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 االْـــــذاء
 

 كاٌ االْذاء ٌعبش ٔنٕ بجضء يٍ انٕفاء فاالْذاء انى ارا

 (يحًذ )يعهى انبششٌت ٔيُبع انعهى َبٍُا 

 وانذٌ انعسَسانى  يثم االبٕة االعهى .... 

 ايٍ انحُىَتانى حبٍبت قهبً االٔنى .... 

 كافت االهم واالصذقاءانى ... 

 انى ... يٍ يٓذٔا انطشٌق ايايً نهٕصٕل انى رسٔة انعهى .
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 شكش ٔحقذٌش 
 

َخٕجّ بجضٌم انشكش ٔااليخُاٌ انى كم يٍ ساعذَا يٍ قشٌب أ بعٍذ عهى اَجاص ْزا 

انعًم  ٔفً حزنٍم يا ٔاجُٓاِ يٍ صعٕباث فٕاجب عهٍُا  شكشْى فال بذ أالً اٌ َخقذو  

خهُفت ابراهُى عىدة أالً بانشكش انى عًٍذ كهٍت انقإٌَ ٔانعهٕو انسٍاسٍت االسخار )

انزي  (  بالسى عذَاٌ عبذ هللا) ( ٔاخص بانشكش ٔانعشفاٌ االسخار انذكخٕس انتًًٍُ

حفضم باالششاف عهى ْزا انبحث انزي كاَج حٕجٍٓاحّ عَٕاً نُا فً احًاو ْزا انعًم 

ٔكًا َخقذو بانشكش انى اساحزحُا فً كهٍت انقإٌَ ٔانعهٕو انسٍاسٍت  َٔخص بجضٌم انشكش 

ٔال ٌفٕحُا اٌ َشكش كم يٕظفً قسى انقإٌَ كًا َخقذو بانشكش انى  ٔانعشفاٌ قسى انقإٌَ 

يكخبت  كهٍت انقإٌَ ٔانعهٕو انسٍاسٍت ٔاخٍشاً احقذو بجضٌم شكشي انى كم يٍ يذ  ٌذ 

 انعٌٕ ٔانًساعذة فً اخشاج ْزا انبحث عهى اكًم ٔجّ .
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 انًقذيت : 

يدف الى تحقيق العدالة ال نغالي في الوصف اذا ما قمنا ان القضاء الدستوري يلعمنا 
الدستورية، تمك التي عجز القانون بفروعو المختمفة عن تحقيقيا بالوصف المستقر عميو في ضمير 
االنسانية،  ال بمجرد تطبيق النصوص القانونية المجردة، فتطبيق النص القانوني في فروع القانون 

ء الدستوري، حيث يتوجب عمى االخرى يحقق العدل فحسب، خالفًا لما ىو عميو الحال في القضا
القاضي الدستوري ان يبحث ليس في مدى مالئمة التشريع مع نصوص الدستور فحسب، بل مدى 
 مالئمة التشريع ايضًا مع المبادئ االساسية التي يقوم عمييا الدستور والفكرة القانونية السائدة فيو . 

لدستور وروحو من ومن ىذا المنطمق ييدف القضاء الدستوري الى حماية نصوص ا
االنتياكات التي ترتكبيا السمطتان التشريعية والتنفيذية ، وتتمثل وسائل الحماية في ممارسة الرقابة 

 عمى دستورية القوانين وتغير نصوص الدستور. 

عميو يستتمد القضاء الدستوري شرعيتو من الدور المناط بو في صيانة الدستور والمحددة 
-92المواد ) 2005ن ىذه االىمية فقد افرد دستورجميورية العراق لعام في الدستور، وانطالقًا م

( بمعالجة المحكمة االتحادية العميا بوصفيا الجية المختصة بممارسة  ميام القضاء الدستوري 94
 في العراق. 

وانطالقًا من الواجب الممقى عمى عاتق المشرع في اصدار قانون ينظم عمل المحكمة 
فقد اصدر مجمس الوزراء بوصفو السمطة التشريعية قبل نفاذ دستور جميورية االتحادية العميا 

 العميا(.االتحادية )قانون المحكمة  2005( لسنة 30االمر رقم ) 2005العراق لعام 

، 2005( لسنة 1وتاله في ذلك قيام المحكمة االتحادية العميا باصدار النظام الداخمي رقم )
ذكورة تشكل االساس القانوني لممارسة المحكمة االتحادية العميا ومن ثم فان ىذه التشريعات الم

 الختصاصاتيا.

، لذا ومن اجل وفضاًل عما تقدم بحكم القضاء الدستوري العديد من الضوابط والقيود 
الوقوف عمى االحكام المنظمة لمقضاء الدستوري في العراق والتطبيقات العممية لممحكمة االتحادية 
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ة الدور الذي قامت بو في حماية الحقوق والحريات العامة وعميو سنقسم المبحث العميا لغرض معرف
المطمب االول  مفيوم القضاء الدستوري ونتطرق في الى ثالث مباحث المبحث االول منو 

والمطمب الثالث سنتناول اسس القضاء الدستوري  المطمب الثاني الى اىداف القضاء الدستوري
والمطمب  الرابع فسنتطرق فيو الى تطور القضاء الدستوري في العراق وفي المطمب الخامس 
فسنتناول فيو القيود التي ترد عمى ممارسة القضاء الدستوري، اما المبحث  الثاني نتناول في 

مة كيا وفيو المطمب الثاني اختصاصات المحادية العمحالمطمب االول منو تشكيل المحكمة االت
االتحادية العميا وفي المطمب الثالث سنتناول معيار اختيار القاضي الدستوري، اما المبحث الثالث 
فسنتطرق في المطمب االول فيو الى وسائل تحريك الدعوى الدستورية وفي المطمب الثاني نتناول 

 الى حجية الحكم الدستوري.الرابع نتطرق فيو  منو الفصل في الدعوى الدستورية وفي المطمب

 ومن هللا التوفيق...
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 االًٍْت 

تتمخص اىمية ىذا البحث في ان االعتراف بالقضاء الدستوري وجودًا واىميتو شكاًل وال 
 يزال مدار خالف او قمق في عالقتو بالبرلمان وحامت االشكالية في كيف يمكن لييئة  دستورية
اعضاؤىا  منتخبون من قبل البرلمان وليس من قبل الشعب او معينون من قبل سمطات دستورية، 
وغير مسؤولين اما اي سمطة وامام الشعب، كيف ليذه الييئة ان تمارس رقابة عمى تشريع من 
اختصاص ممثمي االمة ذات السيادة، المنتخبين باالقتراع العام، والمسؤولين امام الشعب؟ كيف 

ة معينة ان تراقب من عينيا او من انتخبيا؟ وىذا ما دفع بو بعض البرلمانيين في صراعيم لييئ
مع القضاء الدستوري، الى القول تحت تمثيل الشعب بينما ىم اي اعضاء المحاكم والمجالس 

 برلمانية او صمتيم الى مواقعيم.  اكثريةالدستورية، يمثمون رجال سياسة او 

السياسية او الفمسفية تتمخض في ان الرقابة القضائية في الدول التي وبعيدًا عن التجاذبات  
اخذت بيا قد اثبتت فعاليتيا الكبيرة، وذلك بالسير عمى مراقبة دقة تطبيق االختصاصات الموزعة 
بين فروع السمطات، كذلك دورىا الكبير في حماية الحقوق والحريات من االنتياكات من قبل 

رىا في تصحيح مكامن الخمل او اليوة البرلمانية فداخل اي برلمان اغمبية القوانين، اضافة الى دو 
برلمانية تنبثق منيا الحكومة، وفي المقابل اقمية برلمانية  قد ال تقدر عمى وفق عدد من القوانين 
التي ربما ترى فييا مساسًا بالقواعد الدستورية او الحقوق االساسية لممواطنين، فيأتي تدخل القضاء 

ستوري من اجل تدارك ىذا العجز، والحيمولة دون نفاذ قوانين تتعارض مع احكام الدستور، وفي الد
ىذا انتصار لمديمقراطية وحماية  لحقوق االفراد وحرياتيم، وحماية البرلمان سمطة ووظيفة من 
تغول االجيزة التنفيذية قد يصدر البرلمان قوانين ناقصة او قاصرة في مجال اختصاصو فتأتي 

لسمطة التنفيذية لتكمل ىذا النقص، ومن ثم ىذه القوانين حماية لمبرلمان ذاتو، وتحسين ورفع ا
مستوى اداء البرلمان لقد لعب القضاء الدستوري دورًا اساسيًا في رفع مستوى النقاش في البرلمان، 

لكن بشرط ان  كما ان الرقابة القضائية قد اثبتت انيا دائمًا من ابرز الحمول لضمان سيادة الدستور
تمنح الوثيقة الدستورية لمقضاء دورًا يستطيع في نطاقو وضماناتو ان يؤدي الدور الميم والخطير 

 المنوط بو. 
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 ت ـــــــانغاٌ

من ىذا البحث تركز عمى حث وتشجيع المشرع العراقي عمى ضرورة ابداء ان الغاية 
اىتمام كبير جدًا بالقضاء الدستوري، والمتمثل بالمحكمة االتحادية العميا، وذلك عن طريق 
االستفادة من تجارب الدول التي اخذت بالرقابة القضائية عمى دستورية القوانين باتباع االيجابيات 

دول، ونبذ السمبيات التي وقعت فييا، وبصورة خاصة ابراز اىمية دعم وتقوية التي ظيرت لتمك ال
المحكمة االتحادية العميا ليكون ليا دور فعال وايجابي في بناء دولة القانون في العراق الجديد بعد 
فترة ليست بالقصيرة عانى فييا الشعب من انعدام وجود الرقابة القضائية، وبالتالي من عدم تمكنو 

المطالبة بحقوقو قضائيًا اذا ما انتيكت بقوانين دستورية، ومن ثم التوصل الى ىدفنا  االساسي  من
في ىذا البحث وىو بيان الدور الكبير الذي يمعبو  القضاء  الدستوري اي اذا ما توافرت لو 

 الظروف المناسبة. 

ومن اجل ان يتمكن القضاء الدستوري من القيام بدوره في حماية الدستور، فانو يجب ان 
يتمتع ىذا القضاء بالضمانات الكافية التي يستطيع بواسطتيا تحقيق ىدفو في حماية الدستور من 
اي اعتداء، سواء من السمطة التشريعية او التنفيذية فمن الضمانات االساسية لقيام مجتمع مدني 

وم عمى مبدأ سيادة القانون، ويعمل عمى احترام ىذا المبدأـ وجود سمطة قضائية مستقمة في يق
عمميا  عن السمطتين التشريعية والتنفيذية وعدم التدخل في عمميا سواًء  اكان ىذا التدخل بصورة 

ئية من اداء مباشرة  ام غير مباشرة وكذلك الزام الدولة بتوفير الموارد الكافية، لتمكن السمطة القضا
 مياميا بطريقة سميمة. 
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 انًبحث االٔل

 يفٕٓو انقضاء انذسخٕسي ٔاْذافّ ٔاسسّ ٔحطٕسِ صقٍٕد يًاسسخّ

ريف الدستوري في محاولة لمتوصل الى تعسنتناول في ىذا المبحث تحديد معنى القضاء 
يا، وكذلك موحد، واالىداف التي يسعى الى تحقيقيا، فضاًل عن بيان االسس التي يقوم عمي

 التعرض الى القيود التي ترد عميو. 

 وعمى ىذا االساس سنقسم ىذا المبحث الى المطالب االتية: 

 المطمب االول : مفيوم القضاء الدستوري. 

 المطمب الثاني: اىداف القضاء الدستوري. 

 المطمب الثالث: اسس القضاء الدستوري. 

 المطمب الرابع: تطور القضاء الدستوري. 

 ب الخامس: القيود الى ترد عمى ممارسة القضاء الدستوري.المطم

 انًطهب االٔل 

 يفٕٓو انقضاء انذسخٕسي 

تتنوع التسميات او االوصاف التي تطمق عمى القضاء الدستوري، فتارة تطمق ىذه التسمية 
) القضاء السياسي(، ال  كمصطمح مرادف لمرقابة عمى دستورية القوانين، وتارة اخرى يطمق  عميو

سيما اذا ما عممنا ان الجية التي منحيا الدستور حق ممارسة ىذا االختصاص )الرقابة عمى 
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دستورية القوانين( غالبًا ما تمارس اختصاصات سياسية اخرى كمحاكمة رئيس واعضاء السمطة 
 (1)التنفيذية ) رئيس الدولة او رئيس الوزراء او الوزراء(

او يتسع حسب المفيوم الذي يتم  قان مفيوم القضاء الدستوري يضيوبعبارة اخرى ف
ميمة الرقابة عمى دستورية  اعتناقو، فاذا اخذنا بالمفيوم الضيف لو فينحصر مفيومو في ممارسو

القوانين فقط، خالفًا لما ىو الحال في حالة االخذ بالمفيوم الواسع لمقضاء الدستوري الذي ال 
وري او المحكمة الدستورية عمى ممارسة اختصاص الرقابة عمى يقصر ميمة القاضي الدست

الممنوح بموجب نصوص الدستور او  دستورية القوانين، وانما يجعميا شاممة لالختصاصات كافة 
فيشمل الرقابة عمى دستورية القوانين ومحاكمة رئيس واعضاء السمطة التنفيذية وتفسير الدستور 

 .(2)وغيرىا من االختصاصات

ينصرف المفيوم المغوي لكممة ) القضاء( الى انقضاء الشيء واتمامو  المعنى المغوي: .1
والحكم بين الناس، والقاضي  الحاكم، وقبل القضاء الحكم، واصمو القضاي، وحيث جاءت 

، اما كممة )دستور( (3)اء ىمزة، والجمع اقضية، النيا تجمع القضايايالباء بعد االلف قمبت ال
العمل  يفي اصميا المغوي وىي تعني القانون واالجازة والقاعدة التي يجر  كممة غير عربية

 .(4)بموجبيا

يالحظ عدم االتفاق عمى تعريف جامع لمقضاء الدستوري حيث عرف  المعنى االصطالحي : .2
بانو )سمطة او ىيئة دستورية اوجدتيا االرادة  الشعبية كغيرىا من بقية السمطات وحددت 
صالحياتيا بشكل حصري وذلك لكي تحافظ بالدرجة االولى عمى احترام قواعد توزيع 

                                                           
، مكتبة مركز القضاء السياسي في ظل دستور الجمهورية اليمنية وتعديالتهير محمد اسماعيل: طد. م 1

 وما بعدىا.  7، ص2010-2009الصادق، صنعاء، 
 .10، ص2015، دار السنيوري، بيروت، العراقالقضاء الدستوري في د. مصدق عادل طالب:  2
 .743-742، ص2، جمجمع المغة العربيةالمعجم الوسيط:  3
 .379، ص1977، مكتبة لبنان، مطابع مؤسسة حوار، محيط المحيطبطرس البناني:  4
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، (1)االخرى التي خص بيا الدستور( الحيات السمطة وعدم انتياك اي منيا لمصالحياتص
كما عرف بانو ) مجموعة القواعد القانونية المستنبطة من احكام المحاكم في المجال 

 .(2)الدستوري(

كذلك عرف بانو ينصرف الى ) مجموعة االحكام والقرارات الصادرة من الجية التي 
وذلك بمناسبة حددىا الدستور، يستوي في ذلك ان تكون ىيئة قضائية او سياسية، 

االختصاصات المناطة بصورة مباشرة في الرقابة  عمى دستورية القوانين او بصورة غير 
مباشرة والتي تثار اثناء ممارسة الرقابة عمى دستورية القوانين من خالل تفسير نصوص 

 .(3)الدستور والقوانين ذات الطبيعة الدستورية(

 انًطهب انخاٍَ

 اهذاف انقضاء انذستىرٌ

ييدف القضاء الدستوري بصورة عامة والرقابة عمى دستورية القوانين بصورة خاصة الى 
ضمان سيادة احكام الدستور بوصفو القانون االعمى ويتربع عمى قمة اليرم القانوني في الدولة، 
 كما تعد الرقابة التي يمارسيا القضاء الدستوري من اىم الوسائل القانونية التي تكفل نفاذ القانون

 .(4)الدستوري وتطبيقو تطبيقًا سميماً 

وفضاًل عن ذلك فان الغرض الرئيس من القضاء الدستوري يتمثل في ارسال دعائم دولة 
القانون، الن القاضي الدستوري يسعى من خالل اجتياداتو الى حماية حقوق االنسان وحرياتو عبر 

 .(5)ربط القوانين بالنص الدستوري

                                                           
الحديثة ، المؤسسة دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون)دراسة مقارنة(د. امين عاطف صمبيا:  1

 .114، ص2002لمكتاب، لبنان، 
 .11، ص1997، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، القانون الدستوريد. ماجد راغب الحمو:  2
 .11، صالمصدر السابقد. مصدق عادل طالب:  3
 .652، ص2005، دار اليضة ، القاىرة، النظرية العامة لمقانون الدستوريد. رمزي طو الشاعر:  4
 .11مين عاطف صمبيا: المصدر السابق، صد. ا 5
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وري في العراق في القيام بيذا الدور من خالل اظيار دور وتبرز اىمية القضاء الدست
المحكمة االتحادية العميا المتمثل في تصويب المسار التشريعي لكل من مجمس الوزراء لكي 
يتحقق احترام القانون االعمى وىو الدستور والتقييد باحكامو، كما ان ممارسة الرقابة عمى دستورية 

رياتيم وذلك لسببين اذ يتمثل السبب االول : في ان القضاء القوانين تحمي حقوق االفراد وح
التي يمنحيا  الدستوري  ال يتردد في الغاء النص القانوني الذي يقيد او يصادر الحقوق والحريات

المشرع الدستوري، اما السبب الثاني: فيتمثل في فسح المجال امام االفراد لغرض الطعن في 
ام المحكمة  الدستورية بشكل ضمانة اساسية في حماية حقوق دستورية قانون او نص قانوني ام

 .(1)االفراد وحرياتيم

 انًطهب انخانج

 اسس انقضاء انذستىرٌ

الدستوري  تتنوع االسس التي تم بموجبيا انشاء القضاء الدستوري، حيث يتمثل  االساس
لمرقابة عمى دستورية القوانين في مبدأ سمو او عمو الدستور،فالدستور باعتباره القانون االعمى 

عمييا عدم اصدار  يفرض التزامين االلتزام االول في مواجية السمطة التشريعية، حيث يتوجب
السمطة التنفيذية  في مواجيةفي  القوانين المخالفة لنصوص او مبادئ الدستور، اما االلتزام الثاني
 .(2)حيث يتوجب عمييا اصدار االنظمة المخالفة لمدستور او مبادئو

عمى ىذا المبدأ بقولو ) اواًل: يعد ىذا  2005وقد اكدر الدستور لجميورية العراق لعام 
الدستور القانون االسمى االعمى في العراق ويكون ممزمًا في انحائو كافة وبدون استثناء، ثانيًا: ال 

ن قانون يتعارض مع ىذا الدستور ويعد باطاًل كل نص يرد في دساتير االقاليم او اي سوز يج
 (3)نص قانوني يتعارض معو(

                                                           
 . 12، صالمصدر السابقد. مصدق عادل طالب:  1
 .13، صالمصدر نفسهد. مصدق عادل طالب:  2
 . 2005( من دستور جميورية العراق لسنة 13ينظر المادة ) 3
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وعميو فان القضاء الدستوري يتمثل دوره االساس في تدعيم الضمانات الدستورية وحفظ 
د لمدستور بنما نعفا ناً سيادة الشعب ويتجسد ذلك انو عندما تبطل المحكمة الدستورية قانونًا معي

 .(1)احترامو، وتعيد لمشعب سيادتو

 انًطهب انرابع

 تطىر انقضاء انذستىرٌ فٍ انعراق 

لم تكن فكرة القضاء الدستوري غائبة عن العراق، حيث نشأة الرقابة عمى دستورية القوانين  
، حيث انشأة المحكمة العميا 1925منذ اول دستور عراقي اال وىو القانون االساسي الصادر عام 

لغرض الرقابة عمى مطابقة القوانين العادية الحكام ىذا الدستور، وتشكمت المحكمة  العميا من 
 .(2)رئيس وثمانية اعضاء ينتخبون من مجمس االعيان

وتمثمت اليو الطعن في القانون بحصرىا بقرار من مجمس الوزراء او بقرار من احد مجمس االمة ) 
المحكمة بعدم اعضاء المحكمة، وفي حالة اقناع النواب واالعيان(، وتصدر قراراتيا باغمبية ثمثي 

كمة وليس باثر رجعي، ولم يتسنى تاريخ صدور قرار المحبالغائو من دستورية  قانون فتحكم 
لممحكمة ممارسة الرقابة عمى دستورية القوانين اال مرة واحدة عندما اصدرت حكمًا بعدم دستورية 

 .(3)1938قانون منع الدعايات المضرة لسنة 

 1963نيسان  4ودستور  1958واختفت فكرة القضاء الدستوري في ظل دستور عام  
 .(4)1964ودستور 

حيث اناط ىذه الميمة   1968وعاد القضاء الدستوري لمظيور مجددًا في ظل دستور  
من  1968( لسنة 159بالمحكمة الدستورية العميا، وتشكمت وفق قانون المحكمة  الدستورية رقم )

                                                           
 . 51، صالمصدر السابقد. امين عاطف صميبا:  1
 .1925لعام ( من القانون االساسي 81ينظر المادة ) 2
، مكتبة السنيوري، بغداد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراقد. حميد حنون خالد:  3

 .179-177ص
 .15، صالمصدر السابقد. مصدق عادل طالب:  4
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رئيس وثمانية اعضاء وتصدر قراراتيا باغمبية االعضاء ويكون الحكم الصادر  بعدم دستورية 
ن او نظام او مرسوم ممغيًا من تاريخ صدور القرار من المحكمة، ولم يتسنى لممحكمة ممارسة قانو 

 .(1)اختصاصاتيا طيمة مدة نفاذ ىذا الدستور

)الممغي( فمم يشر الى المحكمة المختصة بالرقابة عمى دستورية  1970اما في ظل دستور  
ان مارس الرقابة عمى العادي مرة واحدة  القوانين، اال انو  تجدر االشارة الى انو تسنى لمقضاء

دستورية القوانين وذلك حينما  امتنعت محكمة بداءة الكرخ عند تطبيق قرار مجمس قيادة الثورة 
( من الدستور المتعمقة بازالة 16وذلك لمخالفتو احكام المادة ) 1981( لسنة 581)المنحل( رقم )

 .(2)الشيوع

فتجدر  االشارة وذلك   2004عراقية لممرحمة االنتقالية  لعام اما في ظل قانون ادارة الدولة ال 
( اعضاء بما فييم رئيس 9بالفصل في دستورية القوانين واالنظمة والتعميمات، وتشكمت من )

 .(3)المحكمة

عن معالجة القضاء الدستوري، حيث انشأ  2005ولم  يغفل دستور  جميورية العراق لعام 
( منو، 94-92المحكمة االتحادية العميا وحدد اختصاصاتيا والقوة الممزمة لقراراتيا في المواد )

واناط بيا الرقابة عمى دستورية القوانين ومن استقراء نصوص الدستور العراقي يتضح لنا بما ال 
قبل الشك او التأويل انو اعتنق الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين،  واخذ بالرقابة المركزية، ي

بمعنى انو اناط ممارسة ىذا االختصاص بالمحكمة االتحادية العميا حصرًا  دون غيرىا من 
يجوز المحاكم، كما ان المشرع العراقي اخذ بالرقابة الالحقة عمى صدور القانون، ومن ثم فال 

                                                           
 .183-179، صالمصدر السابقد. حميد حنون خالد:  1
، منشورات زين الحقوقية، بيروت، العميا في العراقاختصاصات المحكمة االتحادية د. فرمان درويش حمد:  2

 .51-50، ص2013
 .2004( من قانون ادارة الدولة العراقية لمرحمة االنتقالية لعام 4ينظر المادة ) 3
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تمارس الرقابة عمى دستورية مشروعات القوانين قبل ان يتم التصويت عمى ىذه  لممحكمة ان
  .(1)المشروعات من قبل مجمس النواب

كما ان رقابة المحكمة االتحادية تتسم بالصفة الشمولية، بمعنى انو عندما تنظر المحكمة 
م الدستور من ناحية توافر العيوب موضوع الدعوى فانيا تقوم بمطابقة النصوص التشريعية الحكا

 .(2)الشكمية او الموضوعية في النص المطعون بشرعيتو

 انًطهب انخايس

 قُىد يًارست انقضاء انذستىرٌ

تتنوع القيود المفروضة عمى القضاء الدستوري، اذ يتمثل اوليا : انو يتوجب عمى رئيس 
الدستوري ان ال يغيب عن نظرىم واعضاء المحكمة االتحادية وىم بصدد ممارسة وظيفة القضاء 

ان المحكمة تستمد وجودىا من الدستور والقانون ومن ثم ال يجوز ليم احالل االرادة الشخصية 
محل ارادة المشرع الدستوري كما ال يجوز ان يتم مخالفة احكام الدستور الذي اقيمت الجل ان 

 .(3)تكون امينة عمى تطبيق احكامو

ود اقتصار ميمة القاضي الدستوري عمى مراقبة مشروعية القانون فيما تتمثل ثاني ىذه القي 
 .(4)او النظام ليس مدى مالئمة اصداره من قبل المشرع

 

 

 

                                                           
 .19د. مصدق عادل طالب: المصدر السابق، ص 1
العراق )دراسة مقارنة(، محمد عباس محسن : اختصاص المحكمة العميا في الرقابة عمى دستورية القوانين في  2

 .70، ص2009رسالة دكتوراه، كمية الحوق،  جامعة النيرين، 
، 2008د. مصطفى ابو زيد فيمي: القانون الدستوري فقيًا وقضاءًا، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية،  3

 ص.ج.
 .16د. مصدق عادل طالب: المصدر نفسو، ص 4
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 انًبحج انخاٍَ 

 تشكُم انًحكًت االتحادَت انعهُا واختصاصاتها  ويعُار اختُار انقاضٍ انذستىرٌ 

القضاء الدستوري، حيث انشأ المحكمة االتحادية  2005عالج دستور جميورية العراق لعام  
العميا وحدد اختصاصاتيا، لذلك ستتولى في ىذا المبحث تشكيل المحكمة االتحادية بين النص 

 الدستوري والواقع العممي، واالختصاصات االتحادية العميا.

لذا من اجل الوقوف عمى االحكام المتعمقة بالمحكمة االتحادية العميا وكيفية ممارستيا  
 ميمة القضاء الدستوري فقد ارتأينا تقسيم ىذا المبحث الى المطالب االتية: 

 المطمب االول: تشكيل المحكمة االتحادية العميا. 

 المطمب الثاني: اختصاصات المحكمة االتحادية العميا. 

 الثالث: معايير اختيار القاضي الدستوري.  المطمب

 انًطهب االول 

 تشكُم انًحكًت  االتحادَت انعهُا

عمى ان )اواًل: المحكمة  2005( من دستور جميورية العراق لعام 92تنص المادة )
د االتحادية العميا ىيئة قضائية مستقمة ماليًا واداريًا. ثانيا: تتكون المحكمة االتحادية العميا من عد

من القضاة، وخبراء في الفقو االسالمي  وفقياء القانون يحدد عددىم،  وتنظم طريقة اختيارىم، 
 وعمل المحكمة بقانون يسن باغمبية ثمثي اعضاء مجمس النواب(.

سنقسم ىذا  2005ومن اجل دراسة االحكام المتعمقة بالمحكمة االتحادية في دستور 
 المطمب الى الفرعيين االتيين: 
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 انفرع االول 

 االستقالل انًانٍ واالدارٌ نهًحكًت االتحادَت انعهُا .

  اوالً: االستقالل انًانٍ نهًحكًت االتحادَت انعهُا:

نتظام الموارد الكافية لمقضاء الدستوري، واال اصبح استقاللو ايجب ان تخصص الدولة ب
 بل يجب الذىاب الى ابعد مجرد وىم، اي يجب ان تكون لممحكمة الدستورية ميزانية مستقمة، ال

من ذلك بان يكون ليا الحق في ان تنظم بنفسيا ىذه الميزانية، فيي التي تحدد احتياجاتيا وتخطط 
وتضع لنفسيا ميزانية خاصة وتعتبر رسوم الدعاوى المقامة اماميا ايرادات لميزانيتيا، فاذا لم تكف 

من اجل تغطية  الميزانية التي تحددىا  ىذه الرسوم، فعمى السمطة التشريعية  ان تخصص ما يكفي
 .(1)المحكمة الدستورية  لنفسيا

ومما يرتبط بموضوع االستقالل المالي لممحكمة، والضمانات المالية العضائيا، شموليم 
بالرعاية الصحية واالجتماعية ولجميع اسرىم في حاضرىم ومستقبميم حتى يستطيعوا  ان يؤدوا 

لصالح العام، كما ان ضمان حياة كريمة لمقاضي الدستوري يستمزم مياميم القضائية بما يحقق ا
من المشرع ان يييء لو من اسباب الحياة الكريمة والفراد اسرتو ما يمكنو من تجنب ما قد يتعرض 
لو من مساومات مادية، او معنوية سواء من جانب الحكومة او من جانب االفراد، ومن شان ذلك 

يالة من االحترام منبعيا ىيبة وعظمة الوظيفة التي يمارسيا مما ان يحاط القاضي الدستوري ب
يجعل االقتراب منو لمنيل من استقاللو امرًا صعب المنال، وكذلك عدم جواز انقاص رواتبيم او 
مخصصاتيم خالل فترة عمميم حيث ان كفالة المرتب لمقاضي الدستوري وحماية ىذا المرتب من 

الستقالل المصدر الذي يتمقى منو القاضي وسيمتو في الحياة  المساس او االنتقاص، ىي كفالة

                                                           
، دار النيضة العربية، القضائية عمى دستورية القوانين في الفقه والقضاءالرقابة ابراىيم محمد حسين:  1

 .257، ص2000القاىرة، 
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ولقد قبل بحق، ان ما تنطق بو طبيعة البشر ىو ان السيطرة عمى وسيمة االنسان في الوجود في 
 .(1)العيش ترتفع بحيث تكون سيطرة فوق ارادتو

 حاَُاً: االستقالل االدارٌ نهًحكًت االتحادَت انعهُا:

يجب ان يتمتع الى جانب استقاللو المالي باستقالل  الستقالل  القضاء الدستوري، تاكيداً 
اداري  يتمثل بمنح المحكمة الدستورية صالحية اصدار انظمة داخمية، لكي تنظم عمميا القضائي، 
وتطبيقيا عمى قضاتيا وعمى االداريين الذين يعممون فييا، بحيث ال يمكن الي جية اخرى ميما 

وجو المحكمة في عمميا، او عمل اداريييا الن ذلك من شانو التأثير عمى عمل كانت ان ت
المحكمة واستقالليا، ونرى ان ىذه الصالحية يجب ان تعطى لممحكمة الدستورية بموجب نصوص 
دستورية واضحة، ال بموجب قوانين عادية، اذ ان ذلك يعتبر من المبادئ االساسية التي تؤكد 

وري في مواجية ىذه السمطات، او اي قوى ذات مصمحة في اخضاعو استقالل القاضي الدست
لييمنتيا، فمن يستطيع ان يضمن ان ال يصدر المشرع قانونًا يتم بمقتضاه تنظيم عمل المحكمة، 

   .(2)وفي الوقت نفسو ينتقص من استغالليا في اداء عمميا، وينتقص من ضمانات قضاتيا

القاضي الدستوري الترقية، ونظام التفتيش ومما  يرتبط بيذا الموضوع عدم خضوع 
ا تتضمنو من تدرج ادبي ومادي القضائي العادي، اذ تعتبر الترقية من حقوق الموظف العام بم

وبيذا فانيا يمكن ان تكون مدخاًل لمنيل من استقالل القضاء الدستوري عن طريق التحكم في 
ع  ما يجب ان يتمتع بو القاضي الدستوري القضاة، نتيجة لذلك فان مبدأ الترقية يتنافى ممصائر 

 .(3)من استقالل

                                                           
، 1968، القاىرة، 3، بحث منشور في مجمة القضاء، العدد : استقالل السمطة القضائيةمحمد عصفور 1

 .369ص
، دار ستورية القوانينمدى استقالل القضاء الدستوري في شأن الرقابة عمى دعصمت عبد اهلل الشيخ :  2

 .72، ص2003النيضة العربية، القاىرة، 
، دار النيضة العربية، استقالل القضاء من وجهة النظر الدولية والعربية واالسالميةنور شحانو:  دد. محم 3

 .154، ص1987القاىرة، 
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ومما ترتبط كذلك باالستقالل االداري لممحكمة الدستورية، واعضائيا ىو اقتران الدساتير 
ضمانة عدم القابمية لمعزل والنقل بضرورة توفر ضمانات ىدة لالنتداب الى جية اخرى، او الى 

العضاء المحكمة، وذلك باشتراط  ان يكون االنتداب بموافقة القاضي المنتدب  عمل قانوني  اخر
يدًا بمدة، حتى  قحتى ال يكون ذلك سبياًل لممساس باستقاللو، كما يجب ان يكون ىذا االنتداب م

 .(1)ال يتحول الى نوع من النقل النوعي

 انفرع انخاٍَ

 تكىٍَ انًحكًت االتحادَت انعهُا

/ثانيًا( من دستور جميورية العراق انو يتوجب تشكيل المحكمة  92دة )يتضح  من نص الما
االتحادية  من ثالث فئات وىم ) القضاة( و ) خبراء الفقو االسالمي( و ) فقياء القانون( يتم 

الدستوري احال ذلك الى قانون يصدر ليذا الغرض  تحديد عددىم او طريقة اختبارىم، كون المشرع
 .(2)ة( وىي ) اغمبية ثمثي( اعضاء مجمس النواب الكميباغمبية موصوفة )خاص

بوضع االساس الدستوري  لممحكمة  2005وبيذا استمر دستور جميورية العراق لسنة 
االتحادية العميا، ولكنو ترك تشكيميا لقانون الحق، ولم يحدد عدد اعضاء المحكمة بخالف  قانون 

ن ان عدم تحديد اعضاء المحكمة االتحادية  عواز ادارة الدولة الممغي الذي حددىم بتسعة، لذا اظ
دستوري، كونيا مؤسسة دستورية موكل ليا ميام جسيمة، وتتصف بكونيا حكمًا وسطًا بين بقية 
سمطات الدولة، ويرجع ليا ضمان التقيد بالدستور من تعسف باقي السمطات بالفعل او العمل، 

ن عادي، الن ذلك يعد بمثابة افساح لممجال ومن ثم ال يصح ان يترك تحديد عدد اعضائيا لقانو 
لمسمطة التشريعية بالتدخل بيذه المؤسسة الميمة، وبخاصة ان الدستور خمف فسحة ثانية لمتدخل 

 .(3)من خالل تنظيم القانون لطريقة اختيار اعضاء المحكمة وعمميا

                                                           
 .77، صالمصدر السابقد. عصمت  عبد اهلل الشيخ:  1
 .21-20، صالسابقالمصدر د. مصدق عادل طالب:  2
عمي ىادي عطية الياللي: النظرية العامة في تفسير الدستور واتجاىات المحكمة االتحادية العميا في تفسير  3

 . 1983-182، ص2011العراقي، مكتبة السنيوري، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 
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العميا تعد محكمة قضاء دستوري، وتمارس اختصاصات  كما يالحظ ان المحكمة االتحادية
لذا فان اشراك خبراء الفقو االسالمي في تشكيل المحكمة بعد غير منطقي، كونو ال ينسجم  قانونية

مع ممارسة االختصاصات القانونية المناطة بالمحكمة، كما انو يؤدي الى نقل الخالفات الطائفية 
 .(1)عمل المحكمة والمذىبية لمفقياء االسالميين الى

وبيذا فان طريقة تكوين المحكمة االتحادية العميا تختمف عما ورد بقانون ادارة الدولة 
العراقية لممرحمة االنتقالية الذي نص عمى تكوين المحكمة االتحادية العميا من تسعة اعضاء في 

ريقة اختبارىم الى حين ان احكام الدستور العراقي لم يحدد اعضاء المحكمة وانما ترك تحديدىم ط
 .(2)قانون يصدر الحقًا بموافقة ثمثي اعضاء مجمس النواب

 انًطهب انثاًَ

 اخخصاصاث انًحكًت االححادٌت انعهٍا

اختصاصات المحكمة  2005( من دستور جميورية العراق لسنة 93اوردت المادة ) 
 االتحادية العميا وىي : 

 الرقابة عمى دستورية القوانين واالنظمة النافذة .  اواًل:

 تفسير النصوص الدستورية.  ثانيًا:

الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين االتحادية القرارات واالنظمة والتعميمات،  ثالثًا:
ي واالجراءات الصادرة عن السمطة االتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجمس الوزراء، وذو 

 الشأن من االفراد وغيرىم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. 

الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين الحكومة االتحادية، وحكومات االقاليم  رابعًا:
 والمحافظات والبمديات واالدارة المحمية. 

                                                           
 .187د. حميد حنون خالد: المصدر السابق، ص 1
 .78در السابق، صد. فرمان درويش حمد: المص 2
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 الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات االقاليم والمحافظات .  خامسًا:

الفصل في االتيامات الموجية الى رئيس الجميورية، ورئيس مجمس الوزراء والوزراء  سادسًا:
 وينظم ذلك بقانون. 

 المصادقة عمى النتائج النيائية لالنتخابات العامة لعضوية مجمس النواب.  سابعًا:

اليم أ. الفصل في تنازع االختصاص بين القضاء االتحادي والييئات القضائية لالق ثامنًا:
 والمحافظات غير المنتظمة في اقميم . 

ب. الفصل في تنازع االختصاص فيما بين الييئات القضائية لالقاليم او المحافظات غير 
 المنتظمة في اقميم . 

وىذه االختصاصات لم تحدد عمى وجو الحصر، فيناك اختصاصات وردت في مواد اخرى من 
لنصوص الدستور اضيفت الختصاصاتيا، ومن تمك الدستور والقوانين التي شرعت استنادًا 

االختصاصات التي وردت في نصوص الدستور المتعمقة بالفصل في صحة عضوية مجمس 
اواًل: يبين مجمس عمى ) 2005( من دستور جميورية العراق لسنة 52النواب اذ تنص المادة )

عتراض باغمبية ثمثي النواب في صحة عضوية اعضائو خالل ثالثين يومًا من تاريخ تسجيل اال
اعضاءه: ثانيًا: يجوز الطعن في قرار المجمس امام المحكمة االتحادية العميا خالل ثالثين يومًا 

/ب( 61واختصاصاتيا بادانة رئيس الجميورية في حاالت محددة تنص المادة ) (من تاريخ صدوره
اعضاء مجمس النواب،  عمى ) اعفاء رئيس الجميورية باالغمبية المطمقة لعدد 2005من دستور 

 بعد ادانة من المحكمة االتحادية العميا في احدى الحاالت االتية:

 الحنث في اليمين الدستورية. .1

 انتياك الدستور.  .2

 الخيانة العظمى . ( .3
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( من 20وما نصت عميو القوانين من اختصاص المحكمة منيا ما نصت عميو المادة )
اعطت الحق لموزير والمتجنس المرفوض طمبو والتي  2006( لسنة 26قانون الجنسية رقم )

مراجعة القضاء االداري ويكون قرار االخير الصادر بيذا الشأن خاضعًا لمطعن امام المحكمة 
 االتحادية العميا.

وقد تنص قوانين اخرى عمى الطعن في قضايا معينة امام المحكمة االتحادية سواء اكانت  
قد تنص عمى ذلك تعديالت التي تجري عمى قوانين تشرع استنادًا  الى نصوص الدستور او 

قد استبعدت اختصاص  2005( من دستور 93النافذة، ومن المالحظ ان نص المادة )
المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة عمى االحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء 

اردة في قانون المحكمة االداري وكذلك االختصاص المتعمق بنظر الدعاوى بصفة استئنافية الو 
 .(1)2005(  لسنة 30االتحادية العميا رقم)

 انًطهب انخانج

 يعاَُر اختُار انقاضٍ انذستىرٌ

يرًا كال ريب  ان طبيعة الرقابة الدستورية عمى التشريعات تقضي من القائمين عمييا تف
وال ريب كذلك ان ما يعرض عمى القضاء الدستوري  واسعًا في حرية الفكر واالبداع دقيقًا، وقدراً 

من المور تعتبر ادق واعقد االمور القانونية، وحتى ال تتأثر المسائل القانونية بمختمف التأثيرات 
السياسية، واالجتماعية وغيرىا، ولمحفاظ عمى استقاللية القضاء الدستوري، نجد ان اغمب الدول 

ي في القضاء الدستوري، بل حتى التي لم تشر في قوانينيا تشترط في قوانينيا التخصص القانون
عمى ان يتم االختيار من بين الى ىذا التخصص، فان العمل قد جرى في الواقع في تمك الدول 

 .(2)عناصر قانونية

                                                           
 .88، صالمصدر السابقد. فرمان درويش حمد:  1
 .34، صالمصدر السابقد. عصمت عبد اهلل الشيخ:  2
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ومراعاة لشرط الكفاءة والخبرة في القاضي الدستوري وضعت معايير دولية الختيار  
رىا فييم، ويتطمب حماية استقالل السمطة القضائية اختيار القضاة، والشروط الواجب تواف

القضاة عمى اساس مؤىالتيم في دراسة القانون وخبرتيم في ممارستو، ويجب تجنب اختيار اي 
شخص ليشغل منصبًا قضائيًا دستوريًا تحت تأثير دوافع غير سميمة ومن الضروري ان يكون 

مؤىالت اخرى موضوعية خاصة تمك  ة عمى القاضي حاصاًل والى جانب مؤىالتو القانوني
( من المبادئ الخاصة 10المتعمقة بالكفاءة، والنزاىة، والخبرة وقد نص المبدأ المرقم )

باستقاللية القضاء عمى انو ) يتعين ان يكون من يقع عمييم االختيار لشغل الوظائف القضائية 
مؤىالت مناسبة في القانون، ويجب  افرادًا من ذوي النزاىة والكفاءة، وحاصمين عمى تدريب او

ان تشمل اي طريقة الختيار القضاة عمى ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع 
عيند اختيار القضاة ان يتعرض اي شخص لمتمييز عمى اساس  غير سميمة، وال يجوز

المنشأ القومي او ، او الدين او السياسة او غيرىا من االداء او العنصر، او المون، او الجنس 
االجتماعي او الممكية او الميالد او المركز عمى انو ال يعتبر من التمييز ان يشترط في 

 .(1)المشرح لوظائف قضائية ان يكون من رعايا البمد المعني(

وقد اختمفت الدساتير في ما يتعمق بكيفية اختيار اعضاء المحكمة الدستورية عمى ان االخذ 
باسموب االختيار الذاتي العضاء الجية الرقابية، لالبتعاد عن اي سمطة، يمكن ان تؤثر في 
استقاللية الجية الرقابية في عمميا لمراقبة الشرعية، انو يعيبو اي ان شأن ذلك ان يجعل من 

 .(2)الييئة الرقابية ىيئة ارستقراطية وىذا االمر ال يتفق مع مبادئ الديمقراطية الحديثةىذه 

بل ان الطريقة الفضمى لكي يتحقق االستقالل لمجية القضائية المختصة بالرقابة عمى 
الشرعية الدستورية ان يكون اختيار اعضاء ىذه الجية الرقابية من قبل السمطات الثالث 

                                                           
 ، www.qanoun.comمبادئ بشأن استقالل السمطة القضائية، وثيقة منشورة عمى االنترنت عمى الموقع  1

( المؤرخ 40/32وقد اعتمدت ىذه الوثيقة من قبل الجمعية العامة لالمم المتحدة بموجب قراري الجمعية العامة )
 . 1985/ كانون االول 13( المؤرخ في 40/146و ) 1985/ تشرين الثاني 29في 

رية في الشريعة القانون الدستوري واالنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستو د. عبد الحميد متولي:  2
 .195-194، ص1993، منشأة المعارف، االسكندرية ، االسالمية

http://www.qanoun.com/
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فيذية  والقضائية حتى ال تكون ىذه الجية الرقابية خاضعة لتأثير احدى التشريعية والتن
 .(1)السمطات في الدولة او عمى االقل لمسمطتين التشريعية والتنفيذية معاً 

، ومن بعده  2004اما فيما يتعمق بقانون ادارة الدولة العراقية لممرحمة  االنتقالية لعام 
)قانون المحمة االتحادية العميا( خاليًا من 2005لسنة ( 30، واالمر رقم )2005الدستور لسنة 

اية اشارة الى ما يجب ان يتمتع بو عضو المحكمة االتحادية من مؤىالت سوى االشارة 
المتواضعة الى ان تشكيل المحكمة يتكون من عدد من القضاة، وخبراء في الفقو االسالمي، 

 .(2)وفقياء القانون

ضمانات االستقالل والحبدة المتطمبة في القاضي  عمى 2005كما نص الدستور لسنة 
الدستوري وىو عدم سماحو لمقاضي الجمع بين الوظيفة القضائية واي عمل اخر، او االنتماء 

 .(3)الى اي حزب او منظمة سياسية، او العمل في اي نشاط سياسي

الشروط ونرى بذلك انو سوف يتم تعيين اعضاء المحكمة االتحادية العميا وفق نفس 
الواجب توفرىا في القاضي العادي، وكان االجدر بو ان يشترط بعض االمور الخاصة المتعمقة 
بالمؤىالت والخبرة وحسن السيرة تكون ادق واعمق واكثر صرامة منو في القضاء العادي نظرًا 

العميا، وما يجب ان يتحمى بو قضاتيا من  لخطورة الدور الذي تقوم بو المحكمة االتحادية
مؤىالت سواء كانت تتعمق بالشيادة التي يحممونيا، او الخبرة التي  يتمتعون بيا  في مجال 

 العمل القضائي. 

 

 

                                                           
،  دراسة مقارنة بين مختمف النظم القانونية، دار النيضة اجراءات القضاء  الدستوريد المطيف: بمحمد ع 1

 وما بعدىا. 52، ص1989العربية، القاىرة، 
 .2005اق لسنة ( من دستور العر 92ينظر الفقرة الثانية من المادة ) 2
 .2005( من دستور العراق لسنة 98( من المادة )2، 1ينظر الفقرة ) 3
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 انًبحج انخانج

 وسائم تحرَك انذعىي انذستىرَت وانفصم فُها وحجُت انحكى انذستىرٌ

واالحكام المتعمقة بيا من حيث وسائل تحريكيا امام  سنتناول في ىذا المبحث الدعوى  الدستورية
المحكمة االتحادية العميا، وكذلك كيفية الفصل في الدعوى الدستورية، وما ىية الحجية التي يتمتع 

 بيا الحكم الدستوري وذلك في المطالب االتية:

 المطمب االول : وسائل تحريك الدعوى الدستورية .  -

 دعوى الدستورية. المطمب الثاني: الفصل في ال -

 المطمب الثالث: حجية الحكم الدستوري -

 انًطهب االول

 وسائم تحرَك انذعىي انذستىرَت

تجدر االشارة الى ان الخصومة الدستورية تعد عينية بطبيعتيا، اذ ان محميا القانون  
 المطعون في دستوريتو، في ذلك ان تكون بطريق الدفع او الدعوى الدستورية، ومن اجل الوقوف

 عمى ىذه الوسائل سنتناول ذلك في الفروع االتية : 

 انفرع االول 

 االحانت يٍ يحكًت انًىضىع

عمى  2005( لسنة 1( من النظام الداخمي لممحكمة االتحادية العميا رقم )3تنص المادة ) 
انو ) اذا طمبت احدى المحاكم من تمقاء نفسيا، اثناء نظرىا دعوى، البت في شرعية نص في 

او قرار تشريعي او نظام او تعميمات يتعمق بتمك الدعوى  فترسل الطمب معماًل الى المحكمة قانون 
 االتحادية العميا لمبت فيو، وال يخضع ىذا الطمب الى الرسم(.
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بمحكمة  الموضوع لمجية القضائية التي اناط بيا المشرع والية انزال حكم ويقصد ىنا  
صل فييا وعبر ضمانات واجراءات محددة فت فتالقانون عمى ما يطرح اماميا من خصوما

 .(1)قانوناً 

وتأسيسًا عمى ذلك فان احالة المسالة الدستورية بصورة مباشرة من محكمة الموضوع الى  
المحكمة االتحادية العميا يكون بمناسبة  دعوى منظورة امام احدى المحاكم، عندما يجد قاضي  

تعميمات يرتبط بتمك الدعوى مخالف  وتشريعي او نظام االموضوع ان النص في قانون او قرار 
لمدستور، فيقدم طمبًا معماًل يبين فيو االسباب واالسانيد التي دعتو لمطعن بعدم دستورية النص، كما 
يستوجب ان يتضمن النص التشريعي المطعون بعدم دستورية النص، كما يستوجب  ان يتضمن 

والنص الدستوري المدعى بمخالفتو واوجو المخالفة ومن  النص التشريعي المطعون بعدم دستورية
ثم يحال الطمب الى المحكمة  االتحادية العميا دون ان يخضع ىذا الطمب الستفاء الرسم لمبت في 
دستورية النص، وعمى المحكمة االتحادية استئخار الدعوى  االصمية لنتيجة الدعوى الدستورية 

/اواًل( من قانون 83العميا،  وذلك استنادًا الى نص المادة )المرفوعة امام المحكمة االتحادية 
والذي نص عمى انو ) اذا رات المحكمة ان الحكم  1969( لسنة 83المرافعات المدنية رقم )

يتوقف عمى الفصل في موضوع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم 
 (2)الفصل في ذلك الموضوع...(

( من النظام الداخمي لممحكمة 3ات المحكمة االتحادية العميا بخصوص المادة )ومن تطبيق 
حيث سبق وان طمبت محكمة بداءة الكرادة  8/1/2008الصادر في  25/2007قرارىا المرقم 

لتعارضيما مع  1981( لسنة 12( من قانون االستمالك رقم )38و 37مدى دستورية المادتين )
 وانتيت المحكمة االتحادية الى عدم وجود تعارض دستوري. دستور /ثانيا( من ال23نص المادة )

/ اواًل 20كذلك تقدمت الييئة العامة لمحكمة التمييز االتحادية بطمب طعن بعدم دستورية المادة )
( من 47لتعارضيا مع حكم المادة ) 2006( لسنة 27وثالثًا( من قانون  التقاعد الموحد رقم )

                                                           
 .56، صالمصدر السابقد. ابراىيم محمد حسنين:  1
 .354، صالمصدر السابقفرمان درويش حمد:  2
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الفصل بين السمطات، فما كان من المحكمة االتحادية العميا الى ان قررت  الدستور المتعمقة بمبدأ 
رد الطمب لعدم وجود تعارض مع  29/5/2006الصادر في  2006/ اتحادية/8في قرارىا المرقم 

 .(1)مبدأ الفصل بين السمطات ومبدأ استقالل القضاء

 انفرع انخاٍَ

 انذفع يٍ االفراد

عمى  2005( لسنة 1الداخمي لممحكمة االتحادية العميا رقم )( من النظام 4تنص المادة )
انو ) اذا طمبت احدى المحاكم الفصل في شرعية نص قانون او قرار تشريعي او نظام او تعميمات 
او امر بناًء عمى دفع من احد الخصوم بعدم الشرعية فيكمف الخصم بتقديم ىذا الدفع بدعوى، 

قبول الدعوى اذ قبمتيا ترسميا مع المستندات الى المحكمة  وبعد استيفاء  الرسم عنيا ثبت في
االتحادية العميا لمبت في الدفع بعد الشرعية، وتتخذ قرارًا باستئخار الدعوى االصمية لمنتيجة ، اما 

 اذا رفضت الدفع فيكون قرارىا  بالرفض قاباًل لمطعن امام المحكمة االتحادية العميا (.

ناك دعوى مقامة امام المحكمة ونتيجة الشكوك التي تثار من النص اعاله ان ىفيتضح 
لدى احد اطراف الدعوى ) مدعي او مدعى عميو( بعدم دستورية النص المراد تطبيقو عمى النزاع 
حينذاك تعرض عمى القاضي او المحكمة، وفي حالة القناعة بجدية الدفع يكمف الخصم بتقديم ىذا 

ا القانونية، ومن ثم يقوم القاضي او المحكمة بارسال ىذه الدفع في صورة دعوى مستوفية لشروطي
الدعوى مع مستنداتيا الى المحكمة االتحادية العميا لغرض الفصل في ىذا الطعن، وفي ىذا 
الغرض يتم استئخار الدعوى االصمية لحين اصدار  المحكمة االتحادية العميا قرارىا الفاصل بيذا 

 .(2)الطعن

                                                           
 .14/9/2014الصادر في  2014/اتحادية /98ينظر كذلك قرار المحكمة االتحادية العميا المرقم  1
 .29، صالمصدر السابقد. مصدق عادل طالب:  2
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لدفع من االفراد النظام الداخمي لممحكمة االتحاد لم يحدد المدة ومما يؤخذ عمى اسموب ا
التي بامكان محكمة الموضوع ان ترفض الطعن اماميا عمى الرغبة من المشرع اجاز الطعن 

 .(1)مجددًا بدعوى مستقمة امام المحكمة االتحادية العميا، وىو قصور ينبغي تداركو

 2008/ اتحادية /31قرارىا المرقم ذا الشأنومن تطبيقات المحكمة االتحادية العميا بي
 /ثانيا( من الدستور. 23لمخالفتو الحكام المادة ) 26/5/2009الصادر في 

 انفرع انخانج

 انذعىي انذستىرَت ) انذعىي االصهُت( يٍ احذ انجهاث انرسًُت

ى انو )اذا عم  2005( لسنة 1( من النظام الداخمي لممحكمة االتحادية العميا رقم )5تنص المادة )
طمبت احدى الجيات الرسمية بمناسبة  منازعة قائمة بينيا وبين جية اخرى الفصل في شرعية 
نص في قانون او قرار تشريعي او نظام او تعميمات اوامر، فترسل الطمب بدعوى الى المحكمة 

مرتبطة االتحادية العميا، معماًل مع اسانيده، وذلك بكتاب الوزير المختص او رئيس الجية غير 
 بوزارة(.

انو في ىذا العرض ال توجد دعوى منظورة امام  القضاء، ولكن يوجد نزاع بين فيتضح  
جيتين االولى جية رسمية ) حكومية والثانية جيةة حكومية او غير حكومية ونتيجة  الشكوك التي 

 االتحاديةتثار حول دستورية  قانون معين فقد اجاز النص اعاله الطعن المباشر امام المحكمة 
لو الحق في رفع ىذا الغرض ىو الجية الرسمية )المدعى(، فيما تتمثل الجية  مناي ان ، العميا

التي يرقع ليا الطعن في المحكمة االتحادية العميا، اما )المدعى عميو( فيو نص القانون غير 
 (2)( الدستوري ) المدعى بو(

الصادر في  2006/ اتحادية 1قرارىا المرقم  ومن تطبيقات المحكمة االتحادية العميا بيذا الشأن
 المتضمن رد الدعوى بسبب التغيير الجوىري في موضوع الدعوى.  29/5/2006

                                                           
 .366-365، صالمصدر السابقفرمان درويس حمد:  .د 1
 .31، صالمصدر السابقد. مصدق عادل طالب:  2
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 انفرع انرابع

 انذعىي انذستىرَت يٍ احذ االشخاص انطبُعُت او انًعُىَت

عمى  2005( لسنة 1( من النظام الداخمي لممحكمة االتحادية العميا رقم )6تنص المادة )
و ) اذا طمب مدع الفصل في شرعية نص في قانون او قرار تشريعي او نظام او تعميمات او ان

( من قانون 47-46-45-44امر، فيقدم الطمب بدعوى مستوفية لمشروط عمييا في المواد )
 المرافعات المدنية، ويمزم ان تقدم الدعوى بواسطة محام ذي صالحية مطمقة(.

ا الغرض يجوز لمفرد ان يرفع دعوى دستورية مباشرة فيتضح من النص اعاله انو في ىذ
امام المحكمة االتحادية العميا دون اشتراط ان تكون ىناك دعوى منظورة امام القضاء، ومن ثم 
تتمثل الية اتصال المحكمة االتحادية العميا  بالدعوى في اقامة  الدعوى االصمية المباشرة من 

الحكم بعدم دستورية نص  قانوني، اي ان من لو الحق  بويطمالمواطن امام المحكمة االتحادية 
، فيما تتمثل الجية التي يرفع ليا الطعن في المحكمة  في ىذه الحالة  ىو المواطن ) المدعي(

 .(1)و(عى باالتحادية  العميا، اما )المدعي عميو( فيو نص القانون غير الدستوري ) المد

الدعوى الدستورية من الفرد امام المحكمة  وتأسيسًا عمى ما تقدم تتمثل شروط  اقامة
 :(2)االتحادية في توافر العديد من الشروط مجتمعة وكاالتي

ان تكون لممدعي في موضوع الدعوى مصمحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني  .1
 .(3)او المالي او االجتماعي

ء التشريع المطموب ان يقدم المدعي الدليل عمى ان ضررًا واقعيًا قد لحق بو من جرا .2
 .(4)الغاؤه

                                                           
 .33، صالمصدر نفسهد. مصدق عادل طالب:  1
 .2005( لسنة 1( من النظام الداخمي لممحكمة االتحادية العميا رقم )20ينظر المادة ) 2
 .2/7/2008الصادر في  2007/اتحادية/3قرار المحكمة االتحادية العميا المرقم ينظر ال 3
 22/7/2008الصادر في  2008/اتحادية/ 17ينظر قرار المحكمة االتحادية العميا المرقم  4
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ان يكون الضرر مباشرًا ومستقاًل بعناصره ويمكن ازالتو اذ ما صدر حكم بعدم شرعية  .3
 التشريع المطموب الغاؤه. 

 .(1)ان ال يكون الضرر نظريًا او مستقبميًا او مجيوالً  .4

 .(2)ان ال يكون المدعي قد استفاد بجانب من النص المطموب الغاؤه .5

 .(3)المطموب الغاؤه قد طبق عمى المدعي فعاًل او يراد تطبيقو عميو ان يكون النص .6

وجوب تقديم الدعوى من محام ذي صالحية مطمقة، وان تكون الئحة الدعوى مطبوعة  .7
 وليست بخط اليد . 

 ( من العمر، فضاًل عن توفر الصفة.18توافر شرط االىمية اي تمام ) .8

عون في دستوريتو والنص  الدستوري اضاف اخرون وجود تحديد النص التشريعي المط .9
المدعى بمخالفتو، وقد اكدت المحكمة االتحادية العميا ىذا الشرط في قرارىا المرقم 

 .(4)2/7/2007الصادر في  2007/اتحادية/4

 انًطهب انخاٍَ

 انفصم فٍ انذعىي انذستىرَت

بعد ان انتيينا من تحديد الجيات التي ليا حق تقديم الدفع او الدعوى الدستورية واستكمااًل 
 لدراسة الدعوى الدستورية سنتناول في ىذا المطمب الفصل في الدفع او الدعوى. 

عالج المشرع االحكام المتعمقة بالفصل في الدعوى الدستورية في النظام الداخمي لممحكمة  
مة ك( منو عمى ان ) يدعو رئيس المح9، حيث تنص المادة )2005( لسنة 1)االتحادية رقم 

اعضاءىا لالنعقاد قبل الموعد المحدد بمدة ال تقل عن ) خمسة عشر( يومًا اال في الحاالت 
 المستعجمة وحسب تقدير رئيسيا، ويرفق بكتاب الدعوى جدول االعمال وما يتعمق بو من وثائق(.

                                                           
 .21/4/2008الصادر في  2008/اتحادية/26ينظر قرار المحكمة االتحادية العميا المرقم  1
 .2/7/2007الصادر في  2007/اتحادية/1االتحادية العميا المرقم ينظر قرار المحكمة  2
 .24/8/2006الصادر في  2006/اتحادية/11ينظر قرار المحكمة االتحادية العميا المرقم  3
 .35، صالمصدر السابقد. مصدق عادل طالب،  4
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الموعد المحدد لممرافعة ىو خمسة عشر يومًا عمى االقل، بعد يفيم من النص اعاله ان  
انقضاء المدة القانونية اليداع الخصم الئحتو الجوابية عمى عريضة الدعوى، عمى انو يجوز لرئيس 
المحكمة ، وفي الحاالت المستعجمة )الضرورة( ان يأمر بتقصير ىذه المدة، ويتم اعالم ذوي 

 .(1)بموعد جمسة المرافعةالشأن بيذا االمر مع تبميغيم 

منو عمى ان )تنظر المحكمة المنازعات في  (10وفي اليوم المعين لممرافعة تنص المادة ) 
جمسة  عمنية اال اذا قررت ان تكون الجمسة سرية اذا كان ذلك ضروريًا مراعاة لممصمحة العامة 

 او النظام او االداب العامة، وبقرار من رئيسيا(. 

( منو عمى ان ) تنظر المحكمة في المنازعات ولو لم يحضر 11)تنص المادة  اكم 
 الخصوم بعد ان تتحقق من صحة تبمغيم بموعد المرافعة(.

فالخصوم اذا تبمغوا ولم يحضروا عند موعد المرافعة فال تترك الدعوى لممراجعة ومن ثم  
 .(2)حضور الطرفينابطاليا، وانما تستمر المحكمة االتحادية العميا بنظر المنازعات من دون 

ان تجري ما تراه من تحقيقات في المنازعات  ( عمى انو ) لممحكمة13وتنص المادة ) 
المعروضة عمييا او تندب لذلك احد اعضائيا وليا طمب اي اوراق او بيانات من المعروضة او 
اي جية اخرى لالطالع عميو، وليا عند الضرورة ان تأمر بموافاتيا بيذه االوراق او صورىا 

 .(طالع عمييا او تسميمياباالالرسمية حتى لو كانت القوانين واالنظمة ال تسمح 

ومفاده لممحكمة االتحادية العميا طمب صالحية اتخاذ اي اجراء تراه ضروريًا في الدعوى  
كطمب المستندات واالوراق التي ليا عالقة لمنازعات اماميا من السمطات االتحادية او االقاليم 

                                                           
 .313، صالمصدر السابقد. فرمان درويش حمد:  1
العراق دراسة تطبيقية في اختصاص المحكمة والرقابة التي تمارسيا معززة  مكي ناجي: المحكمة االتحادية في 2

 .116، ص2007باالحكام والقرارات، الطبعة االولى، دار الضياء لمطباعة والتصميم، النجف، 
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المنازعة والتي تمكنو من التي تحكم تمك الجيات ال تجيزىا، كل ذلك بغية الوصول الى حقيقة 
 .(1)الفصل في النزاع باصدارىا القرار المناسب في الدعوى

( عمى انو )اذا اقتضى الدعوى االستعانة براي  المستشار لدييا او 14) فيما تنص  المادة
خبراء من خارجيا فتقرر االستعانة بيم ويكون راييم استشاريًا(، والخبرة بوصفيا من وسيمة من 
وسائل االثبات يمكن ان يمجأ الييا االطراف في الدعوى، كما ان لمقاضي ان يمجأ الييا من تمقاء 

الحاجة لمتثبت من وسائل فنية اختصاصية، وال تمجأ المحكمة اال عند عدم نفسو كمما دعت 
ادراكيا لممسالة المعروضة بنفسيا، او عندما تكون االدلة المعروضة في الدعوى غير كافية 

 .(2)لتوضيحيا

 ( فنصت عمى ان ) لممحكمة ان تكمف االدعاء العام بابداء الراي في 15اما المادة)

اميا وعمى االدعاء العام ابداء رايو تحريريًا خالل المدة التي في موضوع معروض ام
 تحددىا المحكمة(. 

واستنادًا عميو يجوز لممحكمة االتحادية  العميا ان تكمف االدعاء العام بابداء رايو في 
موضوع المعروض اماميا بصورة تحريرية خالل  مدة تحددىا المحكمة، وان راس االدعاء العام ال 

ًا لممحكمة وانما يكون استشاريًا وىذا ما درجت عميو المحاكم في عمميا مع اختالف في يكون ممزم
 .(3)مسالة الحضور امام المحكمة

 ( عمى انو ) .. وتصدر االحكام والقرارات باالغمبية البسيطة (.5في حين نصت المادة )

النطق بالحكم او القرار يجب ان نودع مسوداه في  ( عمى ان ) عند16كما نصت المادة )
اضبارة الدعوى بعد التوقيع عمييا، ويمزم ان يكون الحكم واالقرار مشتماًل  عمى اسبابو فان لم يكن 

 باالجماع ارفق معو الراي المخالف مع اسبابو(.
                                                           

 .316،  صالمصدر السابقد. فرمان درويش حمد:  1
 .139، صالمصدر السابقد. محمد عباس محسن:  2
 .319، صالمصدر السابقد. فرمان درويش حمد:  3
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 فيتضح من النصين اعاله ان اجراءات اصدار الحكم الدستوري متنوعة : 
 دار القرار باالغمبية البسيطة العضاء المحكمة وىي ) خمسة اعضاء(.اوليا: اص

 ثانييا: ايداع مسودة الحكم في اضبارة الدعوى بعد توقيع القضاة  عميو.
 .(1)ثالثيا: وجوب احتواء الحكم او القرار عمى االسباب ) الحيثيات(

 انًطهب انخانج

 حجُت انحكى انذستىرٌ

عمى ان )قرارات المحكمة  2005ورية العراق لعام ( من دستور جمي94تنص المادة )
و وممزمة  لمسطمت كافة(، وطبقًا لمتفسير الحرفي ، ووسيمة  التفسير المفظي تاالتحادية العميا با

فانو قصد الحجية المطمقة لتمك القرارات بسريانيا بمواجية المؤسسات الدستورية وغيرىا كافة اما 
تحادية بالحجية النسبية بالقول او الفعل او ايجاد استثناءات محاوالت وصف قرارات المحكمة اال

 .(2)عمى حجية قراراتيا، فيمثل ىدرًا الرادة المشرع الدستوري الصريحة والقطعية

قرارات المحكمة االتحادية بيذه الحجية النيائية والقطية سواء كان القرار الصادر  وتتمتع
لناحية الشكمية لعدم تولفر شروط قبوليا كشرط من المحكمة يتعمق برد او رفض الدعوى من ا

المصمحة، او اذا كان رفض الدعوى السباب موضوعية كأن تقرر المحكمة دستورية القانون 
المطعون فيو، فالحكم الصادر من المحكمة االتحادية في الحاالت كافة يكون باتًا وممزمًا، كون 

اطالقو مالم يرد نص يقيده، ومما يالحظ  النص الدستوري جاء بصورة مطمقة والمطمق يجري عمى
بيذا الصدد ان الدستور او قانون المحكمة االتحادية العميا او نظاميا الداخمي لم يبين التاريخ الذي 
يتوجب معو اعتبار القانون غير دستوري، فيل يصار الى الغاء القانون غير الدستوري من تاريخ 

القانون، كما ال يوجد الزام قانون بنشر قرار المحكمة صدار المحكمة ام من تاريخ اصدار إ
 .(3)االتحادية العميا بعدم دستورية قانون معين

                                                           
 .48، صالمصدر السابقد. مصدق عادل طالب:  1
 .253، صالمصدر السابقعمي ىادي عطية الياللي:  2
 .53، صالمصدر السابقد.ظ مصدق عادل طالب،  3
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 انخاتًت 

اتضح لنا بعد دراسة القضاء الدستوري في العراق ) دراسة لدور المحكمة االتحادية العميا  
العديد من النتائج ( 2005في الرقابة عمى دستورية القوانين في دستور جميورية العراق لعام 

 والتوصيات يمكن اجماليا باالتي : 

 اوالً: انُتائج : 

الرقابة القضائية الالحقة عمى دستورية القوانين  2005تبنى دستور جميورية العراق لسنة  .1
وعيد بيذه الميمة الى المحكمة االتحادية العميا، واعطى ليا حق الرقابة عمى دستورية 

من احترام ىذه التشريعات لمقواعد الواردة في الوثيقة  التاكدالقوانين واالنظمة، بقصد 
الدستورية وعدم مخالفتيا  الحكاميا ونعد الرقابة التي تمارسيا ىذه المحكمة من اىم 
الضمانات التي تكفل احترام الدستور ونفاذ احكامو وتطبيقو تطبيقًا سميمًا، وىي بذلك ترسي 

 ق وحريات االفراد. قواعد الشرعية الدستورية وتكفل  حقو 

ان رقابة المحكمة االتحادية العميا تستيدف صوت الدستور وحمايتو من الخروج عمى  .2
الذي يرسي االصول والقواعد التي يقوم عمييا احكامو باعتباره القانون االساسي االعمى 

نظام الحكم، وان ىذا اليدف ال يتحقق اال اذا كانت تشريعات رقابة القضاء عمى 
ت كافة عمى اختالف  انواعيا ومراتبيا وسواء اكانت تشريعات اصمية صادرة من التشريعا

الييئة التشريعية ام كانت تشريعات فرعية صادرة من السمطة التنفيذية في حدود 
 اختصاصيا بحكم الدستور. 

لم تسمك المحكمة االتحادية مسمكًا موحدًا فيما يتعمق بالغاء  القوانين المخالفة لمدستور،  .3
ارة نجد انيا تستند الى العيوب الشكمية، وتارة تستند الى العيوب الموضوعية التي تمحق فت

 القانون او النظام . 

ان المحكمة االتحادية العميا تسير عمى القواعد العامة المتبعة في اصدار االحكام القضائية  .4
و ال يوجد ما فعمى الرغم من وجود العديد من القرارات التي لم تصدر باالجماع، اال ان

يشير الى وجوب العضو المخالف بابداء رايو بشأن القرار او الحكم، وىو نقص ينبغي 
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تداركو، فالمنطق يقضي بوجوب قيام العضو المخالف او الممتنع عن الموافقة عمى القرار 
ان يدرج رايو المخالف في مرفقات القرار، كي يتسنى لمفقيو تحميمو والوقوف عمى ما احتواه 

 عيوب ومزايا.من 

( لسنة والنظام الداخمي الصادر بموجبو رقم 30اقر قانون المحكمة االتحادية  العميا رقم ) .5
، حق المواطن العادي او كل ذي شأن تكون لو مصمحة شخصية حالة ، 2005لسنة  (1)

مباشرة، في تحريك الدعوى االصمية والمباشرة بطمب الحكم بالغاء التشريع المخالف 
يعتبر ذلك استجابة امينة لمقتضيات المبدأ الدستوري الثابت بشأن التقاضي لمدستور، و 

 لمجميع. 

العامة في الدول، بسنوي ذلك بالنسبة لمسمطات  ان القرارات تمنع بالقوة الممزمة لمسطات .6
العامة او االفراد ومن جية اخرى فال يجوز لممحكمة العدول عن قرارىا السابق الى االخر 
اال في حالة ظيور مستجدات تبرر ذلك كتعديل النص الدستوري وغيرىا وذلك بسبب تمتع 

 الحكم او القرار بالحجية القانونية الممزمة.

لمحكمة االتحادية باحتوائيا عمى العنصر القضائي دون الفقيي كما يوجبو ان تشكيل ا .7
يوجب  القول بانتفاء الشكل الدستوري لمقرارات الصادرة من المحكمةة  احكام الدستور،

االتحادية العميا، وىو يؤدي الى نتيجة غير منطقية وىي عدم االعتداد بالقرارات التفسيرية 
و ما يوجب  تعديل الوضع الدستوري لتشكيل المحكمة بالشكل لمخالفتيا قواعد الشكل، وى

 الذي يطابق النص الدستوري. 
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 حاَُاً: انتىصُاث : 

ندعو مجمس النواب الى االسراع باصدار قانون المحكمة االتحادية العميا كي يتسنى  .1
لسنة لممحكمة  اصدار نظاميا الداخمي بالشكل الذي يتوافق مع دستور جميورية العراق 

2005 . 

ندعو مجمس النواب الى ضرورة  تعديل قانون النشر في الجريدة الرسمية ليتضمن نصًا  .2
يوجب نشر القرارات الصادرة من المحكمة االتحادية العميا في الجريدة الرسمية، ليتسنى  

 لمجميع االطالع عمييا وعدم االعتداد بالجيل بيا. 

يد االثر القانوني المترتب عمى الحكم بعدم ضرورة  النص  صراحة في الدستور عمى تحد .3
الدستورية الصادر من المحكمة االتحادية العميا، وىو ما يتفق مع  تقرير الرقابة القضائية 

 .2005عمى دستورية التشريعات في ظل دستور جميورية العراق لسنة 

والسياسية البعاد المحكمة االتحادية العميا واعضائيا عن الضغوط، والصراعات الحزبية  .4
الموجودة في العاصمة ، نقترح نقل مقر المحكمة خارج العاصمة بغداد كما ىو الحال في 
سويسرا حيث ان مقر المحكمة يقع خارج العاصمة في مدينة بيرن، وكذلك في المانيا يقع 

 مقر المحكمة  في مدينة كارلوسو.
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 انًصادر 

 القران الكريم .  -

 اوالً: انكتب :

، المؤسسة دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون)دراسة مقارنة(د. امين عاطف صمبيا:  .1
 .2002الحديثة لمكتاب، لبنان، 

، دار النيضة الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين في الفقه والقضاءابراىيم محمد حسين:  .2
 .2000العربية، القاىرة، 

 .2، جةمجمع المغة العربيالمعجم الوسيط:  .3
 .1977، مكتبة لبنان، مطابع مؤسسة حوار، محيط المحيطبطرس البناني:  .4

، مكتبة السنيوري، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراقد. حميد حنون خالد:  .5
 .بغداد

 .2005، القاىرة،  النظرية العامة لمقانون الدستوري، دار الهضةد. رمزي طو الشاعر:  .6
القانون الدستوري واالنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في حميد متولي: د. عبد ال .7

 .1993نشأة المعارف، االسكندرية ، ، مالشريعة االسالمية
، مدى استقالل القضاء الدستوري في شأن الرقابة عمى دستورية القوانينعصمت عبد اهلل الشيخ :  .8

 .2003دار النيضة العربية، القاىرة، 
النظرية العامة في تفسير الدستور واتجاهات المحكمة االتحادية العميا في  عمي ىادي عطية الياللي: .9

 .2011، مكتبة السنيوري، منشورات زين الحقوقية، بيروت، تفسير العراقي
، منشورات زين الحقوقية، : اختصاصات المحكمة االتحادية العميا في العراقد. فرمان درويش حمد .10

 .2013بيروت، 
، مكتبة القضاء السياسي في ظل دستور الجمهورية اليمنية وتعديالتهير محمد اسماعيل: طد. م .11

 وما بعدىا.  7، ص2010-2009مركز الصادق، صنعاء، 

 .2015، دار السنيوري، بيروت، القضاء الدستوري في العراقد. مصدق عادل طالب:  .12

 .1997الجامعية، االسكندرية،  ، دار المطبوعاتالقانون الدستوريد. ماجد راغب الحمو:  .13
، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية، القانون الدستوري فقهًا وقضاءاً د. مصطفى ابو زيد فيمي:  .14

2008. 
، دار النيضة استقالل القضاء من وجهة النظر الدولية والعربية واالسالميةنور شحانو:  دد. محم .15

 .1987العربية، القاىرة، 
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،  دراسة مقارنة بين مختمف النظم القانونية، دار اجراءات القضاء  الدستوريمحمد عمد المطيف:  .16
 .1989النيضة العربية، القاىرة، 

المحكمة االتحادية في العراق دراسة تطبيقية في اختصاص المحكمة والرقابة التي مكي ناجي:  .17
 .2007لتصميم، النجف، ، الطبعة االولى، دار الضياء لمطباعة واتمارسها معززة باالحكام والقرارات

 
 حاَُاً: انبحىث واالطارَح: 

اختصاص المحكمة العميا في الرقابة عمى دستورية القوانين في العراق )دراسة محمد عباس محسن :  .1
 .2009رسالة دكتوراه، كمية الحوق،  جامعة النيرين،  مقارنة(،

 .1968، القاىرة، 3، العدد ، بحث منشور في مجمة القضاء: استقالل السمطة القضائيةمحمد عصفور .2
 حانخاً: انتشرَعاث: 

 الدساتير: . أ

 .2005دستور جميورية العراق لعام   .1

 . 2004قانون ادارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية لعام  .2

 . 1925القانون االساسي لعام  .3

 القوانين:  . ب

 . 2005( لسنة 30قانون المحكمة االتحادية العميا رقم ) -

 الداخمية : ج. االنظمة  

 . 2005( لسنة 1النظام الداخمي لممحكمة االتحادية العميا رقم ) -

 رابعاً: انقراراث انقضائُت :

  www.iraqja.iqقرارات المحكمة االتحادية العميا منشورة عمى الموقع االلكتروني  -

http://www.iraqja.iq/

