعات "... فمجمس الدولة ىو الم
 التي تعدىا الحكومة ومستشار الدولة فيما يعرض ليا مف مشاكؿ قانونية..." .

وكثرة القيود  قميـالعراؽ رغـ حداثة تأسيس مجمس شورى اإل–كوردستاف  إقميـوفي 
قانونية لإلدارات وابداء الواردة عمى وظائفو ,ولكف تمارس المجمس توضيح االحكاـ ال

 الرأي والمشورة القانونية في المسائؿ المعروضة عميو .
, ولكي يتحقؽ ذلؾ قميـاإلتحديد االختصاص االستشاري لمجمس شورى  :اهداف البحث

بآراء ومعالجًا  دارةاظيار أىمية وجود جياز فني يقوـ بامداد اإلإلى  البد لنا أف نسعى
تقديـ الرأي الفني إلى  الفنية, حيث ظيرت مسائؿ تحتاج في مالو عالقة في المسائؿ

المتخصص بشأنيا نتيجة لمتطور العممي والتكنولوجي, فضاًل عف إف تنفيذ القوانيف ال 
لما يشوبيا مف  عمى نحو مادي بؿ يتطمب احيانًا تفسيرًا لنصوصوِ واجالءٍ  يتوقؼ

اليو بصياغة ما اوكؿ  يعترييا مف نقص, فيتولى عادًة الجياز الذي قاـأو  غموض
تحيد القيود التى اوردىا إلى  ذلؾ نيدؼإلى  اضافة, ميمة التفسير واجالء الغموض

عمى ممارسة المجمس لوظيفتو غيىر القضائية وباالخص لموظيفة االستشارية المشرع 
وتتمخص ىذه القيود في منع المجمس مف إبداء الرأي والمشورة القانونية في المسائؿ 

 اماـ القضاء .المطروحة 
 :انطالقا كف الحقائؽ السابقة سنوزع البحث وفقًا لخطة البحث اآلتية :خطة البحث

 اختصاصات المجمس  في مجاؿ التقنيف األوؿالمبحث 
 في مجاؿ التقنيف قميـاختصاصات مجمس شورى اإل األوؿالمطمب  
 اختصاصات مجمس الدولة المقارف  في مجاؿ التقنيفالمطمب الثاني  
  لمبحث الثاني إختصاصات المجمس في إبداء الرأي والمشورة القانونية ) الفتوى (ا

 في إبداء الرأي والمشورة القانونية   قميـاختصاصات مجمس شورى اإل األوؿالمطمب 
 دور مجمس الدولة االمقارف في مجاؿ ابداء الرأي والمشورة القانونيةالمطمب الثاني  

 ائج والتوصيات.وسننيي البحث بجممة مف النت
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 األولالمبحث 
 (في مجال تقنين )صياغة التشريعات إختصاصات المجمس

يعػػػػػد التشػػػػػػريع الوسػػػػػػيمة الرئيسػػػػػػية  فػػػػػػي تحقيػػػػػػؽ االصػػػػػػالح القػػػػػػانوني واالقتصػػػػػػادي 
مػػػػف عموميػػػػة ,لمػػػػا يتصػػػػؼ بػػػػو مػػػػف خصػػػػائص ,والسياسػػػػي فػػػػي اي دولػػػػة مػػػػف الػػػػدوؿ 

انػػػػػػة الصػػػػػػدارة بػػػػػػيف القواعػػػػػػد وتجريػػػػػػد واقترانيػػػػػػا بػػػػػػالجزاءات ومميػػػػػػزات جعمتػػػػػػو يحتػػػػػػؿ مك
 القانونيػػػػػة فػػػػػي تنظػػػػػيـ امػػػػػور المجتمػػػػػع فػػػػػي جوانبػػػػػو كافػػػػػة وتحقيػػػػػؽ االىػػػػػداؼ المنشػػػػػودة

, مػػػػػػػػف ثػػػػػػػػـ وجػػػػػػػػب اف ينػػػػػػػػاؿ العنايػػػػػػػػة الكافيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الجيػػػػػػػػات التػػػػػػػػي تتػػػػػػػػولى وضػػػػػػػػعوو 
واتبػػػػاع ألسػػػػاليب الصػػػػياغة  بأسػػػػموب عممػػػػي وفنػػػػي يػػػػتـ عػػػػف ميػػػػارة واتقػػػػاف,وصػػػػياغتو 

 :ضوع مف خالؿ مطمبيف  االتيتيفسنقـو بدراسة ىذا المو السميمة,
 األولالمطمب 

  في مجال تقنين لقمي اختصاصات مجمس الشورى اإل
العراؽ إختصاصات في إعداد مشروعات –كوردستاف  قميـيباشر مجمس الشورى إل     

أو  الوزارات المختصةأو  بطمب مف مجمس الوزراء ـقميالقوانيف وصياغتيا في اإل
يختص المجمس بتدقيؽ مشروعات القوانيف المعدة و  ,(4) زارةالجيات غير المرتبطة بو 

الجيات غير المرتبطة بوزارة مف حيث الشكؿ أو  الوزاراتأو  مف مجمس الوزراء
 -:عمى النحو اآلتي(8)والموضوع

رئيس أو  المجمس بكتاب موقع مف الوزير المختصإلى  ترسؿ مشروعات القوانيف-4
 (3)ياف أسبابيا الموجبة وجميع األعماؿ التحضيرية. الجية غير المرتبطة بوزارة مع ب

الجيات غير المرتبطة بوزارة في مشروعات القوانيف أو  إستطالع رأي الوزارات-8
درجتو عف مدير عاـ لمغرض الواردة إليو ولو طمب حضور ممثؿ عنيا التقؿ 

 .(1)المذكور

                                                           

 . 2002( ٌعٕح 14وٛزادظراْ زلُ ) ل١ٍُ( اٌفمسج )أٚالٌ( ِٓ لأْٛ ِجٍط شٛزٜ اإل7اٌّاادج ) (1)

 ( اٌفمسج ) شا١ٔاٌ ( ِٓ اٌمأْٛ أػالٖ .7اٌّاادج ) (2)

اد.ِاشْ ١ٌٍٛ زاضٟ، ِجٍط اٌشٛزٜ اٌدٌٚح ذٕظ١ّٗ ٚإخرصاصاذٗ، ِجٍح جاِؼح  (3)

 . 140،ص  2002، 26اٌع١ٍّا١ٔح،اٌؼداد

 . 2002( ٌعٕح 14زلُ ) إل١ٌٍُفمسج ) زاتؼاٌ( ِٓ لأْٛ ِجٍط شٛزٜ ( ا7اٌّاادج ) (4)
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عادة صياغتو عند اإلقتضاء -3 قتراح البدائؿ التي يتولى المجمس دراسة المشروع وا  وا 
يرسؿ نسخة مف و  مجمس الوزراءإلى  يراىا ضرورية ويرفعو مع توصيات المجمس

  .4 الجية غير المرتبطة بوزارةأو  الوزارةإلى  المشروع والتوجييات
ضػػػػػػػػػنا مػػػػػػػػػف النصػػػػػػػػػوص التشػػػػػػػػػريعية, نبػػػػػػػػػيف مفيػػػػػػػػػـو اعػػػػػػػػػداد وبنػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػى ماعر 
( متكػػػػػػوف مػػػػػػف كممتػػػػػػيف  تشػػػػػػريعيةاف مصػػػػػػطمح )الصػػػػػػياغة الالمشػػػػػػروعات وصػػػػػػياغتيا,

يػػػػػػػة مشػػػػػػػتقة مػػػػػػػف الفعػػػػػػػؿ والصػػػػػػػياغة فػػػػػػػي المغػػػػػػػة العرب ,"التشػػػػػػػريعية"و" الصػػػػػػػياغةىمػػػػػػػا "
" وصػػػػاغ الشػػػػيء "ىيػػػػأه عمػػػػى مثػػػػاؿ مسػػػػتقيـ " وصػػػػاغ الكممػػػػة " بناىػػػػا الثالثػػػػي " صػػػػاغ

االصػػػػؿ ويقػػػػاؿ أو  مػػػػف كممػػػػة اخػػػػرى عمػػػػى ىيػػػػأة مخصوصػػػػة " والصػػػػيغة " ىػػػػي النػػػػوع
 .8عمييا " صيغة االمر " اي ىيئتو التي ُبني  

والصػػػػػػػياغة فػػػػػػػي المغػػػػػػػة ىػػػػػػػي الييئػػػػػػػة الحاصػػػػػػػمة مػػػػػػػف ترتيػػػػػػػب الحػػػػػػػروؼ سػػػػػػػكناتيا 
امػػػػػػػػا مػػػػػػػػف ,ىػػػػػػػػي العبػػػػػػػػارة المركػػػػػػػػزة التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػمح باسػػػػػػػػتنتاج المناقشػػػػػػػػة أو  وحركاتيػػػػػػػػا

الوسػػػػػػػيمة التػػػػػػػي يجػػػػػػػري أو  االصػػػػػػػطالح فيػػػػػػػراد بالصػػػػػػػياغة عمػػػػػػػى وجػػػػػػػو العمػػػػػػػـو االداة
الحيػػػػز الخػػػػارجي اي انيػػػػا إلػػػػى  بمقتضػػػػاىا نقػػػػؿ التفكيػػػػر القػػػػانوني مػػػػف الحيػػػػز الػػػػداخمي

االداة التػػػػػػػػي يػػػػػػػػتـ طبقػػػػػػػػا ليػػػػػػػػا التعبيػػػػػػػػر عػػػػػػػػف فكػػػػػػػػرة كامنػػػػػػػػة لتصػػػػػػػػبح بفضػػػػػػػػؿ عنصػػػػػػػػر 
ىكػػػػذا فػػػػأف الصػػػػياغة الجيػػػػدة و  الصػػػػياغة حقيقػػػػة اجتماعيػػػػة يػػػػتـ التعامػػػػؿ عمػػػػى اساسػػػػيا

لمػػػػػنص التشػػػػػريعي تسػػػػػاىـ فػػػػػي تقػػػػػديـ الحػػػػػؿ االفضػػػػػؿ لمفػػػػػرض الػػػػػذي تعالجػػػػػو القاعػػػػػدة 
يع فػػػػػي المغػػػػػة الالتينيػػػػػة يعبػػػػػر عنػػػػػو بمصػػػػػطمح مػػػػػف امػػػػػا التشػػػػػر , 38القانونيػػػػػة التشػػػػػريعية

امػػػػػػػػا اصػػػػػػػػطالحا , 1" ومعنػػػػػػػػاه الوضػػػػػػػػعيLatum"و " ومعنػػػػػػػػاه القػػػػػػػػانوفLexمقطعػػػػػػػػيف "
" عمػػػػػػػى كػػػػػػػؿ قاعػػػػػػػدة عامػػػػػػػة مجػػػػػػػردة تسػػػػػػػنيا  Legislationفتطمػػػػػػػؽ عبػػػػػػػارة التشػػػػػػػريع "

السػػػػػمطات المختصػػػػػة بالدولػػػػػة وقػػػػػد يطمػػػػػؽ  لفػػػػػظ التشػػػػػريع عمػػػػػى عمميػػػػػة سػػػػػف القواعػػػػػد 

                                                           

 . 2002( ٌعٕح 14زلُ ) إل١ٍُ( اٌفمسج ) خاِعاٌ( ِٓ لأْٛ ِجٍط شٛزٜ 7اٌّاادج ) 1

 . 522،ص1272، اداز اٌىراب اٌٍثٕأٟ ،األٚيِؼجُ اٌٛظ١ظ _اٌجصء  2

 .22،ص1272طثؼح اٌجاِؼح ،تغدااد ،،ِ األٚيِاٌه ادٚ٘اْ اٌحعٓ ،اٌّدخً ٌدزاظح اٌمأْٛ ،اٌجصء  3

ازاء اٌفمٗ ٚاحىاَ اٌمضاء ،اٌىراب ٚ اد. ِحّد حعاَ ٌطفٟ،اٌّدخً ٌدزاظح اٌمأْٛ فٟ ضٛء 4

 .25،ص1227_1226،ٔظس٠ح اٌمأْٛ،اٌطثؼح اٌصاٌصح،اٌما٘سج ،األٚي
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ولكػػػػػي يكػػػػػوف الػػػػػنص التشػػػػػريعي سػػػػػميمًا مػػػػػف الناحيػػػػػة القانونيػػػػػة , 4االقانونيػػػػػة فػػػػػي ذاتيػػػػػ
 ومصػػػػػػػاغًا بدقػػػػػػػةٍ , ومتسػػػػػػػقًا مػػػػػػػع احكػػػػػػػاـ الدسػػػػػػػتور النافػػػػػػػذ والقػػػػػػػوانيف السػػػػػػػارية المفعػػػػػػػوؿ

التػػػػدقيؽ مػػػػف خػػػػالؿ لجػػػػاف و  وضػػػػوح فػػػػال بػػػػد مػػػػف  مػػػػروره عبػػػػر محطػػػػات مػػػػف الفحػػػػصو 
عنػػػػػػد اعػػػػػػداد  قانونيػػػػػػة تتمتػػػػػػع بخبػػػػػػرة جيػػػػػػدة فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ الميػػػػػػارات التحميميػػػػػػة والكتابيػػػػػػة

يعتبػػػػػر التشػػػػػريع لحػػػػػيف صػػػػػيرورِتو نافػػػػػذًا بعػػػػػدة مراحػػػػػؿ واجػػػػػراءات , 8الػػػػػنص التشػػػػػريعي
 .واحدى ىذِه المراحؿ ىي مرحمة االعداد والصياغة 

اىػػػػػـ مرحمػػػػػة مػػػػػف مراحػػػػػؿ التشػػػػػريع  مرحمػػػػػة االعػػػػػداد والصػػػػػياغة فكممػػػػػا كػػػػػاف  اف و 
 نفػػػػػػاده, بعػػػػػػد العمػػػػػػؿ دقيقػػػػػػًا ومتقنػػػػػػًا فػػػػػػي ىػػػػػػذِه المرحمػػػػػػة, كممػػػػػػا اصػػػػػػبح تفسػػػػػػير التشػػػػػػريع

وشػػػػػػػػموليتو  حاطتػػػػػػػػومػػػػػػػػف المشػػػػػػػػاكؿ اال القميػػػػػػػػؿ, نظػػػػػػػػرًا ال يثيػػػػػػػػر وتطبيقػػػػػػػػو ميسػػػػػػػػورًا, ال
فػػػػػػػػي اسػػػػػػػػتخداـ  وانضػػػػػػػباطولمموضػػػػػػػوعات التػػػػػػػػي تناوليػػػػػػػػا بػػػػػػػالتنظيـ والتحديػػػػػػػػد ولدقتػػػػػػػػِو 

 النصػػػػػػوص كافيػػػػػػة, وقػػػػػػد تبػػػػػػيف أف اسػػػػػػباب عػػػػػػدـ كفايػػػػػػة النصػػػػػػوص تعػػػػػػود فػػػػػػي االعػػػػػػـ
تطػػػػػور الوقػػػػػائع التػػػػػي إلػػػػػى  كػػػػػذلؾعػػػػػدـ االنتبػػػػػاه عنػػػػػد صػػػػػياغة الػػػػػنص و إلػػػػػى  ,الغالػػػػػب

ويسػػػػػػتيدؼ المشػػػػػػرع تالفػػػػػػي قصػػػػػػور التشػػػػػػريع , 3يسػػػػػػتيدؼ الػػػػػػنص القػػػػػػانوني تنظيميػػػػػػا
الصػػػػياغة المرنػػػػة لمػػػػواد القػػػػانوف إلػػػػى  مػػػػدى مػػػػا, عنػػػػد لجوئػػػػوإلػػػػى  عػػػػف ادراؾ العدالػػػػة

وتػػػػػرؾ مجػػػػػػاؿ االجتيػػػػػػاد مفتوحػػػػػػًا لمقاضػػػػػػي فػػػػػي اسػػػػػػتخالص المعنػػػػػػى لػػػػػػدواعي التطػػػػػػور 
دارؾ القصػػػػور عػػػػف طريػػػػؽ مػػػػا يتمتػػػػع بػػػػو القاضػػػػي كمػػػػا يػػػػتـ تػػػػ, ومقتضػػػػيات الظػػػػروؼ

يتػػػػػوخى بيػػػػػػا روح أو  لتشػػػػػريعمػػػػػف سػػػػػمطة فػػػػػي تفسػػػػػير القػػػػػانوف بتحػػػػػري الحكمػػػػػة مػػػػػف ا
قواعػػػػػػػد يجػػػػػػػب ال وحػػػػػػػدد الػػػػػػػدكتور عبػػػػػػػدالرزاؽ السػػػػػػػنيوري مجمػػػػػػػوعو مػػػػػػػف, 1االنصػػػػػػػاؼ

 -:عمى المشرع مراعاتيا عند صياغة التشريع
 التشريع موجزًا. أسموبتكوف  أفيجب -4

                                                           

ػ١ٍٛج ِصطفٝ فرح اٌثاب ،اصٛي ظٓ ٚص١اغح ٚذفع١س اٌرشس٠ؼاخ،ادزاظح فم١ٙح ػ١ٍّح ِمازٔح  1

 . 21، ص2007ٝ، األٌٚ،اٌما٘سج ،اٌطثؼح 

 .141، ص 1274اٌمأْٛ، االظىٕدز٠ح، ِٕشأٖ اٌّؼازف، إٌٝ  اد. حعٓ و١سج، اٌّدخً 2

 70،ص 2010،األٚياد. ػصّاْ ظٍّاْ غ١الْ، اصٛي اٌص١اغح اٌرشس٠ؼ١ح، اٌّجٍح اٌثسٌّا١ٔح ،اٌؼداد  3

ٚٚظائً اادزاوٙا، ِجٍح اٌؼٍَٛ اٌما١ٔٛٔح  ِفِٙٛٙا ِٕٚصٌرٙا –اد.ػثد اٌثالٟ اٌثىسٞ، ِثاادئ اٌؼداٌح  4

 60، ص 1224ٚاٌع١اظ١ح، جاِؼح تغدااد ،ػداد خاص 
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كمػا يقػوؿ )منتسػكيو( ,يجػب اف  أي إنيػاكوف التعابير مطمقة وغير نسػبية يجب اف ت-8
 ذاتيا عند الناس جميعًا . األفكارتشير 

 رض والتصور.فالواقعي والحقيقي  متجنبة ال باألمر .يجب اف تتعمؽ النصوص3
اذا اقتضػت الضػرورة  والشػروط اال االسػتثناءات والقيػود.يجب اف تخمو النصوص مػف 1

 ذلؾ.
 راؾ.دور ألنيا وضعت ألجؿ الناس متوسطي االلغتكوف النصوص عميقة ا أال.5
خالفػػػات ال إلػػػى  , ذكػػػر العمػػػؿ, الف ذكرىػػػا يػػػؤدياإلمكػػػاف. اف تتفػػػادى القػػػوانيف, قػػػدر 6

 طائؿ مف ورائيا, واذا ذكر مسوغ لسف النص فيجب اف يكوف حقيقيًا.
غايػة معمومػة, كمػا إلػى  . يجب التفكير برويػة, عنػد وضػع القػوانيف, ويجػب اف تيػدؼ7

 وشيء عظيـ مف الطير وفوؽ ذلؾ يجب أال اإلخالصيجب اف تنطوي عمى شيء مف 
 .4األشياءتكوف مخالفة لطبيعة 

 المطمب الثاني 
 اختصاصات مجمس الدولة المقارن  في مجال التقنين

المعدؿ  4979لسنة  65وبعد استحداث مجمس شورى الدولة بقانوف رقـ في العراؽ و    
, اعػػداد وصػػياغة مشػػروعات التشػػريعات بطمػػب مػػف التقنػػيفس المجمػػس  فػػي مجػػاؿ يمػػار 

 الجية ذات العالقة, وكذلؾ ابداء الػرأي فػي المشػروعات التشػريعات المعػدة مػف الػوزارات
الجيات غير المرتبطة بوزارة, حيث ال يمارس المجمػس عػادة, ميمػة اعػداد وصػياغة أو 

عمػػى اف تقػػوـ ىػػذِه  جيػػة غيػػر مرتبطػة بػػوزارة ذلػػؾأو  التشػريعات اال اذا طمبػػت اليػػِو وزارة
أو  راء الػػػوزاراتآد المجمػػػس بػػػػأسس التشػػػريع المطمػػػوب مػػػع جميػػػع  اولياتػػػِو و يػػػتزو بالجيػػة 

الجيػػػات ذات العالقػػػة حيػػػث يفتػػػرض انيػػػا اعػػػرؼ مػػػف غيرىػػػا بالغايػػػات التػػػي يسػػػتيدفيا 
يػػؽ العممػػي لمتشػػريع المشػػرع والصػػؽ بالمشػػاكؿ المعينػػة بالحػػؿ وبػػالفراغ الػػذي اظيػػرُه التطب

النافػػػذ لػػػذلؾ الػػػـز القػػػانوف الجيػػػات التػػػي تطمػػػب مػػػف المجمػػػس اعػػػداد وصػػػياغة مشػػػروع 
أو  راء الػوزاراتآيات و األولالتشريع اف يزود المجمس بػأسس التشريع المطموب مع جميع 

                                                           

زأٞ اد. اٌعٕٙٛزٞ فٟ ذث٠ٛة اٌرم١ٕٓ ٚزاد فٟ وٍّح االظراذ ض١اء ش١د خطاب، ِجٍح اٌمضاء  1

 .26( ،ص26)تغدااد(اٌؼداد اٌصاٌس اٌعٕح )
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يقوـ المجمس شورى الدولة بدوره ميػـ, فػي مجػاؿ إعػداد القػوانيف , 4الجيات ذات العالقة
مراجعػػػة مشػػػروعات القػػػوانيف واألنظمػػػة التػػػي تقػػػـو بوعػػػدادىا وزارات الدولػػػة أو  واألنظمػػػة

, ونصػت المػادة )الخامسػة ( 8وبػذلؾ يضػمف وحػدة الصػياغة القانونيػة, وىيئاتيا المختمفة
(  406المعدلة بقانوف رقػـ )  4979( لسنة  65مػػػػف قانوف مجمس شورى الدولة رقـ ) 

عمػػى اختصاصػػات مجمػػس , وف مجمػػس شػػورى الدولػػة,التعػػديؿ الثػػاني لقػػان 4989لسػػنة 
فػي فػي العػراؽ يمارس مجمس  شورى الدولة الشورى الدولة في العراؽ في مجاؿ التقنيف 

 -:مجاؿ التقنيف
الجيات غير المرتبطة أو  صياغة مشروعات التشريعات المتعمقة بالوزاراتأوآل/ إعداد و 

لمجية غير المرتبطة بوزارة ,بعد  الرئيس األعمىأو  بوزارة بطمب مف الوزير المختص
أو  آراء الوزاراتو  أف يرفؽ بيا ما يتضمف أسس التشريع المطموب مع جميع أولياتو

 الجيات ذات العالقة .
الجيات غير المرتبطة أو  ثانيٌا / تدقيؽ جميع مشروعات التشريعات المعدة مف الوزارات

  -:بوزارة مف حيث الشكؿ والموضوع عمى النحو األتي
إلى  الجية غير المرتبطة بوزارة بورساؿ مشروع التشريعأو  تمتـز الوزارة المختصة-4

 .رأييا فيو قبؿ عرضو عمى المجمس الجيات ذات العالقة لبيافأو  الوزارة
الرئيس أو  المجمس بكتاب موقع مف الوزير المختصإلى  يرسؿ مشروع التشريع -8

ذات , الجياتأو  بابو الموجبة وآراء الوزاراتاألعمى لمجية غير المرتبطة بوزارة مع أس
ديواف الرئاسة مباشرة إلى  العالقة مشفوعٌا بجميع األعماؿ التحضيرية ,واليجوز رفعو

 .في األحواؿ التي ينسبيا الديوافإال
وتوحيد أسس الصياغة التشريعية وتوحيد 8/ األسياـ في ضماف وحدة التشريع ثالثاٌ 

 ونية .المصطمحات والتعابير القان

                                                           

اٌثحٛز اٌما١ٔٛٔح، تغدااد، اٌؼداد اٌصآِ اٌّع١سج ٚاالٔجاش، ِسوص  -اد. ِٕرز اٌشاٚٞ ،ٚشازج اٌؼدي  1

 .112، ص1224ػشس، 

ِٗ، فاٌؼًّ ٠جة اْ  2 ٚاٌّمصٛاد ترٛح١د اٌرشس٠ؼاخ ٘ٛ االذفاق ػٍٝ ِعرٜٛ ٚاحد ٌىً لأْٛ ٚذشس٠ؼ

٠ىْٛ ِٕصثاً ػٍٝ ذحم١ك ٔمظ االٌرماء ت١ٓ اٌرشس٠ؼاخ ٚوٍّا ذحمك ٔمظ االٌرماء ت١ٓ اٌمٛا١ٔٓ ذحممد 

 ّاخطٛج ٔحٛ اٌرٛح١د ت١ٕٙ
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ديواف الرئاسة إلى  رابعٌا / تقدـ ىيئة الرئاسة في المجمس كؿ ستة أشير وكمما رأت ذلؾ
الغموض أو  البحوث مف نقص في التشريع القائـأو  يرتو  األحكاـظمتضمنٌا ما أ اً تقرير 
مجاوزة تمؾ أو  ,دارةحاالت إساءة إستعماؿ السمطة مف رأيو جية مف جيات اإلأو  فيو

 يا .تطالجيات لسم
مجمػػػػػػػػس شػػػػػػػػورى الدولػػػػػػػػة العراقػػػػػػػػي الجيػػػػػػػػة المختصػػػػػػػػة بتػػػػػػػػدقيؽ مسػػػػػػػػودات  يعػػػػػػػػدو 

القػػػػػػػوانيف المقترحػػػػػػػة فػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ فيػػػػػػػو يضػػػػػػػمف تػػػػػػػدقيؽ مشػػػػػػػروعات التشػػػػػػػريعات بمػػػػػػػا 
يجعػػػػػؿ منيػػػػػا سػػػػػيمة الجمػػػػػؿ واضػػػػػحة  بأسػػػػػموبصػػػػػياغتيا  يضػػػػػمف كماليػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ

دالػػػػػػػة عإلػػػػػػى  التطبيػػػػػػؽ بعيػػػػػػدة عػػػػػػػف االجتيػػػػػػاد والتأويػػػػػػؿ اضػػػػػػافةإلػػػػػػى  المعػػػػػػاني قريبػػػػػػة
النصػػػػوص الوضػػػػعية, يفتػػػػرض بيػػػػا  الػػػػنص ليشػػػػمؿ اكبػػػػر فئػػػػة ممكنػػػػة مػػػػف النػػػػاس الف

العدالػػػػػة, عمػػػػػى الػػػػػرغـ مػػػػػف اف قػػػػػانوف مجمػػػػػس إلػػػػػى  اف تكػػػػػوف مجػػػػػردة وعادلػػػػػة وقريبػػػػػة
شػػػػػػورى الدولػػػػػػة يمػػػػػػـز الػػػػػػوزارات والجيػػػػػػات غيػػػػػػر المرتبطػػػػػػة بػػػػػػوزارة بعػػػػػػرض مشػػػػػػروعات 

الشػػػػػػػػػكؿ  التشػػػػػػػػػريعات التػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػدىا عمػػػػػػػػػى المجمػػػػػػػػػس لغػػػػػػػػػرض تػػػػػػػػػدقيقيا مػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػث
 .4والموضوع

حيث يمارس مجمس شورى ىذا االختصاص بموجب قانوف مجمس شورى الدولة رقـ 
المعدؿ المادة الخامسة الفقرة الثانية منُو حيث تنص عمى اف يمارس  4979لسنة  65

( تدقيؽ جميع مشروعات التشريعات المعدة مف 8))....) التقنيفالمجمس في مجاؿ 
 لمرتبطة بوزارة مف حيث الشكؿ والموضوع.الجيات غير اأو  الوزارات

اجيػػػػػػػػزة متخصصػػػػػػػػة لتػػػػػػػػولي ميػػػػػػػػاـ اعػػػػػػػػداد  فوقػػػػػػػػد وجػػػػػػػػدت فػػػػػػػػي القػػػػػػػػانوف المقػػػػػػػػار 
غيػػػػػرُه. ففػػػػػي فرنسػػػػػا أو  سػػػػػواء تمثمػػػػػت تمػػػػػؾ االجيػػػػػزة بمجمػػػػػس الدولػػػػػةتػػػػػدقيقيا و  التشػػػػػريع

اعػػػػػػادة تػػػػػػػأسيسُو فػػػػػػي ممارسػػػػػػة الوظيفػػػػػػة أو  يشػػػػػػترؾ مجمػػػػػػس الدولػػػػػػة منػػػػػػذ أوؿ تػػػػػػػأسيسوُ 
( 58فقػػػػػد نصػػػػػت المػػػػػادة ), 8الالئحػػػػػيأو  ث اختصاصػػػػػِو التشػػػػػريعيالتشػػػػػريعية مػػػػػف حيػػػػػ

)عمػػػػػػػى انػػػػػػػُو يكمػػػػػػػػؼ  4799/شػػػػػػػباط/88مػػػػػػػف دسػػػػػػػتور السػػػػػػػنة الثامنػػػػػػػة الصػػػػػػػػادر فػػػػػػػي 
                                                           

-12،ص 2002، األٚياد.غاشٞ اتسا١ُ٘ اٌجٕاتٟ، وٍّح ذسح١ث١ح، ِجٍح اٌرشس٠غ ٚاٌمضاء، اٌؼداد  1

13. 

اد.ػثد اٌسحّٓ اال٠ٛتٟ، اٌمضاء االادازٞ حاضسُٖ ِٚعرمثٍُٗ )ادزاظح ِمازٔح(، اداز ِطاتغ اٌشؼة،  2

 .120، ص 1265
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مجمػػػػػػػس الدولػػػػػػػة, تحػػػػػػػت اشػػػػػػػراؼ القناصػػػػػػػؿ, بصػػػػػػػياغة مشػػػػػػػروعات القػػػػػػػوانيف ولػػػػػػػوائح 
( منػػػػػػُو عمػػػػػػى اف )يكػػػػػػوف اعضػػػػػػاء مجمػػػػػػس 53العامػػػػػػة.......( ونصػػػػػػت المػػػػػػادة) دارةاإل

الييئػػػػػة التشػػػػػريعية( وتػػػػػـ تجاىػػػػػؿ  ـيف دائمػػػػػًا بالتحػػػػػدث باسػػػػػـ الحكومػػػػػة امػػػػػاالدولػػػػػة مكمفػػػػػ
الدسػػػػػػػتور  باسػػػػػػػتثناءمجمػػػػػػػس الدولػػػػػػػة بصػػػػػػػفة عامػػػػػػػة مػػػػػػػف جانػػػػػػػب الدسػػػػػػػاتير المتعاقبػػػػػػػة 

( مػػػػػػف 50فػػػػػػػ)المادة  ( وىػػػػػػو اسػػػػػػتثناء بػػػػػارز,4858/كػػػػػػانوف الثػػػػػاني/41الصػػػػػادر فػػػػػػي )
مجمػػػػس  دسػػػػتور السػػػػنة الثامنػػػػة مػػػػع بعػػػػض االختالفػػػػات حيػػػػث نصػػػػت عمػػػػى اف )يكػػػػوف

العامػػػػػػػة تحػػػػػػػت اشػػػػػػػراؼ  دارةالدولػػػػػػػة مكمفػػػػػػػًا بصػػػػػػػياغة مشػػػػػػػروعات القػػػػػػػوانيف ولػػػػػػػوائح اإل
 .4رئيس الجميورية, الذي يكوف لُو وحدُه حؽ االقتراح في المجاؿ التشريعي(

( االختصػػػػػػاص لمجمػػػػػػس 4958/األوؿ/تشػػػػػػريف 1ومػػػػػػنح الدسػػػػػػتور الصػػػػػػادر فػػػػػػي )
ـ ومشػػػػػروعات االوامػػػػػر الػػػػػرأي فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بػػػػػبعض مشػػػػػروعات المراسػػػػػي إلبػػػػػداءالدولػػػػػة 

.وىػػػػػػذِه النصػػػػػػوص انمػػػػػػا ىػػػػػػي اقػػػػػػرار دسػػػػػػتوري لمجمػػػػػػس الدولػػػػػػة 8ومشػػػػػػروعات القػػػػػػوانيف
  اختصاصًا جديدًا لممجمس.  حفيي لـ تمن

ويقصػػػػػػػد بالصػػػػػػػياغة وضػػػػػػػع مشػػػػػػػروعات القػػػػػػػوانيف والمراسػػػػػػػيـ والمػػػػػػػوائح والقػػػػػػػرارات  
غػػػػرض مجمػػػػس الدولػػػػة فػػػػي الصػػػػيغة القانونيػػػػة التػػػػي تجعميػػػػا مؤديػػػػة لمإلػػػػى  والتػػػػي تحػػػػاؿ

 .3الحكـ عمى مالءمتياأو  المقصود منيا مف دوف اف تعرض لموضوعيا
حيػػػػػػػث يمػػػػػػػارس القسػػػػػػػـ االداري فػػػػػػػي مجمػػػػػػػس الدولػػػػػػػة الفرنسػػػػػػػي وظيفػػػػػػػة صػػػػػػػياغة 
مشػػػػػػػروعات القػػػػػػػوانيف والمراسػػػػػػػيـ الجميوريػػػػػػػة التػػػػػػػي ليػػػػػػػا قػػػػػػػوة القػػػػػػػانوف طبقػػػػػػػًا لمدسػػػػػػػتور 

ة حيػػػػػػػػث اف واالنظمػػػػػػػة اليامػػػػػػػػة وايضػػػػػػػػًا صػػػػػػػياغة المػػػػػػػػوائح االداريػػػػػػػػة الميمػػػػػػػة واالنظمػػػػػػػػ
, 1البرلمػػػػػػػػافإلػػػػػػػػى  وظيفػػػػػػػػة الصػػػػػػػػياغة لمشػػػػػػػػروعات القػػػػػػػػوانيف المحالػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الحكومػػػػػػػػة

                                                           

 .2011ٝ، ٌثٕاْ، األٌٚاٌطثؼح اد.ػصّد ػثد اٌّج١دتىس،ِجٍط اٌدٌٚح، اداز اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١سٚخ ، 1

 . 1252( ِٓ ادظرٛز فسٔعا 32، 32، 37اٌّاادج) 2

 .122ص  -ِصدز ظاتك  -اد.ػثد اٌسحّٓ اال٠ٛتٟ  3

ٚػٍٟ  107،ص1222،ػّاْ، اداز ٚائً ٌٍٕشس ، 1اد.اػااد ػٍٟ ِحّٛاد اٌم١عٟ، اٌمضاء االادازٞ، ط 4

 .26ص 2011ظؼد ػّساْ ،اٌمضاء االادازٞ اٌؼسالٟ اٌّمازْ، تغدااد، 
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ويشػػػػػػارؾ مجمػػػػػػس الدولػػػػػػة وظيفػػػػػػة االقتػػػػػػراح الحكػػػػػػومي لمقػػػػػػوانيف عنػػػػػػدما يبػػػػػػدي اقتػػػػػػراح 
 .4عندما يقوـ بػأجراء الدراساتأو  التعديالت في تقريرُه السنوي

ة المصػػػػػػري وفػػػػػػي مصػػػػػػر وردت فػػػػػػي المػػػػػػذكرة االيضػػػػػػاحية لقػػػػػػانوف مجمػػػػػػس الدولػػػػػػ
ودور , نع التشػػػػػػػػريعات التػػػػػػػػي تعػػػػػػػػدىا الحكومػػػػػػػػةالنافػػػػػػػػذ اف مجمػػػػػػػػس الدولػػػػػػػػة ىػػػػػػػػو صػػػػػػػػا

( مػػػػػف قػػػػػانوف 63مجمػػػػػس الدولػػػػػة المصػػػػػري فػػػػػي العمميػػػػػة التشػػػػػريعية قػػػػػد حػػػػػدد بالمػػػػػادة )
حيػػػػػث يمػػػػػارس مجمػػػػػس الدولػػػػػة اعػػػػػداد التشػػػػػريعات وفقػػػػػًا لممػػػػػادة ,لنافػػػػػذمجمػػػػػس الدولػػػػػة ا

اف تعيػػػػػد اليػػػػػػِو  ...ويجػػػػػوز ليػػػػػاالقػػػػػانوف حيػػػػػث تػػػػػنص المػػػػػادة عمى..)).... مػػػػػفاعػػػػػاله 
المصػػػػػػػػمحة المعنيػػػػػػػػة ذات الشػػػػػػػػأف بالقػػػػػػػػانوف اف أو  فػػػػػػػػاف لمػػػػػػػػوزارة, ىػػػػػػػػذِه التشػػػػػػػػريعات((

وبالتػػػػالي فػػػػاف , 8مشػػػػروعات القػػػػوانيف بوعػػػػدادقسػػػػـ التشػػػػريع بمجمػػػػس الدولػػػػة إلػػػػى  تعيػػػػد
قسػػػػـ التشػػػػريع اعػػػػداد المشػػػػروع اال اف ذلػػػػؾ يقتضػػػػي إلػػػػى  لمجيػػػػة المختصػػػػة اف تطمػػػػب

ت نظػػػػػر القسػػػػػـ البيانػػػػػات التػػػػػي تكػػػػػوف المحتػػػػػوى الموضػػػػػوعي ضػػػػػرورة اف توضػػػػػع تحػػػػػ
لممشػػػػروع ومػػػػا تسػػػػتيدفُو الجيػػػػة صػػػػاحبو الشػػػػأف مػػػػف المشػػػػروع ومػػػػا ترغػػػػب فػػػػي وضػػػػعِو 

ؿ طبقػػػػًا ك  حيػػػػث يضػػػػـ مجمػػػػس الدولػػػػة قسػػػػـ التشػػػػريع الػػػػذي ُشػػػػ, 3مػػػػف احكػػػػاـ موضػػػػوعية
مػػػػػػػػف قػػػػػػػػانوف مجمػػػػػػػػس الدولػػػػػػػػة, ويتػػػػػػػػولى ىػػػػػػػػذا القسػػػػػػػػـ اعػػػػػػػػداد مشػػػػػػػػروعات  68لممػػػػػػػػادة 
ذات الصػػػػػػػفة التشػػػػػػػريعية كمػػػػػػػا يتػػػػػػػولى ميمػػػػػػػة الصػػػػػػػياغة  توالقػػػػػػػراراوالمػػػػػػػوائح  القػػػػػػػوانيف
المجمػػػػػػس لتػػػػػولي ميمػػػػػػة الصػػػػػياغة التشػػػػػػريعية إلػػػػػى  ممزمػػػػػة بػػػػػػالرجوع دارةواإل القانونيػػػػػة.

 .1وىذا ما ذىبت إليو محكمة القضاء اإلداري في مصر
 المبحث الثاني

 ى (إختصاصات المجمس في إبداء الرأي والمشورة القانونية ) الفتو 
كوردسػػػتاف  كغيػػػره مػػف مجػػػالس الدولػػػة فػػي فرنسػػػا ومصػػػر  قمػػيـالشػػػورى إليػػؤدي مجمػػػس 

الػػػرأي وتقػػػديـ المشػػػورة القانونيػػػة لمجيػػػات اإلداريػػػة التػػػي  دورًا ميمػػػًا وىػػػو إبػػػداء والعػػػراؽ,
حيػػث يعػػد دور المجمػػس فػػي إبػػداء الػػرأي ضػػروري لحسػػف سػػير العمػػؿ اإلداري , تطمبيػػا

                                                           

 . 22ص -اد.ػصّد ػثد اٌح١ّد تىس، ِجٍط اٌدٌٚح، ِصدز ظاتك  1

  . 63ػ١ٍٛج ِصطفٝ فرح اٌثاب، ِصدز ظاتك، ص 2

 .177ػ١ٍٛج ِصطفٝ فرح اٌثاب، اٌّصدز اٌعاتك، ص 3
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تكوف مجرد آراء استشارية غير ممزمة لمجيػة  تعدو أف ال وتنظيمُو .ولكف ىذه االستشارة
سػندرس ىػذا الموضػوع مػف خػالؿ مطمبػيف   سػوؼ نتناولػووىػذا مػا , اإلدارية التػي تطمبيػا

 االتيتيف:
 األولالمطمب 

 في إبداء الرأي والمشورة القانونية   لقمي اختصاصات مجمس شورى اإل
فػػػػػػػي , القانونيػػػػػػػة )اإلفتػػػػػػػاء(وظيفػػػػػػػة المشػػػػػػػورة  قمػػػػػػػيـيمػػػػػػػارس مجمػػػػػػػس شػػػػػػػورى اإل    

القانونيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي  بوصػػػػػػػػدار الفتػػػػػػػػاوى المسػػػػػػػػائؿ التػػػػػػػػي تعرضػػػػػػػػيا عميػػػػػػػػو الجيػػػػػػػػات العميػػػػػػػػا
إبػػػػداء  العامػػػػة العاممػػػػة فػػػػي الدولػػػػة اإلدارات المسػػػػائؿ والموضػػػػوعات التػػػػي تطمبيػػػػا منػػػػو

أف تطمػػػػػػػب التفسػػػػػػػير القػػػػػػػانوني  العامػػػػػػػة دارةكمػػػػػػػا تسػػػػػػػتطيع اإل, الػػػػػػػرأي القػػػػػػػانوني فييػػػػػػػا
 فػػػػي حالػػػػة إبيػػػػاـ ,أو  مػػػػا قػػػػد يحتويػػػػو مػػػػف غمػػػػوضلوضػػػػيح, تأو  نػػػػص أليالصػػػػحيح 

إذا كػػػػػػاف الػػػػػػنص القػػػػػػانوني فػػػػػػي األصػػػػػػؿ أف يكػػػػػػوف واضػػػػػػح الداللػػػػػػة عمػػػػػػى المرادفػػػػػػة وال 
لتعيػػػػػيف المػػػػػراد منػػػػػو ألف   إجيػػػػػادإلػػػػػى  وال يحتػػػػػاج المفسػػػػػر هيحتمػػػػػؿ الداللػػػػػة عمػػػػػى غيػػػػػر 

 . 4في تبيينو اإلجيادالمشرع وضح ما قصده وعيف ما أراد وكفى المفسر عناء 
ولكف قد ترد بعض النصوص القانونية عمى خالؼ األصؿ حيث يوجد فييا نوع مف 

يوجد فييا أو  الغموضأو  إزالة ىذا الخفاءإلى  الغموض ويحتاج مف يطبقياأو  الخفاء
ترجيح أحد المعاني وتعييف إلى  احتماؿ لمداللة عمى أكثر مف معنى ويحتاج مف يطبقيا

نماوقت محدد في طمب رأي مجمس شورى الدولة ب دارة. وال تتقيد اإل8المراد  يتوقؼ وا 
ذلؾ عمى متطمبات سير العمؿ اإلداري وتحقيؽ الصالح العاـ عف طريؽ إيجاد حموؿ 

ودور , والالئحية عمى نحو سميـ تصادفيا مف مشكالت وتطبيؽ النصوص القانونية لما
ئؿ التي تعرضيا القانونية فانو يبدي المشورة في المسا المجمس في مجاؿ المشورة

بشأف القضايا  قميـو ىناؾ عدد كبير مف قرارات وفتاوي مجمس شورى اإل3الجيات العميا

                                                           

 .2ِحّد اٌشماز، ِفَٙٛ اٌرفع١س ٚأٔٛاػٗ، ِجٍح اٌفمٗ ٚاٌمأْٛ، اٌطثؼح االٌىرس١ٔٚح، ص 1

، اٌعٕح اٌحااد٠ح األٚيإٌصٛص اٌما١ٔٛٔح ٚذأ٠ٍٚٙا، ِجٍح اٌّحاِاج، اٌؼداد  ػثد اٌٛ٘اب خالف، ذغ١١س 2

 .3،ص  1250ٚاٌصالشْٛ ،

 . 2002( ٌعٕح 14وٛزادظراْ زلُ ) ل١ٍُ(ِٓ لأْٛ ِجٍط شٛزٜ اإل2اٌّاادج ) 3
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ويمكف اجماؿ اختصاص , 4المعروض عمييا عمى الرغـ السنوات القميمة مف عمره
 -:المجمس في مجاؿ الفتوى فيما يأتي

وبيف الجيات غير بينيا أو  إبداء الرأي في المسائؿ المختمؼ عمييا بيف الوزارات -4
 . 8المجمس ويكوف رأيو ممزمٌا لياإلى  المرتبطة بوزارة إذا أحتكـ أطراؼ القضية

الجيات غير المرتبطة أو  توضيح األحكاـ القانوية بناءٌا عمى طمب إحدى الوزارات -8
 . 3بوزارة

بداء  -3 لوزير العدؿ أف يحيؿ عمى مجمس القضايا التي يرتأي إحالتيا عميو لدراستيا وا 
 .1أي فيياالر 
الجية غير أو  أنو يجوز لغير الوزير المختصإلى  ومف الضروري أف نشير     

 قميـ. وىذا ما أكد عميو مجمس شورى اإل5المرتبط بوزارة عرض القضايا عمى المجمس
إمتناع المجمس في إبداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا إلى  إضافة, 6في فتاويو

                                                           

ترأز٠خ  1/2002،ٚفرٜٛ آخس ػداد  24/1/2011ترأز٠خ  3/2002ػٍٝ ظث١ً اٌّصاي ػداد اٌفرٜٛ  1

 ل١ٍُ،اٌفرٜٛ إٌّشٛزج فٟ ِثاادئ اٌما١ٔٛٔح ٌمسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط شٛزٜ اإل31،ص  22/2/2011

 .2011اٌؼساق ٌؼاَ –وٛزادظراْ 

 . 2002(ٌعٕح 14وٛزادظراْ زلُ ) ل١ٍُ( اٌفمسج ) أٚالٌ( ِٓ لأْٛ ِجٍط شٛزٜ اإل2اٌّاادج ) 2

( 2اٌّاادج )إٌٝ  ٕااداٌ ( اٌفمسج ) شا١ٔاٌ( ِٓ لأْٛ أػالٖ، ٕٚ٘ان فرٜٛ اٌّجٍط شٛزٜ إظر2اٌّاادج ) 3

،إٌّشٛز فٟ اٌّثاادئ اٌما١ٔٛٔح فٟ 35،ص  24/1/2011ترأز٠خ  5/2002اٌفمسج ) شا١ٔاٌ( تؼداد 

 . 2011اٌؼساق ٌؼاَ –وٛزادظراْ    ل١ٍُاٌمسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط شٛزٜ اإل

 .2002( ٌعٕح 14زلُ ) ل١ٍُ( ِٓ لأْٛ ِجٍط شٛزٜ اإل11اٌّاادج ) 4

 ( ِٓ لأْٛ أػالٖ.( اٌفمسج )أٚال10اٌّاادج ) 5

( فٟ  2472وٛزادظراْ إتداء اٌسأٞ تىراتٙا اٌّسلُ ) إل١ٍُح١س طٍثٗ ٚشازج اإلػّاز ٚاإلظىاْ فٟ  6

،ٚطٍة اٌسأٞ ِمدَ ِٓ لثً ٚو١ً اٌٛش٠س اٌّروٛز ،ٚاحىاَ ل١ٍُ( ِٓ ِجٍعشٛزٜ اإل 30/12/2002)

ح اٌّخرصح تطٍة اٌسأٞ ٚػٍٝ حدادخ اٌجٙ ل١ٍُ( اٌفمسج )أٚال( ِٓ لأْٛ ِجٍط شٛزٜ اإل10اٌّاادج )

٘را األظاض إِرٕغ اٌّجٍط ػٓ إتداء اٌسأٞ فٟ اٌّٛضٛع ألْ ِمدَ طٍة اٌسأٞ ِٓ لثً اٌشخصٟ ١ٌط 

(  ٚإٌّشٛز فٟ لسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط 24/1/2011( فٟ )6/2002ٌٗ اٌحك (، ِصً اٌفرٜٛ اٌّسلُ )

 ل١ٍُاٚٞ آخس ٌّجٍط شٛزٜ اإل،ٕٚ٘ان فر36،ص  2011 -اٌؼساق ٌؼاَ –وٛزادظراْ  ل١ٍُاٌشٛزٜ اإل

)ال٠ٍّه ِد٠س اٌؼاَ  :( ٚاٌرٟ ٔصد فٟ اٌّثداء اٌمأٟٛٔ تأ24/1/2011ٗٔ(ترأز٠خ ) 7/2010تؼداد )

 ل١ٍُ( ،إٌّشٛز فٟ لسازاخ ٚفراٚٞ  ِجٍط شٛزٜ اإلل١ٍُػسض اٌمضا٠ا ػٍٝ اٌّجٍط شٛزٜ اإل

 . 46، ص 2011وٛزادظراْ اٌؼساق ٌؼاَ 
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,وتـ تأكيد عمييا في عدة  4والتي ليا المرجع القانوني لمطعف ,المعروضة عمى القضاء
 . 8مف قراراتيا وفتاواىا في ىذا المجاؿ

ىنالػػؾ جممػػة مػػف الشػػروط لالستشػػارة امػػاـ مجمػػس شػػورى الدولػػة فػػي حالػػة ابػػداء الػػرأي 
والمشػورة القانونيػة مػػف ناحيػة, وشػروط فػػي حالػة الصػياغة التشػػريعية مػف ناحيػة اخػػرى. 

الػػرئيس االعمػى لمجيػة غيػػر أو  قػػانوف بانػو اليجػوز لغيػػر الػوزير المخػتصحيػث اشػار ال
المرتبطة بوزارة عرض القضايا عمى المجمس, كمػا وبػيف قػانوف مجمػس الشػورى المعػدؿ 

( منو بأنو يمتنع المجمس عف ابػداء الػرأي والمشػورة 40( مف المادة )8النافذ في الفقرة )
 قضاء وفي القرارات التي ليا مرجع لمطعف.القانونية في القضايا المعروضة عمى ال

ولغػػرض ضػػماف صػػحة الػػرأي االستشػػاري البػػد مػػف تػػوافر مجموعػػة مػػف القواعػػد العامػػة 
التي تنطـ سير العمؿ داخؿ االجيزة االستشارية, ابتداء مف دعػوة اعضػائيا لالجتمػاع, 

ومػا يػتـ  وتقيد الجياز االستشاري بجدوؿ االعمػاؿ, وتحديػد النصػاب النعقػاد االجتمػاع,
خػػالؿ االجتمػػاع مػػف مػػداوالت وتبػػادؿ اآلراء, وانتيػػاء بػػوجراء التصػػويت الختيػػار الػػرأي 

 السمطة االدارية المستشيرة, حتى تتمكف مف أخذ قرارىا النيائي.    إلى  الذي سيقدـ
كغيرىا مف  قميـويجدر بالذكر تتعدد انواع االستشارة التي تقدميا مجمس شورى اإل

انيا تتعدد بتعدد مجاالت النشاط االستشاري, حيث تتنوع االستشارة  مجالس الدولة, اذ
)االستشارة القانونية, واالستشارة االدارية, واالستشارة إلى  مف حيث موضوعيا وتقسـ

الفنية(, اما مف حيث إلزاميتيا فقد تكوف االستشارة الزامية اذا ما كانت السمطة االدارية 
االستشارية عند عزميا اتخاذ قرار معيف, وقد تكوف  دارةممتزمة قانونًا بأخذ رأي اإل

االستشارة اختيارية عندما ال تكوف السمطة االدارية ممتزمة بأخذ رأي جية ادارية معينة 
                                                           

 . 2002( ٌعٕح 14وٛزادظراْ زلُ ) ل١ُٔ١ٍاٌ( ِٓ لأْٛ ِجٍط شٛزٜ اإل( اٌفمسج )شا10اٌّاادج ) 1

 إل١ٍُ( ،لساز ِٕشٛز ِٓ لسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط اٌشٛزٜ  22/2/2011(فٟ )2002/ 4لساز زلُ ) 2

 . 34، ص  2011اٌىٛزادظراْ ٌؼاَ 

 إل١ٍُ،لساز ِٕشٛز فٟ لسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط اٌشٛزٜ  4/2011/ 12( فٟ 14/2011لساز زلُ )

 .62،ص  2011وٛزادظراْ اٌؼساق ٌؼاَ 

 إل١ٍُ، لساز ِٕشٛز فٟ لسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط اٌشٛزٜ  25/5/2011( فٟ  12/2011لساز زلُ )

 .77، ص 2011وٛزادظراْ اٌؼساق ٌؼاَ 

 إل١ٍُ، لساز ِٕشٛز فٟ لسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط اٌشٛزٜ  10/10/2011( فٟ 44/2011لساز زلُ )

 .25 ، ص2011وٛزادظراْ اٌؼساق ٌؼاَ 
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االستشارة بمحض ارادتيا, وتدعيمًا لقرارىا, إلى  عند اتخاذىا قرارًا معينًا, وانما تمجأ
بالرأي المقدـ إلييا إال اذا قرر القانوف  -امة كقاعدة ع -وىذه السمطة االدارية ال تمتـز 

 .4التزاميا بو, ويطمؽ عمى ىذا النوع مف االستشارة تسمية " االستشارة المقيدة "
 المطمب الثاني

 دور مجمس الدولة االمقارن في مجال ابداء الرأي والمشورة القانونية
دولة في فرنسا يمارس مجمس  شورى الدولة في العراؽ وغيرىا مف المجالس ال  

ومصر, إختصاصاتيا في مجاؿ إبداء الرأي والمشورة القانونية لمجيات اإلدارية التي 
والتقؿ أىميتو في ىذا المجاؿ عف دور المجمس في مجاؿ التقنيف بؿ يعد , تطمبيا

( مف قانوف رقـ 6وقد بينت المادة ),8ضروريٌا لحسف سير العمؿ اإلداري وتنظيمو
( لسنة 65لتعديؿ الثاني لقانوف مجمس الشورى الدولة رقـ ),ا 4989( لسنة  406)

 -:,إختصاصاتيا في ىذا المجاؿ عمى النحو اآلتي 4979
 إبداء الرأي والمشورة القانونية في المسائؿ التي تعرضيا عميو الجيات العميا . –أوأٌل 
داء الرأي والمشورة القانونية في األتفاقيات والمعاىدات الدولية قبؿ عقدىا إب -ثانياٌ 

 أواألنضماـ إلييا.
بينيا أو  ,إبداء الرأي والمشورة القانونية في المسائؿ المختمؼ عمييا بيف الوزارات -ثالثاٌ 

المجمس ويكوف رأي إلى  المرتبطةبوزارة إذا إحتكـ أطراؼ القضية وبيف الجيات غير
 مس ممزمٌا ليا .المج
الجيات أو  إبداء الرأي والمشورة القانونية إذا حصؿ تردد لدى إحدى الوزارات -رابعاٌ 

غير المرتبطة بوزارة عمى أف تشفع برأي الدائرة القانونية فييا ,مع تحديد النقاط 
عرضيا عمى المجمس ويكوف إلى  المطموب إبداء الرأي بشأنيا واألسباب التي دعت

 الجية طالبة الرأي .أو  لموزارة رأيو ممزماٌ 

                                                           

– 1224، اداز اٌّطثٛػاخ اٌجاِؼ١ح، االظىٕدز٠ح ،1اد. ِاجد زاغة اٌحٍٛ، اٌمضاء االادازٞ، ط 1

اد. ِحعٓ خ١ًٍ، اٌمضاء االادازٞ اٌٍثٕأٟ، ادزاظح ِمازٔٗ، اداز إٌٙضح اٌؼست١ح، ت١سٚخ ٚ 74ص

 26، ص1222،

 ،٠2010ح،،جاِؼح ِعرٕصس3اد.ٔج١ة خٍف أحّد ٚاد.ِحّد ػٍٟ جٛااد واظُ،اٌمضاء اإلادازٞ، ط 2

 .25ص
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أو  توضيح األحكاـ القانونية عند اإلستضاح عنيا مف قبؿ إحدى الوزارات -خامساٌ 
 .4الجيات غير المرتبطة  بوزارة

الجية أو  تطمب فييا الوزارة, ىناؾ عدد قرارات وفتاوي لمجمس شورى الدولة  
ف قانوف مجمس شورى الدولة رقـ المادة السادسة مإلى  المختصة رأي المجمس باألستناد

ولوزير العدؿ أف يحيؿ عمى المجمس القضايا التي يرتئي  ,8المعدؿ 4979( لسنة 65) 
بداء الرأي فييا و أ أف يكمؼ عضواً أو  ,إحالتيا عميو أكثر مف أعضائو بدراستيا وا 

عدادمشروعات التشريعات في المسائؿ التي يحيميا, حيث أف مجمس شورى الدولة  أوا 
 .3( مػػػػػػػػف قانوف مجمس شورى الدولة 9نص المادة )إلى  ى بعدد مف قراراتو إستناداٌ قض

ويمتنع مجمس شورى الدولة في العراؽ ,عف إبداء الرأي والمشورة القانونية في      
,وفي   1القضايا المعروضة عمى القضاء وفي القرارات التي ليا مرجع قانوني لمطعف

                                                           

( 65( اٌفمسج ) أٚألٌ ،شا١ٔاٌ ، شاٌصاٌ ،زاتؼاٌ ٚخاِعاٌ ( ِٓ لأْٛ ِجٍط اٌشٛزٜ اٌدٌٚح زلُ )6اٌّاادج ) 1

 اٌّؼدي 1272ٌعٕح 

اٌمساز   22/3/2002(  ترأز٠خ  017/2002( ، زلُ اٌمساز ) 1( فمسج ) 6اٌّاادج زلُ ) إٌٝ  إظرٕااداٌ  2

 .72، ص  2002ٍط اٌشٛزٜ ٌؼاَ ِٕشٛز فٟ ِجّٛػح لسازاخ ٚفراٚٞ ِج

اٌمساز ِٕشٛز فٟ  10/7/2011( ترأز٠خ 74/2011( ٚلساز زلُ )2( فمسج )6اٌّاادج )إٌٝ  إظرٕااداٌ  - 

 .166، ص  2011ِجّٛػح  لسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط   اٌشٛزٜ ٌؼاَ 

ٛز فٟ اٌمساز ِٕش 31/12/2007( ترأز٠خ 23/2007( ٚلساز زلُ )3( فمسج )6اٌّاادج )إٌٝ  إظرٕااداٌ  - 

 .252، ص  2007ِجّٛػح  لسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط  اٌشٛزٜ ٌؼاَ 

اٌمساز ِٕشٛز فٟ  16/12/2007( ترأز٠خ  23/2007( ٚلساززلُ )4( فمسج)6اٌّاادج )إٌٝ  إظرٕااداٌ -

 .236،  ص2007ِجّٛػح  لسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط  اٌشٛزٜ ٌؼاَ 

ّٛػح لسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط  اٌمساز ِٕشٛز فٟ ِج 11/3/2002( ترأز٠خ 32/2002ٚلساز زلُ )-

 .117،  ص 2002اٌشٛزٜ ٌؼاَ ٌؼاَ 

( اٌمساز ِٕشٛز فٟ ِجّٛػح لسازاخ ٚفراٚٞ 15/4/2002ت١أز٠خ ) 2 42/2002ٚلساز آخس زلُ )-

 .125، ص2002ِجٍط  اٌشٛزٜ اٌدٌٚح  ٌؼاَ

 ( اٌمساز ِٕشٛز فٟ ِجّٛػح لسازاخ ٚفراٚٞ 10/7/2011(ترأز٠خ ) 75/2011ٚلساز آخس زلُ )-

 .167، ص 2011ِجٍط اٌشٛزٜ اٌدٌٚح ٌؼاَ 

(لساز ِٕشٛز ِجّٛػح 27/7/2011(فٟ )72/2011لساز ِجٍط اٌّسلُ ) :ػٍٝ ظث١ً اٌّصاي 3

 لسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط 

لساز ( 22/1/2002( ترأز٠خ )3/2002ٚلساز زلُ ) .171، ص2011اٌشٛزٜ اٌدٌٚح ٌؼاَ     

. ٚلساز آخس زلُ 35،ص 2002ٌٚح ٌؼاَ ِٕشٛز ِجّٛػح لسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط اٌشٛزٜ اٌد

اٌشٛزٜ اٌدٌٚح ( لساز ِٕشٛز ِجّٛػح لسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط 10/7/2007( ترأز٠خ )53/2007)

 .164،ص2002ٌؼاَ 

 اٌّؼدي . 1272( ٌعٕح 65( ِٓ لأْٛ ِجٍط اٌشٛزٜ اٌدٌٚح زلُ )2اٌّاادج ) 4
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بي وزارة العدؿ الدعوى أماـ مجمس األنضباط العاـ ,ويطمب قضية حيث قاـ أحد منتسي
عادة رواتبو المحجوزة وفطمب وزير العدؿ إستناداً إلى  فييا إلغاء قرار إحالتو  التقاعد وا 

بداء المشورة 9المادة )إلى  ( مف قانوف مجمس شورى الدولة مف المجمس بياف الرأي وا 
إمتنع عف إبداء الرأي في القضية , ولةالقانونية في القضية ,إال أف مجمس شورى الد

 . 4( مف قانوف المذكور8المادة )إلى  إستناداً 
مجموعػػػػػة كبيػػػػػرة مػػػػػف فيػػػػػو توجػػػػػد حيػػػػػث , فرنسػػػػػاإلػػػػػى  وفػػػػػي سػػػػػبيؿ المقارنػػػػػة نشػػػػػير

عمػػػػػى المسػػػػػتوى الالمركػػػػػزي أو  األجيػػػػػزة االستشػػػػػارية, سػػػػػواء عمػػػػػى المسػػػػػتوى المركػػػػػزي
دد نػػػػػص القػػػػػانوف المنشػػػػػ  لكػػػػػؿ ويختمػػػػػؼ النظػػػػػاـ القػػػػػانوني لكػػػػػؿ منيػػػػػا عػػػػػف غيػػػػػره فيحػػػػػ

فنيػػػػة ويحػػػػدد نظػػػػاـ اجتماعيػػػػا أو  لجنػػػػة إداريػػػػةأو  مجمسػػػػاً ومػػػػا إذا كػػػػاف , منيػػػػا شػػػػكميا
 وتشكيميا.

, فعمػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػتوى المركػػػػػػػػػزي يوجػػػػػػػػػد مجمػػػػػػػػػس الدولػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي قسػػػػػػػػػمِو االستشػػػػػػػػػاري
والمجمػػػػػػػس األعمػػػػػػػى لموظيفػػػػػػػة العامػػػػػػػة لمدولػػػػػػػة, , والمجمػػػػػػػس االقتصػػػػػػػادي واالجتمػػػػػػػاعي

والمجػػػػػاف , الوظيفػػػػػة العامػػػػػة لمدولػػػػػة إطػػػػػارتمثيػػػػػؿ المتعػػػػػادؿ فػػػػػي والمجػػػػػاف الفنيػػػػػة ذات ال
اإلداريػػػػػػػة ذات التمثيػػػػػػػؿ المتعػػػػػػػادؿ فػػػػػػػي إطػػػػػػػار نفػػػػػػػس الوظيفػػػػػػػة, أمػػػػػػػا عمػػػػػػػى المسػػػػػػػتوى 

يػػػػػة ومثيمػػػػػو فػػػػػي الوظيفػػػػػة قميمالالمركػػػػػزي فيوجػػػػػد المجمػػػػػس األعمػػػػػى لموظيفػػػػػة العامػػػػػة اإل
والمجػػػػػػػػػػاف وىنالػػػػػػػػػػؾ المجػػػػػػػػػػاف الفنيػػػػػػػػػػة ذات التمثيػػػػػػػػػػؿ المتعػػػػػػػػػػادؿ , االستشػػػػػػػػػػفائية العامػػػػػػػػػػة
حيػػػػػػػث يػػػػػػػؤدي , 8ذات التمثيػػػػػػػؿ المتعػػػػػػػادؿ فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ىػػػػػػػاتيف الػػػػػػػوظيفتيف اإلداريػػػػػػػة

عمػػػػػى المسػػػػػتوى ً ىامػػػػػا استشػػػػػارياً مجمػػػػػس الدولػػػػػة الفرنسػػػػػي فػػػػػي قسػػػػػمو االستشػػػػػاري دورا 
جانػػػػػػػب األجيػػػػػػػزة االستشػػػػػػػارية التػػػػػػػي  إلػػػػػػػى السػػػػػػػمطات المركزيػػػػػػػة وذلػػػػػػػؾ إزاءالمركػػػػػػػزي 

باإلشػػػػػػػارة  أف مجمػػػػػػس الدولػػػػػػػة  ويجػػػػػػدر, ة الوظيفػػػػػػػة العامػػػػػػة لمدولػػػػػػػ إطػػػػػػارتتمثػػػػػػؿ فػػػػػػػي 
كييئػػػػػػة إستشػػػػػػػارية عػػػػػػد إحتػػػػػػػراـ االختصػػػػػػاص اإلستشػػػػػػػاري لمجمػػػػػػس الدولػػػػػػػة , الفرنسػػػػػػي

                                                           

ح لسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط مساز ِٕشٛز ِجّٛػ( ا22/2/2002ٌ( فٟ )33/2002لساز اٌّسلُ ) 1

 ِٚا ١ٍ٠ٙا . 102،ص2002اٌشٛزٜ اٌدٌٚح ٌؼاَ 

مساز ِٕشٛز ِجّٛػح لسازاخ ٚفراٚٞ ِجٍط اٌ (30/12/2002( فٟ )144/2002ٚلساز زلُ )

 ِٚا١ٍ٠ٙا. 366( ،ص 2002اٌشٛزٜ اٌدٌٚح ٌؼاَ )

 .343اد. حّدٞ أتٛ إٌٛز اٌع١د ػ٠ٛط، ِصدز ظاتك، ص  2
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عنصػػػػػرًا ميمػػػػػًا فػػػػػي الشػػػػػرعية الخارجيػػػػػة لمعمػػػػػؿ اإلداري بحيػػػػػث يػػػػػؤدي  دارةمػػػػػف قبػػػػػؿ اإل
وىػػػػػذا يعنػػػػػي أف اإلختصاصػػػػػات اإلستشػػػػػارية فػػػػػي , إبطػػػػػاؿ العمػػػػػؿ اإلداريإلػػػػػى  إىمالػػػػػو

ة ولكػػػف فػػػي مصػػػػر ال تتمتػػػع بيػػػذا النػػػوع مػػػف الحمايػػػة بػػػػؿ فرنسػػػا تتمتػػػع بحمايػػػة خاصػػػ
ال شػػػػػػػػػػؾ أف اإلختصاصػػػػػػػػػػات و  ,4يضػػػػػػػػػػفي عمييػػػػػػػػػػا القضػػػػػػػػػػاء اإلداري حمايػػػػػػػػػػة عاديػػػػػػػػػػة

االستشػػػػػارية التػػػػػي يتوالىػػػػػا القسػػػػػـ اإلداري فػػػػػي مجمػػػػػس الدولػػػػػة والمحػػػػػاكـ اإلداريػػػػػة فػػػػػي 
صػػػػػػياغة أو  نطػػػػػػاؽ إختصاصػػػػػػاتيا سػػػػػػواء أكػػػػػػاف فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ إبػػػػػػداء الػػػػػػرأي اإلستشػػػػػػاري

تعطػػػػػػػي لقضػػػػػػػاة مجمػػػػػػػس الدولػػػػػػػة الخبػػػػػػػرة والقػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى حػػػػػػػؿ المنازعػػػػػػػات   , اتالتشػػػػػػػريع
 . 8اإلدارية

 4978( لسنة 17إف قانوف مجمس الدولة المصري رقـ ), وفي جميورية المصر   
ضائي وقسـ التشريع وقسـ جاء فيو أف المجمس يتكوف مف ثالثة اقساـ "القسـ الق

,ويتضمف قسـ الفتوى إدارات 3السابقيف ,حيث إف قسـ الفتوى مستقؿ عف القسميفالفتوى"
يتضمف لجانٌا لمفتوى تتكوف مف رؤساء إدارات و  المختمفة دارةتخصصية لجيات اإل

والتعد فتاوي 1الفتوى ذات اإلختصاصات المتجانسة والجمعية لقسمي الفتوى والتشريع
نما ىأو  أحكاـ قضائية ممزمةأو  مجمس الدولة قرارات إدارية ي آراء قابمة لمطعف وا 

 .5إستشارية لجيات إدارية
ويقوـ مجمس الدولة المصري بأبداء الرأي في المسائؿ التي يطمب فييا مف قبؿ    

,وال يجوز ألية 6رئاسة الجميورية ورئاسة مجمس الوزراء ومف الوزارات والييئات العامة
دًا بؿ تجيز عقأو  تقبؿأو  أف تبـر, مصمحة مف مصالح الدولةأو  ىيئة عامةأو  وزارة

 .7بمراجعة العقود التي تبرميا وزارات الدولة وىيئاتيا , يختص مجمس الدولة

                                                           

 ِٚا ١ٍ٠ٙا . 346ْ ، لأْٛ اٌمضاء اإلادازٞ ، ِصدز ظاتك ، ص اد. حع١ٓ ػصّاْ ِحّد ػصّا 1

 . 133اد. ِحّد زفؼد ػثداٌٛ٘اب، اٌمضاء اإلادازٞ، ِصدز ظاتك ، ص  2

 . 112، ص 2002، اداز اٌصمافح، ػّاْ ،1، ط1اد.ظاٌُ تٓ زاشد اٌؼٍٛٞ، اٌمضاء اإلادازٞ، ض 3

 . 171ص  2004ظىٕدز٠ح اد. ِاجد زاغة اٌحٍٛ، اٌمضاء اإلادازٞ، ِٕشأج اٌّؼازف، اال 4

 اد.ِاجد زاغة اٌحٍٛ، اٌمضاء اإلادازٞ ،اٌّصدز اٌعاتك ،  ٔفط اٌصحفح . 5

 152،ص 2005اد.ِحّد فؤااد ػثداٌثاظظ، اٌمضاء اإلادازٞ،اداز اٌجاِؼح اٌجد٠دج ٌٍٕشس،األظىٕدز٠ح ، 6

ّد اد. ػص :، ٔمالً ػٓ 345/ 2/ 47، اٌٍّف زلُ  1277/ 3/11( ترأز٠خ 732اٌفرٜٛ زلُ ) 7

 ِٚا ١ٍ٠ٙا 122، ص 2010ػثداٌّج١د تىس ، ِجٍط اٌدٌٚح، اداز اٌصمافح، ػّاْ، 
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والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تختص بوبداء الرأي مسببًا في المسائؿ    
  -:4والموضوعات االتية 

 التي تحاؿ, المسائؿ الدولية والدستورية والتشريعية وغيرىا مف المسائؿ القانونية - أ
مف أو  مف رئيس الييئة التشريعيةأو  الييا بسبب أىميتيا مف رئيس الجميورية

 مف أحد الوزراء أومف رئيس مجمس الدولة .أو  رئيس مجمس الوزراء
المسائؿ ترى فييا إحدى المجاف قسـ الفتوى رأيًا يخالؼ فتوى صدرت مف لجنة  - ب

 مف الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .أو  أخرى
 مسائؿ التي ترى إحدى المجاف قسـ الفتوى إحالتيا إلييا ألىميتيا .ال - ت
أو  بيف الييئات العامةأو  بيف المصالح العامةأو  المنازعات التي تنشأ بيف الوزارات - ث

بيف ىذه الجيات بعضيا مع أو  بيف الييئات المحميةأو  بيف المؤسسات العامة
 بعض ويكوف رأي الجمعية ممزما لمجانبيف .

ذلؾ فوف مراجعة مشروعات القوانيف والقرارات الجميورية الالئحية إلى  فةإضا  - ج
والموائح التي يرى قسـ تشريع إحالتيا الييا ألىميتيا تدخؿ ضمف اختصاص 

 الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع . 

                                                           

، ص 1222، اداز إٌٙضح اٌؼست١ح، اٌما٘سج، 1اد. ظؼااد اٌشسلاٚٞ ، اٌٛج١ص فٟ اٌمضاء االادازٞ، ض1

اد. ػثدهللا طٍثح ، ٚ .23.  ٚاد. ِصطفٝ أتٛ ش٠د فّٟٙ ، اٌمضاء االادازٞ ، ِصدز ظاتك ، ص  132

 .ِٚا ١ٍ٠ٙا 6،  ص 1223-1222، ِٕشٛزاخ جاِؼح ادِشك، تدْٚ ِىاْ إٌشس، 2الادازٞ، ضاٌمأْٛ ا
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 الخاتمة
ويقصد العراؽ  وظيفة )التقنيف( –كوردستاف  قميـأناط المشرع في مجمس الشورى إل -4

فييا الصياغة التشريعية, وىو يمارس نوعيف مف المياـ في مجاؿ ىذه الوظيفة, 
إعداد مشاريع التشريعات وصياغتيا, ويتـ بذلؾ بناء عمى  -اوال  -فالمجمس يتولى 

الرئيس األعمى لمجية غير المرتبطة بوزارة, كما انو يتولى أو  طمب مف الوزير المختص
تشريعات, ويتولى المجمس في ىذه الحالة تدقيؽ مشاريع تدقيؽ مشاريع ال -ثانيا  -

الجيات غير المرتبطة بوزارة, فضاًل عف دور أو  التشريعات المعدة مف الوزارات
المجمس في مجاؿ األسياـ في ضماف وحدة التشريع وتوحيد ُأسس التشريعية وتوحيد 

 المصطمحات والتعابير القانونية.
انونية لمدولة, تمثؿ وظيفة ذات طبيعة تخصيصية أناطيا اف ابداء الرأي والمشورة الق-8

القانوف بالجية المعدة ليذا الغرض وىي مجمس الدولة, وىو انعكاس لمتنظيـ االداري 
الصحيح الذي تتبعو معظـ الدوؿ وتحرص عمى تكريسو لما يمثؿ مف وحدة في الرأي 

 في جممة مف الضوابط.  والمشورة لمدولة, وبذلؾ يكفؿ القانوف ليذا الرأي حسف ادائو
يتولى مجمس توضيح االحكاـ القانونية لالدارات بيدؼ تفسيرىا وتحديد نطاؽ  -1

 سريانيا ,كما يقوـ بابداء الرأي في المسائؿ المعروضة اليو مف الجيات العميا.
اف الوظيفة االستشارية عمى االغمب تنصب عمى المشروعية دوف المالئمة ,لكف  -5

وتقـو المجمس عمى المراقبة عمى التشريع , المالحظاتىذا ال يمنع مف ابداء 
 المعروض عميو قد راعى تدرج القوانيف.

 التوصيات
وضع النصوص ممزمة حتى تكوف إلى  نرى مف ضروري إتجاه المشرع -4

تكوف جميع االراء و  االدارات بما ينتيي إليو المجمس في مجاؿ إبداء الرأي
 سبة لمصياغة مشروعات القوانيف .ممزمة لالدارات مختمفة وىذا أيضا بالن

إعطاء المستشاريف المساعديف حؽ  قميـمف ضروري إتجاه المشرع في اإل -8
 التصويت وىذا يوفر فاعمية أكثر في اعماؿ مجمس الشورى .
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عمى المشرع إعطاء الوالية العامة لممجمس الشورى في ابداء الرأي عمى جميع  -3
وضع القيود عمى المجمس  قميـاإلنالحظ اف المشرع في , المنازعات والمسائؿ

الشورى بعدـ إعطاء الرأي في المسائؿ المعروضة اماـ القضاء والتي ليا 
 مرجع القانوني لمطعف .

تقسيـ القسـ االستشاري في المجمس إلى  قميـمف ضروري إتجاه المشرع في اإل -1
 قسميف وىـ القسـ الفتوى والقسـ التقنيف .إلى  الشورى
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 المصادر
 وال: الكتبا
 .4999,عماف, دار وائؿ لمنشر , 4د.اعاد عمي محمود القيسي, القضاء االداري, ط .4
 .4971القانوف, االسكندرية, منشأه المعارؼ, إلى  د.حسف كيرة , المدخؿ .8
 .  8006د.حسيف عثماف محمد عثماف, قانوف القضاء اإلداري ,منشورات الحمبي,بيروت, .3
 .  8009, دار الثقافة, عماف ,4, ط4داري, جسالـ بف راشد العموي, القضاء اإل .1
 4988, دار النيضة العربية, القاىرة, 4د.سعاد الشرقاوي, الوجيز في القضاء االداري, ج .5
د. عبد الرحمف االيوبي, القضاء االداري حاضرُه ومستقبمُو )دراسة مقارنة(, دار مطابع الشعب,   .6

4965. 
ى, لبناف, األولر الكتب العممية, بيروت ,الطبعة د.عصمت عبد المجيد بكر, مجمس الدولة, دا .7

8044. 
 .8044د.عمي سعد عمراف ,القضاء االداري العراقي المقارف, بغداد,  .8
د.عميوة مصطفى فتح الباب ,اصوؿ سف وصياغة وتفسير التشريعات ,دراسة فقيية عممية مقارنة  .9

 .8007ى, األول,القاىرة ,الطبعة 
 .4991,دار المطبوعات الجامعية, االسكندرية ,4داري, طد.ماجد راغب الحمو,القضاء اال .40
 4978,مطبعة الجامعة ,بغداد , األوؿد.مالؾ دوىاف الحسف,المدخؿ لدراسة القانوف,الجزء  .44
 4988د.محسف خميؿ,القضاء االداري المبناني,دراسة مقارنو,دار النيضة العربية,بيروت , .48
اراء الفقو واحكاـ القضاء ,الكتاب و  ءد.محمد حساـ لطفي,المدخؿ لدراسة القانوف في ضو  .43

 .4997_4996,نظرية القانوف,الطبعة الثالثة,القاىرة ,األوؿ
 .  8006د.محمد رفعت عبدالوىاب, القضاء اإلداري ,,منشورات الحمبي,بيروت, .41
 .8005د.محمد فؤاد عبدالباسط, القضاء اإلداري, دار الجامعة الجديدة لمنشر, األسكندرية, .45
,دار المطبوعات األوؿزيد فيمي, القضاء االداري ومجمس الدولة ,الجزء  د. مصطفى أبو .46

 .4998الجامعية,االسكندرية,
,جامعة مستنصرية  3د.محمد عمي جواد كاظـ ,القضاء اإلداري, طو  د.نجيب خمؼ أحمد .47
,8040. 

 البحوث :ثانياً 
 ( .86ضياء شيت خطاب, مجمة القضاء )بغداد(العدد الثالث السنة )-4
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مفيوميا ومنزلتيا ووسائؿ ادراكيا, مجمة العمـو القانونية  –عبد الباقي البكري, مبادئ العدالة د.-8
 . 4981والسياسية, جامعة بغداد ,عدد خاص 

, السنة األوؿد.عبد الوىاب خالؼ, تغيير النصوص القانونية وتأويميا, مجمة المحاماة, العدد -3
 . 4950الحادية والثالثوف ,

 . 8040, األوؿاف غيالف, اصوؿ الصياغة التشريعية, المجمة البرلمانية ,العدد د.عثماف سمم-1
 .  8009, األوؿد.غازي ابراىيـ الجنابي, كممة ترحيبية, مجمة التشريع والقضاء, العدد -5
ختصاصاتو, مجمة جامعة  -6 د.مازف ليمو راضي, مجمس الشورى الدولة تنظيمو وا 

 . 8009, 86السميمانية,العدد
المسيرة واالنجاز, مركز البحوث القانونية, بغداد, العدد الثامف  -منذر الشاوي ,وزارة العدؿ  -7

 . 4981عشر, 
 محمد الشقار, مفيـو التفسير وأنواعو, مجمة الفقو والقانوف, الطبعة االلكترونية,  -8

 القوانيف.و  ثالثًا:الدساتير
 . 4958دستور جميورية  فرنسا -4
 المعدؿ 4979( لسنة 65شورى الدولة رقـ )قانوف مجمس ال-8  
 . 8008(لسنة 41كوردستاف رقـ ) قميـقانوف مجمس شورى اإل-3
 المعدؿ. 4978لسنة  17مجمس الدولة المصري رقـ   قانوف-1
( 65قانوف التعديؿ الثاني لقانوف مجمس الشورى الدولة رقـ ) 4989لسنة  406قانوف رقـ -5

 4979لسنة
( لسنة 65قانوف التعديؿ الخامس لقانوف مجمس الشورى الدولة رقـ ) 8043 لسنة 47قانوف رقـ -6

4979 
 الفتاوى والقرارات القضائية:رابعاً 
  81/4/8044بتأريخ  3/8008بعدد  قميـفتوى لمجمس شورى اإل-4
 88/8/8044بتأريخ  4/8009بعدد  قميـفتوى لمجمس شورى اإل-8
 (.81/4/8044(بتأريخ ) 7/8040بعدد ) قميـفتوى لمجمس شورى اإل-3
 .81/4/8044بتأريخ  5/8009بعدد بعدد  قميـفتوى لمجمس شورى اإل-1
(  والمنشور في قرارات وفتاوي 81/4/8044( في )6/8009بعدد ) قميـفتوى لمجمس شورى اإل-5

 . 8044 -العراؽ لعاـ –كوردستاف  قميـمجمس الشورى اإل
قرار منشور مجموعة قرارات وفتاوي مجمس ( 40/7/8007( بتأريخ )53/8007قرار رقـ )-6

 .461,ص8009الشورى الدولة لعاـ 
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قرار منشور مجموعة قرارات وفتاوي مجمس ( ال88/8/8008( في )33/8008قرار المرقـ )-7
 .8009الشورى الدولة لعاـ 

قرار منشور مجموعة قرارات وفتاوي مجمس ال (30/48/8008( في )411/8008قرار رقـ )-8
 ( .8008دولة لعاـ )الشورى ال

قرار منشور مجموعة قرارات وفتاوي مجمس الشورى ( 89/4/8009( بتأريخ )3/8009قرار رقـ )-9
 .8009الدولة لعاـ 

القرار منشور في مجموعة قرارات وفتاوي   89/3/8009(  بتأريخ  047/8009القرار ) -40
 . 8009مجمس الشورى لعاـ 

 إقميـ( ,قرار منشور مف قرارات وفتاوي مجمس الشورى  88/8/8044(في )8009/ 1قرار رقـ )-44
  8044الكوردستاف لعاـ 

 إقميـ,قرار منشور في قرارات وفتاوي مجمس الشورى  1/8044/ 48( في 41/8044قرار رقـ )-48
 . 8044كوردستاف العراؽ لعاـ 

 إقميـشورى , قرار منشور في قرارات وفتاوي مجمس ال85/5/8044( في  48/8044قرار رقـ )-43
 .8044كوردستاف العراؽ لعاـ 

 (قرار منشور مجموعة قرارات وفتاوي مجمس 87/7/8044(في )78/8044قرار مجمس المرقـ )-41
 . 8007القرار منشور في مجموعة  قرارات وفتاوي مجمس  الشورى لعاـ -45
فتاوي مجمس   القرار منشور في مجموعة  قرارات و  40/7/8044( بتأريخ 71/8044قرار رقـ )-46

 .  8044الشورى لعاـ 
( القرار منشور في مجموعة قرارات وفتاوي  40/7/8044(بتأريخ ) 75/8044قرار رقـ )-47

 .8044مجمس الشورى الدولة لعاـ 
 إقميـ, قرار منشور في قرارات وفتاوي مجمس الشورى 40/40/8044( في 11/8044قرار رقـ )-48

 .8044كوردستاف العراؽ لعاـ 


