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 الدور الرقابي للدستور على املعاهدات الدولية 

 ةمقارن دراسة 
 د. سلوى امحد ميدان املفرجي               أ.م. د ماجد جنم عيدان اجلبوري               

 استاذ القانون الدويل العام  املساعد الدستورياستاذ القانون 
 جامعة كركوك -القانون والعلوم السياسيةكلية      جامعة كركوك -كلية القانون والعلوم السياسية

 امللخص

بعد نفاذ المعاهدة الدولية في النظام القانوني الداخلي فأنها تأخذ مكانة في 
سلم التدرج التشريعي لتلك الدولة ومن ثم تصبب  اانونباد داخليباد شبأنها شبأن القبوانين 

 –ادة األمببة األخببر ع دند ببذ يكببون األفببراد خا ببعين لببنف  ريبب  لببم تتفبب  دليبب   ر 
بببل اتفقببة دببدة  راداة لببدول مختلفببة دلبب   –كمببا هببو الفببال فببي القببانون الببداخلي 

و ع  مو ع التطبي ع  ال أن هذا األمبر لبيم مبن السبهولة تفقيقب  الن فبي دولبة 
القبببببانون هنببببباك تبببببدرج للقبببببوانين يطلببببب  دليببببب  التبببببدرج التشبببببريعيع  ذ تبببببأتي القوادبببببد 

سببي  ال وهببوو دلببو أو سببمو الدسببتور  مببن الدسببتورية فببي المقدمببة بسببب  مبببدأ أسا
النببافيتين الشببكلية والمو ببوديةع ومببن ثببم يترتبب  دلبب  هببذا األمببر أن تكببون  ميببع 
القببوانين منسبب مة مببع القوادببد الببواردة فببي الدسببتور بوصببف  ف ببر ال اويببة فببي بنببا  
الدولة القانونيةع ع ومبن ثبم يبفبد مبد  دسبتوريتها أو شبرديتها مبع الدسبتور بفيبد 

ال تتنااض أو تتعارض مع األفكام المو ودية للدستور ككلع أي أن ال  ي   أن
تتعارض مع الكتلة الدستورية ككل أي ي   أن ال تتعارض مع مقدمة الدستور وال 
مبببع المببببادك واألفكبببام األساسبببية التبببي يقبببوم دليهببباع ودليهبببا افتبببرام كافبببة الفريببباة 

 ي ببو  تقييببد فقبباد مطلقبباد أو والفقببو  التببي ي ببمنها الدسببتور لعفببراد بمعنبب  انبب  ال
مصادرت  أو انتقاص  أو انتهاكب  ببأي صبورة كانبة خ فباد لمبا منصبوف دليب  فبي 
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الدستورع  يادة دل  ذلك ال ي و  المسام باألسبام البذي يقبوم دليب  نظبام الدولبة 
سوا  بالتعبديل أم التيييبر وكبذلك ال تمبم مقومباة الم تمبع السياسبية واالاتصبادية 

والخلقيببة الممنوفببة والثابتببة بمو بب  الدسببتورع كببل هببذ  األمببور دفعتنببا واال تماديببة 
 لبب  البفببد ولببو بشببي   مببن المو ببودية لدراسببة هببذا المو ببو  نظببراد لسببعت  الن 

 األصل أن راابة الدستور تسب  راابة الق ا  الدستوري
 

 املقدمة
 

 أوالً: مضمون البحث

 ع تنستت أ أةميةتت  أن الدستتر و دةتتدن نية ةتتتم ةرميةنتتم ةتتم ةيةتتتم ال   تت

دةبيدؤه بعضهي ةع بعض لتعمس ةم ثأ ةتد  الروت و دالينتا دالر تدذ التغت بن رت  

الددلتتمف الضتتن  لتتم ظلتتل  نلتتي دلتتل ال عيكتتدن الددلتتتم هنهتتي لنتتل أستتي  أةهتتي دةتتدن 

ةرميةنتتم نتت ةهي نتت ن الدستتر وف التبستتر ةتتد  دستتر و رهي أد نتتيلترهي ةتتع الدستتر و 

ض ةع األةميذ ال    لتم لندسر و همت،ف أت بستر   ب أن ال ترنينض أد ترعيو

أن ال ترعتتيوض ةتتع المرنتتم الدستتر و م همتت، أت   تتب أن ال ترعتتيوض ةتتع ة دةتتم 

الدسر و دال ةع ال بيدئ داألةميذ األسيستم الرا    ذ لنتهتيف دلنتهتي اةرتياذ هيالتم 

السي تي  دالس تت ل الرتا  ضتت نهي الدستتر و لعالتياد ب عنتتل أةقتت  ال   ت   ت تتتتد ةتت   

ونٍ  أد ةصيدوت  أد اةر يص  أد اةرهيه  ب ت صت ون هيةتخ فنالتي  ل تي ةنصت   ة

لنت  الا الدسر وف   يدن لنل ظلل ال      ال سي  بيألسي  الغت    ذ لنت  ةليذ 

الددلتتتم ستتت اع بيلرعتتتد ، أذ بتتتيلر تتي دهتتتغلل ال ت تتتس ة  ةتتتي  ال  ر تتتع الستيستتتتم 

الثيبرتم ب  جتب الدستر وف هت، كتغه داالنرصيد م داالجر يلتتم داللن تتم ال  ن ةتم د
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األة و دالعرني دلل البسر دل  بشاع  ةم ال    لتم لدواسم كغا ال    ع ةلتيا  

 .لسعر  الن األص، أن ونيبم الدسر و تسب  ونيبم ال ضيع الدسر وت

 

 ثانياً: أهمية البحث

تر نتتتل أك تتتتم البستتتر التتتا ةسيدلتتتم د تتتع أستتتس نية ةتتتتم نتتتيةنم ل يانبتتتم 

دا  الددلتم ةم فنل ةنع الرشي عي  غتتي الدستر و م ةتم التدف ل دسر و م ال عيك

التتا النلتتيذ ال تتية ةا التتدافناف   تتيدن لنتتل ةنتتع الرعتتيوض دالرنتتي ع بتتتم ال  التتد 

 الدسر و م الدافنتم دال  الد الددلتم الرا لأ ترف  لنتهي دوادن اةم داةدن.

 

 البحث ةثالثاً: مشكل

ددلتتم ةتتم ددل العتتيلأ تع تتد التتت ذ  تم تتم دنتتميلتم ال   تت ع التتا بتتتين أن هتت،

آالف االتفينتتي  الددلتتتم ب تتي التهتتي ال عيكتتدا  الددلتتتم دالرتتا غيلبتتي  ةتتي ترعتتيوض ةتتع 

تتتي لعتتتدذ فبتتتين لينتتتد هي أد لر تتتيد   الدستتتر و التتتدافنا ألستتتبين هثتتتتين ةنهتتتيف دةق

االفرصيصي  ال ل لتم بهي بسبب اليؤ  الستيستم لد  ليند هي أد ل دكي ةم نبت، 

ي الا الددلم بص ون ستي م دددن ةيالتين ارجتياعا  بس تم أةهتي ت تس سنوي  لنت

ستتتيدن الددلتتم دال   تت   استتنع الستتنوي  العيةتتم داألالتتياد لنتتل هتفتتتم أد سي  تتم 

دبياةهي دال    ع الغت تنل  ف أد دبياةهي ةم نبت، الستنوي  العنتتي ب صتفهي اةتد 

 دبيلنلي لمثين  االفرصيصي  ال ل لم لهي دةم ثأ تعدكي ةم أل يل الستيدنف
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ال بتتيوا  داألستتبين نتتيذ ال ضتتيع التتدافنا التتا اغنتتب ددل العتتيلأ برسصتتتم 

ال عيكدا  الددلتم دلدذ فض لهي أل م ونيبم بس تم أةهتي تنر تا دلتل كتغه األل تيل 

 أد أةهي تعن  لنل الدسر و.

دل تتد استتر نفنا ة نتت  اغنتتب ال شتتيلتم دةتتم  تت نهأ ةشتتيلني ددصتتياوه 

ا  الددلتم دلدذ فض لهي ألت ة ع ةم أة اع الينيبم  وغتأ لنل تسصتم ال عيكد

(ف دةم كني هين البقد ةم البستر لتم 000لنل ظلل الا ال يدن) 5002ةص دسر و 

الينيبم الس ت تم الرتا   تب أن ت تيو  تن يًتتي  ددال الت ن ت يكت، كمتغا ة  ت ع  عتد 

ياد دةي يتهأ فيني  ل  ألة    ث، أسي  اةرياذ الدسر و د  ين ة ت ا لس  ل األال

 الدسر و اليألةي دظن  سرنزذ ال تيذ بهغا الن ع ةم الينيبم.

 رابعاً: منهج البحث

استتترلدةني أستتتن ن البستتتر ال  تتتيون دالرسنتنتتتا د ظلتتتل بهتتتدف اللتتتيد  

 بيسرنريجي  نية ةتم ة   لتم.

 خامساً: خطة البحث

لن ن ف لند ال   ت ع نست م البستر دلتل ثنثتم ةبيةتر دفيت تم تضت نخ 

 ت صنني دلت  ةم اسرنريجي  دت صتي  دهيالتا: أكأ ةي

ال بسر األدل: دج ن اةرياذ دلدذ تعيوض ال عيكدا  الددلتم ةع أةمتيذ دةبتيدئ 

 الدسر و دة  ةيت  األسيستم.

ال بسر الثيةا: دج ن اةرياذ ال عيكدا  الددلتم دلدذ تعيو هي ةع ةبيدئ 

 الشي عم ارسنةتم .

ل عيكدا  الددلتم دلدذ تعيو هي ةع الس  ل ال بسر الثيلر: دج ن اةرياذ ا

 دالسي ي  العيةم.
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 املبحث األول

 وجوب احرتام وعدم تعارض املعاهدات الدولية مع أحكام ومبادئ

 الدستور ومقوماته األساسية
دن ال عيكدا  الددلتم الرا تبيذ بتم أنلي  ال ية ن التددلا ال تسترهدف دال 

يلرعد ، أذ ارل يع أذ ار يالم الرا ال ترعيوض أد دةداث آثيو نية ةتم س اع ت ثنخ ب

ترنتتتينض ةتتتع أةمتتتيذ الدستتتر وف الن أةمتتتيذ الدستتتر و أد ةص صتتت  ت ثتتت، ال بتتتيدئ 

داألصتت ل الرتتا   تت ذ لنتتت  ةلتتيذ السمتتأ التتا الددلتتمف دكتت  ةتتي   عتت، لهتتغه ال بتتيدئ 

داألصتت ل ة تتيذ الصتتداون بتتتم ن التتد النلتتيذ العتتيذف لن تتي  بتت نق ةصتت   الدستتر و 

ل السغو لندةي تسدد ال   ةتي  الستيستتم داالجر يلتتم داالنرصتيد مف الس ت ل تر ف

ال  اسنتم دةي يتهأ داًين ال      انرسيةهيف ألنق ةص   الدسر و لتستخ ة تيد 

ةصتت   تصتتدو ل تتتأ ةثيلتتتم تيةتت ا األجتتتيل دلتهتتيف ددة تتي ن التتد ةنزةتتم ال   تت   

ياليتهي ب صفهي أس ل ال  التد ته تشهي أد ت ي دكيف دةم ثأ  رعتم االلرزاذ بهي دة

اآلةين ددل تيع ةتي  ليلفهتي ةتم تشتي عي ف لتغلل ستنرنيدل بعضتي  ةتم الدستيتتي الرتا 

دلتتل ثنثتتم ةويلتتب  بستترتضتت نخ ال بتتيدئ دال   ةتتي  دظلتتل ةتتم فتتنل ت ستتتأ ال 

 :دهيآلتا 
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 املطلب األول

 سياألحكام واملبادئ واملقومات األساسية التي تضمنها الدستور الفرن
دن األةمتتيذ د ال بتتيدئ دال   ةتتي  الرتتا تضتت نهي الدستتر و الفيةستتا هثتتتين 

 سنبتم بعضي  ةنهي ال ط الا لدن اليدع دهيآلتا:

 : مبدأ السيادة الوطنية األولالفرع 
دنق ال  نتتس الدستتر وت الفيةستتا ةتتثن  لنتتدةي   تت ذ بيلينيبتتم لنتتل دستتر و م 

  دةتت اد ال عيكتتدن دأةمتتيذ ةعيكتتدن ددلتتتم ةعتنتتم   تت ذ بتتلجياع ة يبنتتم بتتتم ةصتت 

الدستتر وف د  تتيت التتا ال نتتخ ةفستت  ال  يبنتتم بتتتم ةصتت   دةتت اد كتتغه ال عيكتتدن 

د  دال بيدئ داألسس الرا    ذ لنتهي الدسر و دترض نهي ال ثت م الدسر و م دالرا تعق

ف الثيو تسيؤل ةي أال دك  ةي كا  bloc constitutionnelteهرن  دسر و م داةدن 

الرا لدقكي ال  نس الدسر وت ظا  نت م دسر و م؟ف لإلجيبتم لتم  ال بيدئ األسيستم

كغا الرسيؤل   مم ال  ل دن كنيك العد د ةتم ال بتيدئ الرتا  ستر جب لنتل ال هتي  

ال لرصم بلبياذ أت اتفيل ددلتا اةرياةهتيف ال تثن  دن السمتأ التغت أصتدوه ال  نتس 

ة   لتتم ةتتم ( ة تتده  رضتت م 0ف5ف1الدستتر وت الفيةستتا التتا ةعيكدن)ةيستتريفخ 

ال بيدئ داألسس الدسر و م ةث، ةبدأ ستيدن األةم دةبدأ الستيدن ال سنتم دةبدأ لتدذ 

اصدو البيل ين األدودبا نياوا   نزذ التددل  50/9/0991ت ستأ ال  ه و مف الفا 

األلضتتيع التتا ال    لتتم األدودبتتتم بيفرتتتيو ة ثنتهتتي التتا البيل تتين األدودبتتا لتتم 

ي دهين كغا ال تياو نتد النتل ةعيو تم التا ظلتل ال نتخ سي   االنرياع العيذ ال بين

( ةتتم 5ةتتم األغنبتتتم الد   لتتتم التتا البيل تتين ب صتت  ال تتياو   ثتت، اةرهيهتتي  لن تتيدن)

الدسر و الرا تؤهد لنل ةبدأ لتدذ نيبنتتم ال  ه و تم لنر ستتأف دلسستأ كتغا اللتنف 
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نتتتس ( ةتتتم الدستتتر و دلتتتل ال  25ال تتتيدن) دلتتتلل تتت  وًتتتتس ال  ه و تتتم بيالستتترنيد 

الدسر وت
0

ف   يدن لنل ة  الن  ع دةبدأ اسر نلتم السنوم ال ضيًتم الهغه ال بتيدئ 

ظهتتتي  بشتتتم، دا تتتد جتتتدا  لنتتتد تعتتتيض ال  نتتتس الدستتتر وت ل تتتد  دستتتر و م 

0992بش ن دب يع ل  بم ارلداذ لبعض جياًأ السين ليذ  1البيدت ه ل ونأ 
5
. 

ال بتتتيدئ   رضتتتد لنتتتي ةتتتم فتتتنل ظلتتتل أن ال شتتتيع الدستتتر وت ألوتتتل لهتتتغه

داألةميذ ظا  ال ت م الرا لندسر وف التلظا ةتي فيلفتخ ةعيكتدن ةتي دةتد  كتغه ال بتيدئ 

تي أن  صتيف النلتي لتم ال عيكتدن أد  ترأ تعتد ، الدستر و بستتر  رت اعذ ةتع ةتتي  اللةق

 جيع  ب  ال عيكدن ةم أةميذ هيةخ تليلف  نب، الرعد ،.

 الفرع الثاني : مبدأ الفصل بني السلطات
لفص، بتتم الستنوي  دجتد لت  صتد  داستعي  التا هريبتي  لت ك د هغلل ةبدأ ا 

ةنرسمت  د ةم ثأ ال      أن تعردت سنوم ةي لنل سنوم أفي  الا تنلتأ أد دبياذ 

اتفيل ددلا ةعتمف دةم ثأ  عد كغا ال بدأ ةم ال بيدئ األسيستم الرا جيع ب  دستر و 

بتتدأدال تستتروتع أت ةتتم ال هتتي  ال لرصتتم اةرهتتيك كتتغا ال  0929لتتيذ 
1

ف ةتتثن  التتا 

االتفينتتي  ظا  الشتتم، ال بستتط ال تستتروتع السم ةتتم أن تونتتب ة اال تتم البيل تتين أد 

تصتتد   وًتتتس ال  ه و تتم لنتهتتي بس تتم أةهتتي تتتنلأ أةتتد األةتت و الرتتا استتر جبخ 

                          
0

 Decision du conseil constitutionnel, No 76-71du 3,19 december 1976,.R. P.15.    
   

ف 0السمأ  نلتي: د. لبتد السفتتل لنتا الشتت اف ةست  ونيبتم الرعتد ن  الدستر و مف س لن ز د ةم الرفيصت، لم
 دةي بعدكي. 99ف  5001داو النهضم العيبتمف ال يكينف 

5
 Decision du conseil constitutionnel, No 85.D.C.1985.                                           

1
ل عيكدا  الددلتم أةيذ ال ضتيع الدستر وتف داو النهضتم العيبتتمف الريسيدتف ال ض د. ل ض لبد ال نت،  

 .95ف  5009ال يكينف 
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( ةتتم الدستتر و تنلت هتتي ب  جتتب نتتية نف ألن ة ا تتتع االتفينتتي  ظا  15ال تتيدن)

( ةتتم 15ك تتتم هتتيل اودن التتا ال تتيدن)الشتتم، ال بستتط كتتا ة ا تتتع لتستتخ برنتتل األ

الدسر وف دةم ثأ      الن  ع دلل الوعم بعدذ دسر و م اتفيل ددلا ةعتم  عد ةم 

نبتتت، االتفينتتي  ظا  الشتتم، ال بستتط دان السم ةتتم ل دتتت  لنتتل أستتي  اةتت  ةعيكتتدن 

 ( ةم الدسر و. 15اسرنيدا  دلل ال يدن)

 سيةالفرع الثالث: مبدأ حرية تكوين األحزاب السيا
ةص الدسر و الفيةسا لنل أن" تسيكأ األةتزان دال  يلتي  الستيستتم التا 

الرعبتتتي لتتم التتيأت بتتيالنرياع دكتتا ترمتت ن دتبينتتي ةشتتيسهي بسي تتم د  تتب لنتهتتي 

اةرتياذ ةبتيدئ الستتيدن ال سنتتم دالد   ياستتم"
0

ف الت صتد بتيلسزن الستيستا بصتفم 

لد   ياستتم لنفت   بتيلسمأ ليةم ج يلم ةرسدن ةم األاليادف تع ، ب لرن  ال سيً، ا

ب صد تنفتغ بيةيةج ستيسا ةعتم دند  شر ، كغا البيةيةج لنل أغتياض اجر يلتتم 

دانرصتتيد م دةتتي دلتهتتي دت تت ذ األةتتزان بشتتم، وًتتتس التتا ت جتتت  الشتتع ن الفرتتتيو 

ة ثنتهي
5

ف اللظا ةي تض نخ ةعيكدن ت ستسي  أد تم  ني   لرن  ل ي ةص لنتت  الدستر و 

ثتتأ   تت   الوعتتم بهتتي أةتتيذ ال  نتتس الدستتر وت لبستتر ةتتد   تعتتد ةليلفتتم لتت  دةتتم

ف دةتم تنتل ال بتيدئ هتغلل دسر و رهي ةم لدة  ددْن هين كغا األةتي ةتيدوا  الستددث

ةبتتتدأ استتتر نل أستتتيتغن ال يةعتتتي  دةبتتتدأ استتتر نل ال ضتتتيع ارداوت دةبتتتدأ ةي تتتم 

                          

0
 .0929ةم الدسر و الفيةسا لعيذ  5ال يدن  

5
د. ةس د لبد العز ز ةس د سن ين د ةعرز ةس د أب  العز دةفي  ةس تد نتهينف الس ت ل دالسي تي  العيةتم  

ف ال عهتد التددلا لس ت ل ارةستينف جيةعتم دت 0ارستنةتمف س الا الدسيتتي العيبتم دالف   دال ضتيع دالشتي عم
 .025ف  5002ب لف 
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أضهاالجر يعف دةبدأ ةي م الرعنتأف دال أةنقي ال ةرف  ةع ةي ظكب دلت  بع
 0

ةم أن تنل 

ال بيدئ ةي كا دال دستنم ةسرلدةم ةم نبت، ال  نتس الدستر وت لعيننتم ةتص غتتي 

لتبيالا ةع غتين األسس ال ية ةتتم األفتي  دال ؤهتدن الرتا تست د لن ي تا بتن ض 

ال ياوا ف د نرها دلل ال  ل دن دظتفم كتغه ال بتيدئ دظتفتم تم تنتتم ال تيض ةنهتي 

 تتي   تتد تعستت  ال تتية نف لمننتتي ةتتي  دظتفرهتتي تس تتت  الس ي تتم االالريا تتتم لنسي

دظتفم أسيستم لنل أسي  أن كغه ال بيدئ تم ن ب    لهي غتتي ال يبت، لنةفصتيل 

 هرنم دسر و م داةدن. 

 املطلب الثاني

 األحكام واملبادئ واملقومات األساسية التي تضمنها الدستور املصري
بشتتم، دا تتد  بعتتد االستتنع لنتتل د بيجتتم الدستتر و  نةتتل أةهتتي ال تتتنص

دصي د لنتل أت ةبتدأ نتية ةا  ستيلد ال ي تا الدستر وت د مت ن ةيجعتي  لت  لنتد 

ة يوسر  لنينيبم الدسر و م دظ ةصتخ لنتل" ةستم ج تيكتي ةصتي بيستأ ن دبعت ن 

ن ةنرزذ دلل غتي ةتي ةتد دبتددن نتتد أد نتيس أن ةبتغل هت، ال هت د لنس ت  الستنذ 

بتتتتم.......ف الروتتت  ي ال ستتتر ي لنستتتتين التتتا لعيل نتتتي ......دال ةتتتدن أةتتت، اةرنتتتي العي

دسنني...السي تتم رةستتيةتم ال صتتيت لتتم ددواك الس ت تتم ...."ف لن تتي  ب ةتت  تتتأ التتنص 

لنتهي بشم، ةبيني الا صتنب الدستر و د التا ةيلتم ةليلفتم كتغه ال  دةتم لنصت   

                          

0
 J Rivero,'principes fondamentaux Reconnus par les lois de la Republique' une 

nouvelle categories Constitutionnelle, D1972, p.268 ets,  ف ة ن  لم د. ةس د ال  ت ةت   ا
  .12ف  5009ف داو النهضم العيبتمف ال يكينف 0لدسر و مف سالمين تدو  ال  الد ا



ون للعلوم القانونية والسياسيةكلية القانمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

615 

الدستتتر و التتتلنق ال سم تتتم تعتتت ل لنتتتل األفتتتتي
0

ف د  تتتب الرنبتتتت  دلتتتل أن ال سم تتتم 

العنتي ال تسربعد الد بيجم ت يةي  الا أةميةهيف ال م أةميةهي النيدون الا كغا الدسر و م 

لستنم  99الش ن لند ةتد ثهي لتم نتية ن الرت ةتم االجر تيلا الصتيدو بيل تية ن ونتأ 

أد تتسخ أن".....الس تت ل الرتتا  مفنهتتي ةلتتيذ الرتت ةتم االجر تتيلا بصتت وه  0992

ال تؤةم لنتت  لنتل ة اجهتم  ال لرنفم ال   رصي أثيكتي لنتل  ت ين ةتي  عتتم أستين

الرزاةيتهتتي الست  تتمف دلمنهتتي التتا ال نتتخ ظاتتت  ةفرتتيض أدلتتا دنتتيس ةبتتدًا رستتهيذ 

ال تتؤةم لنتتت  التتا الستتتين العيةتتم داالكر تتيذ ب ستتيً، النهتت ض بهتتيف دةيانبتتم هتفتتتم 

تعي   نؤدةهي ةرستيوا  التا ظلتل ةتم لثتيا  النهت ض ب ستؤدلتر  كتغهف دكت  ةتي 

ل ال شيع بيةرتيجيت  لم ةدددكي الدةتي الرا ال       رس   ب ج  في  دظا ةي ةز

الرفي ط التهي لنل ةي نيوت  د بيجم دسر و ج ه و م ةصي العيبتم الرا تعد ةدفن  

دلت ف دتم ن ةع األةميذ الرا  نرل هي هن  غتي ةن سأ ظلل أن الد بيجم الرا تست تهي 

ستتر و داةتتدةيجهي التتا بعتتض الدستتيتتي العيبتتتم بيلر سةتتم داللتتم لنتتل اتصتتيلهي بيلد

أةمية ...."
5

ف اليسرنيدا  دلل ةي نيوت  ال سم تم الدستر و م العنتتي أةت  ال   ت   ألت  

ل ، ةه ي هيةخ نت ر  س اع أهين نية ةي  أذ ةعيكدن لهي ن ن ال تية ن أن ترعتيوض أد 

ترنتتينض ةتتع ال  دةتتم أد األصتت ل دال بتتيدئ الدستتر و م هنهتتي دالرتتا تستت ل بيلمرنتتم 

دظ ال      الصت، ةبتدأ لتم آفتي الن النصت   الدستر و م ال ترفتيد  الدسر و مف 

الت تتي بتنهتتي أد تلرنتت  ةتتم ةتتتر ال ت تتم ال ية ةتتتم دهتتغا األةتتي بيلنستتبم لن عيكتتدا  

ال   متم ألت ستيف أن   تيو  ة تت   -0الددلتتمف دظ أهتد  اتفينتتم التتنتي لنتتل أةقت " 

                          

0
ف 9ف   0/5/0999نضتيًتم دستر و مف جنستم  01لستنم  9 نلي : ةمأ ال سم م الدسر و م الا ال ضتم ونأ  

 155. 

5
ف 1ف  0995/ 5/9نضتيًتم دستر و مف جنستم  01لستنم  15ةمأ ال سم م الدسر و م العنتي الا ال ضتم ونتأ  

 105 . 
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 أديع ال عيكتتتدن ( التتا دل تتت21ال نصتت   لنتتتت  التتتا ال عيكتتدن أد ب  رضتتتل ال تتتيدن)

االةسسين ةنهي أد د  يف الع ، بهي دال بيلنسبم لن عيكدن همت، ةتي لتأ تتنص ال عيكتدن 

ال      االسرنيد الل ةي ت تيوه كتغه االتفينتتم  -5ترف  األسياف لنل غتي ظللف  أد

ةم أسبين ربوتيل ال عيكتدن أد دةهيًهتي أد االةستسين ةنهتي أد د  تيف الع ت، بهتي دال 

يكدن هم، ...."بيلنسبم لن ع
0

 . 

لغا اللةقت  ال   ت   الصت، ةصت   ال عيكتدن بعضتهي لتم بعتض دال التا ةيلتم 

ت االي نيستمف أدله ي أن ال  م ن نب ل الددلم ال نرزةم بيل عيكتدن لننصت   الرتا 

 ياد الصنهي لنهي ةم الشيدس األسيستم دال  كي م لنلرزاذ بهي همت،ف دثيةته تي أال 

 عيكتتدن األفتتي  ة يالتتين لنعدالتتمف اليلدستتر و  متت ن ال ضتتا التتا تنفتتتغ ةصتت   ال

ال صيت تض م الا ةص ص  العد د ةم ال   ةي  الستيستم داالجر يلتم داللن تم 

داالنرصيد م دةم ثأ ال      الليد  لنهي أد اةرهيههي ةم نب، ال عيكدا  الددلتتم 

لر تتي ن ةهي ن ن ال  اةتم دالرشي عي  األفي ف دظ ال تسروتع ال عيكتدن أْن تنتيل بتي

أد الرعتتتد ، ال   ةتتتي  األسيستتتتم ال تتتغه ون دهتتتغلل ال ت نتتتل ت تتتتتد أد ت نتتتتص أد 

االةر ي  أد العص  بيلس  ل دالسي تي  العيةتم ال نصت   لنتهتي التا الدستر وف 

دهتت، ةتتي ت نمتت  ال عيكتتدن كتت  تنلتتتأ كتتغه الس تت ل الرتتا أةتتيس الدستتر و بيل تتية ن 

تنلت هي
5

 ليذ الستيسا ال صيت:ف ال م ال   ةي  الرا    ذ لنتهي الن

 

 

                          

0
 .0919ةم اتفينتم التتني ل ية ن ال عيكدا  لعيذ  0ف55/5يدن ال  

5
 .92د. ل ض لبد ال نت، ل ض الريسيدتف ال عيكدا  الددلتم أةيذ ال ضيع الدسر وتف ةيجع سيب ف   
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 : نظام احلكماألولالفرع 
ال تتد تبنتتل ال شتتيع الدستتر وت ال صتتيت النلتتيذ الستيستتا التتغت    تتع بتتتم  

النلتتتيةتم االنتتترياها دالتتتد   ياساف دظ ةتتتص الدستتتر و لنتتتل" ج ه و تتتم ةصتتتي 

العيبتتتم ددلتتم ةليةهتتي د   ياستتا   تت ذ لنتتل أستتي  ال  اسنتتمف دالشتتعب ال صتتيت 

تم  ع ، لنل تس ت  دةدتهي الشيةنم"جزع ةم األةم العيب
0
. 

 الفرع الثاني: تأسيس األحزاب السياسية واالنضمام إليها
ةص الدسر و لنل" أن    ذ النليذ الستيستا التا ج ه و تم ةصتي العيبتتم  

لنل أسي  تعدد األةزان دظلل التا دستيو ال   ةتي  دال بتيدئ األسيستتم لن  ر تع 

نلأ ال تية ن األةتزان الستيستتم"ال صيت ال نص   لنتهي الا الدسر و د ت
5

ف أت 

أن ال شيع ال صيت تبنل المين تعدد األةزان دةم ثأ ال      أن  ترأ تنلتتأ كتغا 

ال    ع بشم،  رعيوض ةتع ةتي ةتص لنتت  الدستر و ست اع ةتم نبت، نتية ن ةتي أذ 

( 5ةعيكدن ددلتمف ال د سعم أةيذ ال سم م الدسر و م العنتي بيلبنتد الستيبع ةتم ال تيدن)

داللتتي  برنلتتتأ األةتتزان الستيستتتمف الن كتتغه  0999لستتنم  50ل تتية ن ونتتأ ةتتم ا

ال تتيدن هيةتتخ تسلتتي لنتتل ةعيو تتا ةعيكتتدن الستتنذ ال صتتي م ارستتياًتنتم ةتت  

أد تم  م األةتزان الستيستتم دظ ةتص لنتل" أال  مت ن بتتم ةؤسستا  دللاالةض يذ 

 شيوهم الا التدل   السزن أد نتيدات  ةم ت  ذ أدلم جد م لنل نتية  بيلدل   أد ال

أد الرسبتغ أد الريد ج ب  م سي  م ةم سيل العنةتم ل بتيدئ أد ات يكتي  أد أل تيل 

ترعتتيوض ةتتع ةعيكتتدن الستتنذ بتتتم ةصتتي ددستتياًت، الرتتا داالتت  لنتهتتي الشتتعب التتا 

                          

0
 .0990ةم الدسر و ال صيت لعيذ  0ال يدن  

5
  .0990ةم الدسر و ال صيت لعيذ  2ال يدن  
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"0999/ 50/5االستترفريع برتتيو   
0

ف دظ نتتدو  ال سم تتم الدستتر و م العنتتتي أن كتتغه 

 ذ لنت  النليذ الستيسا ال صيت دةم ثأ تض نخ ال يدن تصودذ بس  دسر وت   

كتتغه ال تتيدن ةصتتيدون ةتت  الةتتم ةتتم األالتتياد ل  يوستتم ة هتتأ الدستتر وت ال لشتتاع دال 

ألةهتتأ أ تتددا وأ تتي  ةعيو تتي  ل عيكتتدن الستتنذ ال صتتي م ارستتياًتنتم دظ ةصتتخ بعتتدذ 

ن دستتر و رهي دنتتيو " لتتةم هتتين ةتتم ال  تتيو سب تتي  ل  التتد ال تتية ن التتددلا العتتيذ أ

ال عيكتتدا  الددلتتتم بعتتد دبياةهتتي دالرصتتد   لنتهتتي داستترتفيع ارجتتياعا  ال  تتيون 

لنفيظكتتي لهتتي ن تهتتي ال نزةتتم ألسياالهتتي دأنق لنتتل التتددل ال رعينتتدن اةرتتياذ تعهتتداتهي 

ال  تتيون ب  رضتتيكي سيل تتي ظنتتخ ال عيكتتدن نيً تتم دةيالتتغن دال أن ظلتتل ال  ضتتفا لنتتل 

نينشرهي دة دكي ددبداع وأ هأ التهيف ألنق ةي م ال عيكدن ةصيةم ت نع ال  اسنتم ةم ة

( ةتم الدستر و دأنق الدستر و هفت، ب  جتب 59الرعبتي ليةتم دة تيون بتنص ال تيدن)

( ةن  ة  ني  ليةم أسيستم دلدق ةستيك م ال ت اسم التا الستتين العيةتم لتم 15ال يدن)

 ت اسم سي   تنل الس  ل داجبي  دسنتي ...... دةم ثأ ال      أن  مت ن استرع يل ال

لسي م ليةم هفنهي الدسر و كا ةي ر  الا الرعبتتي لتم وأ ت  ستببي  ةتم ةيةيةت  ةتم 

ةي م ليةم أفي  نيوكي الدسر و" أدة  
5
. 

 

 

 

                          

0
ف 0990-0999السي م الا ة اجهم الرشي عف داو النهضم العيبتمف ال يكينف د. دجدت ثيبخ غبي يلف ة ي م  

 099. 

5
ف 5ف  9/2/0999نضتيًتم دستر و مف جنستتم  9لستنم  55ةمتأ ال سم تم الدستر و م العنتتي التا ال ضتتم ونتأ  

 دةي بعدكي. 029ف ظهي السمأ لند د. ةس د لبد العز ز ةس د سن ين د آفيدنف ال يجع السيب ف   99 
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 : مبدأ محاية امللكيةثالفرع الثال
دةتتم ال   ةتتي  االنرصتتيد م الرتتا   تتب لنتتل ال عيكتتدا  الددلتتتم اةرياةهتتي 

 تم ال نمتتم ب ة الهتي التثنث العيةتم ( ة ي19-51دالرا ةل هي الدسر و التا ال ت اد)

دالليصم دالرعيدةتمف دظ هفت، ة ي تم فيصتم لن نمتتم الليصتم المفت، صتتيةرهي دةت  

اروث التهي دةلي ال صتيدون العيةتم لعةت ال دأصتبد ةتم غتتي ال  متم ةصتيدون 

األالياد دال ب  جب ةمأ نضيًا دظ ةص الدسر و لنل" ال نمتم  أدأة ال ال  اسنتم 

مف دال   تت   التتيض السياستتم لنتهتتي دال التتا األةتت ال ال بتنتتم التتا الليصتتم ةصتت ة

ال ية ن دبسمأ نضيًا د ال تنرزع ال نمتم دال لن نفعتم العيةتم دة يبت، تعت  ض دال تي  

لن ية ن دة  اروث التهتي ةمفت ل"
0

 " ف لتغلل نضتخ ال سم تم الدستر و م العنتتي بت نق

بلفياجهتي ةتم ةت  ن ةزع ةنمتم بعض األة ال ددْن هين  فرتيض تعوتت، دظيًفهتي 

أصسيبهي دهتين ال  تيو أةقت  ال   ت   ل هتم ارداون أن تعتتد تنلتتأ ةوتيل ال صتيلد 

الرا  س تهي ة  ال نمتم دال دال ي  لعةميذ ال نص   لنتهي الا الدسر و....."
5
. 

ه تي ةتص الدستر و لنتل" أن لنعتيةنتم ةصتتب التا دداون ال شتيدلي  د التا 

دتنفتغ اللوم الا دةداتهأ ارةريجتتم دال تي  لن تية ن  أوبيةهي د نرزة ن برن تم ارةري 

دال سياللم لنل أددا  ارةري  داجب دسنا"
1

ف ال د هف، كغا النص الدسر وت ة  

الع يل الا االنرياك الا ارداون داألوبيح الا ال شيدلي  الرا  ع نت ن بهتيف دةتم 

يالتم ستنوي  ةليلفم كغه الض ابط الرا أوسيكي الدسر و ةم ه أدثأ ال      اةرهيك 

                          

0
 . 0990ةم الدسر و ال صيت لعيذ  15 يدن ال 

5
ف 9ف  50/5/0999نضتيًتم دستر و مف جنستم  09لستنم  2ةمأ ال سم م الدسر و م العنتي التا ال ضتتم ونتأ  

 100. 

1
 .0990ةم الدسر و ال صيت لعيذ  11ال يدن  
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الددلم س اع لند سنهي لن  اةتم دالرشي عي  الدافنتم أذ دبياةهتي لن عيكتدا  الددلتتم 

ددظا ةي العنخ ظلل ال ن ال عيكدن ت صأ بعتب دستر وت أال دكت  لتدذ نتيلترهي ةتم 

 النيةتم الدسر و م ال    لتم.

الا ةتم أن ةم ال   ةي  االجر يلتتم داللن تتم الرتا   تب لنتل ال عيكتدا  

(ف ال تد ةتص 50-9دلتم اةرياةهي الها تنتل الرتا ةل هتي الدستر و التا ةت اده ةتم)الد

لنل" أن    ذ ال  ر ع لنتل الرضتيةم االجر تيلا"
0

ف دهتغلل" تمفت، الددلتم تمتيالؤ 

الفتتي  ل  تتتع ال تت اسنتم"
5

ف دهتتغلل" الع تت، ةتت  دداجتتب دنتتيف تمفنتت  الددلتتم 

      اليض أت ل ، د م ن العيةن ن ال  ري دن ةس، ت د ي الددلم دال  ر ع دال

جبيا  لنل ال  اسنتم دال ب  رضل نية ن دألداع فدةم دب  يب، لتيدل"
1

ف دظ نتيو  

ب تي  –ال سم م الدسر و م الا اةد أةميةهي أةق " .....ةتم البتتقم ةتم أةمتيذ الدستر و 

 س   تميةنهي د مف، لدذ اةعزال بعضهي لم بعض الا دسيو ال ةدن العض  م الرا 

( ةتم الدستر و ال 01ف أن ةت  الع ت، دال تي  لتنص ال تيدن)-وهتيتس تهي دتص ن تياب

ت تتده ب ي  عو، ج كيهف ب،  عد  أد  ند تفضن  دال  ر يو د ثيوا  دال      دكداوه 

 دلتلأداعه داجبي  ال  نفص، لم الس  الت  دةدفن  دلل ةتتين الً تم ن اةهتي االس ةنتين 

غتتد أالضتت،...."
5
ةفيدكتتي  تتيدون اةرتتياذ  ف دظ  ريتتتب لنتتل ةتتي ستتب  ظهتتيه نيلتتدن 

                          

0
تف ال بتتيدئ ف لن ز تد لتتم ظلتل  نلتي: د. أنتتيف التي ز الن ستيد0990ةتم الدستر و ال صتتيت لعتيذ  9ال تيدن  

 .595ف  5000ف ال يهز ال  ةا لإلصداوا  ال ية ةتمف ةصيف 0الدسر و م الا الرشي عي  ال سنتمف س

5
 .0990ةم الدسر و ال صيت لعيذ  9ال يدن  

1
 .0990ةم الدسر و ال صيت لعيذ  01ال يدن  

ف 9ف  2/5/5000نضتيًتم دستر و مف جنستم  09لستنم  0ةمأ ال سم م الدستر و م العنتتي التا ال ضتتم ونتأ  5
ف دلن ز د ةم ال   ةي   نلي: د. ةس د والعخ لبد ال كينف ونيبم ال ضيع الدسر وت لنل دستر و م 015 

دةتتي بعتتدكيف د ةهتتي به تتخ  تت ةس الصتتيلساف  109ف  5000ال تتية نف داو ال يةعتتم ال د تتدنف ارستتمندو مف 
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ال تتت اةتم دال عيكتتتدا  الددلتتتتم لعستتتس دال   ةتتتي  الرتتتا   تتت ذ لنتهتتتي الدستتتر و 

 ال صيت. 

 املطلب الثالث

 األحكام واملبادئ واملقومات األساسية التي تضمنها الدستور العراقي
دن الدسر و العيانا ك  اآلفي هف، العد د ةم ال بيدئ داألةمتيذ دال   ةتي  

نيع ةليذ تعددت د   ياسا  ر اعذ ةع أسيستي  ال  ر ع دالرا ال      األسيستم لب

 الليد  لنهي أد اةرهيههي ددال دص خ ال عيكدن بعدذ الدسر و م دةم كغه ال بيدئ:

 : مبدأ السيادةاألولالفرع 
ةص الدسر و العيانا لنل" ج ه و م العيال ددلتم اتسيد تم داةتدن ةستر نم 

د   ياستتا دكتتغا  -ج هتت وت ةتتتيبا بيل تتيةا-أ التهتتي ظا  ستتتيدن هيةنتتمف ةلتتيذ السمتت

الدسر و  يةم ل ةدن العتيال"
0

ف  رضتد ةتم كتغه ال تيدن أن العتيال ددلتم اتسيد تم 

دةستتر نم استتر نال  هتتيةن  النتت  أبيةتتخ ةعيكتتدن ددلتتتم ةعتنتتم تفتتيض أد تنتتر ص ةتتم 

ستيدت  ل ص خ بعدذ الدسر و م لرعيو تهي ةتع كتغا التنص التغت   ضتا بيستر نل 

عيال استر نال  هتيةن ف دكنتيك العد تد ةتم االتفينتي  الرتا أبيةتخ ةتع ددل أجنبتتم ال

هيالتفينتتتم األةنتتتم داتفينتتتم تستت  م  –هيةتتخ لهتتي ال تت ل الفصتت، التتا تنتتل االتفينتتي  

كغا النص الدسر وت ب ص   دلللغلل      الوعم بهي اسرنيدا   -الرع  ضي  ةثن  

 ال عيكدن لهي ن ن ال ية ن.

                                                               

ةم دهر واه ة دةم دلل هنتم ال ية ن/ السمأ بعدذ دسر و م ةص تشي عا دددوه الا تعز ز ددلم ال ية نف أسيد
 د ةي بعدكي. 095ف  5001جيةعم ب دادف 

 .5002ةم الدسر و العيانا لعيذ  0ال يدن  0
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 ثاني: مبدأ استقالل القضاءالفرع ال
ةص الدسر و لنل أن" ال ضيع ةسر ، ال سنوين لنت  ل تتي ال تية ن"

0
ف ة تي 

النل الت  أن ال ضيع ك  ال هم ال لرصم بفض ال ني لي  ب  رضل ال تية ن ست اع 

أهيةخ كغه ال ني لي  دانعم بتم األالياد الت ي بتنهأ أذ بتنهأ دبتم السم ةم ددلوتيع 

ف دسبتعم كغا الع ، دظن ت رضا أن تم ن السنوم الرتا ت تيو  الس  ل ال صسيبهي

ال ضتتيع ةستتر نم دةسي تتدن ألن ت تتيون األةتتأ هشتتفخ لنتتي أن أكتتأ فوتتي  هتتدد ةتتتين 

 –الرشي عتم دالرنفتغ م دال ضتيًتم  -ارةسين الا ةي يت  ك  ت  تع السنوي  الثنث

لتغت أوستخ دليً ت  الا الددلم الا  د داةدنف لغلل هين ل بدأ الفص، بتم الستنوي  ا

الثت ون الفيةستتتم ة تتي الزاد تتم التتا أت ةلتتيذ د   ياستتا ةتتيف الضتتن  لتتم استتر نل 

السنوم ال ضيًتم ظاتهي اللنق كغا ال بدأ  سر جب اسر نل ال ضتين هت الياد
5

ف لتغلل التلنق 

غيلبتم الدسيتتي دةم بتنهي الدسر و العيانتا نتد فصتص ةص صتي  ترضت م الر هتتد 

ضتن  لتم نتيةت  ب  تع العد تد ةتم الضت يةي  الرتا تمفت، لنل تس تت  كتغا ال بتدأ ال

 توبت  .

دةي  أن ةبدأ الفص، بتم السنوي  ك  الغت  ض م اسر نل ال ضيع دال يًأ 

لنل أسي  الر ا ن دلدذ الردف، الا نؤدن السنوي  بعضتهي لتبعضف الهتغا األةتي 

تس تتت  ةتت ع ةتتم الرتت ا ن دكتت  ةتتي أهتتده الدستتر و بنصتت  لنتتل" تمتت ن  دلتتل تتؤدت 

السنوي  الثنث الرشي عتم دالرنفتغ م دال ضيًتم ةسر نم ال اةدن لم األفي "
1
. 

                          

0
 .5002/ أدال  ةم الدسر و العيانا لعيذ 09ال يدن  

5
 دةي بعدكي. 52ف  0999ف داو ال ؤل ف بتيد ف 5اليودل المتنةاف اسر نل ال ضيعف س 

1
 .5002الدسر و العيانا لعيذ  /   ةم55ال يدن  
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 الفرع الثالث: مبدأ تكوين األسرة
دةتتم ال   ةتتي  اللن تتتم داالجر يلتتتم الرتتا تنتتزذ الددلتتم دج تتتع ةؤسستتيتهي 

السفتتيظ لنتهتتي ب صتتفهي تسرتت، الصتتداون التتا ن تتم الرتتدو  ال تتية ةا دأنق الدستتر و 

األستين أستي   -لهغه ال   ةي  أك تم فيصم دظ ةص لنل أةقت " أالعيانا ند ألول 

تمفت،  -ال  ر عف دتسيالل الددلم لنل هتيةهي دنت هي الد نتم داألفننتم دال سنتمف ن

الددلم ة ي م األة ةتم دالوف لتم دالشتتل فم دتيلتل التنلع دالشتبين دتت الي لهتأ 

الليدف ال نيسبم لرن تم ةنميتهأ دندواتهأ"
0

لنتل أن" تمفت، الددلتم ف دةتص هتغلل 

لنفيد داألسين دبليصم الوف، دال يأن الضت ين االجر تيلا دالصتسا دال   ةتي  

األسيستم لنعتل الا ةتين ةين هي  م تؤةم لهأ الدف، ال نيسب دالسمم ال نًتأ"
5

ف 

دهتغلل ةصت  لنتل" أدال : الرعنتتأ ليةت، أستتي  لر تدذ ال  ر تعف دةت  تمفنت  الددلتتم 

االبرداًتتتم دتمفتت، الددلتتم ةميالستتم األةتتتمف ثيةتتتي : الرعنتتتأ  دكتت  دلزاةتتا التتا ال يةنتتم

ال  يةا ة  لم، العتيانتتم التا ةلرنت  ةياةنت "
1

ف دلتل غتتي ظلتل ةتم النصت   

الدسر و م الرتا تسرت ت دترضت م ال   ةتي  اللن تتم داالجر يلتتم دالرتا ال   ت   

لدستتر و تفستتتيكي دال بتتيلويل ال  تتيون دال تتي  ل تتي ةنصتت   لنتتت  التتا ا أدتعتتد نهي 

برعد ن  دك  ةي ةص لنت  ةم أةت " ال   ت   تعتد ، ال بتيدئ األسيستتم الت اودن التا 

البتتين األدل دالس تت ل دالسي تتي  التت اودن التتا البتتين الثتتيةا ةتتم الدستتر و دال بعتتد 

ددوتتم اةرليبترتم دبنتيع  لنتل ة اال تم ثنثتا ألضتيع ة نتس النت ان لنتت  دة اال تم 

                          

0
 .5002/أدال  ةم الدسر و العيانا لعيذ 59ال يدن  

5
 .5002/ أدال  ةم الدسر و العيانا لعيذ 10ال يدن  

1
 .5002/ أدال ف ثيةتي  ةم الدسر و العيانا لعيذ 15ال يدن  
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ًتتس ال  ه و تم فتنل ستبعم أ تيذ"الشعب بيالسترفريع العتيذ دةصتيدنم و
0

ف دال أةنتي 

ةتتي   تتيدون تنالتتا كتتغا ال  تت د ال   تت لا لضتت ين اهبتتي نتتدو ةتتم الس تت ل 

دظلتتل ةتتم فتتنل ة اهبتتم الر تتتتيا   -الن الرعتتد ، نتتد  ز تتد الس تت ل -لن تت اسنتم 

دالروتت وا  الرتتا توتتيأ لنتتل ال  ر تتع العيانتتا ةتتم ةتتتم آلفتتيف ددظا ةتتي فيلفتتخ 

  ةتتي  اللن تتتم داالجر يلتتتم التتين تنتتل ال ليلفتتم دظاك االةرهتتيك ةعيكتتدن ةتتي كتتغه ال 

 عدان ةم العت ن الدسر و م الرا ت صأ ال عيكدن بعدذ الشيلتم لر يد كتي الستددد 

 ال    لتم لهغه ال   ةي  الرا ةص لنتهي الدسر و.

الا ةتم اة  ةم ال   ةي  االنرصيد م الرا هفنهي الدسر و ةصت  لنتل" تمفت، 

ح االنرصيد العيانا دال  أسس انرصتيد م دب تي  ضت م استرث يو هيةت، الددلم دصن

ة اوده دتن  ع ةصيدوه دتشت تع ال وتيع اللتي  دتن ترت "
5

ف دةتص هتغلل لنتل" 

تمفتت، الددلتتم تشتت تع االستترث يوا  التتا ال ويلتتي  ال لرنفتتم د تتنلأ ظلتتل ب تتية ن"
1
 

 بتل دال دهغلل ةصت  لنتل" أدال : ال تفتيض الضتياًب داليست ذ د ال  عتدل دال ت

 عفل ةنهي دال ب ية نف ثيةتي :  عفتل أصتسين التدف ل ال نلفضتم ةتم الضتياًب ب تي 

 مف، لدذ ال سي  بيلسد األدةل الن ذ لن عتشم د تنلأ ظلتل ب تية ن"
5

ف   تيدن لنتل 

ظلل  مف، الدسر و ة ي م ال نمتم الليصم دالعيةتم دظ ةتص لنتل أةقت " أدال : ال نمتتم 

االةرفتيع بهتي داستر نلهي دالرصتيف بهتي التا ةتددد الليصم ةص ةم د ست  لن يلتل 

ال ية نف ثيةتي : ال      ةتزع ال نمتتم دال ألغتياض ال نفعتم العيةتمف ة يبت، تعت  ض 

                          

0
 .5002ةم الدسر و العيانا لعيذ  051ال يدن   

5
 .5002لعيذ  ةم الدسر و العيانا 52ال يدن  

1
 .5002ةم الدسر و العيانا لعيذ 51ال يدن  

5
 .5002ةم الدسر و العيانا لعيذ  59ال يدن  
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ليدل د نلأ ظلل ب ية ن"
0

ف ةي  نةل أن ة  ال نمتم ة  هفن  دصية  الدستر و ال 

أد االستر نل      ةصيدوت  ةم نب، الددلم دال      أن ت ،  د ال يلل بيالةرفتيع 

بتت  بيلمتفتتتم الرتتا  شتتيع دال التتا ةتتددد ال تتية ن دكتتغه الستتددد ددالتت  الضتت ابط الرتتا 

د تتعهي الدستتر و تر تتتد بهتتي هتت، ستتنوي  الددلتتم الن كتتغه الستتددد دالضتت ابط الرتتا 

د عهي الدسر و ال      اةرهيههي أد ةليلفرهتي ةتم نبت، الستنوي  هيالتم ست اع لنتد 

  الددلتم داالةض يذ دلتهيف ةم ثأ ال      لنددلتم سم الرشي عي  أذ دبياذ ال عيكدا

دبتتياذ ةعيكتتدن ةعتنتتم ت تت،  تتد ال تتنك أد الةتتم ةتتم األالتتياد ةتتم استتر نل أةنههتتي أد 

ةتيدن ةتم ةت اد  دلتلالرصيف بهي ب ت ة م هيةخ دال دظا صدو ةمأ نضيًا ةسترندا  

 الدسر و ةع الرع  ض العيدل.

 املبحث الثاني

 لدولية وعدم تعارضهاوجوب احرتام املعاهدات ا

 -مبدأ أسلمة املعاهدات الدولية  -مع مبادئ الشريعة اإلسالمية 
ةم األة و ال رصنم ب س لم نيلتم ددسر و م ال عيكدا  الددلتم ةم النيةتم 

ال    لتم هغلل ةس لم لدذ تعيوض ال عيكدن الددلتم ةع ةبيدئ دأةميذ الشتي عم 

 عتتد لتبتتي  دستتر و ي    تت   الوعتتم التتت  أةتتيذ  ارستتنةتم دأنق ةليلفرهتتي أد اةرهيههتتي

ال سم م ال لرصمف ددظا ةي ثبخ ظلل اللةهي ت صأ بعدذ الدسر و م األةي الغت  ؤدت 

                          

0
ف دلم ةني لأ ة د ةم ي   رعن  بهغه ال   ةي  ند صتدو 5002/ أدال ف ثيةتي  ةم الدسر و العيانا لعيذ 51ال يد  

لهي ن ن ال ية ن ال تيسي  لنل ظلل  نلي: نتياو ال سم تم ةم نب، ال سم م االتسيد م العنتيف دال أنق ال عيكدن ةي داذ 
 .5000/ 05/9الا  5009/ اتسيد م/ 10د ال ياو ونأ 5001/ 55/9الا  5001/ اتسيد م/ 00االتسيد م ونأ 



 دراسة مقارنة –الدور الرقابي للدستور على المعاهدات الدولية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

611 

دلل دل يع أد االةرنيع لم توبت  النص ال ليل  لندسر و لنل ال ضتم ال عيد تم 

 أةيذ ةسم م ال    ع.

م العننتم بتتم التد م دةم دواسم ألدتهي الن نتم األةي متتم لسي تم األد تين لت

 دالددلم لنل دسيتتي ددل ظا  غيلبتم ةسن م تأ تصنت  كغه الددل دلل ة يةتع:

األدلل: ددل تعنم ةفسهي دستنةتم دكتا) أال يةسترينف البستي مف ة و ريةتتيف ال  نمتم 

 العيبتم السع د مف الت م...(.

لف األودنف الثيةتتتم: ددل تعتتد ارستتنذ د نهتتي اليستت ا دكا)ال زاًتتيف ةصتتيف العتتيا

 ال  ين..(.

الثيلثتتتتم: ددل ال تتتتتتنص لنتتتتل دلتتتتتنن دستتتتر وت لنتتتتتد م دكا)س و يفالستتتتت دانف 

 الص ةيل...(.

اليابعتتتتم: ددل تعنتتتتم دةهتتتتي لن يةتتتتتم دكا)تيهتتتتتيف اليةستتتتيف تيه نستتتترينف ةتتتتيلاف 

السن يل...(
0
. 

أت أنق الددل الرا تنص دسيتتيكي لنل تبنا ةبتيدئ الشتي عم ارستنةتم دأنق 

نهتي اليست ا ة نت   نست أ ةتع ال عتي تي الددلتتم لس ت ل ارةستين دالرتتا ارستنذ د 

تمف، ةي م الع تدنف دظ ةص العهد الددلا اللي  بيلس  ل ال دةتم دالستيستم لنل" 

أن االلرتياف بد يةتم ةتي ب صتتفهي د تم الددلتم اليستت ا ....ف   تب أن ال  تؤدت دلتتل 

العهتد"دلينم الر رع ب ت ة  ةم الس  ل ال نص   لنتهي التا 
5

ف دل عيالتم ة نت  

 الدسيتتي ةم ظلل سنر ن  لند بعض ةنهي هن  الا ةونب ةسر ، دهيآلتا:

                          

0
ةيد اسريةما دودبي  بنتخف العننم بتم الد م دالددلم دالس  الا ةي م الد م أد ال عر دف دواسم نتدةخ دلتل  

 .9ف  5002تم لسي م األد ين الددلتمف ال ال ي  ال رسدن األةي متمف الن نم األةي م

5
 .0911ةم العهد الددلا اللي  بيلس  ل ال دةتم دالستيستم لعيذ  09ال يدن  
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 املطلب األول

 مبادئ الشريعة اإلسالمية والدستور الفرنسي 
ةتتص لنتتل" اليةستتي ج ه و تتم ال تر تتزأ  0929دنق الدستتر و الفيةستتا لعتتيذ 

 اسنتم أةتيذ ال تية ن دكا لن يةتم دد   ياستم داجر يلتم دتمف، ةسيدان ج تع ال ت

ددن ت تتتتز بستتبب األصتت، أد العتتيل أد التتد م دكتتا تسرتتيذ ج تتتع ال عر تتدا "
0

ف 

اةستت يةي  ةتتع ةتتي ستتيةي لنتتت  ةتتم بتتتين ة نتت  الدستتيتتي ةتتم ة  تت ع الينيبتتم لنتتل 

دسر و م ال عيكدا  الددلتم  رضتد لنتي أن اليةستي ددلتم لن يةتتم دال ة تيل لنستد ر 

تهتتي دةتتم ثتتأ ال  بستتر ال  نتتس الدستتر وت التتا لتتم ةبتتيدئ الشتتي عم ارستتنةتم ال

دسر و م ةعيكدن ةي ةم اج، بتين تعيو هي ةع أةميذ دةبيدئ الشي عم ارستنةتمف 

م نتدو ةتم ال ستيدان أةتيذ ال تية ن بصتيف النلتي لتم  دال أةقت  التا ال نتخ ظاتت   ت ق

 الر تتز بسبب الد م دةم ظلل الد م ارسنةا.

 املطلب الثاني

 سالمية و الدستور املصريمبادئ الشريعة اإل
ال تد ةتص لنتل دن" ارستنذ د تم الددلتم  0990أةي الدستر و ال صتيت لعتيذ 

دالن تتم العيبتتتم ل رهتتي اليستت تمف دةصتتيدو الشتتي عم ارستتنةتم ال صتتدو اليًتستتا 

لنرشتتي ع"
5
هيةتتخ ال سم تتتم  0990الرعتتتد ، الدستتر وت التتتغت ةتتدث لتتتيذ  ف ال بتت، 

                          

0
 .0929ةم الدسر و الفيةسا لعيذ  0ال يدن   

5
 .0990ةم الدسر و ال صيت لعيذ  5ال يدن  
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ربنتتتين ال عتتتيو الشتتمنا ددن ال   تت لا لنتتد الدستتر و م العنتتتي دال سم تتم العنتتتي ت

السد ر لم الشي عم ارسنةتم
0
. 

 ربتتتتم ةتتتم ظلتتتل أن الشتتتي عم ارستتتنةتم أصتتتبسخ ةتتتم ال صتتتيدو اليًتستتتتم 

لنرشتتي ع التتا ةصتتي األةتتي التتغت  ستترنزذ اةرتتياذ ال ؤسستتي  الرشتتي عتم فيصتتتم 

أل م ةعيكدن  البيل ين لهغا ال صدو دظلل بعدذ سم أت تشي ع أد دبياذ أد االةض يذ

ددلتتتم ترعتتيوض ةعهتتيف ددظا ةتتي ةتتدث دأْن تضتت م تشتتي عي  أد ةعيكتتدن ددلتتتم ةصتتي  

ةليلفتتتي  لنشتتتي عم ارستتتنةتم بتتتي  كتتتغا الرشتتتي ع أد كتتتغه ال عيكتتتدن ةشتتت بم بعتتتتب 

 دسر وت.

دظ   تت ل الف تت 
5

" دال أةنتتي ةتتي  لهتتغا الرعتتد ، أثتتيه ال تتية ةا ال ا تتد دالبتتيل  

كغه ال بيدئ دلتل ةصتدو وست ا لن تية نف دةتم ةيةتتم األك تم اله  ةم ةيةتم ة ل 

جع، لهي أدل  م بتم ال صيدو ال    لتم دةم ثأ   تدد ال شتيع ةنزةتي  بتيليج ع 

الل ةبيدئ الشي عم ارسنةتم ابرداع  هن ي كقأ بسم تشي ع اللْن دجد التهي ةم ي  نننت ف 

 -ي ع د عادان لأ   د بسر  يلر  الا غتيكي ةم ال صيدو دةم ثأ ال      لرش

أن  لتتيل  ةم تتي  نوعتتتي  ةتتم أةمتتيذ الشتتي عم  -الةتت  لصتتددو الدستتر و لنتتل األنتت،

ارستتنةتم ددال هتتين كتتغا الرشتتي ع ةشتت بي  بعتتتب ةليلفتتم الدستتر وف رغفيلتت  ةبتتيدئ 

الشتتي عم ارستتنةتم دت تتد أ ةصتتدو نتتية ةا اليلتتا لنتهتتي دكتتا ال صتتدو التتيًتس 

 األدل بسمأ الدسر و".

                          

0
 .21د. ةس د ال  ت ة   اف ال يجع السيب ف   

5
د. سيةا ج يل الد مف تدو  ال  التد ال ية ةتتم دةبتيدئ الشتي عم ارستنةتمف ةنشت ن ال عتيوفف ارستمندو مف  

 دةي بعدكي. 012ددن سنم سبعف  
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عم ارستتنةتم أصتتبسخ ال صتتدو التتيًتس لنرشتتي ع التتا أت دن ةصتتيدو الشتتي 

الدستتر و ال صتتيتف دةتتم ثتتتأ  نرتتزذ ال شتتيع بعتتتدذ ةليلفتتم أةميةهتتي دال  صتتت د 

ب ةميةهي كني األةمتيذ ال وعتتم الداللتم الرتا دود  التا هرتين ن دستنم وست ل ف ال 

لل ت يو األةميذ اللنتم الداللم الرا      أن تب ل ة يال  لنر د ، داالجرهيدف دالا ظ

ال سم م الدسر و م العنتي".....ال      لنص تشي عا أن  نينض األةميذ الشتيلتم 

ال وعتتتم التتا ثب تهتتي دداللرهتتيف ب صتت  أن كتتغه األةمتتيذ دةتتدكي كتتا الرتتا  متت ن 

االجرهيد التهي ة رنعي ف ألةهتي ت ثت، ةتم الشتي عم ارستنةتم ةبيدًهتي المنتتم دأصت لهي 

أد تبد ن  دةم غتي ال رص و بيلريلا أن  ر تي ةفه ةهي  الثيبرم الرا ال تسر ، ت د ن  

تبعي  لر تتي الزةين دال مينف دظ كا لصتم لنل الرعتد ، دال   ت   اللتيد  لنتهتي 

أد االلرتت اع بهتتي لتتم ةعنيكتتيف دت رصتتي دال تتم ال سم تتم الدستتر و م التتا نتت ةهي لنتتل 

"ةيانبم الر تد بهي دت نتبهي لنل ه، نيلتدن نية ةتتم تعيو تهي...
0
ف دنتيو  هتغلل"  

ةتم أنق  -0990.... دن ةي ةص لنت  الدسر و الا ال يدن الثيةتم بعد تعد نهي التا ستنم 

ةبيدئ الشي عم ارسنةتم كا ال صدو اليًتس لنرشي ع دة ي  ر لض لم نتد لنتل 

السنوم الرشي عتم الرزاةي  الا الرشتي عي  الصتيدون بعتد الع ت، بيلرعتد ، الدستر وت 

برعتد ، بعتض أةمتيذ  0992لسنم  000بتنهي أةميذ ال ية ن ونأ  دةم -ال شيو دلت 

الن      لنص تشي عا أن  نينض األةميذ الشتيلتم  –ن اةتم األة ال الشلصتم 

ال وعتم الا ثب تهي ألةهي ت ث، ةم الشي عم ارسنةتم ةبيدًهي المنتم دأص لهي الثيبرم 

اللنتتتم غتتتي ال  وتت ع بثب تهتتي  تبد ن ....دهتتغلل األةمتتيذ أدالرتتا ال تسر تت، تتت د ن  

                          

0
 .51/1/0995نضيًتمف جنسم  00لسنم  59ةمأ ال سم م الدسر و م العنتي الا الدل   ونأ  
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لستت اكي دكتتا بوبتعرهتتي ةروتت ون تر تتتي بر تتتي الزةتتين دال متتين لضتت ين ةيدةرهتتي 

دةت  رهي دل  اجهم الن ا ل لنل افرنالهي.."
0
. 

أت أنق هتت، ةعيكتتدن ددلتتتم ال ترعتتيوض أد ترنتتينض ةتتع األةمتتيذ ال وعتتتم 

ال ة يل لنوعتم بعتدذ الداللم دال وعتم الا الثب   تعد دسر و م دةشيدلم دةم ثأ 

دستتر و رهي بعمتتس الرتتا ترنتتينض أد ترعتتيوض الت تت   السمتتأ بعتتدذ دستتر و رهي لتتم 

 سي   ال سم م الدسر و م العنتي.

 املطلب الثالث

 مبادئ الشريعة اإلسالمية والدستور العراقي
ارستنذ د تم  5002لتيذ  دلتل 0952الدستيتتي العيانتتم ةنتغ لتيذ ل د لتدق  

ضتت م األفتتتي لتتدن ةصتت   تؤهتتد لنتتل دصتت  الشتتي عم الددلتتم اليستت اف دظ ت

ارسنةتم دارسنذ بص ون ليةم اةد ةصتيدو ال تية ن ال  تعا دةصتدوا  وست تي  

لنرشتتي عف دظ  تتنص لنتتل" أدال : ارستتنذ د تتم الددلتتم اليستت ا دكتت  ةصتتدو أستتي  

 لنرشي ع:

ال   تت   ستتم نتتية ن  رعتتيوض ةتتع ث ابتتخ دأةمتتيذ ارستتنذ...." - أ
5
ف دتلهتتي  

ة يثنم لهغا النص الا ظا  الدسر و بيلنص لنل اةت " العربتي  ال  دستم  دالال 

دال  يةتتي  الد نتتتم التتا العتتيال هتيةتتي  ةضتتيو م دد نتتتمف دتنتتزذ الددلتتم بر هتتتد 

                          

0
ف دلن ز تتد ةتتم 1/5/0995نضتتيًتمف جنستتم  05لستتنم  5ةمتتأ ال سم تتم الدستتر و م العنتتتي التتا التتدل   ونتتأ  

د د. ةس تد الت  ت ةت   اف ال يجتع  102األةميذ  نلي: د. ةس د والعخ لبتد ال كتينف ال يجتع الستيب ف  
 دةي بعدكي. 22السيب ف  

5
 .5002/أدال  ةم الدسر و العيانا لعيذ 5ال يدن  
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دصتيةم ةيةرهي د  ين ة يوسم الشعيًي بسي م التهي"
0

ف دهتغلل ةصت  لنتل" 

نتتم دال سنتتتم ..... تتنلأ ب تية ن األدست م دالعوتتن  اليست تم دال نيستبي  الد 

دالر   أ اله يت دال تندت"
5

ف دلل غتي ظلل ةتم النصت   الرتا أهتد  لنتل 

لدق ارسنذ دني عر  د م الددلم اليس ا دةصدو أستي  لنرشتي ع التا العتيال 

دلتتتس ال صتتدو التتيًتس ه تتي العتت، ال شتتيع الدستتر وت ال صتتيتف ألن جعتت، 

ارستتنذ ةصتتدو أسيستتا لنرشتتي ع ال تعوتتت  ه تتي   تت ل بعضتتهأ
1 

ال نزلتتم الرتتا 

 ضعهي التهتي التنص ب صتف  )ال صتدو األستي  أد اليًتستا( دال دن لبتيون" ال 

     سم نية ن  رعتيوض ةتع ث ابتخ أةمتيذ ارستنذ" تعوتت  كتغا ال  نتع ةتع 

افرنف الا هتفتم اليجت ع التل الشتي عمف لت  هتين التنص" الشتي عم ارستنةتم 

التهتتي لتتم ةمتتأ التتلْن  ال صتتدو التتيًتس" لر جتتب آةتتغاك لنتتل ال شتتيع أن  بستتر

تعغو لنت  ظلل التصيو لنبسر لنهي الا ةصيدو أفي  ال تليل  الشتي عمف أةتي 

الا ةيلم النص العيانا اللنق ةي م ال شتيع التا افرتتيو السمتأ ة تتدن ال تط بعتدذ 

ج ا  ةليلفم الشي عم ارسنةتمف دال أةق    مم ال  ل ب ي أنق ارسنذ د م الددلم 

رشي ع  مفا بسد ظات  بللزاذ البيل ين بعتدذ ستم اليس ا دك  ةصدو أسيسا لن

أت نية ن أد تشي ع  رعيوض ةع  ددال لدق بتيسن ف الضتن  لتم دلتزاذ الستنورتم 

الرنفتغ م دالرشتي عتم بعتدذ دبتياذ أد االةضت يذ التل أت اتفتيل ددلتا التت  اةرهتيك 

هتيع ل بيدئ الشي عم ارسنةتم ألة   عتد ةليلفتي  لندستر وف الثتيو فتنف بتتم الف 

                          

0
 .5002ةم الدسر و العيانا لعيذ  00ال يدن  

5
 .5002ثيةتي  ةم الدسر و العيانا لعيذ / 05ال يدن  

1
العننتتم بتتتم التتد م  -5ف  0د. ةستتتم لتتغان الستتمتناف ال   تت لي  اللنالتتتم التتا الدستتر و العيانتتاف س 

 .11ف  5009دالددلمف ال د ي لنوبيلمف البصينف 
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ةفيده ةي ال  صت د بث ابتخ أةمتيذ ارستنذ الرتا ال   ت   ستم نتية ن  رعتيوض 

ةعهتتي دةيداةتتخ ال عيكتتدن التتا ةمتتأ ال تتية ن دظن ال   تت   دبياةهتتي أد االةضتت يذ 

دلتهتتي دظا ةتتي تعيو تتخ ةتتع ث ابتتخ أةمتتيذ ارستتنذ هتتغلل؟ التتتي  بعضتتهأ أةهتتي" 

اللتتتم أد ثبرتتتخ األةمتتتيذ....الرا ثبرتتتخ بنصتتت   نوعتتتتم الثبتتت   دنوعتتتتم الد

بنص   ظنتم الثبت   أد اةع تد ارج تيع لنتهتي"
0

ف دال أةنتي ةتي  أن ال  صت د 

بث ابخ أةميذ ارسنذ النص   ال وعتم الا الثب   دال وعتم التا الداللتم ال تط 

ألةق  لم  نع د ارج يع لنل ةمأ الا العيال دال ةتيدوا ف دأنق ال سم تم االتسيد تم 

خ ةم ةس لم ةليلفم أد لدذ ةليلفتم الرشتي عي  العنتي كا ال هم ال لرصم لنرثب

( ةم الدسر و الرا ةصخ لنل أن تلترص 91لث ابخ أةميذ ارسنذ الا ال يدن)

ال سم تتتم االتسيد تتتم العنتتتتي ب تتتي  تتت تا" أدال : الينيبتتتم لنتتتل دستتتر و م ال تتت اةتم 

داألةل تتم النيالتتغنف ثيةتتتي : تفستتتي ةصتت   الدستتر و..."ف   تتيدن لنتتل ظلتتل دن 

( ةتم الدستر و فبتياع ةتم 95ضأ التا لضت  رهي استرنيد  التل ال تيدن)ال سم م ت

الف تت  ارستتنةا د التتغ م  متت ن لهتتأ التتددو األهبتتي ه هتتم اسرشتتيو م لنبتتخ التتا 

ةليلفم أت تشي ع أد ةعيكدن لهغه األةمتيذ الرتا لتدق  دستر و م ب  جتب ةتص 

 الدسر و.

 

 

 

 

                          

0
  دستر و م د. اليودل لبدن هي أف اآلثيو ال ريتبم لنل ه ن الشتي عم ال صتدو األسيستا لنرشتي عف دواستي 

   .100ف  5002ليانتمف ال عهد الددلا لس  ل ارةسينف جيةعم دت ب لف 
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 املبحث الثالث

 ضهاوجوب احرتام املعاهدات الدولية وعدم تعار

 مع احلقوق واحلريات العامة
بدا م   متم ال ت ل دنق غيلبتتم دستيتتي ددل العتيلأ ستيو  ةست  ات تيه تضت تم 

الس تت ل دالسي تتي  التتا صتتنبهيف دهتتين الهتتدف كتت  أن تمفتت، ال  التتد الدستتر و م 

األستت ل ةيتبتتتم ةتتم الرشتتتي عي  العيد تتم كتتتغه الس تت ل دالسي تتتي 
0

ف دظ أنق دجتتت د 

ة ةا دةصت  لنتل ة ت ل دةي تي  ةعتنتم  عوتهتي صتفم الدسر و الا ن م الهيذ ال ي

دسر و مف دةم ثأ تم ن نتدا  لنل ة يوسم الستنوي  العيةتم لنددلتم الفرصيصتيتهي 

دال      لهي اةرهيههتي أد ةليلفرهتيف ب عنتل أنق دنتياو الدستر و لنس ت ل دالسي تي  

 - و مالرتا تر رتع بتنفس ال ت تم الدستر–ةم فنل النص لنتهي الا صتنب  أد ة دةرت  

 األةي الغت   ع، كغه الس  ل دالسي ي  تر رع بيلس ي م الدسر و م.

ددظا ةتتي الرتتد  ال شتتيع لنتتل كتتغه الس تت ل دالسي تتي  بيالةر تتي  ةنهتتي أد 

دكتتداوكي ةتتم فتتنل تشتتي عيت  الرتتا  صتتدوكي أد ال عيكتتدا  الرتتا تبيةهتتي أد تنضتتأ 

ال هتي  ال لرصتم  دلتهي ددلر  اللةهي تم ن لي تم لنسمتأ بعتدذ دستر و رهي ةتم نبت،

بغللف لغلل سنبتم ة نت  بعتٍض ةتم الدستيتتي دظلتل التا ةونتب فتي  بمت، داةتد 

 ةنهي دهيآلتا:

 

 

                          

0
كنيك ةم  فيل بتتم الست  دالسي تم النن ز تد  نلتي: د. ةس تد صتنح لبتد البتد ع الستتدف الس ي تم الدستر و م  

 دةي بعدكي. 15ف  5009لنسي ي  العيةم بتم ال شيع دال ضيعف داو النهضم العيبتمف ال يكينف 
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 املطلب األول

 الدستور الفرنسي احلقوق واحلريات العامة يف
ةرضتت نم العد تتد ةتتم الس تت ل  0929جتتيع  ة دةتتم الدستتر و الفيةستتا لعتتيذ 

صتتفم وستت تم ت ستتم  بس تت ل دالسي تتي  العيةتتم دةنهتتي"  عنتتم الشتتعب الفيةستتا ب

 0999ارةستتين دب بتتيدئ الستتتيدن ال سنتتتم بيلصتت ون الرتتا ةتتدد  بهتتي التتا دلتتنن 

دهتتغلل ت ستتم  بتتيلس  ل دال اجبتتي   0951دالرتتا أهتتدتهي دأه نرهتتي ة دةتتم دستتر و 

..."5005الرا انيكي ةتثيل البتةم الا ليذ 
0

ف ةم كتغه ال  دةتم ةنةتل أنق ال شتيع  

هثتيا  بيلس  ل دالسي ي  العيةتم فيصتم تنتل الت اودن التا الدسر وت الفيةسا اكرأ 

دةتتم ثتتأ دظا ةتتي  5005دةتثتتيل البتةتتم لعتتيذ  0999دلتتنن الس تت ل الفيةستتا لعتتيذ 

ذ ةعيكدن ددلتم كغه الس  ل دالسي ي  ال اودن التا فيل  تشي ع س اع أهين نية ةي  أ

/ أدال ( ةتم 51الد بيجم البيرةمين الوعتم بعتدذ دستر و رهي آةتغاكف دظ ةصتخ ال تيدن)

لنتل أةقت " دظا ةتي  51/9/5009ال تؤو  التا  5009-955ال ية ن الدسر وت ونتأ 

 ل ثبخ أثنيع ةلي دل   أةيذ أت ةتم جهرتا ال ضتيع أنق ةصتي  تشتي عتي    تس الس ت

دالسي تي  الرتتا  مفنهتتي الدستر وف   متتم دفوتتيو ال  نتس الدستتر وت بهتتغه التتدل   

الرتا  فصتت، التهتي التتا اجت، ةستتددف بلةيلتتم ةتم ة نتتس الددلتم أد ةسم تتم التتن ضف د 

 سدد ال ية ن األسيسا نيدس توبت  كغه ال يدن"
5
. 

 لغلل تض نخ ةص   الدسر و ة لتم ةم الس  ل دالسي ي  دك ي:

                          

0
 .0929د بيجم الدسر و الفيةسا لعيذ  

5
ف دلن ز تتد ةتتم الر  تتتسي   نلتتي: د. ةس تتد ابتتياكتأ فتتتيت 0929ةتتم الدستتر و الفيةستتا لعتتيذ  10ال تتيدن  

ف داو النهضم العيبتمف ال يكينف ددن ستنم 51/9/5009دال ي  لرعد ن   0929ال هت،ف الدسر و الفيةسا لعيذ 
 .29سبعف  
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قوق واحلريات العامة التي نص عليها الدستور بشكل : احلاألولالفرع 

 مطلق
ال م النص   الدسر و م الرتا أهتد  الس ت ل دالسي تي  بشتم، ةونت  التا 

لهتتي ةصتت  لنتتل" اليةستتي الدستتر و الفيةستتا ددن ةيجتتم لرنلت هتتي ب تت اةتم ةعتنتتم 

ج ه و م  ال تر زأف...... تمفت، ةستيدان ج تتع ال ت اسنتم أةتيذ ال تية ن ددن ت تتتز 

أد الد م دكا تسريذ ج تع ال عر دا " سبب األص، أد العيلب
0

ال م أكأ ةلتيكي  ف

ال سيدان ةثن  ال سيدان أةيذ ال ية ن دلدذ الر تتز بتم ال  اسنتم لند توبت  ال ية ن 

لنتتتهأ ألت ستتبب ستت اع بستتبب األصتت، أذ العتتيل أذ التتد مف دهتتغلل ال ستتيدان أةتتيذ 

الر ي تتا ةمفتت ل ل  تتتع ال تت اسنتم ال ضتتيع لنتتل ةلرنتت  دوجيتتت  دجهيتتت  الستت  

د ر ي تتل ال  تتتع أةتتيذ ةستتيهأ داةتتدن ال تلرنتت  بتتيفرنف األنتتلي  أد الوب تتي  

االجر يلتم دةم ثأ ال      سم نية ن أد دبياذ ةعيكدن ترض م ةص صي  ت تز بتم 

ال نستتتتم أد تنتتتر ص ةتتتم كتتتغه الس تتت ل اللةهتتتي تمتتت ن ةعتبتتتم د ستتت  الوعتتتم بعتتتدذ 

ي  الرتتا ت نتتل تسي تتل الينيبتتم أةتتيذ ال  نتتس الدستتر وت دستتر و رهي ةتتم نبتت، ال هتت

( ةم الدسر وف دهغلل ت هتده لنل ة ي تم الست  التا الستتين 25دالرا ةددتهي ال يدن)

ةم فنل ةص  لنل" ال      السمأ بع  بم ارلتداذ لنتل أت نتلص أ تي  هتين"
5

ف 

العيدلتم  الض م الدسر و كني ندستم الس  الا الستين لم،ف دهغلل الس  الا ال سيه تم

دال نصفم لإلةسين اله  ة  سبتعا ألة   س  لم، نلص اتهأ الا نضتم ةي أْن تترأ 

                          

0
 .0929فيةسا لعيذ ةم الدسر و ال 0ال يدن  

5
 .0929ةم الدسر و الفيةسا لعيذ  11ال يدن  
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ةسيه ر  ةسيه م ليدلم بددن أت ظنأف ألن كغا الس     ذ لنل أسي  ةبدأ اةرتياذ 

ة  الداليع أةيذ ال سيهأ
0
. 

الفرع الثاني: احلقوق واحلريات العامة التي نص عليها الدستور ومنح 

 لتشريعاتفرصة تنظيمها ل
دةم الس  ل دالسي ي  العيةم الرا ةص لنتهي الدستر و الفيةستا لمنت  ةتند 

اليصتتم لنرشتتتي عي  دال عيكتتتدا  لنتتتد تنيدلهتتتي لهتتتغه الس تتت ل دالسي تتتي  أن ت تتت ذ 

برنلت هي بشيس ك  أن ال  رض م ظلل الرنلتأ ةليلفم أد اةرهيهتي  هيةر تي  أد ت تتتد 

ةثن   ال بدأ األسيسا ال اود الا الدسر وفدكداو أد ةصيدون لهي ب ي  رعيوض ةع  أد

ةصتتت  لنتتتل"  مفتتت، ال تتتية ن الرعبتتتتي الرعتتتددت لتتتم اآلواع دةشتتتيوهم األةتتتزان 

دال  يلي  الستيستم ةشيوهم ةنصفم الا الستين الد   ياستم لعةم"
5
. 

ب عنتتل أةقتت   ستت  لهتتغه ال  يلتتي  داألةتتزان ال شتتيوهم التتا الستتتين الستيستتتم 

ياد ال م ةم لهغه ال  يلي  داألةزان التا ةمتأ أةفستهأف دك  الس  الغت  مف، لعال

لتتم سي تت  تتت لا ال نيصتتب العيةتتم أد  ندكتتغه ال شتتيوهم نتتد تمتت ن بصتت ون ةبينتتي

بص ون غتي ةبينين لتم سي ت  افرتتيو نتيداتت  دة ثنتت 
1

دكت  ةتي أهتده ارلتنن  ف

                          

0
  Decision du conseil constitutionnel, No 77-87 du 12 mai 1985, p.15.                    

      

5
 .0929ةم الدسر و الفيةسا لعيذ  5/1ال يدن  

1
يستتم بتتم الشتي عم دال تية ن ال  تعاف داو لن ز د لم ظلل  نلي: د. لبد النيصي ةس د دكبمف السي تم الست 

 دةي بعدكي. 00ف  5002النهضم العيبتمف ال يكينف 
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دالعهتتد التتددلا اللتتي  بتتيلس  ل ال دةتتتم د  0959العتتيل ا لس تت ل ارةستتين لعتتيذ 

0911الستيستم لعيذ 
0

  . 

 املطلب الثاني

 احلقوق واحلريات العامة يف الدستور املصري
ال د تض م العد د ةم الس ت ل دالسي تي   0990أةي الدسر و ال صيت لعيذ 

العيةم الا بيب  الثيلتر دنبت، اللت ض التا بتتين كتغه الس ت ل دجتدةي ةم تي  لن سم تم 

أ الدستتر و لنس تت ل دالسي تتي  الدستتر و م العنتتتي  فصتت، بشتتم، دا تتد هتفتتتم تنلتتت

العيةم س اع أهيةخ ةون م أذ ةنل تمف دظ نتيو" دن الدستيتتي ال صتي م ال رعينبتم نتد 

لنتتل ت ي تتي الس تت ل دالسي تتي  العيةتتم التتا  0951ةيصتتخ ج تعتتي  ةنتتغ دستتر و 

صنبهي نصدا  ةم الشيوع الدسر وت أن  م ن لهغه الس  ل دالسي ي  ن ن الدستر و 

لعيد تتم دةرتتل  متت ن التتنص لنتهتتي التتا الدستتر و نتتتدا  لنتتل دستت  ه لنتتل ال تت اةتم ا

ال شيع العيدت الت ي  سن  ةم ن التد دأةمتيذف الرتيون   تيو الدستر و السي تم العيةتم 

د بتد لن شيع العيدت تنلت هي لبتين ةددد السي م دهتفتم ة يوسرهي ةم غتي ة ص 

هتتي الر تتتتد أد اةر تتي  ةنهتتيف دستت وا   ونتت  السي تتم العيةتتم دسننتتي   سرعصتتا لنت

دالرنلتأ اللظا في  ال شيع الت ي  ضع  ةم تشي عي  لنل كغا الض ين الدستر وت 

                          

0
ةتم العهتد التددلا اللتي  بتيلس  ل  52دال يدن  0959ةم ارلنن العيل ا لس  ل ارةسين لعيذ  50ال يدن  

 .0911ال دةتم دالستيستم لعيذ 
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ب ْن نتد ةي م دود  الا الدسر و ةون مف أد أكدو أد اةر ص ةم ةي م تستخ ستريو 

الرنلتأ ال يًز دسر و ي  دنع ل ن  الرشي عا ةش بي  بعتب ةليلفم الدسر و..."
0
. 

 و ال صتيت ألوتل  ت يةم ة ت تتم لس ي تم ةم كغا السمأ ةسترنرج أنق الدستر

الس  ل دالسي ي  العيةم ال اودن الا الدسر و دظلل ةم فتنل ةيانبتم ةتد  ت االت  

أد تعتيوض أت تشتي ع أد ةعيكتدن ددلتتتم تبيةهتي ةصتي ةتتع الدستر و ل عيالتم ةتتد  

الرزاةهي بيلسددد ال    لتم الرا د عهي الدسر و ةم ثأ السمأ لنتهي بيلدسر و م 

الدستر و م ةستب ي ت رضتت  ةرت تم ال  يوةتمف لن تي  بت ن ال سم تم الدستر و م أذ لدذ 

العنتي أهد  التا هثتتي ةتم األةتتين لنتل دةتدن النصت   الدستر و م دلتدذ دجت د 

أالضنتم لنص لنل آفي ألةهي ج تعتي  دود  التا الدستر و التمت ن بتغلل  لهتي أصت ل 

ل  تعهتتتتي أصتتتت ل دستتتتر و م دظ نتتتتيو "..... دن الس تتتت ل دالسي تتتتي  العيةتتتتم..... 

دستتر و م ثيبرتتمف  بينتتيكي الفتتيد ةرالفتتم الت تتي بتنهتتيف دةردافنتتم ةتتع بعضتتهي التتبعض 

ترسيةد ةعي  د عضد ه، ةنهي اآلفي الا ةستج ةرميةت،  سرت، ةتم ال ثتيً  الدستر و م 

ةميةي  سية ي "
5

د بغلل تض نخ ةصت   الدستر و ةت لتم ةتم الس ت ل دالسي تي  ف 

 ك ي:

 

 

                          

0
ف دهتغلل التدل   1/5/0991نضيًتمف جنستم  01لسنم  10ةمأ ال سم م الدسر و م العنتي الا الدل   ونأ  

 .9/1/0999نضيًتمف جنسم  09لسنم  25ونأ 

5
ف 9ف  1/9/5000نضتيًتم دستر و مف جنستم  50لسنم  021ةمأ ال سم م الدسر و م العنتي الا ال ضتم ونأ  

 295. 
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ريات العامة التي نص عليها الدستور بشكل احلقوق واحلاألول: الفرع 

 مطلق
دةتتم النصتت   الدستتر و م الرتتا تنيدلتتخ الس تت ل دالسي تتي  العيةتتم بشتتم، 

ةون  أت الرا لأ  ريك لن شيع العتيدت لنتد ستن  لن ت اةتم أد دبتياذ ال عيكتدا  أن 

 ر لل تنلت هي بلوادت  دظلل لض ين لدذ ال سي  بهي ب ت ص ون هيةخ ةنهي ةص  

ال  اسن ن لد  ال ية ن س اع دكأ ةرسيددن التا الس ت ل دال اجبتي  العيةتم لنل" 

ال ت تتتتز بتتتنهأ التتا ظلتتل بستتبب ال تتنس أد األصتت، أد الن تتم أد التتد م أد الع تتتدن"
0

ف 

دهغلل ةص  لنل" ال      دجياع أت ت يبم سبتم أد لن تم لنتل أت دةستين ب تتي 

و يً  السي"
5

ةت اسم لتم التبند أد ةنعت  ف دهغلل ةص  لنل" ال      دبعيد أت 

ةم الع دن دلتهي"
1

ف دهغلل" ت ند الددلم ة  االلر يع الستيسا لم، أجنبتا ا توهد 

بسبب الداليع لم ةصتيلد الشتع ن أد ة ت ل ارةستين أد الستنذ أد العدالتم دتستنتأ 

النجةتم الستيستتم ةسل و"
5

 ف دلل غتي ظلل ةم النص  .

اجبتتي  أةتتد ال بتتيدئ الرتتا ةتتص لنتهتتي ال بتتدأ ال ستتيدان ةتتثن  التتا الس تت ل دال 

الدسر و دةم ثأ كا ةمف لم لن  تع بددن ت تتز بستبب األصت، أد العتيل أد التد م 

                          

0
 .0990ةم الدسر و ال صيت لعيذ  50ال يدن   

5
 .0990ذ ةم الدسر و ال صيت لعي 51ال يدن  

1
ف د لن ز تتد لنتت   نلتتي: د. بيكتتين أةتتي نف ةتت  الن تت ع 0990ةتتم الدستتر و ال صتتيت لعتتيذ  20ال تتيدن  

 دةي بعدكي. 029ف  5009الستيساف داو النهضم العيبتمف ال يكينف 

5
 .0990ةم الدسر و ال صيت لعيذ  21ال يدن  



 دراسة مقارنة –الدور الرقابي للدستور على المعاهدات الدولية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

611 

ه داع اللدةم العسمي م أد أداع الضياًب
0

ف دهغلل ال      ال سي  بستين ارةسين 

ةم فنل دجياع أت ت تيون سبتتم أد ل نتتي  لنتت  استرنيدا  دلتل ال تيدن الثيةتتم ةتم 

( 51سر و دالرا لدق  الشتي عم ارستنةتم ال صتدو اليًتستا لنرشتي ع دال تيدن)الد

ةم الدسر وف لغلل لنل ج تع السنوي  دال هي  أن تنرتزذ بعتدذ ستم أت نتية ن أد 

دبتتياذ أد االةضتت يذ أل تتم ةعيكتتدن ترعتتيوض ةتتع كتتغه النصتت   ددال لتتدق  ةليلفتتم 

ثتأ   ت   الوعتم بعتدذ  لنسددد دالض ابط ال    لتم الرتا وست هي الدستر و دةتم

 دسر و رهي.

الفرع الثاني: احلقوق واحلريات العامة التي نص عليها الدستور ومنح 

 فرصة تنظيمها للتشريعات
ةم الس  ل دالسي ي  العيةم الرا ةص لنتهتي الدستر و دتتيك أةتي تنلت هتي 

 لن شيع العيدت لند سم ال  اةتم أد دبياذ ال عيكدا  داالةض يذ دلتهتي ةصت  لنتل"

السي م الشلصتتم ةت  سبتعتا دكتا ةصت ةم ال ت تسف دالت تي لتدا ةيلتم الرنتبس ال 

     ال بض لنتل أةتد أد تفرتشت  أد ت تتتد ةي رت  بت ت نتتد أد ةنعت  ةتم الرن ت، دال 

بتت ةي تستترنزة   تتيدون الرس تتت  دصتتتيةم أةتتم ال  ر تتعف د صتتدو كتتغا األةتتي ةتتم 

تيسا"ال ي ا ال لرص..... د سدد ال ية ن ةدن السبس االةر
5

ف دهغلل ةص  لنل" 

لن سيهم ةيةم الن      دف لهي دال تفرتشهي دال ب ةي نضتيًا ةستبب دال تي  ألةمتيذ 

                          

0
 .0992/ 9/ 1يًتمف جنسم نض 01لسنم  00ةمأ ال سم م الدسر و م العنتي الا الدل   ونأ  

5
 .0990ةم الدسر و ال صيت لعيذ  50ال يدن  
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ال ية ن"
0

ف دهغلل" لستين ال  اسنتم الليصم ةيةم  س تهتي ال تية نف دلن ياستن  

البي د تتتم دالبينتتتتم دال سيدثتتتي  الرنتف ةتتتتم دغتيكتتتي ةتتتم دستتتيً، االتصتتتيل ةيةتتتم 

   تتت   ةصتتتيدوتهي أد االستتتنع لنتهتتتي أد ونيبرهتتتي دال بتتت ةي دستتتي رهي ةمف لتتتم دال

نضتتتيًا ةستتتبب دل تتتدن ةستتتدددن ددال تتتي  ألةمتتتيذ ال تتتية ن"
5

ف دهتتتغلل ةصتتت  لنتتتل" 

لن تت اسنتم ةتت  تمتت  م ال  عتتتي  لنتتل ال جتت  ال بتتتم التتا ال تتية ن د سلتتي دةشتتيع 

ج عتي   م ن ةشتيسهي ةعيد تي  لنلتيذ ال  ر تع أد ستي ي  أد ظا  ستيبع لستميت"
1

ف 

 دلل غتي ظلل ةم األةميذ.

النم، اليد ةتيت  الليصم دأسياوه الرا   تب أن ال  ونتع لنتهتي غتتيهف ال تم 

ة   أن  ستي ةتيت  الشلصتم داف، ةستمن  ددن ةضتي  م التن   ت   أن   ترسأ أةتد 

ةسمم اليد ةم األالياد أد أن    ذ برفرتشت  دال سب تي  لن تية ن دالتا الستيال  ال ستددن 

ال ط
5
. 

( ةتتم 91/1سم تتم الدستتر و م العنتتتي بعتتدذ دستتر و م ال تتيدن)دبتتغلل نضتتخ ال 

لنتتدةي ةتتص  0995لستتنم  59نتتية ن ة نتتس الددلتتم الصتتيدو بتتيل ياو ب تتية ن ونتتأ 

لنل" أن ال  عتم لض  ب  نس الددلم ةم   م ن ةرزدجي  ب جنبتم....."
2
ف السم خ  

                          

0
ف لن ز تد ةتتم الرفيصتت،  نلتي: ال سرشتيو وجتب لبتد المتتي أ 0990ةتم الدستر و ال صتيت لعتيذ  55ال تيدن  

ف ددن ةمتين 1د  2ف  0سنتأف ة   لم      ال بيدئ الرا نيوتهي ال سم تم الدستر و م العنتتي ةنتغ دةشتيًهيف س
 .01-02ف  0999سبعف 

5
 .0990ةم الدسر و ال صيت لعيذ  52ال يدن  

1
 .0990ةم الدسر و ال صيت لعيذ  22ال يدن  

5
ةتتم العهتتد التتددلا  9د ال تتيدن  0959ةتتم ارلتتنن العتتيل ا لس تت ل ارةستتين لعتتيذ  05دكتت  ةتتي أهدتتت  ال تتيدن  

 .0911اللي  بيلس  ل ال دةتم د الستيستم لعيذ 

2
 .219ف  1ف  09/1/0992نضيًتم جنسم  01لسنم  51 م العنتي الا الدل   ونأ ةمأ ال سم م الدسر و 
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التتغت ال سم تم الدستتر و م العنتتي بعتتدذ دستتر و م التنص ل ليلفرتت  لنتنص الدستتر وت 

( دةيةتتتم الستتتتين الليصتتتم الرتتتا هفنرهتتتي 50هفتتت، السي تتتم الشلصتتتتم التتتا ال تتتيدن)

( الرتا ةصتخ لنتل" األستين أستي  ال  ر تع 9( دةليلفرت  لتنص ال تيدن)52ال تيدن)

دالغت  عد الس  الا الزدا  دافرتيو الزد  ةدفن  لهي...."ف دأن النص ةليل  ل تي 

الغت ةند الس  لم، ةم اليجت،  0959نيوه ارلنن العيل ا لس  ل ارةسين لعيذ 

دال يأن دظا ةي هيةي بيل تم الا الزدا  ددن نتد أد ت تتز الا كغا الش ن بسبب العتيل 

أد الد م أد ال نستم..."
0
. 

دةرف  ةع ةي ظكب دلت  بعضهأ
5

بدسر و م ال عيكتدا  الددلتتم الرتا ترضت م  

لن ستي  بيلسي تم نتدا  أد   ابط اند ةتم ال تت د دالضت ابط الرتا د تعهي ال تية ن 

الشلصتم ب،      أن ت تد ال عيكدن ظاتهي ال ية ن لندةي تضع   ابط ةعتنم تمف، 

توبت  النص الدسر وت بشم، أالض، دأةسم ةم ةص ال ية ن العيدت دكتغا األةتي 

  مم تع ت   لنل ج تع الس ت ل دالسي تي  الدستر و م الرتا ةتص لنتهتي الدستر و 

ية ن أد ةعيكتدن ةعتنتم دظا هتين لهتي نت ن ال تية ن دأجي  لن شيع العتيدت تنلت هتي ب ت

 دظلل لسببتم:

األدل: دنق الس  ل دالسي ي  ةمف لم ب  جب ةتص دستر وت ألنتل ةيتبتم أد نت تم 

ةم ال ية ن العيدتف أ ي  هين الس  أد السي م ألةهي ال ترتدو  دال  عنت  بعضتهي لنتل 

الا أةتد أةميةهتي لنتل بعض دك  ةي أفغ  ب  ال سم م الدسر و م العنتي دظا ةصخ 

أةق " ةم ال  يو أن ة  ل ارةسين دةي يت  الرا هفنهي الدسر و ال تندو  الت ي بتنهي 

                          

0
 .0959ةم ارلنن العيل ا لس  ل ارةسين لعيذ  01ال يدن  

5
د. لتت ض لبتتد ال نتتت، لتت ض الريستتيدتف ال عيكتتدا  الددلتتتم أةتتيذ ال ضتتيع الدستتر وتف ةيجتتع ستتيب ف  

 002. 
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لتعن  بعضهي لنل بعضف ب،  رعتم النلتي دلتهتي ب صتفهي نت تي  لنتتي تتنلأ ة  نتي  ال 

تن سأ الن      ت زًرهي ب،  مت ن  ت يةهي التا ة  ت ع لنيصتيكي دةم ةيتهتي..... 

ين ج تعهي ال      لزلهي لم بعتض دلت  هتين لبعضتهي ددو اهبتي دن ة  ل ارةس

لصنرهي ال ث ل ب ج ده دآدةتر  ب،  رعتم أن ترنيغأ الت ي بتنهي لررمية، بهي الشلصتم 

ارةسيةتم الا أهثي ت جهيتهي ل  ي  دةبن "
0
. 

الثتتيةا: دن ال ضتتيع ال صتتيت نتتد استتر ي لنتتل أدل  تتم توبتتت  ال عيكتتدن الددلتتتم لنتتل 

 .-ه ي بتني الا الفص، الثيلر  –العيدت  ال ية ن

 املطلب الثالث

 الدستور العراقي احلقوق واحلريات العامة يف
ال يع  ة دةر  ةيةنتم لنعد تد ةتم التدالال   5002أةي الدسر و العيانا لعيذ 

الرتتا تؤهتتد لنتتل سبتعتتم ةم ةتتي  الشتتعب دأة تتيد أجتتداده دةي تتتهأ دةلتتيذ السمتتأ 

تسيد تم التدوالتتم د   ياستتم ةرعتددن الو اًت  دكتغه السيلا لنل أستي  دةهتي ددلتم ا

ال بيدئ دود  بشم، أهثي تفصتن  الا صنب الدسر وف أةي الس  ل دالسي ي  الرا 

دود  الا كغا الدسر و لد دن ةنهي ةتي جتيع بشتم، ةونت  دةنهتي ةتنلأ ب تية ن دةتي 

بت، أهثتي الس ت ل دالسي تي  الرتا   تب أن تتنلأ بتيل  اةتم الرتا لتأ تستم بعتد ةتم ن

 السنوم ال لرصمف داةس يةي  ةع ظلل سنبتم بعضي  ةنهي دهيآلتا:

 

                          

0
ف 0991/ 5/ 01نضتتيًتم دستتر و مف جنستتم  01لستتنم  10ونتتأ ةمتتأ ال سم تتم الدستتر و م العنتتتي التتا ال ضتتتم  
 .220ف  9 
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احلقوق واحلريات العامة التي نص عليها الدستور بشكل األول: الفرع 

 مطلق
ال م تنل الس  ل دالسي تي  الرتا جتيع  ةون تم دالرتا ال   ت   ألت ستنوم 

تصتيدو أد  لند سم الرشي عي  أد دبتياذ ال عيكتدا  داالةضت يذ دلتهتي أن ت نتص أد

تنرهل ةم كغه الس  ل ددال أصتبخ بعتب لدذ الدسر و م ددظا ةي ةمتأ لنتهتي اللةهتي 

ال  -تن تل دال  ريتتتب لنتل توبت هتتي أت أثتيو جد تتدنف دظ ةتص الدستتر و لنتتل".... ن

ال   تتت   ستتتم نتتتية ن  -  تتت   ستتتم نتتتية ن  رعتتتيوض ةتتتع ةبتتتيدئ الد   ياستتتتمف  

اودن الا كغا الدسر و" رعيوض ةع الس  ل دالسي ي  األسيستم ال 
0

ف دهغلل ةص  

لنل"......ثيةتي : ال      سم نية ن  رعيوض ةع كغا الدسر و د عد بيسن  ه، ةص 

أت ةتتص نتتية ةا آفتتي  رعتتيوض ةعتت " آد تتيد التتا دستتيتتي األنتتيلتأ 
5

ف  رضتتد أن 

تتد الدستتر و هرنتتم دستتر و م داةتتدن ال تتي  ةصتت   الدستتر و جتتيع  دا تتسم التتا لق

كتتغه الس تت ل ةتت  ال ستتيدانف دظ ةتتص الدستتر و لنتتل"   عيو تت   عتتد بتتيسن  ال تتم

العيانت ن ةرسيددن أةيذ ال ية ن ددن ت تتز بسبب ال نس أد العتيل أد ال  ةتتم أد 

األص، أد الن ن أد الد م أد ال غكب أد ال عر د أد اليأت أد ال  تع االنرصتيدت أد 

االجر يلا"
1

ب تي ال ف دهغلل ةص  لنل" لم، اليد الس  الا اللص صتم الشلصتم 

                          

0
 .5002نف  ةم الدسر و العيانا لعيذ -/ أدال  5ال يدن  

5
 .5002/ ثيةتي  ةم الدسر و العيانا لعيذ 01ال يدن  

1
 .5002ةم الدسر و العيانا لعيذ  05ال يدن  
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 رنيالل ةع ة  ل اآلفتي م داآلدان العيةتم"
0

ف دهتغلل ةصت  لنتل" ثيةتتي : الر ي تا 

ة  ةص ن دةمف ل لن  تعف وابعي : ة  الداليع ة د  دةمفت ل التا ج تتع ةياةت، 

الرس تتت  دال سيه تتم...ف ستتيبعي : لمتت، التتيد الستت  التتا أن  عيةتت، ةعيةنتتم ليدلتتم التتا 

ارجياعا  ال ضيًتم دارداو م"
5

ن  اسنتم وجيال  دةسيع  ةت  ال شتيوهم ف دةص " ل

الا الشؤدن العيةم دالر رتع بتيلس  ل الستيستتم ب تي التهتي ةت  الرصت  خ داالةرلتين 

دالرينتد"
1

ف الضن  لتم ةصت  لنتل" أدال : لنعيانتا ةي تم الرن ت، دالستفي دالستمم 

ةيةية  ةم الع دن  أدداف، العيال دفيوج ف ثيةتي : ال      ةفا العيانا أد أبعيده 

ال سم" دلل
5

دلل غتي ظلل ةم األةميذ الرا نيو  الس ت ل دالسي تي  لن ت اسنتمف 

لن ي  ب ة  لأ ة تد ةم تي  لن سم تم االتسيد تم العنتتي نتد والضتخ التت  أد أل تخ ةعيكتدن 

ددلتتتم لرعيو تتهي ةتتع الدستتر و دال أةقتت  دجتتدةي العد تتد ةتتم ال تت اةتم دال تتياوا  نتتد 

دسر و دنيو  ال سم م لدذ دسر و رهيف تعيو خ الا ةيدن أد أهثي ةم ةيدن ةع ال

ةنهي لندةي سعم أةد ال  ظفتم الغت دج  دلت  د  ي الزوالتم ل  بتم ارةتغاو بهتغا 

لستنم  05ال ياو لنل أسي  أن نية ن اةضبيس ةت ظفا الددلتم دال وتيع العتيذ ونتأ 

جعتت، هتت، ةتتم ل تت برا لفتتخ النلتتي دارةتتغاو بيتتتم د ستت  لن  ظتت  الوعتتم 0990

/ وابعتي ( لنتل" 00في  أةيذ ة نتس االةضتبيس العتيذ النصتخ ال تيدن)بيلع  بي  األ

تمتت ن الع  بتتي  الرتتا  في تتهي التت   ي أد وًتتتس التتداًين ال لتت ل بيتتتم بيستترثنيع 

ل  بي  الر بت  ددة تي  الياتتب دتنز ت، الدوجتم دالفصت، دالعتزل"ف ال تي  نةتل 

                          

0
 .5002ةم الدسر و العيانا لعيذ  09ال يدن  

5
 . 5002/ ثيلثي ف وابعي ف سيدسي  ةم الدسر و العيانا لعيذ 09ال يدن  

1
 .5002ةم الدسر و العيانا لعيذ  50ال يدن  

5
 .5002/ أدال ف ثيةتي  ةم الدسر و العيانا لعيذ 55ال يدن  
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لنتتل" أن لنتتل كتتغه ال تتيدن أةهتتي ترعتتيوض ت يةتتي  ةتتع التتنص الدستتر وت التتغت ةتتص 

الر ي تتا ةتت  ةصتت ن دةمفتت ل لن  تتتع" د" ةتت  التتداليع ة تتد  دةمفتت ل..."
0
ف  

( 00ال ضخ ال سم م االتسيد م العنتي بعدذ دستر و م ةتص الف تين وابعتي  ةتم ال تيدن)

ةم نية ن اةضبيس ة ظفا الددلتم ال تغه ونف د  بتدد اةت  استرنيدا  لهتغا السمتأ نتيع 

دافضع بغلل  5009لسنم  2ل غه و بينأ ة نس الن ان تعد ن  ل ية ن االةضبيس ا

ج تع الع  بي  االةضبيستم لويل الوعم ال ية ةتم
5
. 

أةي الس  الا الرن ، ال ةق  ك  األفي جيع ةون ي  د  صد ب  أن  ر مم الفتيد ةتم 

الرن ، الا ةددد دننتأ ددلر  أد فيوجهتي ةتع ةي تم العت دن ةتم ددن نتت د أد ة اةتعف 

ة  ارنيةم الا أت ةمين  ي تد دال   ت   ةفتت  ألت دظن اليألص، أن  م ن لن  اسم 

ستتبب هتتين د ضتت م الدستتر و لتت  ةتت  العتت دن التتغت كتت  ةتت  ةونتت 
1

ف دالتتا نضتتتم 

لي تتخ لنتتل ال سم تتم االتسيد تتم العنتتتي لنتتل أستتي  أنق ة نتتس النتت ان العيانتتا 

اصدو نياوا  بيالع السصيةم لم ة ه، ال سيةا)ذ. ( لض  ة نس الن ان داتليظ 

  دةتر أنق ال ياو اهرسب الصفم غتي الشيلتم دال د سنده ال ية ةا ارجياعا  بس 

/ أدال ف ثيةتتي ف ثيلثتي ( ةتم 91دلأ   د نيلتدن التا النلتيذ التدافنا التغت ةددتت  ال تيدن)

لستتنم  10/ ثيةتتتي ( ةتتم نتتية ن ال سم تتم االتسيد تتم العنتتتي ونتتأ 5الدستتر و دال تتيدن)

غا سنتتب دلتت ن ال تتدلل لنتتت  ( ةتتم النلتتيذ التتدافنا لن سم تتم لتت1دال تتيدن)5002

لن ياالعتتم دةتتم ثتتأ السمتتأ بلل تتيع نتتياو ة نتتس النتت ان بمتت، ةتتي دود التتت ف داسنعتتخ 

                          

0
 .5002/ ثيلثي ف وابعي  ةم الدسر و العيانا لعيذ 09ال يدن  

5
 .5/9/5009ف بريو   5009/ اتسيد م/5ل   ونأ  نلي: ةمأ ال سم م االتسيد م العنتي الا الد 

1
ةتم العهتد التددلا  05دال تيدن  0959ةتم ارلتنن العتيل ا لس ت ل ارةستين لعتيذ  01دك  ةتي أهدتت  ال تيدن  

 .0911اللي  بيلس  ل ال دةتم دالستيستم لعيذ 
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ال سم تتم لنتتل ةضتت  ن التتدل   ال جتتد  أن ة  تت لهي تسم تت  ال تت اد ال رعن تتم 

/ أدال ( دةتتم نتتياعن التتنص  رضتتد أن الدستتر و هفتت، 55بيلسي تتي  دةنهتتي ال تتيدن)

ال دفيوجتت  ددن نتتتد أد نتتيسف لتتغلل نتتيو  السي تتم لنعيانتتا لنرن تت، دافتت، العتتي

ال سم م دل يع ال ياو الصيدو ةم ة نس الن ان
0
. 

احلقوق واحلريات العامة التي نص عليها الدستور ومنح : الفرع الثاني

 فرصة تنظيمها للتشريعات
دةتتم الس تت ل دالسي تتي  الرتتا هفنهتتي الدستتر و لن تت اسنتم دال اةتت  نتتتد أةتتي 

بنيع  لنت  دظ ةتص لنتل اةت " ال  مت ن ت تتتد ة يوستم أت تنلت هي بصددو نية ن أد 

ةم الس  ل دالسي ي  ال اودن الا كغا الدسر و أد تسد دكي دال ب ية ن أد بنتيع  لنتت  

السي م" أدلنل أن ال   س ظلل الرسد د دالر تتد ج كي الس  
5

ف ب عنل أن ال  هتدو 

السي تي  ةتم نبت، أد  نر ص أد  صيدو ةي  نص لنتت  الدستر و ةتم كتغه الس ت ل د

ال ية ن ال نلأ لهي دهغا األةتي بيلنستبم لن عيكتدا  الددلتتم ةتي داذ لهتي نت ن ال تية نف 

ال نهي ةص  لنل" لم، اليد الس  الا الستين داألةم دالسي م دال      السيةين ةم 

كغه الس  ل أد ت تتدكي دال دال ي  لن ية نف دبنيع  لنتل نتياو صتيدو ةتم جهتم نضتيًتم 

ةلرصم"
1

لل ةص  لنتل" ...ةيةتم ال ستيهم ةصت ةمف دال   ت   دف لهتي أد ف دهغ

                          

0
 .55/00/5009ف بريو   5009/ اتسيد م/15ةمأ ال سم م االتسيد م العنتي الا الدل   ونأ  

5
 .5002ةم الدسر و العيانا لعيذ  51ال يدن   

1
 .5002ةم الدسر و العيانا لعيذ  02ال يدن  
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تفرتشهي أد الرعيض لهي دال ب تياو نضتيًا دال تي  لن تية ن"
0

ف دهتغلل" أدال : ال نستتم 

العيانتتتم ةتت  لمتت، ليانتتا دكتتا أستتي  ة اسنرتت .....تنلأ أةمتتيذ ال نستتتم ب تتية ن 

د نلي الا الدليد  النينةم لنهي ةم نب، ال سيهأ ال لرصم"
5

دهغلل ةص  لنتل" ف 

أدال : الع ، ةت  لمت، العتيانتتم ب تي  ضت م لهتأ ةتتين هي  تمف ثيةتتي :  تنلأ ال تية ن 

العننم بتم الع يل دأصسين الع ، لنل أسس انرصيد م ةع ةيالين ن التد العدالتم 

االجر يلتتتتم
1

ف دهتتتغلل" ال نمتتتتم الليصتتتم ةصتتت ةم د ستتت  لن يلتتتل االةرفتتتيع بهتتتي 

ةتتتددد ال تتتية ن"داستتتر نلهي دالرصتتتيف بهتتتي التتتا 
5

ف دلتتتل غتتتتي ظلتتتل ةتتتم الس تتت ل 

 دالسي ي  العيةم الرا هفنهي الدسر و.

ةتتم جيةتتب آفتتي لنتتل دا تتعا الدستتر و العيانتتا أن ال  نلتتيدا التتل كتتغه 

الس  ل دالسي ي  الرا تض نهي ب صتفهي ال ةتتدن بت،   تب أن  ر رتع األالتياد بمت، 

ا ج تتتع االتفينتتي  الس تت ل دالسي تتي  الرتتا تضتت م لإلةستتين هياةرتت  ددةستتيةتر  التت

دال ثتتيً  الددلتتتم الرتتا صتتدنهي أد اةضتتأ دلتهتتي العتتيال أد ستنضتتأ دلتهتتي ةستتر بن ف 

                          

0
 .5002/ ثيةتي  ةم الدسر و العيانا لعيذ 09ال يدن  

5
ف لنستنع لنتتل ةمتأ ال سم تم االتسيد تم العنتتتي 5002/ أدال ف سيدستي  ةتم الدستتر و العيانتا لعتيذ 09ال تيدن  

ل م دلد ةم أذ ليانتتم دأن أجنبتا فيصتم دظا ةتي هتين األن النستوتناف  نلتي: ةم هتي التا بش ن ةند ال نستم 
ف 5009/ اتسيد تتتم/ ت تتتتتز09د التتتدل   ونتتتأ 51/1/5009ف برتتتيو   5009/ اتسيد تتتم/ت تتز/09التتتدليد  
دلتتتل غتتتتي ظلتتتل ةتتتم األةمتتتيذف  نلتتتي ال  نتتتع االلمريدةتتتا لن سم تتتم االتسيد تتتم العنتتتتي  1/9/5009برتتتيو  ف 

www.iraqjudicaturre,org/ fedraljud,html 

1
 .5002/أدال ف ثيةتي  ةم الدسر و العيانا لعيذ 55ال يدن  

5
 .5002/ أدال  ةم الدسر و العيانا لعيذ 51ال يدن  
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اليالةرياذ ةتم دجهتم ةليةتي الت تي  رعنت  بس ت ل ارةستين   تب أن  مت ن ةربتيدال  د 

 ةرميةن  بتم الدسر و ةم جهم داالتفيني  الددلتم ةم جهم أفي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دراسة مقارنة –الدور الرقابي للدستور على المعاهدات الدولية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

 اخلامتة
  م بسثني ت صنني دلل ج نم ةم االسرنريجي  دالر صتي  ةنهي:الا ةهي

 أدال: االسرنريجي 

دن  وع الددلم لن عيكدا  الددلتم الرا تبيةهي داف، وةأ ةليةهي ال تية ةا  -0

الدافنا ال  عنتا أن ةؤسستيتهي ال سنتتم ظا  الستتيدن   تب أن تنسنتا أةتيذ 

ستتر و نتتد ةل تتخ ةضتتيةتم أت ةعيكتتدن ددلتتتمف الن األةتتم ةتتيل د تتعهي الد

 المتفتم الرا تعبي بهي لم دوادتهي.

دظا ةي أبيةخ دةد  الددل ةعيكتدن ددلتتم جتيع  ةليلفتم لندستر و نتمن  أد  -5

ة  تت لي  التت ن تعتتد ، الدستتر و ال   تتس الستتتيدن ال سنتتتم دظا ةتتي هيةتتخ تنتتل 

ال عيكدن غي م ةم األك تم د ال تسروتع الددلم االسر نيع لنهيف دةم جيةتب 

ن تعتد النلي الا تنل ال عيكدن ةع الددلم أد الددل األفي  لنع ت، أفي لهي أ

 لنل صتيغرهي ب سن ن  رف  ةع دسر وكي الدافنا.

الضن  لم الينيبم ال ضيًتم السيب م دالنة م ال ن كنيك ونيبم أسيستم   تب  -1

أن ت يو  تن يًتي  نب، الرصد   لنل ال عيكدن ف دكا الينيبتم الرتا ت تيو  

ظاتت  لبتتين ةتد  اةرتياذ ظلتل االتفتيل لعصت ل دال بتيدئ ب  جب الدسر و 

الرا    ذ لنتهي دسر و الددلم الغت     هسي  السددد اظ   نع دفت ل أت 

 تشي ع ةليل  ل .

 ثيةتي : الر صتي  

اةرياذ االتفيني  الددلتم فص صي  ال عيكدا  الددلتتم الرتا  بيةهتي  دج ن -0

 لن بيدئ  داألص ل الدسر و م.العيال 
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ليلفم ال عيكدن الددلتم لندسر و أةي ة مم دةر نع الا هت، ةيةنتم ةتم أن ة -5

ةياة، دبياةهيف لغلل  فض، فض لهي لنينيبم السيب م ادال  لما  ر االي لهي 

ةي  س ل ب ي نتم الدستر و م الرتا ةتم نت ةهي أن ت نت، التي  تعيو تهي ةتع 

 الدستر وف ب عنتل اةتت  لنتل هتت، ددلتم تي تد ال صتتيدنم أد االةضت يذ دلتتل أت

ةعيكتتدن ددلتتتم أن تتتنلأ العننتتم ادال  بتتتم ن اةتنهتتي الدافنتتتم دلنتتل وأستتهي 

 الدسر و ب صف    ث، ن م الهيذ الرشي عا دتنل ال عيكدن.

د  تتيد ةتت ع ةتتم الر لتتتم دالرث تتت  لعنتتلي  العتتيةنتم التتا ة تتيل دبتتياذ  -1

ال عيكتدا  الددلتتم ب تنسهأ اليصتم االستنع لنتل ج تتع االتفينتي  الددلتتتم 

لنل أن لن عيكدن الددلتم ن ن ال ية ن الدافنا سيل ي ت خ ال صيدنم  دالر هتد

لنتهي دكنيك لننم تميةنتم بتم ال عيكدن دال  اةتم الدافنتم االةي  سر جب 

 اةرياةهي لندسر و. 

( ةتتم نتتية ن دداون 51ة صتتا ال شتتيع الدستتر وت العيانتتا بللتتيدن ال تتيدن) -5

ال ن تتا دلتتل ةتترم الدستتر و  5005الددلتتم العيانتتتم لن يةنتتم االةر يلتتتم لعتتيذ 

الستتيلا دتمتت ن بيلصتتت م اآلتتتتم"   تتب أالق  نلتتي دلتتل الس تت ل دالسي تتي  

ال تتغه ون التتا ال تت اد الستتيب م ب ةهتتي الس تت ل ال ةتتتدن الرتتا  ر رتتع بهتتي أبنتتيع 

الشتتعب العيانتتاف الهتتأ  ر رعتت ن بمتت، الس تت ل النً تتم بشتتعب ةتتي لتت  نت رتت  

ال نصتت   لنتهتتي التتا ال عيكتتدا   دهياةرتت  ارةستتيةتم د بضتت نهي الس تت ل

داالتفينتي  الددلتم دغتيكي ةم دثيً  ال تية ن التددلا الرتا دنعهتي العتيال 

أد اةضأ دلتهي أد غتيكي الرا تعد ةنزةم ل  دال ي  لن ية ن الددلا د ر رع غتي 

العتتيانتتم التتا دافتت، العتتيال بمتت، الس تت ل ارةستتيةتم الرتتا ال ترعتتيوض ةتتع 

   اسنتم".د عهأ ب صفهأ ةم غتي ال
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دفريةي    ب أن ال ة رنع هثتتيا  ب تي أة زةتيه دلمتم لنتل العمتس ةتم 

ظلل   ب أن ةبسر لم دستيً، أفتي  أهثتي العيلتتم ةتم اجت،  ت ين ستنةم 

الرشي عي  الددلتم أدال  دالدافنتم ثيةتي  ألج، تس ت  الشيلتم الدسر و م الرتا 

د الضيةم األسيسا لس  ل ارةسين دةي يت  ا  ألسيستم.بددوكي تعق
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   قائمة املراجع
 أوالً: الكتب 

ف 0د. أنيف الي ز الن سيدتف ال بتيدئ الدستر و م التا الرشتي عي  ال سنتتمف س - .0

 .5000ال يهز ال  ةا لإلصداوا  ال ية ةتمف ةصيف 

د. بيكتتتين أةتتتي نف ةتتت  الن تتت ع الستيستتتاف داو النهضتتتم العيبتتتتمف ال تتتيكينف  .5

5009. 

ف 0ن الستمتناف ال   ت لي  اللنالتتم التا الدستر و العيانتاف سد. ةستم لتغا .1

 .5009العننم بتم الد م دالددلمف ال د ي لنوبيلمف البصينف -5 

ال سرشتتيو وجتتب لبتتد المتتي أ ستتنتأف ة   لتتم ال بتتيدئ الرتتا نيوتهتتي ال سم تتم  .5

 .0999ف ددن ةمين سبعف 1د  2ف  0الدسر و م العنتي ةنغ دةشيًهيف س

د مف ال تتية ن الدستتر وت دالشتتيلتم الدستتر و م لنتتل  تت ع د. ستتيةا ج تتيل التت .2

 نضيع ال سم م العنتيف

 .5002ف ةنش ن ال عيوفف ارسمندو مف 5س                              

تدو  ال  الد ال ية ةتم دةبيدئ الشي عم ارسنةتمف ةنش ن  -                             

 ال عيوفف

 ارسمندو مف ددن سنم سبع.                                                                                  

ف داو 0د. لبتتتد السفتتتتل لنتتتا الشتتتت اف ةستتت  ونيبتتتم الرعتتتد ن  الدستتتر و مف س .1

 .5001النهضم العيبتمف ال يكينف 

د. لبد النيصي ةس د دكبمف السي م الستيستم بتم الشتي عم دال تية ن ال  تعاف  .9

 .5002هضم العيبتمف ال يكينف داو الن
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د. ل ض لبد ال نت، الريسيدتف الينيبتم ال ضتيًتم لنتل ةشتيدلتم ال عيكتدا   .9

 .5001الددلتمف داو النهضم العيبتمف ال يكينف 

د. لتت ض لبتتد ال نتتت، لتت ض الريستتيدتف ال عيكتتدا  الددلتتتم أةتتيذ ال ضتتيع  .9

 .5009الدسر وتف داو النهضم العيبتمف ال يكينف 

 .0999ف داو ال ؤل ف بتيد ف 5نةاف اسر نل ال ضيعف ساليودل المت .00

د. التتتيودل لبتتتد ن هتتتي أف اآلثتتتيو ال ريتبتتتم لنتتتل هتتت ن الشتتتي عم ال صتتتدو  .00

دواسي  دسر و م ليانتمف ال عهد التددلا لس ت ل ارةستينف  -األسيسا لنرشي ع

 .5002جيةعم دت ب لف 

دال تتتي   0929د. ةس تتتد دبتتتياكتأ فتتتتيت ال هتتتت،ف الدستتتر و الفيةستتتا لعتتتيذ  .05

 ف داو النهضم العيبتمف ال يكينف ددن سنم سبع. 51/9/5009لرعد ن  

د. ةس تتتد والعتتتخ لبتتتد ال كتتتينف ونيبتتتم ال ضتتتيع الدستتتر وت لنتتتل دستتتر و م  .01

 .5000ال ية نف داو ال يةعم ال د دنف ارسمندو مف 

ف الس ي م الدسر و م لنسي ي  العيةم بتم الستدد. ةس د صنح لبد البد ع  .05

 .5009 ضيعف داو النهضم العيبتمف ال يكينف ال شيع دال

د. ةس د لبد العز ز ةس د سن ين د ةعرز ةس د أب  العز د ةفي  ةس د  .02

نهينف الس  ل دالسي ي  العيةم الا الدسيتتي دالف   دال ضيع دالشي عم 

 .5002ف ال عهد الددلا لس  ل ارةسينف جيةعم دت ب لف 0ارسنةتمف س

ف داو النهضم 0ن تدو  ال  الد الدسر و مف سد. ةس د ال  ت ة   اف المي .01

 .5009العيبتمف ال يكينف 

د. دجدت ثيبخ غبي يلف ة ي م السي م الا ة اجهم الرشي عف داو النهضم  .09

 .0990-0999العيبتمف ال يكينف 

 



ون للعلوم القانونية والسياسيةكلية القانمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

115 

 ثانياً: االطاريح الجامعية

ةهي به خ  ت ةس الصتيلساف السمتأ بعتدذ دستر و م ةتص تشتي عا دددوه التا  -0

ال ية نف أسيدةم دهر واه ة دةم دلل هنتم ال تية ن/ جيةعتم ب تدادف  تعز ز ددلم

5001. 

 ثالثاً: البحوث 

ةيد اسريةما دودبي  بنتخف العننم بتم الد م دالددلم دالس  التا ةي تم التد م  -0

أد ال عر دف دواسم ة دةم دلل الن نم األةي متم لسي م األد ين الددلتتمف ال ال تي  

 .5002ال رسدن األةي متمف 

 رابعاً:العهود الدولية

العهتتتد التتتددلا اللتتتي  بتتتيلس  ل االنرصتتتيد م داالجر يلتتتتم دالث يالتتتتم لعتتتيذ  -       

0911. 

 .0911العهد الددلا اللي  بيلس  ل ال دةتم دالستيستم لعيذ  -   

 .0959ارلنن العيل ا لس  ل ارةسين لعيذ  -   

 خامساً:الدساتير

 .0929دسر و اليةسي لعيذ  -0

 .0990صي لعيذ دسر و ة -5

 .5002دسر و العيال لعيذ  -1

 وأحكام وآراء المحاكم الداخلية  تسادساً: قرارا

 نياوا  ال سم م االتسيد م العنتي العيانتم. -أ    

 .ال صي م دنياوا  ال سم م الدسر و م العنتي نياوا  ال سم م العنتي -ب   

 .نياوا  ال  نس الدسر وت الفيةسا  -   
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 ع االلكترونيةسابعاً: المواق

لإلستتنع لنتتل أةمتتيذ دنتتياوا  ال سم تتم االتسيد تتم  نلتتي ال  نتتع االلمريدةتتا  -9

www.iraqjudicaturre,org/ fedraljud,html 

 ثامناً: المراجع األجنبية

1- J Rivero,'principes fondamentaux Reconnus par les lois de 

la Republique' une nouvelle categories 

Constitutionnelle,D1972. 
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Abstract 

After the entry into force of the International 

Convention in the domestic legal system, they take a 

position in the hierarchy of the gradient legislature of that 

State and then become law internally, like other laws, 

then the individuals under the text of strange not agreed 

upon by the will of the nation - as is the case in domestic 

law - but agreed several wills for different countries to 

put into practice, however, this is not easy to achieve 

because of the state law there is a gradation of laws called 

the gradient legislative, coming in the constitutional rules 

in the foreground because of the fundamental principle of 

(altitude or HH Constitution), both formal and 

substantive, and Then the consequences of this is that all 

the laws in line with the rules set forth in the Constitution 

as the cornerstone in building a legal state, and then 

looking over the constitutionality or legitimacy with the 

Constitution so that should not be contrary to or 

inconsistent with the substantive provisions of the 

Constitution as a whole, that is not inconsistent with mass 

constitutional as a whole any should not conflict with the 



 دراسة مقارنة –الدور الرقابي للدستور على المعاهدات الدولية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

111 

preamble to the Constitution nor with the basic principles 

and provisions which it is based, and they must respect 

all the rights and freedoms guaranteed by the 

Constitution of the individuals in the sense that it may not 

restrict the absolute right or confiscated or Antqas or 

violated in any way contrary to the stipulated in the 

Constitution, moreover not be compromised primarily 

upon which the state system, whether the amendment or 

change and also does not affect the elements of society 

the political, economic, social and moral granted and 

fixed by the Constitution, all these things led us to search, 

even if some objectivity to study this subject due to 

capacity because the original to control the Constitution 

precedes the constitutional judicial control 

 


