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مشروعات األنظمة  مجلس شورى الدولة في صياغة اختصاص
  والتعليمات واالنظمة الداخلية

  شورى الدولة  عضو مجلس محمـد ماضي/  المستشار د.                                      
  مقدمة ال
فــي اهميــة كبيــرة  ١التــي تســمى بالتشــريع الفرعــي تكتســب االنظمــة والتعليمــات واالنظمــة الداخليــة  

. بيقهـــا ، وتـــؤدي دورا" مهمـــا" فـــي تنظـــيم العالقـــات االجتماعيـــة تط القـــوانين وتيســـيرأحكـــام  تســـهيل
. وحيــث ان تحتاج الى صياغة تشريعية شأنها في ذلك شأن التشريع االعتيــادي مــن القــوانين  وهي

وهــو مجلــس شــورى الدولــة  ، عهــد بوظيفــة الصــياغة التشــريعية الــى جهــة مختصــة بــذلك العــراق ي
 ، فأنـــه الجهـــة المعنيـــة بالصـــياغة التشـــريعية . ١٩٧٩) لســـنة ٦٥لمؤســـس بقـــانون المجلـــس رقـــم (ا

االنظمــة والتعليمــات واالنظمــة  يــنص صــراحة علــى تــولي المجلــس صــياغةغير ان هــذا القــانون لــم 
ممــــا اوقــــع بعــــض الجهــــات فــــي تــــردد مــــن ممارســــة المجلــــس انمــــا تقنــــين التشــــريعات ، ، يــــة الداخل

ــذا تناولــت هــذا الموضــوع بالبحــث مبينــا" فــي هــذا المجــال . ة الصــياغ الختصــاص  اختصاصــاتل
ومــدى مالئمتــه لــذلك النــوع مــن ، وانــواع التشــريع ،   الصياغة، ونطاق هذه  المجلس في الصياغة

  ومراحل التشريع الفرعي ، وتقدير اختصاص المجلس فيه . التشريع . 
  

  ــ المبحث االول ــ
  الصياغة التشريعية  

     
صر (العلم ) وعنصر (الصياغة) تتكون القاعدة القانونية أيا" كان مستواها التشريعي من عن     
اي المادة االولية التي يتكون  بجوهر القانون وموضوعهبالفكرة القانونية او عنصر العلم  يتمثلو 

 راج هذا المضمون بهيئة مكتوبة تدركاخأما عنصر الصياغة فينصرف الى  لقانون ،منها ا
الصياغة التشريعية تعرف لذا . . ٢الغاية من القاعدة القانونية ، بوسائل وادوات تالئم ذلك الغرض

يحقق الغاية التي  إخراجامجموعة االدوات التي تخرج القاعدة القانونية الى الوجود العملي  بأنها
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 افة الى كونهله قواعده واصوله ونظرياته ، اض والصياغة التشريعية علم . ٣يفصح عنها جوهرها 
ة ي،  تحتاج الى قدر كبيرة من التدريب ألتقان التقن٥او حرفة  ،)٣(صنعة او ٤الفنونفن من 

  . وتحسين مهاراته الخاصة بها وتطوير قدرات من يتوالها 
  :الصياغة باالتي  تتمثل شروط الصياغة :شروط 

نونيــة ، بحيــث تــأتي متطابقــة تكفل دقة الصياغة التطبيق الصحيح للقاعــدة القاــ دقة الصياغة :  ١
مع المقاصد التي وضعت من اجلها وال تؤدي الى انحراف المعنــى الــى غيــر مــا كــان مرســوم لــه . 

، وصــالحية ذلــك  مجــال تطبيقهــا فــي العمــلتحديــد  م القاعــدة القانونيــة وتكفــلتيســر الدقــة فهــكمــا 
وهــو أمــر معيــب يجــب تجنبــه   ة التعديالت في التشريعاتؤدي عدم الدقة الى كثر التطبيق . بينما ي
   . ٦قدر المستطاع

وبهــذا الشــرط ، كــون الصــياغة منطقيــة يقبلهــا العقــل والفكــر ت مــن الضــروري ان :  المنطقيــة ـ  ٢
ن وتــواز  بانســجام. فهــي تســاعد علــى انــزال احكــام التشــريع  تلقى القبــول لــدى المخــاطبين بأحكامهــا 

  و متعارض . فيكون التشريع منضبط المعيار ، غير متناقض ا
ألن غموض المعاني ال يستعصي فهمها ــ الوضوح : يجب ان تكون الصياغة واضحة ،  ٣

  يؤدي الى مشاكل في التطبيق . وابهامها 
تخرج القاعدة القانونية بهيئة مناسبة : يفترض بالصياغة ان  ــ  تناسب الصياغة مع الواقع ٤

ى نحو مقبول مع الواقع اما اذا لم تتطابق للواقع المفترض لها ، وتكون كذلك اذا تطابقت عل
  فانها تخرج عن المجال المخصص لها . 

فأنه مجموعة قواعد تضع نظاما" في المجتمع ،  طة بفروض الواقعة : القانون بوصفهــ االحا ٥
ذلك ان  ضىاي انه يضع االحكام لألفعال ومقتيتجه مباشرة الى تنظيم العالقات االجتماعية 

ومن العيوب في الصياغة ان تضيق القاعدة . المتناهية لها غير عدة الفروض يشمل حكم القا
   .عن استيعاب وقائع مماثلة 

 يمكن التمييز في الصياغة التشريعية بين نوعين رئيسين االول  : انواع الصياغة التشريعية  
ضا" معينا" فر  . فالصياغة الجامدة تكون عند مواجهةالجامدة والثاني الصياغة المرنة  الصياغة 
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المادة  مثال". يتغير مهما اختلفت الظروف والمالبسات حال" ثابتا" ال  او وقائع محددة فتعطيه
 المفصولين السياسيين تعليمات تسهيل تنفيذ قانون  ٢٠٠٦) لسنة ١) من تعليمات رقم (/ج٢(

ة اقصاها خالل مدالشمول بالقانون رفض التي حددت مدة الطعن بقرار  ٢٠٠٥) لسنة ٢٤رقم (
ته  تعطي للقاعدة القانونية صفة ثابفالاما الصياغة المرنة . ثالثين يوما" من تأريخ التبلغ 

) من قانون ٨أ/ثامنا/ذلك المادة ( مثال على. ومجال للتقدير تعطيها مرونة ومحددة ، انما 
 التي تقضي بعزل الموظف اذا ارتكب فعال" ١٩٩١) لسنة ١٤رقم (أنضباط موظفي الدولة 

بحيث تركت لألدارة تقدير االضرار خطيرا" يجعل بقاءه بالوظيفة مضرا" بالمصلحة العامة 
والمهارة في التشريع تقتضي  ، ويمكن الجمع بين االسلوبين بصياغة مختلطة بالمصلحة العامة 

كمها اال عن طريق ال يتصور حقاعدة اختيار الصياغة المالئمة لكل قاعدة قانونية فهناك 
  . ٧ بينما تالئم اخرى الصياغة المرنة الجامدةالصياغة 

اما  .ونية الى طرق مادية وطرق معنوية تقسم طرق الصياغة القان طرق الصياغة القانونية :
الصياغة المادية فهي وسيلة التعبير عن حكم القاعدة القانونية في صورة مادية مجسمة ال يظهر 

ع في هذا االسلوب بعالمات خارجية ملموسة ال ويستعين المشر  فيها عمل المنطق او جهد الفكر
  وتتمثل باالتي  ٨تحتاج اى جهد او ادراك

حكم القاعدة القانونية برقم معين ، او التعبير عن حالل الكم محل الكيف وهو التعبير عن ا ــ  ١
ي فكرة باالرقام ، وتعمد على قياس معين ، تنسحب دونه التفصيالت ، فيوفر فيها النظام القانون

) حيث يعطي القانون درجات الدرجات الوظيفية  ومن االمثلة على ذلك (على أحسن وجه . 
  .  ر عن مؤهالت معينة وظيفة تعبلل
ــ التقسيم والطوائف : يلجأ المشرع الى هذه الوسيلتين لمقتضى السهولة والتيسير ، مثال على  ٢

الجرائم المضرة بالمصلحة كأن يقسم من تقسيم الجرائم الطوائف ما يلجأ اليه المشرع الجنائي 
 الجرائم الوقعةأمن الدولة الداخلي الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي و ماسة بجرائم لى العامة  ا

لة الجرائم المخم المخلة بالثقة العامة و الجرائلمخلة بسير العدالة و الجرائم اعلى السلطة العامة و 
الجرائم المخلة باالخالق  الجرائم االجتماعية و العام وئم ذات الخطر الجرا بواجبات الوظيفة و

رائم الماسة بحياة االنسان وسالمة بدنة والجرائم الجى االشخاص جرائم الواقعة علبينما تظم ال
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م فيراد بها جمع يطريقة التقس أما الجرائم الواقعة على المال .الماسة بحرية االنسان وحرمته و 
  ٩الى اقسام وتحديد القواعد التي تسري على كل قسم  وتقسيمها  الجرائم المؤتلفة

تحديد تطبيق القاعدة التشريعية ــ التعبير بشروط وحاالت على سبيل الحصر : وصورة ذلك  ٣
ذلك  ر ومن االمثلة علىتنحسر عند حدودها سلطة التقديبشروط معينة واردة على سبيل الحصر 

) من ٤التي نصت عليها المادة (الهوار المسطحات المائية في منطقة امستأجر تعهدات 
  .   ٢٠٠٩) لسنة ١تعليمات أيجار المسطحات المائية في منطقة االهوار رقم (

ــ التعبير بالشكل : وهو اشتراط شكل خارجي معين لترتيب االثر القانوني الوارد في حكم  ٤
. ومن االمثلة على ذلك . ويشترط المشرع هذه الشكلية لتحقيق غايات متنوعة القاعدة القانونية 

رقم ) من قانون االثبات ٧٩اثبات التصرف القانوني بالكتابة المنصوص عليه في المادة (
  .  ١٩٧٩) لسنة ١٠٧(
ــ التعبير باالجراءات : قد تستعين الصياغة بالتعبير باالجراءات وهو اتباع خطوات معينة  ٥

او عدم العناية بترتيبها عدم تحقيق  يرسمها المشرع واحدة بعد االخرى ويترتب على اغفالها
اجراءات تجديد أجازة وسيط التأمين التي نصت  على ذلك النتيجة المطلوبة ومن هذه االمثلة 

) ١٠رقم () من تعليمات أجازة وسيط التأمين وتنظيم أعماله وتحديد مسؤوليته ٦المادة (عليها 
   . ٢٠٠٦لسنة 

من جهد فكري ، بغية ادراك  ا"مستخلص ا"معين ا"ور تص ان يصطنع المشرعالطرق المعنوية : هي 
، حتى ولو كان هذا التصور غير مطابق للواقع في كل االحيان ومن االمثلة على غاية معينة 

  ذلك ما يأتي :
وهي وسيلة  ١٠استنباط المشرع امر غير ثابت من امر ثابت  يقصد بها : ـ القرائن القانونية  ١

دليل مادي . فيها المشرع االوضاع التي يتعذر او يستحيل اثباتها بفي الصياغة التشريعية يواجه 
  .١١ومن االمثلة على المسؤولية المفترضة لرئيس تحرير الجريدة عن ما ينشر فيها 
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هي أعطاء وضع من االوضاع حكما" يخالف الحقيقة ، ــ الحيل او االفتراضات القانونية :  ٢
. ومن االمثلة  ١٢ما كان يترتب لو ال هذه المخالفة توصال" الى ترتيب أثر قانوني معين عليه

    ١٣افتراض العلم بالقانونعلى ذلك 
      

   
  

  
  ــ ـ المبحث الثانيـ

  تصاص مجلس شورى الدولة في الصياغة التشريعيةأخ 
، وتولى من بين  ١٩٣٣) لسنة ٤٩تأسس ديوان التدوين القانوني بموجب القانون رقم (   

وائح القوانين واالنظمة المختصة  بالشؤون القضائية وباالمور االخرى اعداد وتنظيم ل وظائفة
 وانين االنظمة المختصة بالوزاراتتدقيق لوائح الق والمتعلقة  بكافة الدوائر التابعة لوزارة العدلية . 

ن اسسها وموادها أشفي وابداء المالحظات   -مركية منها عدا ما يتعلق بالرسوم الك  -االخرى 
اعداد وتنظيم الئحة  من الديوانوزارة ان تطلب لكل وقد اعطى القانون الحق . تدوينها  وكيفية 

وكان . ن اسس الالئحة المطلوبة أشفي ريرا فق بطلبها تقاقانون او نظام يختص بها  بعد ان تر 
  . في ذلك هو التشريع الفرعيالمقصود 

) ٦٥، بصدور قانون المجلس رقم ( تحول ديوان التدوين القانوني الى مجلس شورى الدولةثم    
يختص في ، فليحدد مهامه وبناء تشكيالته في ضوء المرحلة التي شرع فيها  ١٩٧٩١٤لسنة 
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وقد عبر القانون عن ذلك بوظيفة  أضافة الى االختصاصات االخرى ، الصياغة التشريعية
  وتتم بطريقين :،  ١٥(التقنين)
مــن الــوزير المخــتص يــتم بــذلك بنــاءا" علــى طلــب   ات وصياغتها  :مشروع التشريع إعداداألول : 
التشــريع  أســسمــا يتضــمن بــه فــق اير  نأالمرتبطــة بــوزارة بعــد  للجهــة غيــر األعلــىالــرئيس  أو

هـــذه الوســـيلة مـــن .  ١٦الجهـــات ذات العالقـــة أوراء الـــوزارات أو  أولياتـــهالمطلـــوب مـــع جميـــع 
ولــة والقطــاع العــام تقــديم مشــروع ع وهــي دوائــر الدين ال تتطلب من الجهة طالبــة التشــر التقنيي

التــي ينصــب عليهــا  ى المجلــس تدقيقــه إنمــا تقــدم األفكــارالتشريع بصــيغته المقترحــة كــي يتــول
التشـــريع وان لـــم تكـــن فـــي شـــكل مـــواد أو نصـــوص بـــل بيـــان األســـس التـــي يتعـــين بالتشـــريع 

ات ذات اإلحاطـــة بهـــا . ويتطلـــب فـــي هـــذه الحالـــة أن يرافـــق بالطلـــب أراء الـــوزارات أو الجهـــ
بعــد ان يحــول الفكــرة إلــى نصــوص وصــياغته التشــريع  . حيث يقــوم المجلــس بإعــداد العالقة

  تشريعية من أقسام أو فصول أو مواد أو بنود أو فقرات أو غيرها . 
يتـــولى المجلـــس فـــي هـــذه الحالـــة تـــدقيق مشـــروع التشـــريعات  :التشـــريعات  تـــدقيق مشـــروعالثـــاني : 

الجهــة  أوالــوزارة ، وقــد ألــزم القــانون  ١٧غيــر المرتبطــة بــوزارة الجهــات أوالمعدة من الوزارات 
 أوالـــوزارات  أوالـــوزارة  إلـــىمشـــروع التشـــريع  إرســـالطالبـــة التشـــريع  غيـــر المرتبطـــة بـــوزارة 

ومـــن ثـــم يصـــار إلـــى   ١٨يهـــا فيـــه قبـــل عرضـــه علـــى المجلـــسأالجهـــات ذات العالقـــة لبيـــان ر 
 األعلــىالــرئيس  أون الــوزير المخــتص المجلــس بكتــاب موقــع مــ إلــىمشــروع التشــريع إرســال 

الجهـــات ذات العالقـــة  أوراء الـــوزارات االموجبـــة و  هأســـبابللجهـــة غيـــر المرتبطـــة بـــوزارة مـــع 
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 وٕاعـــادةيتـــولى المجلـــس دراســـة المشـــروع . وبـــذلك   ١٩التحضـــيرية اإلعمـــالمشـــفوعا بجميـــع 
فيـــه ورفعـــه مـــع  الـــرأي ٕابـــداءو واقتـــراح البـــدائل التـــي يراهـــا ضـــرورية  ءاضـــصـــياغته عنـــد االقت
نسخة من المشروع وتوصــيات  وٕارسال األمانة العامة لمجلس الوزراء إلىتوصيات المجلس 

يقــوم مجلــس الــوزراء بإحالــة المشــروع ه وبــدور  . ٢٠الجهة ذات العالقــة أوالوزارة  إلىالمجلس 
  بعد الموافقة عليه إلى مجلس النواب . 

كـــأن   داد والصـــياغة) او بطريـــق (التـــدقيق )بطريـــق (االعـــ ، ويمكـــن ان يـــرد التشـــريع الفرعـــي    
، مــع تطلب الجهة طالبــة التشــريع الفرعــي مــن المجلــس (أعــداد) نظــام او تعليمــات او نظــام داخلــي 

واالوليــــات المتعلقــــة فيــــه او ارفــــاق التشــــريع الســــابق فــــي  بيــــان ماهيــــة هــــذا التشــــريع او موضــــوعه
ثلـــه لـــه او وجـــود مشـــروعات ســـابقة او الموضـــوع نفســـه او التشـــريعات التـــي تتنـــاول موضـــوعات مما

. لقــانوني الصــدار  هــذا التشــريع تشــريعات مقارنــة فــي دول عربيــة ام اجنبيــة مــع لــزوم بيــان الســند ا
يحـــدد ماهيـــة هـــذا التشـــريع ونوعـــه وصـــلة الجهـــة طالبـــة التشـــريع فيـــه . فيتـــولى المجلـــس  ألن الســـند

  .  شريع وضع االفكار في قالب تشريعي يعرضه على الجهة طالبة الت
فيكـــون علـــى مشـــروعات التشـــريعات التـــي اعـــدتها الـــوزارات ) التـــدقيق( أمـــا الطريـــق الثـــاني فهـــو   

والجهات غيــر المرتبطــة بــوزارة ، بمعنــى قيــام الجهــة طالبــة التشــريع بأعــداد مشــروع التشــريع الفرعــي 
يــة علــى المشــروع وارساله الى المجلس بكتاب موقع من الوزير ، يطلب فيــه اجــراء التــدقيقات التدوين

ـــ( وال يخــل فــي صــحة هــذا الطلــب تحديــد نــوع الصــياغة .  وفــق البنــد (اوال") مــن المــادة ) االعــداد بـ
ألن العبــرة فــي ماهيــة . وفــق البنــد (ثانيــا") مــن هــذه المــادة  )التدقيقبــــ(او ، ) من قانون المجلس ٥(

  التشريع  . 
و يســمى (مقــرر المشــروع) وتكــون مرحلــة  ابتداء احــد اعضــاء المجلــس يتولى الصياغةهذا و       

المقرر المرحلة االساسية  في اعداد التشريع او صــياغته ألن فــي هــذه المرحلــة يــتم االعــداد الفعلــي 
ألن صــياغة المشــروع فــي  ات التشــريع وعيوبــه وتظهــر مميــز للمشروع ، ويكتسب مظهره الحقيقــي . 

خصصــة او العامــة والتــي يفتــرض ان الهيئــات المت اختصاصالمقرر ال من  اختصاصاالصل من 
طلـــب ان ي وقـــد اجـــاز القـــانون للمقـــرر. يكـــون دورهـــا مناقشـــة المبـــادئ التـــي ينطـــوي عليهـــا التشـــريع 

ى ان يكــون بدرجــة مــدير ذات الشان الستكمال المعلومــات علــاو الجهات حضور ممثل عن الجهة 
لمجلــس يتعامــل مــع هــذه الحالــة الــى المقــرر اال ان ا تقــدير ذلــكورغم ان القانون تــرك  ٢١على االقل
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وذلــك ضــمانا" لصــحة  ٢٢بصيغة االلزام وال يقبل اعداد مشروع دون حضور ممثل عن تلك الجهــات
  وسالمة التشريع ألن الجهة طالبة التشريع اقرب من غيرها على التشريع . 

ات ان من المبادى االساسية في اجراءات المجلــس بالصــياغة التشــريعية تنظــيم محاضــر اجتماعــ  
تتضــمن المناقشــات التــي يجريهــا المقــرر مــع ممثــل الجهــة طالبــة التشــريع والتعــديالت التــي يجريهــا 

وطلباته وسائر االمور التي يقتضي انجاز المشروع تثبيتهــا فــي المحضــر . ومقتضــى على التشريع 
حــذف ذلــك ان تكــون هــذه المحاضــر دلــيال" كتابيــا" فــي االجــراءات او التعــديالت او االضــافات او ال
وقــد ، الــذي جــرى علــى المشــروع كمــا تعكــس احيانــا" موقــف الجهــة طالبــة التشــريع مــن نــص معــين 

دلــت التجربــة العمليــة علــى فائــدة هــذه المحاضــر الســيما فــي االحــوال التــي تــدعي فيــه الجهــة طالبــة 
ر رادتهــا . واحيانــا" يــتم الرجــوع للمحاضــالتشــريع بــأن حكــم معــين ورد فــي المشــروع بــدون علمهــا او ا

  لالستفادة منها في تفسير النصوص .  
هيئــة  يمارس المجلس دور مهــم فــي االقتــراح التشــريعي ، حيــث انــاط قــانون المجلــس فــيكذلك     

بعد صدور دســتور مجلس الوزراء حل محله ( ديوان الرئاسة  تقديم تقرير إلى الرئاسة في المجلس 
 أوغمــوض فيــه  أوفــي التشــريع القــائم البحــوث مــن نقــص  أو األحكام أظهرتهمتضمنا ما  ) ٢٠٠٥

ـــــك الجهـــــات  أو اإلدارةجهـــــة مـــــن جهـــــات  أيـــــةاســـــتعمال الســـــلطة مـــــن  إســـــاءةحـــــاالت  مجـــــاوزة تل
. وقــد يضــيق هــذا الــدور فــي مجــال التشــريع ٢٣وذلك كل ستة أشهر أو ما رأت حاجــة لــذلكلسلطتها.

 .ون فــي مجــال القــانون  الفرعي عما هو في تشــريع القــوانين ألن المقترحــات التشــريعية اكثــر مــا تكــ
ــــه  ــــى تقــــديم التقريــــر المــــذكور أنفــــا" ويضــــمنه مالحظات ــــة عل ــــا" يحــــرص مجلــــس شــــورى الدول وعملي
التفصــيلية خصوصــا ان الجانــب العملــي يفــرز مالحظــات ذات طبيعــة مهمــة تتنــاول ســير العمليــة 

الـــوزراء  ، وكـــان لألمانـــة العامـــة لمجلـــس اء اإلداري ومحكمـــة قضـــاء المـــوظفينالتشـــريعية او القضـــ
  دور ايجابي في أعمام مالحظات المجلس على دوائر الدولة والقطاع العام . 

  
   ــ ـ المبحث الثالثـ

   نطاق الصياغة التشريعية
               

في مجال (  اختصاص مجلس شورى الدولة في الصياغة التشريعيةيتحدد نطاق       
ال") و(ثانيا") و(ثالثا") من قانون مجلس مشروعات التشريعات) وهو ما نصت عليه البنود ( أو 
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، غير ان المجلس لم يتولى في بدايات تشكيله تدقيق او اعداد مشروعات االنظمة ٢٤شورى الدولة
. ثم صدر اختصاصه على مشروعات القوانين  ات واالنظمة الداخلية ، انما اقتصروالتعليم

ألزم الجهات المعنية  ١٣/١١/١٩٨٩في ) ٤٠٠٦٧بالعدد (ــ في حينه ــ توجيه من ديوان الرئاسة 
قبل إصدارها ، ثم شمل العرض األنظمة الداخلية ، بما  ع التعليمات على المجلسبعرض مشاري

  ألنظمة الداخلية هو ذلك التوجيه .يوحي أن سند عرض التعليمات وا
يستند لألنظمة الداخلية والتعليمات  أن تولي المجلس اختصاص الصياغة التشريعية ارى      

على ( يمارس المجلس في  ) من القانون٥نصت المادة ( صوص  قانون المجلس . حيثنعلى 
مجال التقنين :ـ أوال" ـ أعداد وصياغة مشروعات التشريعات . . . ثانيا"ـ تدقيق جميع مشروعات 

رع ولو اراد المش ، والتعليمات األنظمةو  القوانينالى التشريعات ) حيث تتسع عبارة التشريعات 
مشروعات القوانين  على مجال الصياغة التشريعية اقتصار اختصاص مجلس شورى الدولة في 

   ٢٥.التشريعات بدال" من مشروعات في المادة المذكورة أنفا" )مشاريع القوانين(ألستعمل عبارة 
سير العمل في مجلس شورى الدولة ، حيث ب هذا المعنى من النصوص الخاصة كما يستنتج    

تسجل مشروعات التشريعات والقضايا على ( من القانون  )١١د (أوال")  من المادة (نص البن
) ونص البند (رابعا")  التي تحال على المجلس في سجل خاص لدى السكرتير العام للمجلس

يحيل الرئيس مشروعات التشريعات والقضايا المعروضة على المجلس الى احدى الهيئات على ( 
 مما يعني ان)  ف بموافقة وزير العدل، لدراستها وابداء الراي فيهااو الى هيئة خاصة تؤل

بأختصاص  حيث تتعلق التشريعات( التشريعات والقضايا) بـ تتمثلالمشاريع التي ترد المجلس 
) من القانون ، بينما ٥يه في المادة (المنصوص عل) المجلس في مجال( الصياغة التشريعية

) من ٦المنصوص عليه في المادة ( )االفتاءمجال (في  تتعلق القضايا بأختصاص المجلس
البند وذلك بمقتضى تحال (التشريعات والقضايا) الى احد الهيئات المتخصصة  من ثمو  ،القانون 

يسجل سكرتير الهيئة مشروعات ) من القانون التي نصت على ( ١٢(اوال") من المادة (
ومن ثم يحيل رئيس الهيئة (  )الى رئيسهاة على الهيئة ويرفعها التشريعات والقضايا المحال
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وذلك بمقتضى البند (ثانيا") من ألنجازة ، مشروع التشريع او القضية) الى احد أعضاء الهيئة 
يحيل رئيس الهيئة مشروع التشريع او القضية مع  التي نصت على (من القانون ) ١٢المادة (

واعداد تقرير عن الموضوع مع مشروع لدراستها االوليات الى عضو او اكثر من اعضاء الهيئة 
يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع التشريع على االعضاء لمناقشتهما و  التشريع او الرأي ) .

النصوص المتقدمه مصطلح ( مشروع التشريع ) او ( في وبذلك يستعمل المشرع ٢٦رواتخاذ القرا
، بمعنى ان   ت المتخصصةبالمشروع قيد االنجاز في الهيئاالتشريعات ) وهي نصوص تتعلق 

شريعات ) ، وما يخرج من مشاريع عمل الهيئات المتخصصة هو (مشاريع الت ما يدخل في نطاق
البند (اوال") من  حيث ينص .التشريعات يتبضع ، فيظهر مصطلح (القانون) كنوع من التشريعات

، الى رئيس نالقوانييحال ما تنجزه الهيئة، باستثناء مشروعات  (على  من القانون) ١٥المادة (
جواز صدور التشريعات بعد انجاز ومعنى هذا )  المجلس وعند موافقته عليه يصبح نهائيا

القوانين التي  عليها بأستثناء مشروعات ت المتخصصة لها بعد موافقة رئيس المجلسالهيئا
التي  وبذلك اخرج المشرع القوانين من مصطلح التشريعات. العامة  يتطلب عرضها على الهيئة

، وهذا يدل على أن المشرع لم  المجلس في الصياغة وردت في موضع ما يرد عليه اختصاص
يطابق بين مصطلح القانون والتشريعات إنما التشريع يستوعب القانون ويتعداه إلى غيره من 

كان قصد المشرع بأن مشاريع التشريعات تعني القوانين لوحدها لما  ولواألنظمة والتعليمات . 
تعرض وجوبا" على الهيئة العامة /اوال") الى تشريعات ١٥مصطلح التشريعات في (المادة ( زءج
   بعد أنجازها من الهيئة المتخصصة .  وتشريعات يكفي موافقة الرئيس على اصدارها ،
       
  
  
  
  
  

  ــ ــ المبحث الرابع
  أنواع التشريع 
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ر عـــن الســـلطة المختصـــة فـــي الدولـــة مجموعـــة القواعـــد القانونيـــة التـــي تصـــد يقصـــد بالتشـــريع     
ـــ وجــود قاعــدة قانونيــة تتــوافر فيهــا خصــائص التشــريع  ويتميــز التشــريع بالخصــائص االتيــة  : اوال" ـ
ـــ اشــتماله علــى قاعــدة تتــوافر فيهــا خصــائص  مــن حيــث قيــام ســلطة عامــة مختصــة بوضــعه ثانيــا" ـ

. ثالثــا" ــــ وضــع خاص فــي المجتمــع القاعدة القانونية من عمومية وتجريد والزام وتنظيم ســلوك االشــ
  :يقسم التشريع الى االقسام االتية  و.  ٢٧صيغة مكتوبة مضمون القاعدة في

يقصــد بالتشــريع الدســتوري التشــريع الــذي يضــع اســاس بنــاء الدولــة أي  : أوال":ـ التشريع الدســتوري
الســلطة العامــة فيهــا يضع نظام الدولة ودستور الحكم فيها ، فيحدد شكل الحكم في الدولة ، وتعدد 

وقــد يكــون مكتوبــا" كمــا هــو الحــال فــي معظــم  ٢٨، وتوزيع االختصاصات بينها ، وعالقاتهــا بــاالفراد
  . البالد او كانت غير مكتوبة كما هو الحال بالنسبة للدستور االنكليزي 

وتقســم الدســاتير مــن حيــث مصــدرها الــى اربعــة أقســام ، دســتور يصــدر فــي شــكل منحــة مــن     
، ودســـتور يـــأتي نتيجـــة تعاقـــد بـــين الحـــاكم والشـــعب ، ودســـتور يضـــعه الشـــعب عـــن طريـــق  الحـــاكم

    . ٢٩جمعية تأسيسية ، ودستور يضعه الحاكم ويقره الشعب في استفتاء عام
ان تحديـــــد القواعـــــد الدســـــتورية لـــــيس محـــــل اتفـــــاق ، فالمـــــذهب الموضـــــوعي ، يحـــــدد القواعـــــد     

حيــث تشــمل القواعــد الدســتورية القواعــد التــي تحــدد شــكل الدستورية من خالل محتواها او مادتهــا ، 
الدولة وشكل حكومتها وتبين تنظــيم واختصــاص وعالقــة هيأتهــا العليــا ، أمــا غيــر ذلــك مــن القواعــد 

ان تكتســب تلــك القواعــد صــفة الدســتورية وان لــم  ويبنــى علــى هــذا النظــر ٣٠فال تعد قواعــد دســتورية
  يكن موضعها الدستور . 

انصــار المــذهب الشــكلي بــأن القاعــدة تكتســب صــفة الدســتورية مــن الوثيقــة التــي تــرد بينما يــرى     
فيها . لــذا تكــون القواعــد الدســتورية القواعــد التــي تتضــمنها الوثيقــة الدســتورية ، بصــرف النظــر عــن 

فــي حــين ان القواعــد االخــرى التــي ال تتضــمنها الوثيقــة الدســتورية هــي ليســت بقواعــد  ٣١مضــمونها

                                                 
 
 


 


 
 



  
  اختصاص جملس شورى الدولة يف صياغة مشروعات االنظمة والتعليمات  القانون     والقضاء       

 -١٢-

اال ان  ٣٢موضوعها على تبيان تركيــب ونشــاط الهيئــات العليــا فــي الدولــةانصب ولو دستورية حتى 
هــذا ال يكفــي وحــده لتمييــز القواعــد الدســتورية عــن القواعــد القانونيــة االخــرى ألن القواعــد الدســتورية 
  تتميز بأن ال يمكن تعديلها من المشرع االعتيادي انما بطريقة تختلف عن طريقة تعديل القانون . 

     
هو التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية في حدود أختصاصها المبين  ثانيا" ـ التشريع العادي :

) ٦١في الدستور وطبقا" لألجراءات المنصوص عليها فيه ، حيث قضى البند (اوال") من المادة (
ار . ويكون أقر من الدستور العراقي على أختصاص مجلس النواب في تشريع القوانين االتحادية 

ويسري ذلك على تعديل  ٣٤ ٣٣القانون في مجلس النواب باالغلبية البسيطة ، بعد تحقق النصاب
  القانون .

مقترحات  تقدمبينما  .٣٥من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مشروعات القوانين هذا وتقدم   
ولم ينص .  ٣٦من عشرة من اعضاء مجلس النواب، او من احدى لجانه المختصةالقوانين 

لم يرد في التشريع نص  لتي يتبعها أعداد مشروع القانون . كما ستور او القانون على االلية االد
على مجلس القانون مشروع عرض س الجمهورية او مجلس الوزراء ( صريح ) يوجب على رئي

  شورى الدولة لغرض اجراء التدقيقات التدوينية عليه . 
هذا  وما يمثلبوظيفة الصياغة التشريعية من اختصاص مجلس شورى الدولة يستفاد   لكن   

ان هناك الزام ولو غير مباشر في  تقسيم وظائف مؤسسات الدولة .ل من صورة االختصاص 
 الى جانب عدم ورود نص في قانون المجلس  عرض مشروع القانون على المجلس لتدقيقة .

. فقد  الوجوب نما هناك تعبير عن صورةيحمل معنى االختصاص الجوازي في الصياغة ، ا
بأن يرسل مشروع التشريع  ) من قانون المجلس٥ن المادة ((أ) من البند (ثانيا") م الفقرةقضت 

مما الى المجلس وال يجوز رفعه الى ديوان الرئاسة مباشرة اال في االحوال التي ينسبها الديوان 
 . ولو كان االمر جوازيا"ا الديوان يفيد لزوم تدقيق المجلس للتشريعات اال في االحوال التي يراه

ألن ثم هناك مصلحة اجتماعية في صفة االلزام . لما كانت هناك جدوى تشريعية من هذا النص
تدقيق المجلس يمثل ضمانة في سالمة التشريع وقد دلت التجربة بان التشريعات التي صدرت 
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خلقت مشاكل و مشوبة بالضعف والعيوب التشريعية الجسيمة دون تدقيق مجلس شورى الدولة ، 
كلفت الدولة والمجتمع الكثير من االعباء ،  في التطبيق ، وهناك قوانين لم تطبق اصال" وقد

خصوصا" ان صياغة المجلس للتشريعات تدخر جهد مجلس النواب في التشريع ويترفع عن 
وان هذا االتجاه ظاهر في . ية التشريع مناقشات التي تأخذ وقت من السلطةالكثير من ال

على الزام الجهات التي اوكل لها الدستور صالحية تقديم  يعات المقارنة التي تكرس الحرصالتشر 
الصياغة ، أو ان تعهد ان تعرض المشروع المقترح على الجهة المختصة ببمشروعات القوانين 

  . ٣٧التشريع الذي ترغب في أستصداره لها أعداد
      

الذي تصدره السلطة التنفيذية بما لها من يقصد به التشريع  :ـثالثا" :ـ التشريع الفرعي 
اللوائح  تسميات وتصنيفات مختلفة مثل اللوائح وويتخذ في القانون المقارن  قانوني ،أختصاص 

   ٣٨ولوائح تنظيم المرافق العامة ولوائح الضبط وغيرهائح التنظيمية واللوائح المستقلة التنفيذية واللوا
ثالثة انواع هي االنظمة والتعليمات واالنظمة  الى ع الفرعيالعراق ، فيتوزع التشريأما في      

ويسمى (االنظمة التشريعية) التشريع الذي يصدره مجلس الوزراء الداخلية ، ويقصد باالنظمة 
مارس مجلس م) من الدستور على ٨٠تنفيذا" للقانون ، حيث نص البند (ثالثا") من المادة (

ويمثل هذا النوع من التشريع مجموعة  . نفيذ القوانينبهدف ت دار االنظمةاص ةالوزراء صالحي
هي تخفيف االعباء  عهوالحكمة من وضالقواعد التي تضع التفصيالت الالزمة لتنفيذ القانون ، 

والقاء مهمة تنفيذ القانون في  ي ال تشغل نفسها بتشريعات ثانويةعن كاهل السلطة التشريعية ك
من السلطة التشريعية واكثر وادرى منها بظروف بالجمهور دقائقه على عاتق سلطة اكثر التصاقا 
السلطة التنفيذية هي السلطة المكلفة في تنفيذ ان ذلك .  ٣٩تطبيق القانون هي السلطة التنفيذية

وفقا" لضرورات  على تنظيم هذا التنفيذ في دقائقه القانون وتكون اقدر من السلطة التشريعية
اضافة الى ذلك  ٤٠يص القوانين من كثير من التفصيالتالعمل ، فضال" عما في ذلك من تخل

يصار الى النظام في مسائل تحتاج في المستقبل الى تعديالت كتحديد االجور ، مما يقتضي ان 
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 استنادا" والتي تصدرت التعليمااما النوع الثاني فهو . ذه التعديالت اسهل من القانون تكون ه
تبطة رها وهي الوزير المختص او رئيس الجهة غير المر الى قانون يخول السلطة التنفيذية اصدا

مجلس الوزراء صالحية اصدار من الدستور ) ٨٠المادة (البند (ثالثا") من  بوزارة ، كما خول
 در استنادا" الى قانون والنوع الثالث هو االنظمة الداخلية والتي تص . )٦(التعليمات تنفيذا" للقانون

ومهام التشكيالت االدارية .  داري لدوائر الدولة والقطاع العام م الهيكل االوتتناول بشكل عا
السلوك) التي نص عليها في البند  يمكن ان ينص المشرع على نوع اخر من التشريع كــ ( مدونة

ولكن هذا النص عارض  ٢٠١١) لسنة ٣٠من قانون هيئة النزاهة رقم ( )٦(خامسا") من المادة (
ينشر  أنما يتحدد فيما ٤١عليه جري المجلس اختصاصة في الصياغة يومتفرد وال يشكل قاعدة وال

في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية ) حيث يقتصر النشر بالنسبة للتشريع الفرعي على تلك 
  .٤٢االنواع دون سواها

هناك خالف فقهي في موضوع صالحية أصدار التشريع الفرعي ، من حيث جواز اصدار    
التنفيذية  " الى نص الدستور الذي خول السلطةهذا النوع من التشريع أستناداالسلطة التنفيذية ل

اصدار االنظمة والتعليمات ام يتطلب ذلك نصا" في القانون ، بحيث ال يجوز للسلطة التنفيذية 
 جاه بأنه حين ينص الدستور على اصدار االنظمة او التعليمات دون وجود هذا النص . يرى ات

، فأن االدارة تنفيذية في اصدار االنظمة والتعليمات الالزمة لتنفيذ القوانين اختصاص السلطة ال
تمارس هذا الحق دون حاجة الى نص في القانون يخولها اصدار تلك االنظمة  او التعليمات  . 
وليس للسلطة التشريعية ان تحرم السلطة التنفيذية منها بل من الفقة من يذهب بأن ال فائدة من 

ويرى اتجاه  ٤٣على اصدار التشريع الفرعي طالما ان الحكومة دائمة الحق فيه . نص القانون
اخر وجوب النص في القانون على اصدار التشريع الفرعي ، وهو االتجاه الذي سار عليه مجلس 

ومؤدى ذلك عدم جواز اصدار تعليمات او نظام ، قبله ديوان التدوين القانوني من شورى الدولة و 
في الوقت الذي يفرق فيه التشريع بين اصدار مجلس ي القانون يصرح بذلك . داخلي دون نص ف

الوزراء لالنظمة التعليمات واصدار الوزراء او رؤوساء الجهات غير المرتبطة بوزارة الذين هم 
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قل د من السلطة التنفيذية يأصال" ليسوا أعضاء في مجلس الوزراء بل قد يخول القانون افرا
ويمكن تعليل هذا االتجاه بأن النص . ٤٤لوزير اصدار تلك التشريعاتوظائفهم عن امستوى 
 ٤٥مجلس الوزراء أصدار االنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانينعلى تخويل  يالدستور 

انما قيد صالحية المجلس في اصدار التشريعات الفرعية بتنفيذ القوانين ، وهو نص يعطي 
وحيث أن تفوض مجلس الوزراء اصدار هذا النوع من التشريع . الصالحية للسلطة التشريعية ب

) ٦١ان تشريع القوانين من اختصاص مجلس النواب أستنادا" الى نص البند (اوال") من المادة (
من الدستور، فهو الذي يقدر حاجة القانون الى اصدار تعليمات او أنظمة فاذا اراد ان يكون 

 دويصح ان تصدر االدارة تعليمات ، بحيث تبالقانون بصيغة معينة وبدون انظمة وتعليمات فال 
. اضافة الى ان القول بأن االدارة تستمد من النص شريعية ارادتها اعلى من ارادة السلطة الت

ان يؤدي الى تعدد الجهات الدستوري صالحياتها في اصدار االنظمة والتعليمات من شأنه 
قانون الخدمة المدنية يعني جميع دوائر الدولة والقطاع  مثال"، المعنية في إصدار التعليمات 

قانون التضمين  وكذلك قانون بيع وايجار اموال الدولة . لعام فهل تصدر كل جهة تعليمات ا
بنص القانون يتضمن تحديد الجهة التي تصدر التعليمات وقد يأتي  بينما التفويض. وغيرها 

ة مع التنسيق مع هيناط بج به جهة معينة او دوقد تنفر  ٤٧يغة الجوازصاو ب  ٤٦بصيغة الوجوب
واذ ينعت بعض الفقة النصوص التي تخول االدارة صالحية اصدار االنظمة .  ٤٨جهة اخرى
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طبيعة القوانين تتعارض  فقد ال يبدو ذلك تؤيال" موفقا" ألن والتعليمات بانها نصوص للتذكير ،
  مع هذا الوصف . 

جواز صدور التعليمات بناء على نظام او بعبارة اخرى مدى جواز النص  كما يثار موضوع    
النظام على اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه او لمعالجة مسألة ما . ارى بعدم جواز في 

النص في النظام على اصدار تعليمات ، ذلك ألن النظام يصدر استنادا" الى قانون وما يمثل 
فاذا ما حدد  مقتضى هذا التفويض التقيد بشروطه تفويض من السلطة التشريعية بأصداره ومن

ألة معينة تكون مناط النظام فال يجوز للنظام ان يتعدى حدود ما رسمه القانون له . القانون مس
ان يفوض فاذا كان المشرع فوض في القانون مجلس الوزراء اصدار النظام فال يجوز للمجلس 

ال" لقاعدة ال تفويض على تفويض ، من استطالع الوضع التشريعي في اما فوضه القانون أعم
انظمة نصت على تخويل الوزير صالحية أصدار  هذا االتجاه وذلك لوجودخالف العراق نجد 

، فال توجد أنظمة تخول  ن هذا االتجاه في السنوات االخيرة، لكن المجلس عدل ع ٤٩تعليمات
  الوزراء اصدار تعليمات . 

      
   

  ــ المبحث الخامس ــ
  الفرعي  مراحل التشريع 

مراحـــل هـــي أقتـــراح مشـــروع  يع العـــادي فـــي العـــراق بعـــدةالعمليـــة التشـــريعية لســـن التشـــر مـــر ت     
يقصـــد بـــأقتراح مشـــروع   .والمناقشـــة والتصـــويت ، وتصـــديق رئـــيس الجمهوريـــة ، والنشـــر القـــانون 

 ٥٠اعـــداد مشـــروعات قواعـــد قانونيـــة وتقـــديمها للســـلطة التشـــريعية لمناقشـــتها واقرارهـــا  القـــانون هـــو
ويســتعين مجلــس الــوزراء   ٥٢ولمجلــس الــوزراء ٥١يــةواقتراح مشروعات القوانين حــق لــرئيس الجمهور 

فـــي ممارســـة هـــذا الحـــق بالمختصـــين فـــي مجـــال القـــانون ســـواء أكـــان فـــي الـــوزارات والجهـــات غيـــر 
يس المرتبطــة بــوزارة او باالمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء ، ويعــرض مشــروع القــانون المقــدم مــن رئــ

اعضــاء  من عشــرة تقدم مقترحات القوانين مجلس النواب  بينما  الجمهورية او مجلس الوزراء على
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فتكــون المرحلــة الثانيــة فــي  الــى مجلــس النــواب ، ٥٣مجلــس النــواب او احــد لجانــه المختصــة مــن 
التشريع وهي على صورتين االولى هي المناقشة ويقصد بها اخذ الــراي علــى مشــروع القــانون مــادة 

ان يجــري التعــديالت الواجبــة علــى تلو االخرى وهذا اجراء وجوبي على اعضاء المجلس وللمجلس 
صــويت علــى ومن ثم تاتي بعد ذلك مرحلة التصويت حيــث يــتم الت. مشروع القانون الذي يقدم اليه 

 واالصل ان مجلــس النــواب يعــد موافقــا" .التصويت على مشروع القانون كامال المواد مادة مادة ثم 
تــأتي المرحلــة الثالثــة وهــي . ومــن ٥٤على مشروع القــانون بموافقــة اغلبيــة عــدد االعضــاء الحاضــرين

. قــانون الــى رئــيس الجمهوريــة للمصــادقة عليــه واصــداره يرســل ال مصادقة رئــيس الجمهوريــة حيــث 
والمرحلــة الرابعــة هــي نشــر . ٥٥يخ تســلمهي خمسة عشر يومــا" مــن تــأر مصادقا" عليه بعد مضويعد 

   .٥٦في الجريدة الرسمية القانون 
فــي القــانون صــريح  فــال يمكــن ان توجــد اال بــنصاالنظمــة الداخليــة ، أما االنظمة والتعليمــات و     

، ووســـيلة ذلـــك ان يحـــدد الـــنص القـــانوني نـــوع التشـــريع الفرعـــي التنفيذيـــة بأصـــدارها  ســـلطةيخـــول ال
فتتقيد سلطة االصدار بهذا النوع ، فاذا نص القانون على صالحية الــوزير اصــدار تعليمــات امتنــع 

عليمـــات او وقـــد يـــرد اصـــدار الت. علـــى هـــذا الســـند والعكـــس صـــحيح عليـــه اصـــدار انظمـــة داخليـــة 
ام القــانون ، او يحــدد الــنص نطــاق تســهيل تنفيــذ احكــاالنظمــة الداخليــة بــنص يفيــد العمــوم بصــيغة 

 الصــحيح. و القــانون  فــي مســألة معينــة فــال يجــوز فــي هــذا الحالــة تجــاوز مــا حــدده التشــريع الفرعــي
م ســـال تصـــدر باة بـــوزارة وزير او رئـــيس الجهـــة غيـــر المرتبطـــالـــ باســـمتصـــدر االنظمـــة والتعليمـــات 

. وقـــد درجـــت تبطـــة بـــوزارة  الـــوزارة وكـــذلك رئـــيس الجهـــة غيـــر مر  ذلـــك ألن الـــوزير يمثـــل الـــوزارة 
صياغات مجلس شورى الدولة ـ خصوصا" الحديثة منها ـ لقوانين الوزارات والجهات غير المرتبطــة 

    لقانون .بوزارة على تضمين هذه الصالحية في ا
ترســـل الـــوزارة المختصـــة او الجهـــة غيـــر المرتبطـــة بـــوزارة مشـــروع التشـــريع الفرعـــي الـــى مجلـــس    

/اوال") مــن قــانون المجلــس ليتــولى اعــداده وصــياغته ،او تعــد تلــك الجهــات ٦شــورى الدولــة (المــادة/
مــن  نيــا")/ثا٦لتدقيقــه مــن حيــث الشــكل والموضــوع ( المــادة / الفرعــي وترســله الــى المجلــس التشــريع

ويجــري المجلــس تدقيقاتــه التدوينيــة علــى مشــروع التشــريع بحضــور الجهــة طالبــة قــانون المجلــس . 
ــــة) التشــــريع ،  ــــس النســــخة المعتمــــدة (المدقق ــــدقيق يرســــل المجل مــــن النظــــام وبانتهــــاء اجــــراءات الت
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خليـــة داالتشـــريعي الـــى االمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء . امـــا بالنســـبة الـــى التعليمـــات واالنظمـــة ال
اذا كــان للمجلــس (تحفــظ) علــى المشــروع ككــل  وبكــل االحــوال الجهــة طالبــة التشــريع . الــى  فترسل

  او اي نص فيه فأنه يثبت (توصية) بهذا الشأن . 
ان تنشـــر وقـــوام ذلـــك فـــي الجريـــدة الرســـمية ،  المرحلـــة االخيـــرة فهـــي مرحلـــة نشـــر التشـــريعأمـــا    

رة (جـــ) قــالففــي الجريــدة الرســمية ، اســتنادا الــى حكــم المــادة  ظمــة الداخليــةاالنظمــة والتعليمــات واالن
) لســـنة ٧٨ريـــدة الرســـمية رقـــم () مـــن قـــانون النشـــر فـــي الج٢و(د) مـــن البنـــد (اوال") مـــن المـــادة (

١٩٧٧.٥٧     
     
  
   

  المبحث السادس ـــــ    
  تقدير اختصاص مجلس شورى الدولة في تقنين التشريع الفرعي   

       
همية الصياغة التشريعية للتشريع الفرعي عما هو عليــه بالنســبة للقــوانين . بــل يكتســب ال تقل أ    

التشــريع الفرعــي أهميــة خاصــة ألنــه يضــع قواعــد تشــريعية تحكــم ســير المجتمــع بعيــدا" عــن أنظــار 
السطلة التشريعية ، ويخضع ألرادة السلطة التنفيذية أكثر مما هو خاضع ألرادة الســلطة التشــريعية 

  متلك االختصاص االصيل في التشريع بموجب الدستور .  التي ت
ألن  تشــريع القــانون  كمــا يحــاط تشــريع القــوانين بضــمانات ، ال تتــوافر فــي التشــريع الفرعــي ،     

هـــو عليـــه بالنســـبة للتشـــريع الفرعـــي . ومـــنِ شـــأن هـــذه احـــل االعـــداد والتـــدقيق تتميـــز عمـــا يمـــر بمر 
  شكل صحيح ـــ القدر المناسب من سالمة القانون . الضمانات ان توفر ــ اذا ما روعيت ب

والتشريع الفرعي شأنه في ذلك شأن القانون ، يمثــل قواعــد عامــة و مجــردة للســلوك وينبغــي ان     
مـــن عناصـــر  ن الصـــياغة التشـــريعية عنصـــرا" مهمـــا"تتـــوافر فيـــه صـــفات القاعـــدة القانونيـــة . وتكـــو 
ا الشــكل العملــي اي الشــكل الــذي تصــلح للتطبيــق فــي تكــوين القاعــدة القانونيــة فهــي التــي تعطــي لهــ

نطــاق العمــل ومــن هنــا يتوقــف علــى الدقــة فــي الصــياغة التشــريعية وتخيــر ادواتهــا جانــب كبيــر مــن 
نجاح القاعدة القانونية وتوفيقها فلن تؤدي مثل هذه الصــياغة الغــرض منهــا اال اذا اختيــرت ادواتهــا 
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ه ـــــ التحقيــق العملــي للجــوهر االولــى للقاعــدة القانونيــة . اختيــارا" يضــمن ــــــ علــى افضــل وجــه واحســن
    ٥٨ذلك ان الصياغة التشريعية  ال يعمد اليها اال للتعبير تعبيرا" فنيا" عمليا" عن هذا الجوهر

هناك من يرى بان الصياغة القانونية ليس عمال" تخصيصا" انمــا هــو امــر يمكــن مزاولتــه مــن      
ومعرفــة فــي القــانون بحيــث يســتطيع ان يمارســها القاضــي واســتاذ وكفــاءة  "اي شخص يحمل تــأهيال

بــأن الصــياغة القانونيــة فــن متخصــص ــــ وهــو االتجــاه الســائد ــــ القانون والحقوقي بينما يــرى اخــرون 
له اصوله وقواعده واســلوبه ، وال يصــح مزاولتــه اال مــن شــخص ذي اختصــاص فــي هــذا الموضــوع  

(ميكائيــل زانــدر) ( مــن واقــع خبرتــي ، ال تكفــي الكفــاءة القانونيــة . وفي هذا االتجاه يقول الفقيــه  ٥٩
العامة وحدها ألن تؤهل المرء ألن يكون صائغا" جيدا" ، وان رجل القانون الكفء الــذي يفتقــد الــى 

ويقــول د. شــمس ٦٠الخبرة العملية في فن الصياغة ال يستطيع ان يؤدي هذه المهنــة بشــكل مقبــول )
القــوانين مــن االعمــال التــي ينبغــي ان يعهــد بهــا الــى أهــل الخبــرة فــي  الــدين الوكيــل ( ان صــياغة

. ومن مقتضى ذلــك ان توكــل الــى جهــة متخصصــة تنقطــع وظيفيــا" لهــذا العمــل  ٦١حرفة التشريع )
. لذا تعمد سائر الدول الــى اناطــة الصــياغة التشــريعية بجهــة مركزيــة يكــون لهــا وحــدها دون غيرهــا 

حــين شــكل ديـــوان  ١٩٣٣خــذ العــراق فـــي هــذا المبــدأ منــذ عــام ممارســة هــذا االختصــاص . وقــد ا
  التدوين القانوني والذي تولى الصياغة التشريعية و تحول فيما بعد الى مجلس شورى الدولة . 

ان تــولي مجلــس شــورى الدولــة بصــفته الجهــة المختصــة قانونــا" بالصــياغة التشــريعية  صــياغة    
مــن التشــريع ، اضــافة الــى حســن الصــياغة ، ممــا ال  التشــريع الفرعــي يــوفر ضــمانات لهــذا النــوع

  يمكن توافرها بالقدر ذاته لو تولى غير المجلس هذا الموضوع وهي : ــ 
ـــــ     الوقــــوف علــــى رأي الجهــــات ذات العالقــــة بالتشــــريع : يشــــترط قــــانون المجلــــس علــــى   أوال" ـ

اد او صــياغة تشــريع ان الــوزارات والجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة ، عنــدما تطلــب مــن المجلــس اعــد
، وكذلك عنــد تــدقيق مشــروع التشــريع . ويفســر ذلــك  ٦٢فق اراء الوزارات او الجهات ذات العالقةاتر 

بأنه ضمان لصحة التشريع ولوجود قواعد تعنى فيهــا او تشــترك فــي تنظيمهــا اكثــر مــن جهــة . فــال 
يــــة .  وقــــد دلــــت يجــــوز مــــثال" وضــــع نــــص ذات طبيعــــة ماليــــة دون الوقــــوف علــــى رأي وزارة المال
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التجربــة العمليــة بأنــه معظــم الــوزارات ال تطبــق هــذا الــنص أمــا لعــدم المعرفــة بــأجراءات الصــياغة 
  التشريعية او للخشية من الرأي السلبي لتلك الجهات .   

عدم التعارض بــين التشــريعات : ان مــن اهميــة وجــود جهــة مركزيــة تتــولى تقنــين التشــريع  ثانيا" ــ  
اختصاصــها علــى كــل التشــريعات ، بحيــث ال يمــر التشــريع اال مــن خاللهــا هــو الفرعــي ، وتبســط 

رفع التعارض بين التشريعات  ، بحكم معرفتها بكل التشريعات فــي الدولــة ، وطريقــة حفظهــا لهــا ، 
وتكــرار التجربــة فيهــا ألنــه لــو قــدر لكــل جهــة ، ولــو تــوافرت االمكانيــة الفنيــة للصــياغة  التشــريعية 

تشريعها الفرعي وتصدره بصــورة مســتقلة عــن االخــرين لظهــر تعــارض كبيــر بــين  لديها ، ان تصوغ
او خذ جهة اختصاص اخرى او تكرر االختصــاص ذاتــه ريعات . لعدم وجود ضمان بان ال تأالتش

ت عميقــة . عمليــا" هنــاك خالفــااو يكــون هنــاك تشــابه بــين الــنص المــراد تشــريعه ونصــوص نافــذة 
معــين س شــورى الدولــة للتشــريعات تــدعي فيهــا جهــة بأختصــاص مجلــ تظهــر احيانــا" اثنــاء صــياغة
هــة االخــرى ، وقــد ال يحــل مثــل هــذا الموضــوع  علــى نحــو مقبــول مــن علــى خــالف مــا تــدعي بــه ج

  طرف يتمسك بخالفه . 
المصلحة الذاتية في التشريع : ان من اخطــر االمــور علــى التشــريع الفرعــي او التشــريع  ثالثا" :   

جود مصلحة ذاتية في التشريع ، تتجاوز حدود المصلحة العامــة او تتعــارض الرئيس بشكل عام، و 
فيتجــرد التشــريع مــن صــفة الحيــاد او الموضــوعية . فقــد يصــاغ التشــريع علــى نحــو يحقــق معهــا .  

مصــالح ذاتيــة لشــخص او جهــة معينــة  علــى حســاب المصــلحة العامــة . ويظهــر هــذا االمــر جليــا 
لنفســها او تشــرع لنفســها دون رقابــة مــن جهــة اخــرى  . لــذلك  حــين (يمكــن) لجهــة ان تعــد التشــريع

تشـــكل رقابـــة المجلـــس أحيانـــا" قيـــد علـــى ارادة الجهـــة طالبـــة التشـــريع  ، ممـــا حـــدى  الـــبعض الـــى 
محاولــة التمــرد علــى  اختصــاص المجلــس فــي الصــياغة  واالنكــار لــه . وتعامــل الــبعض مــع هــذه 

لعـــدم األحاطـــة بقـــانون المجلـــس والنطـــاق المرســـوم الحالـــه بطريقـــة ال تنزلهـــا منزلهـــا الصـــحيح امـــا 
  الختصاصه في التقنين او عدم العلم بالغايات التي تقف وراء تلك المحاوالت وال نتائجها   . 

م التشــــريع الفرعــــي عالقــــات النــــاس خطــــر التشــــريع الفرعــــي علــــى حريــــات االفــــراد : يــــنظ رابعــــا" :
لمصــلحة التغاضــي عــن طريقــة صــياغته روب معامالتهم  ويتــدخل فــي مصــالحهم  فلــيس مــن اوض

   وان يترك سنه الى جهة لها مصلحة في التشريع تضعه على هواها دون رقابة من جهة اخرى . 
التــزام حــدود التخويــل التشــريعي : يقــوم التشــريع الفرعــي علــى اســاس وجــود تخويــل فــي  خامســا" :

يقتضــي مراعــاة حــدود هــذا الســند   قانوني بالتشريع  اي السند القانوني ألصــدار التشــريع الفرعــي .و
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كمـــا ال . ٦٣فـــاذا حـــدد القـــانون للتشـــريع الفرعـــي غـــرض معـــين فينبغـــي ان تلتـــزم حـــدود هـــذا الغـــرض
يجوز ان تستند التعليمــات علــى نــص ملغــى ، او تضــع  نطــاق ســريان  يختلــف عــن نطــاق ســريان 

جــنس التعليمــات . او القانون ذاته او تنص على احكام جديدة مــن جــنس االحكــام القانونيــة ال مــن 
  .  ٦٤بأحكام تلغي او تعدل أحكام القوانين او االعفاء منهاتاتي 

خامسا" : عدم التعارض مــع قاعــدة قانونيــة اعلــى : طالمــا هنــاك تــدرج فــي القواعــد التشــريعية فــال        
يجـــوز للقاعـــدة االدنـــى مخالفـــة القاعـــدة االعلـــى كـــأن يخـــالف القـــانون الدســـتور اوتخـــالف االنظمـــة 

ــذا يراقــب مجلــس شــورى الدولــة اثنــاء تدقيقــه و  التعليمــات واالنظمــة الداخليــة القــانون أوالدســتور . ل
للتشـــريعات الفرعيـــة عـــدم تعارضـــها مـــع الدســـتور او القـــانون  ، وتظهـــر اثنـــاء ذلـــك مخالفـــات فـــي 
مشروعات التشريعات كأن تفرض التعليمات ضرائب او رسوم او تعــديلها بمــا يخــالف حكــم المــادة 

او النص في التشريع الفرعي على تجــريم فعــل بمــا يخــالف حكــم المــادة   ٦٥/أوال") من الدستور٢٨(
قـــانون  امـــة بنظـــام او تعليمـــات خالفـــا" ألحكـــاماو يســـتحدث دوائـــر ع ٦٦/ثانيـــا") مـــن الدســـتور١٩(

   . ٢٠٠٨) لسنة ١٢رقم (ودمجها وتعديل ارتباطها أستحداث التشكيالت االدارية 

                                                 











 

 
 
 


 


 

 



  
  اختصاص جملس شورى الدولة يف صياغة مشروعات االنظمة والتعليمات  القانون     والقضاء       

 -٢٢-

لصـــياغة التشـــريعية : ينـــيط قـــانون مجلـــس شـــورى الدولـــة بـــالمجلس توحيـــد اســـس وحـــدة ا سادســـا" :     
لة ذات اهميــة فــي تفســير ت والتعابير القانونيــة ، وهــي مســأالصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحا

ارب فــي داللتــه  وهــي مظهــر مــن مظــاهر للمجتمــع فــي فهــم التشــريع وعــدم التضــالقــانون وتســهيل 
هــا اال بوجــود جهــة مركزيــة يوضــع بيــدها مهمــة الصــياغة . وتطبيقــا" وحــدة الدولــة وال يمكــن بلوغ

لذلك فان للمجلس اسلوب موحد في الصياغة ، وينزل على التشريع الفرعي مــا ينــزل مــن منهجيــة 
. .  ١،٢التشريع واسلوبه مثال" يستعمل المجلس منذ فترة طويلة في ترقيم مواد التشــريع االرقــام ( 

راوحــت الصــياغات فــي فتــرات مختلفــة بــين االرقــام والحــروف وتتفــرع المــواد .) ازاء المواد بعد ان ت
الــــى بنــــود ويشــــار اليهــــا بالكلمــــات ( اوال"، ثانيــــا". . .) وتتفــــرع البنــــود الــــى فقــــرات ويشــــار اليهــــا 
بالحروف (أ،ب ، . . .) وتتفرع الفقرات الــى ارقــام اصــغر حجمــا" مــن الــرقم المســتعمل فــي المــواد 

. . .) وال يطلــــق المجلــــس عــــادة علــــى هــــذا التفريــــع اســــم وقــــد  (أ) و(ب) وتحصــــر بــــين قوســــين (
ســـم نبـــذه . ان هـــذا التفريـــع الـــذي تتوحـــد عنـــد حـــدوده التشـــريعات يســـتعمل فـــي بعـــض االحيـــان با

العراقيــة بانواعهــا ، والــذي يفرضــه المجلــس بحكــم وظيفتــه فــي الصــياغة وال يقبــل صــياغة ال تتبــع 
تعمال التشــريع والنــأي فيــه عــن مظنــة االخطــاء . ذلــك عنــدما هــذا االســلوب انمــا هــو تبســيط ألســ

يشار في تطبيق التشريع الى رقم فمعنى ذلك ان االشارة ترد على مــادة ، امــا اذا أشــار الــى ارقــام 
بالكلمات فمعنى ذلــك ان االشــارة الــى بنــد ، وانهــا متفرعــة مــن مــادة ، وهــذا يعنــي هنــاك بنــود ذات 

اســلوب الصــياغة ان تعــالج البنــود موضــوع واحــد وتتــرابط فيمــا  صــلة بموضــوع هــذا البنــد ألن مــن
بينها مؤدية الى المادة نفسها ، وذلك ال يتطلب على هذا النحو في المــواد ألن تقســيم المــواد يقبــل 
ان يختلــف موضــوع مــادة عــن دون اخــالل بالتجــانس الموضــوعي والشــكلي بينهــا . وهــذا التقســيم 

  يتحسس اثاره من يطبق القانون . 
كـــذلك تخضـــع التشـــريعات الفرعيـــة فـــي التعـــديل الـــى منهجيـــة تســـهل فـــي اســـتعمالها ، حيـــث           

يســتعمل المجلــس فــي التعــديل تفريــع المــواد المتبــع فــي اصــل التشــريع وكــذلك منهجيتــه فــأذا كانــت 
التعليمـــات مـــثال" قـــد اتبعـــت فـــي تفريـــع المـــواد ارقامـــا" فـــأن اي تعـــديل علـــى هـــذه التعليمـــات يكـــون 

لصيغة ذاتهــا حتــى اذا خــالف المنهجيــة التــي يتبعهــا المجلــس . كمــا يشــار الــى رقــم التعــديل قــدر با
  االمكان لوجود اكثر من تعديل على نص معين مما يقتضي الداللة الى ذلك . 

تتحــدد وظيفــة التشــريع ببيــان االغــراض التــي يهــدف الــى  تطبيق السياسة العامــة للدولــة : سابعا" :        
والوسائل التي يستعين بها للوصول اليها . ويتأثر تحديد هــذه الوظيفــة بالتيــار الفكــري الــذي تحقيقها 
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، ممــا يفتــرض ان تراعــي التشــريعات  ٦٧يتســلط علــى المجتمــع اي بالنزعــة التــي يتشــبع بهــا القــانون
  فلسلفة الدولة ، وان ال تخرج عن مقتضاها . 

   
       

  
  ـــــــ  ـــــ الخاتمة

الضــروري ان تعمــل الدولــة علــى وحــدة التشــريع ال فــي القــوانين وحــدها بــل فــي التشــريعات مــن            
الفرعيــة ، ومــؤدي ذلــك ان يكــون التشــريع بيــد جهــة واحــدة متخصصــة ومحيطــة بالتشــريعات وبــدون 
ذلك تصدر كل وزارة ما يعن لها من تشريع فرعــي وان تعــارض مــع تشــريع صــادر مــن جهــة اخــرى 

يع بأســلوب يختلــف عــن تصــوغ التشــر  اغة فــي الدولــة الواحــدة فكــل جهــةلصــي. كــذلك تتفتــت وحــدة ا
   االخرى مما يضعف الخضوع التشريع .  اسلوب الجهة
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  المصادر
  ــــــــــــ
  . ١٩٧٢د. أحمد سالمة ، المدخل لدراسة القانون ، القاهرة ،   

   ١٩٧٢النهضة العربية ، القاهرة ، جميل الشرقاوي ،مبادئ القانون ، دار 
  .  ١٩٨١د. حسان شفيق العاني ، الدستور ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ، 

  . ١٩٦١،دار المعارف ، االسكندرية ، ١د . حسن كيره ، الموجز في المدخل للقانون ، ط
الناشر  ،٢د.حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، ط

 . ٢٠١١مكتبة السنهوري ، بيروت ، 
    ٢٠٠٥د. رجب عبد الحميد ، المدخل لدراسة القانون ، دار ابو المجد للطباعة ، القاهرة ، 

  ١٩٧٤د.سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، االسكندرية ، منشأة المعارف ،  
   ١٩٦٤، منشأة المعارف ، االسكندرية ،  ١ن ، طد. شمس الدين الوكيل ،  النظرية العامة للقانو 

رس عبد الباقي البكري ، والمدرس زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، دار مــ االستاذ المت
  الكتب للطباعة والنشر ، بغداد 

  ،  ١٩٦٨،  ٢أعمال االدارة ، ط د.محسن خليل ، القضاء االداري ورقابته على
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القاهرة ،  ٣صول الصياغة القانونية بالعربية واالنكليزية ، ، طمحمود محمد علي صبرة ، ا
٢٠١٥   

د. منذر الشاوي ، القانون الدستوري (نظرية الدستور) ، منشورات مركز البحوث القانونية في  
   ١٩٨١وزارة العدل ، بغداد ، 

شور على ن، بحث معبداهللا الصفو ، أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية  يد. نوفل عل
   ت االنترن

  على االنترنيت  نشورمهيثم الفقي، الصياغة القانونية ، بحث 
في الظروف العادية ، مطبعة الميناء ،  لإلدارةد وسام صبار العاني ، االختصاص التشريعي   

  . ٢٠٠٣، ١بغداد ، ط
   
  
  
  
  
   


