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 االهداء
 

 *الى ابي *وامي *واخوتي*

 *ووطني*

 *واصدقائي*

 

 فتمك ثمرة من ثمار غرسهما الطيب الكريم.....

 ربنا اتمم عميهما عفوك ...انك سميع عميم.....

 

***** 
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 الشكر والثىاء 

الٌسعنً اال ان اتقدم بالشكر الجزٌل , مع بالغ االحترام والتقدٌر , ألستاذي 

, بما أوالنً من مجهود ورعاٌة  بتوجٌهات  عالء الدين محمدوقدوتً , االستاذ 

فرٌدة , كما لها االثر الحاسم فً انجاز  سدٌدة , ومالحظات رشٌدة , وتنقٌحات

 هذا البحث , فله منً كل الثناء واناله من الشاكرٌن. 

 ولفضله من المقربٌن .

انون ــ فً كلٌة القانون والعلوم كما واتقدم  بالشكر الوفٌر الساتذة قسم الق

ة السٌاسٌة , جامعة دٌالى كافة, واخص منهم  عمٌد الكلٌة األستاذ الدكتور خلٌف

ً ان  اتقدم بالشكر الى ادارة المكتبة  ٌفوتنعودة إبراهٌم التمٌمً , كما ال

 والعاملٌن فٌها لتعاونهم  معً , لهم منً جزٌل الشكر والتقدٌر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج
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 اقرار المشرف

( القوة الملزمة لألنظمة الصادرة عن اإلقليم ) بـاشهد بان اعداد هذا البحث الموسوم 

جرى تحت اشرافً فً جامعة دٌالى كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة وهو جزء من نٌل 

 فً القانون . سشهادة البكالورٌو
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 المقدمة

تين وظيف,قراطية اـ دكتاتورية يكوف اف الحكومات المحلية في اي دولة من دوؿ العالم سواء كانت ديم
اساسيتين ىي وظيفة الحكم والسياسة ووظيفة االدارة وتمشية االمور الخدمية تسهيل اجراءات 

ية التي يسود فيها المعامالت للمواطنين اصبح لها اىمية في الوقت الحاضر وخاصة في النظم المركز 
والمشكالت االدارية الخاصة بالعمل االداري وتمشية االمور الحياتية واليومية باإلضافة الى ذلك الروتين 

حيث يعتبر في ىذا الوقت آفة العصر لذا البد من ايجاد نظاـ خالي من تلك  وجود الفساد االداري
لمركزية والتخلص من الروتين )البيروقراطية(اي والمتداخلة في عمل االدارة المحلية واالمتشعبة االمور 

البد من ايجاد نظاـ المركزي في االمور االدارية حتى يفسح المجاؿ للحكومات المحلية سواء كانت في 
 المحافظات او في االقاليم او الواليات في تمشية امورىا.

الذي  3002حصل بعد عاـ  حيث ظهرت بوادر النظاـ االتحادي الفدرالي في العراؽ بعد التغيير الذي
الذي ينص على اف العراؽ دولة اتحادية فدرالية اي ىناؾ سلطة مركزية وسلطة  3002جاء بدستور 

محلية ومحافظات واقليم اي البد من اعطاء دور لهذه السلطات المحلية في ادارة شؤونها وفق االطر 
سلطات من اف يتوفر لها اطار قانوني الدستورية والقانونية اي التخالف الدستور, حيث البد لهذه ال

تشريعي حتى تتمكن من القياـ بتوفير الخدمات واالحتياجات داخل الحدود الجغرافية لهذه الحكومات 
 اي خدمات ادارية وكذلك مالية بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ الالمركزية االدارية 

الدارية والمالية بما يمكن حكومتو من ادارة اي اف لالقليم اصدار تشريعات خاصة بو في الشؤوف ا
االطار االداري والتنفيذي والتقيد بو ذلك  تور العراقي خولو بتكوين دستور بينشؤونو حيث اف الدس

او يتعارض معو أي على اليعني انو يفوؽ الدستور االتحادي اي يجب اال يخالف الدستور او يناقضو 
الدولة , اي اف الدستور الحالي اعطى صالحيات واسعة لالقليم اعتبار االقليم اتحادي تابع لسيادة 

وتكوف تشريعاتو لها االولوية في التطبيق على التشريع االتحادي في حالة الخالؼ معها وىذا ىو بحد 
ذاتو مخالفة دستورية.او خلل فني في صياغة الدستور آنذاؾ وكذلك ىناؾ ابهاـ في توضيح بعض 

ي وردت في مواد الدستور وىذا الغموض اليقتصر على االقليم فقط أي في المصطلحات الدستورية الت
باب سلطات االقليم انما اعطى الدستور اختصاصات واسعة للمحافظات غير المنتظمة باقليم على 
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حساب الحكومة االتحادية اي اعطاءىا سلطة تشريع القوانين واالنظمة والتعليمات ولم يوضح الدستور 

ذلك االختصاص الذي يكوف اساسو السلطة التشريعية )مجلس النواب(في الحكومة  في بعض مواده عن
رأيها االستشاري االتحادية اي المركز اال اف في بعض االيضاحات التي ابدت فيها المحكمة االتحادية 

حوؿ صالحية مجلس المحافظة في تشريع القوانين حيث قالت لو صالحية اصدار تشريع اداري مالي 
دود االدارية او الجغرافية وفي امور ادارية ومالية سلطة اصدار االنظمة والتعليمات وبخالؼ ضمن الح

 ذلك يعتبر التشريع باطل ,

ىذا اساس مشكلة اليـو اذف البد من ايجاد حلوؿ موضوعية لمعالجة المشكالت العالقة بين تلك 
ق الدستور ومعالجة الموادالتي الحكومات )المركز واالقليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم( وف

يشوبها الغموض واالبهاـ في تلك االمور وتوضيحها حتى تصبح دولة اتحادية فدرالية فيها اقليم 
 ومحافظات غير منتظمة باقليم بالمعنى السائد والصحيح للنظاـ الفدرالي .
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 المبحث االوؿ

 والرقابة على تشريعها ماىية االنظمة والتعليمات والسلطة المختصة باصدارىا

 المطلب االوؿ / تعريف االنظمة والتعليمات وتمييزىا عن القانوف.

االنظمة والتعليمات: وىي مجموعة القرارات التي تصدر عن السلطة التنفيذية )مجلس الوزراء( اذ نصت 
بهدؼ تنفيذ  /ثالثا.من الدستور )يمارس مجلس الوزراء اصدار االنظمة والتعليمات والقرارات30المادة 

كذلك يمارس االقليم الحق في اصدار االنظمة والتعليمات بموجب القوانين التي تشرعها  (القوانين 
بين القانوف  وللتمييز حق ممارسة السلطة التنفيذية بو  السلطة التشريعية في االقليم وذلك الف لو

 ىناؾ معيارين: معيار شكلي ومعيار موضعي واالنظمة والتعليمات

يقصد بو السلطة المختصة بالتشريع, والقانوف عمل من اعماؿ السلطة التشريعية  يار الشكلي/المع
ىناؾ نوعاف من السلطة التشريعية سلطة تشريعية على مستوى العراؽ )مجلس  (3002بموجب دستور) 

االقليم /اوال(,وسلطة تشريعية على مستوى 16النواب(واحدى مهامو تشريع القوانين االتحادية )المادة /
تشريع قوانين تسري على نطاؽ االقليم فقط بشرط اال يخالف )القانوف االقليمي( احكاـ الدستور 

(من الدستور وفي حالة وجود 636واليتدخل في االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية المادة )
صات تناقض او تعارض بين قانوف اتحادي وقانوف اقليمي بخصوص مسألة التدخل في االختصا

)يق القانوف االتحادي في االقليم.يجوز لسلطة االقليم تعديل تطبالحصرية للسلطة االتحادية 
1
) 

 

 

 

 

                                                           
 .31, 32,ص 3003د.عزيز جواد ىادي الخفاجي/دروس في المدخل لدراسة القانوف,بغداد ط ( (2
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المعيار الموضوعي/لم يحدد الدستور مايجب اف يتضمنو القانوف واالنظمة والتعليمات اال اف التطبيق 

قواعد القانونية المتعلقة بذلك العملي لتشريع القانوف يبين لنا اف القانوف يتضمن المبادئ االساسية وال
القانوف وىذه المبادئ االساسية والقواعد القانونية ذات طبيعة ومضامين مختلفة, اما االنظمة والتعليمات 

صدراف عن سلطة ؼ واحد ىو تسهيل تنفيذ القوانين ويفأف الدستور لم يميز بينهما فكالىما لهم ىد
ا تنص )يمارس مجلس الوزراء الصالحيات االتية اصدار /ثالث30واحدة ىي السلطة التنفيذية المادة 

 (1)بهدؼ تنفيذ القوانين(االنظمة والتعليمات والقرارات 

 المطلب الثاني

 السلطة المختصة باصدار االنظمة والتعليمات

 الفرع االوؿ/ مجلس المحافظة 

ا حق اصدار ة لهضمن الحدود االدارية للمحافظ مجلس المحافظة /ىو اعلى سلطة تشريعية ورقابية
التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدا الالمركزية االدارية بما ال 

 (2)يتعارض مع الدستور والقوانين االتحادية 

المتمثل بالسلطة التشريعية المحلية يمارس سلطة من خالؿ النظر الى النص يتبين اف مجلس المحافظة 
ريعات المحلية واالنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤوف االدارية والمالية بما يمكنها من ادارة اصدار التش

شؤونها وفق مبدأ االمركزية االدارية بما ال يتعارض مع الدستور والقوانين االتحادية ىذا ما جاء في المادة 
ػػػػػ لكن االصل في  /ثالثا من قانوف المحافظات الجديد, أي اف مجلس المحافظة سلطة تشريعية32)

الدوؿ االتحادية تقسم السلطات الى مستويين اثنين على مستوى االتحاد وعلى مستوى االقليم اما في 
العراؽ فأف السلطة التشريعية تقسم الى مستويات ثالث يتولى الدستور توزيع االختصاص التشريعي بينها 

 تتمثل في:

                                                           

 .31, ,المصدر السابقد.عزيز جواد ىادي الخفاجي (6)
 3003( لسنة36ت غير المنتظمة باقليم رقم )( اوال من قانوف المحافظا3بنظر المادة ) (3)
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 ومجلس االتحاد.أػػػػ اتحادية يمثلها مجلس النواب العراقي 

 ب ػػػػ اقليمية يمثلها على سبيل المثاؿ المجلس الوطني الكردستاني في اقليم كوردستاف.

ج ػػػػػ محلية يمثلها مجلس المحافظة في أي محافظة غير تلك المحافظات التي تنتظم في اقليم على اف 
 تمارس السلطة التشريعية المحلية وفقا لبعض الظوابط وىي :

ني يتمثل بالرقعة الجغرافية التي يستطيع المجلس اصدار التشريعات المحلية فيها أي في ػػ قيد مكا6
 الحدود االدارية للمحافظة.

ػػػ قيد موضوعي يتمثل في حصر اختصاص المجالس التشريعية بالموضوعات التي تمكنها من ادارة 3
 ستور العراقي الدائمشؤونها المحلية وفقا لمبدأ الالمركزية االدارية التي نص عليها الد

قيد تدرج القواعد القانونية ويتمثل في اف مجالس المحافظات التستطيع سن تشريعات تتعارض مع  ػػػ2
 كأف  الدستور والقوانين االتحادية بمعنى اف على المجلس اف ال يسن تشريعات تتنافا ونصوص الدستور

صوص الدستور او يضع نصا يتعارض ينتقص او يقيد احدى الحقوؽ والحريات الواردة في نيسن نص 

 (1)مع التشريعات االتحادية )الحصرية(والتي تتضمنها نصوص الدستور العراقي الدائم

عد الدستور القانوف االسمى واالعلى واليجوز سن قانوف يتعارض مع ىذا الدستور وفق تدرج التشريع اذ ي
ور القانوف االسمى واالعلى في العراؽ التي تنص )اوال. يعد ىذا الدست 3002( من دستور 62المادة )

ويكوف ملزما في انحائو كافة وبدوف استثناء ( والفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص )اليجوز سن 
قانوف يتعارض مع ىذا الدستور ويعد باطال كل نص يرد في دساتير االقليم او أي نص قانوني اخر 

 (2)يتعارض معو(

 

                                                           

( لسنة 36د.حناف محمد القيسي .الوجيز في شرح قانوف المحافظات غير المنظمة في اقليم رقم )( 6)
 32الى ص33,ص 3063,بغداد ,3003

 32,ص3003د.عزيز جواد ىادي الخفاجي .دروس في المدخل لدرسة القانوف ,بغداد ,( 3)
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القوانين واالنظمة والتعليمات وبشرط اال تتعارض مع الدستور والقوانين وتشمل التشريعات المحلية 

( كاف قد 662االتحادية وخاصة السلطات الحصرية مع مراعاة اف الدستور العراقي بموجب المادة )
منح القوانين المحلية لالقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم االولوية في حالة التنازع مع القوانين 

التحادية في شأف الصالحيات المشتركة وحدد المشرع صالحية مجالس المحافظات باصدار ا
او ضمن الحدود الجغرافية واالدارية  االتشريعات المحلية في الشؤوف )االدارية والمالية( حصر 

 (1) للمحافظة.

 الفرع الثاني /االقليم

/اوال)اقليم كوردستاف وسلطاتو 662ة)وفقا للماد 3002يقر الدستور العراقي الجديد لسنة  االقليم/
القائمة اقليما اتحاديا(أي اف لالقليم ثالث سلطات تتمثل بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ولتلك 
السلطات حق تشريع القوانين وتنفيذىا والفصل في المنازعات التي تحصل داخل االقليم بإستثناء 

( ويجب على كل اقليم اف 636الحكاـ الدستور ـ) وفقا ت الحصرية للسلطات االتحاديةاالختصاصا
يضع دستورا خاصا بو ينظم ىيكل سلطات االقاليم واختصاصاتها والعالقة بينها على اف اليتعارض مع 

( من الدستور كما ىو معروؼ فإف عمل السلطات ينحصر 630احكاـ الدستور االتحادي وفق المادة )
ة االقليم )حكومة محلية(الف التشريع الذي يصدر عن السلطة في نطاؽ االقليم ولذلك تسمى حكوم

 التشريعية في االقليم يطبق ضمن حدود االقليم فقط.

 3002والقاعدة المألوفة اف التشريع االتحادي اعلى من التشريع المحلي وىذا ما سار عليو دستور  
ق باالختصاصات المشتركة حيث فيما يتعلق باالختصاصات الحصرية اال انو اتجو اتجاه اخر فيما يتعل

النو يقلل من مكانة القانوف االتحادي فضال عن عدـ  ة لقانوف االقليم وىو اتجاه منتقداعطى العلوي

 (2) المركزيانسجامو مع خصائص نظاـ االتحاد 

 

                                                           

 632,ص 3062فاجي ,الحكومات المحلية وصنع السياسة العامة في العراؽ ,بغداد ,علي عبد الرزاؽ الخ (6)
 203الى ص202,ص 3063د.حميد حنوف خالد , المبادئ العامة في القانوف الدستوري , الطبعة االولى ( 3)
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يحق لسلطة االقليم تعديل تطبيق القانوف االتحادي في االقليم في حالة وجود تناقض او تعارض بين 

نوف االتحادي وقانوف االقليم بخصوص مسألة التدخل في االختصاصات الحصرية للسلطات القا

 (1)االتحادية 

يمارس رئيس االقليم االختصاصات في اصدار القوانين التي يسنها المجلس الوطني لالقليم خالؿ عشرة 
متمثلة باالنظمة اياـ من تاريخ سنها. أي اف لرئيس االقليم الحق في اصدار التشريعات المحلية ال

والتعليمات الخاصة بتنفيذ القوانين التي يصدرىا او يسنها المجلس الوطني الكوردستاني لكن ضمن 

 (2)الرقعة الجغرافية لالقليم اي ضمن الحدود الموضوعية لالقليم .

 الفرع الثالث/ االختصاصات المشتركة بين المركز واالقليم والمحافظات

المشتركة بين السلطات االتحادية من جهة واالقاليم والمحافظات غير ىناؾ جملة من االختصاصات 
المنتظمة في اقليم ال مجاؿ لذكرىا بعد اف حدد الدستور اختصاصات السلطات المركزية الحصرية وبين 
االختصاصات المشتركة عاد ليترؾ كل ما سواىا الى االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في 

بينهما اذ ورد في الدستور العراقي ما نصو كل ما لم ينص عليو في االختصاصات الحصرية  حالة الخالؼ
للسلطات االتحادية يكوف من صالحيات االقاليم والمحافظات تكوف االولوية فيها لقانوف االقاليم 

 (3)في اقليم في حالة الخالؼ بينهما والمحافظات غير المنظمة

ة جملة من المالحظات التي تؤثر بشكل مباشر في عمل الحكومات ويعاب على تلك النصوص الدستوري
المحلية اي اف عدـ تحديد رسم السياسة العامة في الصالحيات المشتركة وىذا يعني انو ساوى بين 
السلطات االتحادية واالقاليم والمحافظات عندما منحها حق تشريع القوانين وىذا يعني اف الدستور لم 

مبدأ الالمركزية االدارية ووقع في خلط كبير بين مفهـو الالمركزية السياسية  يكن موفقا في تأكيد
والالمركزية االدارية عندما ابقى اختصاصات االقاليم والمحافظات مفتوحة الستقباؿ المزيد من 

                                                           

 3002( ثانيا / من الدستور العراقي لسنة 636بنظر المادة ) (6)
  3002نوف رئاسة االقليم لسنة ( اوال /من قا60نظر المادة )( ب3)
 .3002( من الدستور العراقي الجديد لسنة 662بنظر المادة )( 2)
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االختصاصات بمرور الزمن مما سبب االرتباؾ في اختصاصات المحافظات وادى كذلك الى تعطيل 

التشريعي لمحلية بسبب ىذا اللبس والغموض في الدستور في مسألة االختصاص عمل الحكومات ا
للمحافظات كذلك تجاىل مفهـو االولوية للمحافظات في ممارسة الصالحيات المشتركة في الدستور 

صالحيات المركز على المحافظات مما  ت غير المنتظمة باقليم فغالبا مايتم تغليبوفي قانوف المحافظا
ل دور الحكومات المحلية في ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية واعتبارىا حكومة تسبب بتعطي

 (1)قاصرين واف الصالحيات المالية واالدارية الواسعة للمحافظات ظلت حبرا على ورؽ 

 المطلب الثالث

 الرقابة على صحة التشريع )العادي والفرعي (والسلطة المختصة بالرقابة عليو

لكي يكوف التشريع صحيحا البد واف  / الرقابة على صحة التشريع ) القانوف واالنظمة(الفرع االوؿ 
 تتوفر فيو الشروط الشكلية والموضوعية :

ىي مراحل اعداد التشريع وسنو وتصديقو وصدوره ونشره بصورة عامة فاف القانوف ػ الشروط الشكلية : 6
او احد اللجاف المتخصصة فيو ويدقق من قبل يقترح من السلطة التنفيذية او من قبل مجلس النواب 

مجلس شورى الدولة ويصوت عليو من قبل مجلس النواب ويصادؽ عليو من قبل مجلس الرئاسة )رئيس 
(الفقرة 30الجمهورية ونوابو (اما االنظمة والتعليمات فتقترح وتصدر عن السلطة التنفيذية وفق المادة )

 ار االنظمة والتعليمات والقرارات بهدؼ تنفيذ القوانين(الثالثة (تنص)يمارس مجلس الوزراء اصد

ػػ اما الشروط الموضوعية/ خضوع التشريع لمبدأ سيادة القانوف ولما كاف الدستور يقف على قمة 3
االعلى  التشريع يترتب على ذلك نتيجة منطقية ىو اف )التشريع العادي( القانوف يجب اف يحتـر القانوف

ايضا على التشريع الفرعي )االنظمة والتعليمات ( التي يجب اف ال تخالف  اي الدستور وىو ما يجب
القانوف الذي صدرت بموجبو.اف االخذ بمبدأ تدرج التشريع يؤدي بالضرورة بالقوؿ الى عدـ صحة 

                                                           

علي عبد الرزاؽ الخفاجي , الحكومات المحلية وصنع السياسة العامة في العراؽ , مكتبة السنهوري بغداد  (6)
   610الى ص 624,ص 3062
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القانوف الذي يخالف الدستور أي عدـ دستورية القانوف وكذلك عدـ صحة النظاـ او التعليمات التي 

 (1) الذي صدرت بموجبو اي عدـ مشروعية النظاـ والتعليمات . تخالف القانوف

 الفرع الثاني/ السلطة المختصة بالرقابة على التشريع)العادي والفرعي(

اختلفت الدساتير في تحديد السلطة المختصة بالرقابة على صحة التشريع ففي الواليات المتحدة 
اء وفي فرنسا الى مجلس دستوري ومصر الى االمريكية عهدت الرقابة على صحة التشريع الى القض

اما في العراؽ فقد مر بتجارب عديدة خالية من التطبيق حيث اف  ـ6426محكمة دستورية منذ عاـ 
بموجب دستور عاـ 6432.بعد الغاء القانوف االساسي العراقي لعاـ 3002الى 6423مرحلة 
ذا الفراغ الدستوري الى جميع الدساتير الذي لم يتضمن سلطة مراقبة دستورية القانوف وانتقل ى6423

التي صدرت في ذلك لم تكن ىناؾ جهة مختصة بالرقابة على دستورية القوانين اما الفقو العراقي يرى اف 
تناع عن تطبيق القانوف المخالف بة دستورية القوانين عن طريق االمالمحاكم العادية لها الوالية على رقا

عية االنظمة والتعليمات فاف المحاكم العادية او المحاكم االدارية لها للدستور اما الرقابة على مشرو 
صادرة عن السلطة التنفيذية .اما ىا قرارات ية االنظمة او التعليمات باعتبار سلطة الرقابة على مشروع

ظمة ى دستورية القوانين ومشروعية االفاف الرقابة عل 3002/بموجب دستور عاـ 3002مرحلة دستور 
ات والقرارات تخضع الى محكمة تسمى )المحكمة االتحادية العليا( والتقتصر مهمة ىذه والتعليم

تخضع المحكمة االتحادية العليا بالرقابة على  (2) المحكمة على الرقابة وانما تمتد الى التفسير .
التحادية دستورية االنظمة والقوانين النافذة وكذلك الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين ا

 (3)والقرارات واالنظمة والتعليمات واالجراءات الصادرة عن السلطة االتحادية 

  

 

                                                           

 26الى ص 20مصدر سابق /دروس في المدخل لدراسة القانوف/ص (6)
 23نفس المصدر /دروس في المدخل لدراسة القانوف ,ص( 3)
 300(اوال وثالثا /من الدستور العراقي لسنة 42بنظر الى المادة )( 2)
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 المبحث الثاني

 شروط اصدار االنظمة والتعليمات

 المطلب االوؿ ػػػ شروط اصدار التشريع المحلي

 الفرع االوؿ ػػػ احتراـ قاعدة تدرج القواعد القانونية

يتعارض مع الدستور والقوانين االتحادية((لقد جاء في نص المادة ال وىذا يستفاد من عبارة .))وبما 
ساء احد اىم المباديء الدستورية على االطالؽ, ونقصد بمبدأ سمو من الدستور ليقـو بأر  (62)

الدستور وعلويتو على كل القوانين في الدولة اذ جاء فيو ))اوالػػػ يعد ىذا الدستور القانوف االسمى 
واالعلى في العراؽ ويكوف ملزما في انحائو كافة وبدوف استثناء .ثانياػػػػػ اليجوز سن قانوف يتعارض مع 

 او اي نص قانوني اخر يتعارض معو((لدستور ويعد باطال كل نص يرد في دساتير االقليم ىذا ا

واسنادا الى مبدأ السمو تأسس مبدأ اخر ال يقل عنو اىمية والذي بمقتضاه تخضع القاعدة االدنى 
ة. للقاعدة االعلى وتكوف االولوية في التطبيق للقاعدة االعلى درجة على تلك التي تلوىا في المرتي

 ويترتب على ما تقدـ النتائج التالية:

 ػػػػػ سرياف الدستور والزامو في ارجاء البالد كافة وبال استثناء

اقليميا اـ محليا واالجاز واء أكاف ىذا التشريع اتحاديا او ػػػػػ اليجوز سن قانوف يتعارض مع الدستور س
/اوال(من الدستور 42دة)الحكاـ الما الطعن فيو بعدـ دستوريتو اماـ المحكمة االتحادية العليا وفقا

 العراقي)اوالػػػالرقابةعلى دستورية القوانين واالنظمة النافذة(

 (1)ػػػػػ بطالف كل قانوف ػػػ اتحادي او اقليمي او محلي ػػػػ يصدر متعارض مع الدستور

. 

                                                           

,السنهوري 3003( لسنة36حناف محمد القيسي ,الوجيز في شرح قانوف المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم)(6)
 22ػػػ22,ص3063بغداد ػػػ ط
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 الفرع الثاني ػػػػػػ النطاؽ المكاني لسرياف التشريع المحلي

جغرافية للوحدة االدارية المحلية. فال تسري تشريعاتها اال على تلك المحافظة وسريانها في الرقعة ال
وال تنفذ في حدود ادارية لمحافظة اخرى فال يجوز مثال لمجلس محافظة ما اف يصدر تشريعا ليغير 
اسم قضاء تابع اداريا لمحافظة اخرى كما ال يجوز لو اف يصدر تشريعا يفرض فيو غرامة مالية معينة او 

 (6)ىسلعة اوخدمة معينة في محافظة اخرى ى سما علر 

لالقليم لتنظيم شؤوف ذلك  (المجلس الوطني) و تسن التشريعات عناما على المستوى االقليمي ػػػ وفي
 االقليم وبشرطين

 ػػػػ اال تتعارض ىذه التشريعات مع الدستور والقوانين االتحادية .

 (3)القاليم ػػػػ اال يتعدى نفاذ ىذه التشريعات حدود ا

 الفرع الثالث ػػػ الحدود الموضوعية للتشريع المحلي

ضمن اختصاصات  /ثالثا(2تتعدى بتنظيم شؤوف المحافظة المالية واالدارية جاء في المادة ) اال
مجلس المحافظة اصدار التشريعات المحلية واالنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤوف االدارية والمالية بما 

شؤونها فالتشريعات التي تصدرىا مجالس المحافظات يجب اال تتعدى الشؤوف  يمكنها من ادارة
فال يجوز مثال لمجالس المحافظات اصدار تشريعات  االدارية والمالية الى تنظيم غيرىا من العالئق,

ـر افعاؿ اوتحدد عقوبات على افعاؿ غير مجرمة في قانوف العقوبات االتحادية ومن ائية تجعقابية اوجز 
 ة الشؤوف االدارية استحداث وحدة ادارية كأف يكوف استحداث ناحية او قضاء امثل

اما الشؤوف المالية فمن امثلتها اصدار تشريعات لفرض رسـو معينة او تشريعات يصدر بموجبها طوابع 
مالية او بريدية خاصة بالمحافظة او باالقليم ونشير في ىذا الصدد الى رأي اخر للمحكمة االتحادية 

                                                           

(لسنة 36ز في شرح قانوف المحافظات غير المنتظمة في اقليم, رقم )نفس المصدر.حناف محمد القيسي,الوجي(6)
 22ص3063,مكتبة السنهوري ,طبعة 3003

 3066.الطبعة الثانية /3003(لسنة 36مؤسسة النور الجامعة, شرح قانوف المحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم )(3)
   23,دار الكتب والوثائق في بغداد ص
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والذي جاء فيو )..لما كاف فرض الظرائب  36/2/3003في  3003/اتحادية/61ليا بالعدد الع

وجبايتها وانفاقها وفرض الرسـو والغرامات والضميمة من االمور المالية التي اشارت اليها المادة 
 الصالحيات االدارية والمالية من الدستور تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم /ثانيا(633)

( من 662الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ االمركزية االدارية والتي تمنحها المادة )
/اوال( منو الذي يختص بممارسة 16الدستور حق االولوية في التطبيق عدا ما ورد في المادة )

لقرارات باصدارىا الصالحيات الواردة بها حصرا المجلس النيابي بتشريع القوانين االتحادية وكذلك ا
( من الدستور وعليو 6664660و662463مواد)السلطات االتحادية الحصرية والمشتركة في ال

يختص مجلس المحافظة باصدار التشريعات المحلية واالنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤوف االدارية 
 والمالية وىو امر اليحتاج الى تشريعات ويمكن ممارستو عن طريق االنظمة 

ليمات ,والقوؿ بخالؼ ذلك يؤدي الى وجود سلطات ىجينة انشأىا قانوف المحافظات متمثلة والتع
بسلطة تشريعية يخرج عن اطار ما ىو متعارؼ عليو على مستوى الدوؿ الفدرالية ذلك اف الالمركزية 

ى االخيرة من خصائص منتخبة اختصاصات التشريعية ,وتبقاالدارية التمنح المجالس المحلية ال

 .(1)مركزية السياسية ,مما يعني وجود سلطات ىجينة في قانوف المحافظات الال

 المطلب الثاني / التعارض مع القوانين االتحادية 

 الفرع االوؿ / التعارض مابين تطبيق المواد الدستورية وقوانين االقليم

ليترؾ كل ما بعد اف حدد الدستور اختصاصات السلطات المركزية وبين االختصاصات المشتركة عاد 
( منو على ))كل مالم 662سواىا الى االقليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم ,اذ نصت المادة )

ينص عليو في االختصاصات الحصرية للسلطات االتحادية يكوف من صالحية االقاليم والمحافظات 
واالقاليم تكوف  ومة االتحاديةغير المنتظمة في اقليم , والصالحيات االخرى المشتركة بين الحك

 في حالة الخالؼ بينهما(( فيها لقانوف االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم االولوية 

                                                           

, الطبعة الثانية  3003( لسنة 36,شرح قانوف المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم ) مؤسسة النور الجامعة (6)
 . 24ػػػ 23دار الكتب والوثائق في بغداد , ص 3066/
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 المالحظ على ىذا النص مايأتي :

حق التشريع واسند لها   هات غير المنظمة في اقليم عندما منحبين االقاليم والمحافظا ػػػ انو ساوى6
صاصات الحصرية للسلطات االتحادية ػػػ والحظنا اف للمحافظات مة عدا االختاكل االختصاصات الع

دور في البعض منها ػػػػ وىذا يعني اف الدستور منح المحافظات كل كل شروط الالمركزية السياسية التي 
( ثانيا من الدستور اكدت على اعتماد مبدأ الالمركزية االدارية مما 633مر ذكرىا رغم اف المادة )

 ر وقع في خلط كبير بين مفهومي الالمركزية السياسية والالمركزية االدارية .يعني اف الدستو 

ػػػ اف الدستور حدد اختصاصات السلطات االتحادية على سبيل الحصر بينما ابقى اختصاصات 3
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم مفتوحة الستقباؿ المزيد من االختصاصات بمرور الزمن . االقليم 

تمتع المحافظات بصالحيات غير حصرية شأنها شأف االقاليم وبالتالي فأف ىناؾ توسع في وىذا يعني 
صالحيات المحافظات خارج حدود االختصاصات الحصرية للمحافظات المحددة في الشؤوف 
االدارية والمالية فقط . ومن شأف ىذا االرتباؾ بين النصين اف يجعل االدارة في المحافظات واسعة في 

الختصاصات الحصرية للحكومة االتحادية وقد يؤدي ذلك الى المساس بنطاؽ مواجهة ا
 االختصاصات الفدرالية.

منح الدستور المحافظات اختصاصات واسعة جدا ولم يكتفي بذلك وانما افرط في توسيع ىذه ػػػ 2
الة االختصاصات عندما اعطى االولوية لقانوف االقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في ح

التعارض بينهما في غير االختصاصات الحصرية.مما يعني من الناحية الفعلية اف الصالحيات المشتركة 
في النهاية ىي من اختصاص االقليم والمحافظة طالما اف الدستور اعطى االولوية لقانوف االقليم 

في حالة اصرارىما على  والمحافظة وليس اماـ السلطة االتحادية اال التسليم لقانوف االقليم والمحافظة
القوانين التي يشرعانها وىذا يؤكد ػػػ كما بينا مرارا الخلط الكبير الذي وقع فيو الدستور بين مفهومي 

( ثانيا لكن ننبو الى اف التفسير 633تبناه في المادة )الالمركزية السياسية والالمركزية االدارية الذي 
حافظات باالختصاصات المشتركة التي تشارؾ (يحوؿ دوف شموؿ الم662الضيق لنص المادة )

االقليم فيها السلطات االتحادية ويعود للمحكمة االتحادية العليا امر تفسير ىذه المادة بالمعنى 
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. (6)( رابعا من الدستور42الضيق او بالمعنى الواسع فيما اذا عرض الموضوع عليها طبقا للمادة )

 مايلي: نصو : 2/3/3004( في 1ذي العدد )حيث ذكرت المحكمة  االتحادية في رأيها 

(التي سبق 662طلب مجلس محافظة بابل / اللجنة القانونية بياف الرأي القانوني بشأف ماورد بالمادة )
ذكرىا وسيستفسر مجلس محافظة بابل عن المقصود في حالة الخالؼ ىل اف القانوف الذي سيشرعو 

اوالغيا للقوانين االتحادية التي تخالفو وتوصلت  مجلس المحافظة او مجلس االقليم يعتبر معدال
( من الدستور نجد اف االولوية في 662نص المادة ) باالتفاؽ الى ما يأتي: من استقراءالمحكمة 

رض بينهما ما لم االتطبيق تكوف لقانوف االقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفي حالة التع
باقليم مخالفا للدستور وذلك فيما يتعلق بالصالحيات المنتظمة  يكن قانوف االقليم والمحافظة غير

المشتركة بين الحكومة االتحادية واالقليم او المحافظات وال يعتبر القانوف الذي سيشرعو مجلس 
 (3)المحافظة معدال او الغيا للقانوف االتحادي.

ر حوؿ تفسي 36/2/3003(في 61العدد ) كذلك ذكرت المحكمة االتحادي العليافي رأيها ذي
( من الدستور في طلب مجلس محافظة النجف االشرؼ استيضاح حوؿ تفسير 662نص المادة )

تلك المادة ,ملخصة يكوف لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم حق سن القوانين الخاصة 
االدارية والتي  بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ الالمركزية  بفرض الرسـو وجباية وانفاؽ الضرائب

/ اوال( منو 16في التطبيق عدا ما ورد في المادة )( من الدستور حق االولوية 662تمنحها المادة )
 (2)الذي يختص بممارسة الصالحيات الواردة بها حصرا المجلس النيابي بتشريع القوانين االتحادية . 

 /محلية ( : الفرع الثاني / تقرير اولوية التطبيق بين القوانين )اتحادية 

 تقرير اولوية تطبيق قانوف االقليم على قانوف الحكومة االتحادية .

                                                           

( من قانوف 63( فقرة )2,تفسير المادة )62/4/3004في  3004(22رأي مجلس شورى الدولة رقم) (6)
 المحافظات .

 12الى ص13ابق من صحناف محمد القيسي .المرجع الس( 3)
 ( من الدستور662.تفسير نص المادة ) 2/3/3004( في 1رأي المحكمة االتحادية العليا رقم ) (2)
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في أي نظاـ اتحادي تخضع والية أي عضو في االتحاد لمجموعتين من القواعد القانونية : قوانين 
 اتحادية وقوانين محلية , اال انهما يختلفاف في درجة الزامهما . فالقوانين االتحادية تسمو دوما على

القوانين المحلية بحيث اذا حدث تعارض بينهما فأف القوانين االتحادية ىي التي تطبق مادامت مطابقة 
 للدستور االتحادي 

( حيث نصت المادة 3002ولكن الوضع مختلف بالنسبة للفدرالية العراقية بموجب دستوره )
 : ( من الدستور على انو666)

من صالحية االقليم صرية للسلطات االتحادية يكوف )كل ما لم ينص عليو في االختصاصات الح) 
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصالحيات االخرى المشتركة بين الحكومة االتحادية واالقاليم 

 تكوف االولوية فيها لقانوف االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخالؼ بينهما((

بالنسبة لها المتصور حيات المشتركة بين الحكومة االتحادية واالقاليم وقتضى ىذا النص انو في الصال
وجود نصين قانونيين احدىما صادر من السلطة االتحادية واالخر صادر من السلطة المحلية في 

 االقاليم او المحافظة فأف النص الدستوري ىنا يعطي االولوية لقانوف االقاليم .

قليم وىي تسن التشريعات المحلية فأف عليها اف تراعي توافقها مع وغني عن البياف اف برلمانات اال
والمشكلة ىنا في حالة حدوث ىذا التعارض فأف الواجب اف القوانين االتحادية وعدـ تعارضها معها 

 يحل ىذا التعارض لصالح القانوف االتحادي , 

ت عليو القوانين االتحادية ( من الدستور المشار اليو اتى بحل يخالف ما درج666لكن نص المادة )
في الدوؿ التي اخذت بنظاـ االتحاد الفيدرالي. فأعطى اولوية وافضلية وعلوية للقوانين المحلية وال 
شك اف من شأف ذلك اف يضعف الدولة االتحادية ويحصل ىنا فوضى تشريعية داخل اقاليم االتحاد 

    (1)المختلفة

                                                           

 3003احمد احمد الموافي , رؤية حوؿ الفدرالية في العراؽ في ضوء الدستور الجديد , دار النهضة العربية   (6)
 34الى ص 33.ص
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المحكمة االتحادية \ص التشريعي لمجالس المحافظات الفرع الثالث / موقف القضاء من االختصا

 العليا:

دية العديد من االراء التفسيرية فيما يتعلق بالصالحية التشريعية لمجالس اابدت المحكمة االتح
في  3003/اتحادية /32المحافظات , فمن امثلة اقضيتها في ىذا الصدد قرارىا المرقم 

حية مجلس المحافظة في سن القوانين المحلية تحكمو والذي جاء فيو ))... اف صال 32/1/3003
/ ثانيا(. من الدستور واف استقراء 633و (662( و)662( و )666( و)660/ اوال( و)16المواد )

مضامين ىذه المواد يشير الى صالحية مجلس المحافظة بين التشريعات المحلية لتنظيم الشؤوف 
نها على وفق مبدأ الالمركزية االدارية والتي تمنحها المادة االدارية والمالية بما يمكنها من ادارة شؤو 

( من الدستور االولوية في التطبيق ذلك اف المجلس النيابي يختص حصرا ))بتشريع القوانين 662)
/اوال( 16االتحادية وليس لو اختصاص باصدار التشريعات المحلية للمحافظة استنادا الحكاـ المادة )

محافظة وضمن صالحياتو الدستورية اصدار جميع القرارات عدا التي تختص من الدستور ,ولمجلس ال
باصدارىا السلطات االتحادية الحصرية والمشتركة المنصوص عليها في المواد 

 (6)( من الدستور 660, 662466246634666)

ا السالف نرى عدـ دقة الصياغة واالبهاـ في استخداـ المصطلحات كما يمكننومن استقراء الرأي 
تلمس خشية المحكمة من الخوض في تفصيالتو وابداء الرأي القانوني الصحيح اال اننا نستطيع القوؿ 
مع ذلك اف المحكمة االتحادية لم تسيغ وصف القانوف على ما تصدره مجالس المحافظات من 

شية تشريعات محلية بل انها اشارت في عجز القرار الى مصطلح جميع القرارات بمعنى انو نلمس الخ
من منح مجالس المحافظات االختصاص التشريعي بمعناه الضيق )القانوف( من ناحية اخرى عاد 

ليقوؿ )جميع القرارات عدا التي تختص باصدارىا السلطات االتحادية  الينقض غزلو من بعد قوة انكاث
لمحافظات الحصرية والمشتركة ( وكأف السلطة االتحادية تصدر قرارات استثنى ما يصدر عن مجالس ا

                                                           

الحية مجلس محافظة البصرة في فرض الرسـو والضرائب المحلية في قرارىا , رأي المحكمة االتحادية العليا عن ص(6)
 32/1/3003( في 32رقم )
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وقعت في شركة المحكمة االتحادية العليا  منها وفي ذلك خلط واضح وتخبط ظاىر وتالعب بااللفاظ

(6)  

 مجلس شورى الدولة :

كاف مجلس شورى الدولة برأينا اكثر اقداما في ابداء رأيو وجـز بعدـ جواز اصدار مجالس 
 32/60/3004الصادر في و  6423/3004المحافظات للقوانين في رايو االستشاري المرقم 

الصادر عن مجلس محافظة بابل  3004( لسنة 3ذات النفع العاـ رقم )حوؿ صحة قانوف المولدات 
 اوضح المجلس ما يأتي :

ػػػ حدد الدستور االحكاـ ذات العالقة بتشريع القوانين وتصديقها واصدارىا واف القوانين ال تصدر 6
 اال استنادا لنص دستوري 

من الدستور خولت سلطات االقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية  (63)ة ػػػ اف الماد3
يخوؿ المحافظات غير المنتظمة باقليم لهذه  ر القوانين وفقا الحكامو ولموالتنفيذية والقضائية واصدا

 الصالحية ولم يرد فيو اشارة باف تصدر المحافظات قوانين 

قانوف اخر ولم يسبق اف صدر قانوف اسناد النص في قانوف  ػػػ اف القانوف اليكوف سنده في االصدار2
اخر منذ تشكيل الدولة العراقية وبالتالي فاف اقرار ىذا االتجاه ىو مخالفة الحكاـ الدستور ويتعارض 

 .مع ما استقر عليو فقهاء القانوف

مصطلح تشريع ونحن نؤيد ما ذىب اليو المجلس انطالقا من حقيقة قانونية غاية في البساطة وىي اف 
قد يصدر يشمل بمفهومو الواسع كل قاعدة مكتوبة تتولى وضعها سلطة عامة معينة ,ومن ثم فالتشريع 

عليو وصف القانوف او عن سلطة تأسيسية ويطلق عليو وصف الدستور او عن  عن سلطة تشريعية يطلق
ومن ثم فأف مصطلح  سلطة تنفيذية ويطلق عليو وصف التعليمات واالنظمة والتعليمات او اللوائح.

                                                           

 3063حناف محمد القيسي ,الوجيز في شرح قانوف المحافظات غير المنتظمة في اقليم ,السنموري , بغداد ػػػ  (6)
 .22ص
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اوسع من مصطلح قوانين فالتعليمات واالنظمة واللوائح تقع ضمن مصطلح التشريعات,  )تشريعات(

 .(1)فكل قوانين تشريعات وليس كل تشريعات قوانين 

 :المطلب الثالث / المصادقة على القوانين ) االقليمية / المحلية (

ال(يمارس رئيس االقليم واالختصاصات والصالحيات / او 60اورد قانوف رئاسة االقاليم في المادة )
بنص تلك المادة التي جاء نصها )اصدار القوانين التي سنها المجلس الوطني لالقليم خالؿ عشرةاياـ 
من تاريخ سنها ولو حق االعتراض عليها كليا او جزئيا واعادتها الى المجلس العادة النظر فيها ويكوف 

 قرار المجلس بشأنها نهائيا(

ظمة والتعليمات في حدود حيث تبين من مضموف المادة لرئيس االقليم حق اصدار القوانين واالن
حق المصادقة على تلك القوانين واالنظمة  ارض مع القانوف االتحادي وكذلك لوربما ال يتعاالقليم و 

ك لو حق والتعليمات التي سنها المجلس الوطني في كردستاف خالؿ مدة معينة وىي عشرة اياـ وكذل
 (3)االعتراض عليها أي القوانين ,كليا او جزئيا واعادتها الى المجلس للتعديل عليها او الغائها

ال تعد واف تكوف قرارات ادارية تنظيمية اما عن التشريعات التي تصدر عن مجالس المحافظات 
طلحات من )انظمة وتعليمات(وال نعلم ىل ىو خلل في الصياغة وعدـ دقة في تبني اللفظ والمص

المشرع اـ ىو انتباىة من غفلة كاف المشرع قد وقع بها فعاد ليتبنى فكرة اف نظاـ االمركزية االدارية 
الذي تدار من خاللو المحافظات يعطي الهيئات المحلية سلطة اصدار القرارات التنظيمية والتعليمات 

وف ىيئات ادارية ليس لها الحق المتعلقة بالنشاط االداري لتلك الهيئات ومن ثم فهي التعدو اف تك
 (2)في اصدار التشريعات بل مجرد سلطة تنظيمية .

( من قانوف المحافظات غير 2(من المادة )63وفي رأي مجلس شورى الدولة في تفسير الفقرة )
المنتظمة بأقليم جاء)تصدر مجالس المحافظات جريدة تنشر فيها كافة القرارات واالوامر التي تصدر 

                                                           

 3063. ط  3003( لسنة 36قليم رقم )مؤسسة النور الجامعة , شرح قانوف المحافظات غير المنتظمة با(6)
 33الى ص  36,ص

 22ص.مصدر سابق,  الموافي احمد احمد  (3)
 ( الفقرة االولى مهاـ وصالحيات رئيس االقليم60قانوف رئاسة االقاليم /المادة) (2)
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. واف عبارة )التشريعات( التي وردت في قانوف المحافظات تعني ولم يرد ذكر القوانين من المجلس 

القواعد الخاصة بتنظيم الشؤوف االدارية والمالية في المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدأ 
تعني  االمركزية االدارية وبما يخدـ سكاف المحافظة وتقديم الخدمات لهم في المجاالت كافة وال
  . (6)اصدار القوانين .وبامكاف مجلس المحافظة اصدار قرار او اوامر ينظم فيو الشؤوف في المحافظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 بعد اف انتهينا من بحثنا الموسـو توصلنا الى النتائج االتية

تؤدي  وانعدـ دقة الصياغة ستورية التي تتناوؿ ىذه المواضيع عدـ دقة المصطلحات في الموادالد6
لتي تصدر عن السلطة المركزية بالنسبو الى الحكومات  ا في التشريعات الى التداخل والتعارض

                                                           

 3حناف محمد القيسي /مصدر سابق ص(6)
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المختصة  المحلية وىذا يؤدي الى ضعف في الدستوروعدـ الثقة في التشريع الذي يصدر عن السلطة

 بو.

لعراقي ىناؾ محاباة في صياغة بعض المواد الدستوريو على حساب جهة اخرى اي اف الدستور ا3
 اعطى صالحيات واسعة لسلطة االقليم على حساب المركز.3002لسنة 

ضعف الرقابة الدستورية على تطبيق القانوف وصالحية التشريع المحلي ومدى مطابقة التشريعات 2
الدستور   ـالقليم ومجالس المحافظات الى احكاالمحلية من انظمة وتعليمات التي يصدرىا ا

 والتعارض مع احكامو.االتحادي وعدـ مخالفتو 

 التوصيات

معالجة الخلل الدستوري في صدد المصطلحات الدستورية في باب اختصاصات االقليم 6
 والمحافظات التي لم تنتظم باقليم.

 ضرورة معالجة المشاكل العالقة بين حكومة االقليم و المحلية في شأف  3

 يم.للحكؤمة المحلية واالقل التي يخولها الدستور االختصاصات

ضرورة اكماؿ مسودة الدستورفي اقليم كردستاف العراؽ واالستفتاء عليو حتى يتبين االطارالدستوري 2
 للتشريع الذي يصدر عن االقليم وضرورة عدـ مخالفة الدستور االتحادي.

 

 

 المصادر والمراجع

 القراف الكريم
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 النهضة دار,  الجديد رالدستو  ضوء في العراؽ في الفدرالية حوؿ رؤية,  الموافي احمد احمد  .6

 . 3003 العربية

  3063 االولى الطبعة,  الدستوري القانوف في العامة المبادئ,  خالد حنوف حميد .3

( 36)رقم بأقليم المنتظمة غير المحافظات قانوف شرح في الوجيز, القيسي محمد حناف .2
 22ػػػ22ص,3063ط ػػػ بغداد السنهوري,3003لسنة

,  السنموري, اقليم في المنتظمة غير المحافظات قانوف شرح يف الوجيز, القيسي محمد حناف .2
  3063 ػػػ بغداد

( 36) رقم اقليم في المنظمة غير المحافظات قانوف شرح في الوجيز. القيسي محمد حناف .2
 , 3063, بغداد,3003 لسنة

 ,3003, بغداد, القانوف لدرسة المدخل في دروس. الخفاجي ىادي جواد عزيز .1

 .31الص 3003 ط بغداد,القانوف لدراسة المدخل في دروس/الخفاجي ىادي جواد عزيز .2

 مكتبة,  العراؽ في العامة السياسة وصنع المحلية الحكومات,  الخفاجي الرزاؽ عبد علي .3
 ,  3062 بغداد السنهوري

 بغداد, العراؽ في العامة السياسة وصنع المحلية الحكومات, الخفاجي الرزاؽ عبد علي .4
,3062  

 

 

  القوانين

 االقليم رئيس وصالحيات مهاـ االولى الفقرة( 60)المادة/ االقاليم رئاسة قانوف .6
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  3002 لسنة االقليم رئاسة قانوف من/ اوال( 60) المادة .3

 .3002 لسنة الجديد العراقي الدستور من( 662) المادة .2

 3002 لسنة العراقي الدستور من/  ثانيا( 636) المادة .2

 3003لسنة( 36) رقم باقليم المنتظمة غير حافظاتالم قانوف من اوال( 3) المادة .2

 300 لسنة العراقي الدستور من/ وثالثا اوال(42) المادة .1

 

 


