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 الوسائل القضائية -ثانيا  

القضائية يجب ان تكون هناك سلطة قضائية تتمتع باالستقالل لحماية حقوق االنسان بالوسائل 

والحياد وهو من اساسيات الدولة القانونية التي تعتمد وتطبق )مبدأ سيادة القانون( في اعمالها 
وتصرفاتها، ومن مهام السلطة القضائية وظيفة الرقابة على اعمال السلطات االخرى اذ تراقب 

ام القانون من خالل فصلها في المنازعات التي تنشأ بين حسن تطبيق الدستور وتطبيق احك

االفراد او بينهم وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن اهم الوسائل القضائية لحماية حقوق 
 وحريات االنسان هي الرقابة على دستورية القوانين والرقابة على اعمال االدارة .

 الرقابة على دستورية القوانين  .1

لقضائية هي رقابة تباشر على القوانين من جهة القضاء مع تباين في تحديد تلك الجهة الرقابة ا

   رقابة االمتناع او رقابة الغاء . وهي اما

رقابة االمتناع يقصد بها امتناع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف ألحكام الدستور وتتميز 

عين معروض امام القضاء وهي تابعة بأنها محددة وتابعة، فهي محددة ألنها مرتبطة بنزاع م

  ألنها تثار تبعاً لمسألة موضوعية معروضة على المحكمة . 

رقابة االلغاء فتقوم على اساس مراقبة دستورية القوانين بالقضاء وهذه الرقابة لها صورتان 

االولى رقابة االلغاء السابقة وهي ان ينص الدستور على تخويل رئيس الدولة او جهة اخرى 

طة احالة مشروع القانون الى المحكمة المختصة قبل اصداره للتأكد من عدم مخالفته ألحكام سل
الدستور، الثانية رقابة االلغاء الالحقة وتُباشر بعد ان تصبح القوانين نافذة اذ يجوز لهيئات 

   حكومية او ألفراد الطعن في دستورية القانون امام القضاء وفقاً آللية يحددها الدستور .  

 الرقابة على اعمال االدارة  .2

ً مع مبدأ سيادة القانون  هي خضوع اعمال االدارة لرقابة شبه تامة من جانب القضاء انسجاما

وبما ينطبق مع مبدأ المشروعية، واتجهت معظم الدول الى اسناد مهمة رقابة اعمال االدارة الى 
 القضاء إال انها اختلفت في نوع القضاء الذي يباشر هذه الوظيفة فقد يكون النظام القائي في

الدولة هو )نظام القضاء الموحد( ويعني ان القضاء العادي يتولى حسم جميع المنازعات المدنية 

واالدارية على حٍد سواء ومن الدول التي اتبعت هذا النظام بريطانيا والواليات المتحدة 



االمريكية، وقد يكون في الدولة )نظام القضاء المزدوج( الذي بموجبه يتم الفصل بين القضاء 

لعادي والقضاء االداري تكون مهمة القضاء االداري حسم المنازعات االدارية ومن الدول التي ا
 اتبعت هذا النظام فرنسا ومصر والعراق .      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جامعة كربالء                                                                                        

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                                                   

  مرحلة االولىال                                                                                                            

  الموسوي م.م. صائب                                                                                                         


