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 : اإلهداء 
لو كانت الكلمات تحكً عن امتنان قلب وفً لجعلت من الٌم 

 مدادا لكلماتً ولكن هل اوفً ...

 

هدفً ال بكلمات بل  فأوصالنًابا واما سعٌا وجاهدا وساندا 

 . وأبً أمًبعمل دؤوب وعصارة فكر ... اصطفً 

 

 . وأخواتً إخوتًالى نجوم فً سماء عمري تضئ ... 

 

 بروحها ... شكراً وامتناناً .  أزرتنًالى تلك الموجة التً 

 

 اهدي ثمرة جهدي المتواضع
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 شكر وتقدير : 
 اشكر هللا سبحانه وتعالى الذي اعطانً نعمة العقل ... 

وأوجه شكري وحبً الى الذي حملت اسمه فً قلبً ... 

 الذي عشت على تربٌته عٌشة ملوك ... 

 بلدي العراق رعاك هللا ٌا موطن الحضارات ... 

 وشكر خاص الى عائلتً الكرٌمة ...

 والى كل من مد لً العون فً بحثً هذا ... 

 وخاصة االستاذ المشرف على البحث ) د. بالسم عدنان ( 

 الذي غمرنً بتواضعه وخلقه العالً ... 

 

 

 وهللا ولً التوفٌق 
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 المقدمة : 

لعلنا ال نغالً فً الوصف اذا ما قلنا ان القضاء الدستوري ٌهدف الى تحقٌق 

العدالة الدستورٌة تلك العدالة التً عجز القانون بفروعه المختلفة عن تحققها 

بالوصف المستقر علٌه فً ضمٌر االنسانٌة ال بمجرد تطبٌق النصوص القانونٌة 

فً فروع القانون ٌحقق العدالة خالفا لما هو علٌه المجردة ، فتطبٌق النص القانونً 

الحال فً القضاء الدستوري حٌث ٌتوجب على القاضً الدستوري ان ٌبحث لٌس 

فً مدى مالئمة التشرٌع مع النصوص الدستورٌة فحسب ، بل فً مدى مالئمة 

سائدة التشرٌع اٌضا مع المبادئ االساسٌة التً ٌقوم علٌه الدستور والفكرة القانونٌة ال

ومن هذا المنطلق ٌهدف القضاء الدستوري الى حماٌة نصوص الدستور وعلٌه 

 ٌستمد القضاء الدستوري شرعٌته من الدور المناط به فً صٌانة الدستور .

 2115وانطالقا من هذه االهمٌة فقد افرد دستور جمهورٌة العراق لعام 

صفها الجهة المختصة ( لمعالجة المحكمة االتحادٌة العلٌا بو 94 – 92المواد )

 بممارسة مهام القضاء الدستوري فً العراق . 
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 : المبحث االول 

 تشكٌل المحكمة االتحادٌة واختصاصاتها

 تناول هذا المبحث ثالثة مطالب : 

 المطلب االول :

 :تعرٌف المحكمة االتحادٌة  

المحكمة االتحادٌة او المحكمة الدستورٌة او المحكمة العلٌا وهً لجنة مستقلة 

ادارٌا ومالٌا وتقوم بمحاكمة الوزراء واعضاء مجلس االمة المتهمٌن بجرائم 

السٌاسة او بجرائم تتعلق بوظائفهم العامة ولمحاكمة حكام محكمة التمٌز عن جرائم 

علقة بتفسٌر القانون وموافقة القوانٌن االخرى المت باألمورالناشئة من وظائفهم وللبت 

ألحكامه
(1)

  

وٌعنً ذلك ان تفسٌر نصوص الدستور تلك المهمة الشاقة التً تجعل من 

قرار التفسٌر قوة النص الدستوري 
(2)

، وهو اٌضا عمل قضائً ، والفصل فً 

المنازعات التً تحصل بٌن الحكومة االتحادٌة وحكومات االقالٌم والمحافظات عمل 

قضائً ، كما ان االتهامات الموجهة الى رئٌس الجمهورٌة ورئٌس الوزراء ، عمل 

قضائً اضافة الى جمٌع الصالحٌات التً خول فٌها الدستور 
(3) 

المحكمة االتحادٌة 

علٌا وهً اعمال قضائٌة ال ٌمكن الفصل فٌها اال من قبل قاضً مؤهل لهذا العمل ال

، والمحكمة االتحادٌة ٌنحصر عملها فً تطبٌق القانون وقول كلمة العدالة ، ولما 

ذلك فلٌس لغٌر القضاة الصالحٌة لممارسة عمل خارج عن كان االمر ك

نٌة للفصل فً القضاء الن وان الخبراء غٌر مؤهلٌن من الوجهة المه، اختصاصهم

تأهٌلهم انحصر فً مجال الخبرة حصرا ، ان الخبرة والخبراء وحسب المفهوم 

                                                           
، د.  2114الدستورٌة فً العراق ، بٌت الحكمة ، بغداد ، ٌنظر : د. رعد ناجً الجدة ، التطورات  (1)

المفرجً و د. رعد ناجً الجده ، النظرٌة العامة فً القانون الدستوري فً العراق ، احسان حمٌد 
 .  71، ص 2117الطبعة الثالثة ، بغداد ، 

 .  71،ص2114د.رعد ناجً الجدة ، التطورات الدستورٌة فً العراق بٌت الحكمة ، بغداد ، (2)
د. احسان حمٌد المفرجً و د.رعد ناجً الجدة ، النظرٌة العامة فً القانون الدستوري فً العراق ،  (3)

 .  95، ص 2117الطبعة الثالثة بغداد ، 
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اللغوي والفقهً والقانونً هو عمل استشاري الٌتعدى المشورة مطلقا وان القول 

بخالف ذلك ٌخرج الخبرة عن وصفها القانونً ، ومما الشك فٌه ان خبراء الفقه 

المحكمة االتحادٌة العلٌا والن الدستور وضعهم موضع االسالمً هم اعضاء فً 

الخبٌر الذي لٌس له سوى ابداء المشورة 
(1) 

فً العراق تثٌر المخاوف لدى بعض الخبراء الفقه ونرى ان التجربة الجدٌدة 

االسالمً وفقهاء القانون الى عضوٌة المحكمة واتجه البعض مخالفة الستقاللٌة 

القضاء وتدخال فً عمل السلطة القضائٌة ، وعدم جواز زج خبراء الفقه االسالمً 

ال وهً نظرة فً عضوٌة المحكمة بأعتبار العضوٌة امرا محصورا بالقضاة فقط 

تخلو من القصور فمفردات الدستور واضحة وان سن قانون ٌخالف هذه الثوابت هو 

قانون غٌر دستوري وهنا ٌبرز دور خبراء الفقه االسالمً لٌسنوا ان هذا القانون 

ٌخالف او ال ٌخالف ، فمن المعلوم ان القضاة ال ٌملكون ما ٌملكه خبراء الفقه وعلٌه 

القضاة وٌبرز دور كل منهما واداءهما وعملها فً ٌكون التمٌز بٌن خبراء الفقه و

 الرقابة وتفسٌر نصوص الدستور واداء عمل المحكمة االتحادٌة العلٌا . 

 

 المطلب الثانً :

 تشكٌالت المحكمة االتحادٌة : 

نٌة المحكمة اذ ) تؤلف المحكمة من ثمالقد بٌن القانون االساسً كٌفٌة تكوٌن 

االعٌان اربعة من اعضائها واربعة من حكام  اعضاء عدا الرئٌس تنتخب مجلس

محكمة التمٌز وكبار الحكام وتنعقد برئاسة رئٌس مجلس االعٌان ، واذ لم ٌتمكن 

الرئٌس من الحضور ٌترأس جلسة المحكمة نائبه ( 
(2)

 

 على وفق ما تقدم فأن تشكٌلة المحكمة العلٌا هً : 

                                                           
مكً ناجً ، المحكمة االتحادٌة فً العراق ، دراسة تطبٌقٌة فً اختصاص المحكمة والرقابة التً  (1)

 .  51، ص 2117قرارات ، الطبعة االولى ، دار البٌضاء ، النجف ،تمارسها معززة باالحكام وال
ٌنظر حسن ناصر المحك ، الرقابة على دستورٌة القوانٌن ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة  (2)

 .  112، ص 2117الحقوق ، االكادٌمٌة العربٌة المفتوحة ، الدنمارك 
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  جتمع مجلس االعٌان من بٌن اعضائه .اربعة اعضاء ٌ (1

 اربعة اعضاء من حكام محكمة التمٌز او غٌرهم من كبار الحكام .  (2

ٌترأس المحكمة العلٌا رئٌس المجلس االعٌان ، واذا لم ٌتمكن من الحضور  (3

تعقد جلسة المحكمة برئاسة نائبه . 
(1) 

 

واما ما ٌتعلق بأعضاء المحكمة من مجلس االعٌان 
(2) 

فأن سلطة 

مجلس االعٌان فً انتخاب االعضاء المحكمة العلٌا من بٌن اعضائه ال 

 تخضع ألي قٌد 

اعضاء حكام محكمة التمٌز فٌجب ان ٌكونوا من اعضاء محكمة اما 

التمٌز ، فاذا تعذر ذلك فمن كبار الحكام اما رئٌس المحكمة العلٌا فهو رئٌس 

 أس المحكمة نائبه .مجلس االعٌان واذا لم ٌتمكن من الحضور ٌتر

ومن ثم ٌنتخب رئٌس المحكمة العلٌا او رئٌس مجلس االعٌان او 

( من قانون التعدٌل الثانً 16نائباه من بٌن اعضائه استنادا الى المادة )

اذ نصت ) ٌنتخب  1943لسنة  69المرقم  1925للقانون االساسً لعام 

دئ من ابتداء مجلس االعٌان من بٌن اعضائه الرئٌس ونائبٌه لمدة تبت

 االجتماع االعتٌادي فً السنة التالٌة وتعرض نتٌجة االنتخاب لتصدق . 

واذا حل مجلس النواب فال تنتهً مدتهم اال عند اجتماع المجلس 

الجدٌد مالم تكن عضوٌتهم قد انتهت ( 
(3)

 

 

 

                                                           
 .   21، ص 2115د. مصدق عادل طالب ، القضاء الدستوري فً العراق ، بٌروت ،  (1)
من  31لمعرفة شروط العضوٌة فً مجلس االعٌان ومن ثم العضوٌة فً المحكمة العلٌا المادة  (2)

  . 1943لعام  69( من قانون التعدٌل الثانً رقم 13المعدلة بالمادة ) 1925القانون االساسً لعام 
(3)

محمد عباس محسن ، اختصاص المحكمة االتحادٌة العلٌا فً الرقابة على دستورٌة القوانٌن فً العراق ، دراسة مقارنة ، رسالة  
 .  71، ص 2119دكتوره ، كلٌة حقوق جامعة النهرٌن ، 



11 
 

وعلى اعضاء مجلس االعٌان قبل مباشرة اعمالهم اداء القسم وٌتعهد 

باإلخالص والمحافظة على القانون االساسً وخدمة االمة وحس القٌام 

بواجباتهم 
(1)

 

اما مدة العضوٌة فً المحكمة فأنها تحدد بالفترة الضرورٌة للنظر فً  

 القضٌة .القضٌة التً دعٌت من اجلها اي ٌدور وجودها وانتهائها مع 

وهناك سؤال ٌدور هذه االجراءات فً حالة اذا كان البرلمان مجتمعا 

ولكن قد ٌكون البرلمان فً عطلة او كان المجلس منحال فكٌف تنعقد 

 المحكمة العلٌا ؟ 

من القانون  83االخٌر من المادة  ربالرجوع الى ما جاء فً الشط

 1943لسنة  69نً رقم او المعدلة بقانون التعدٌل اال 1925االساسً لعام 

اذ نص ) اذا لم ٌكن مجلس االمة مجتمعا ٌكون نصاب االعضاء المذكورٌن 

 بقرار من مجلس الوزراء وارادة الملكٌة (

لم ٌكن مجلس االمة مجتمعا ٌتولى الملك لكونه رئٌس  فاذاوعلٌه 

السلطة التنفٌذٌة تعٌن اعضاء المحكمة العلٌا وله الخٌار المطلق فً اختٌارهم 

وماجرى علٌه العمل هو ان اكتساب العضوٌة فً المحكمة العلٌا كان دائما 

من بٌن االشخاص المعروفٌن بالوالء للسطلة التنفٌذٌة والخضوع ألوامرها 

 بعٌدا عن العدالة واالستقامة والنزاهة والوالء للشعب . 

تبدأ من الطعن بعدم مطابقة احد  فأنهااما اجراءات نظر الدعوى 

القانون االساسً تدعى المحكمة العلٌا لالجتماع بأراده ملكٌة  ألحكامالقوانٌن 

تصدر بموافقة مجلس الوزراء 
(2)

  

 

 

                                                           
لعام  69المعدلة من القانون التعدٌل الثانً رقم   1925( من القانون االساسً لعام 51المادة ) (1)

1943  . 
لسنة  69او المعدلة بقانون التعدٌل االتً رقم  1925( من القانون االساسً لعام  83ٌنظر المادة )  (2)

كورٌن بقرار من مجلس اذ نص ) اذا لم ٌكن مجلس االمة مجتمعا ٌكون نصاب االعضاء المذ 1943
  الوزراء وارادة الملكٌة ( . 
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وان تحرٌك الدعوى امام المحكمة العلٌا قد تمت معالجته بشكل متباٌن ٌتوقف 

عل طبٌعة الموضوع المراد عرضه فعندما ٌكون الموضوع متعلقا بمحاكمة 

ة او حكام التمٌز تحال القضٌة الى المحكمة العلٌا بناء الوزراء واعضاء مجلس االم

من االعضاء  اآلراءعلى قرار اتهامً صادر من مجلس النواب بأكثرٌة ثلثً 

 . الحاضرٌن 

اما فً مجال تفسٌر احكام الدستور او مخالفة احد القوانٌن ألحكامه فأن 

المحكمة تجتمع بموجب ارادة ملكٌة تصدر بموافقة مجلس الوزراء 
(1) 

حالة اقرار المحكمة ان ذلك القانون او قسم منه مخالف للدستور ٌعٌد وفً 

ار المحكمة مع القانون المذكور او القسم المخالف منه ملغٌا من تارٌخ صدور قر

من تطبٌق  متتوجوب قٌام المحكمة بإصدار تشرٌع ٌكفل ازالة االضرار التً 

. الملغً  نالقانو
(2)

 

وغٌر قابلة للطعن بها وٌجب تطبٌقها فً  وقرارات المحكمة الصادرة باتة

جمٌع المحاكم والدوائر الحكومٌة . 
(3) 

حول المحكمة  بعد ان بٌنا تشكٌالت المحكمة هناك جملة من المالحظات

 العلٌا فً القانون االساسً ومن اهمها : 

فٌما ٌتعلق بالرقابة التً تمارسها المحكمة ان المحكمة تمارس الرقابة  (1

القضائٌة على دستورٌة القوانٌن وتسمى اسلوب رقابة االلغاء الالحقة 

 وهذا النوع على درجة من الخطورة . 

 

                                                           
او  1925( من قانون التعدٌل االول لعام 9( من القانون االساسً المعدلة بالمادة )83المادة ) (1)

 .  1943لعام  69( من قانون التعدٌل الثانً رقم 37المعدلة )
 .  1925من القانون االساسً العراقً لعام  86المادة  (2)
 .  1925من القانون االساسً لعام  87لمادة ا (3)
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فٌما ٌتعلق بتكوٌن المحكمة ان المحكمة العلٌا تتكون من ثمانٌة اعضاء  (2

عدا رئٌس المحكمة اما االعضاء فٌتم انتخاب اربعة واالربعة االخرٌن 

من حكام محكمة التمٌز وٌختار مجلس االعٌان عن طرٌق االنتخاب  
(1) 

 مالحظ ان القانون االساسً لم ٌبٌن كٌفٌة والٌة االنتخاب . ومن ال

 

فٌما ٌتعلق بانعقاد المحكمة وسٌر اعمالها لم تكن المحكمة العلٌا دائمة  (3

قانون ما تصدر بموافقة ومستمرة وانما تدعى اذا طعن بعدم مطابقة 

بموافقة مجلس ألحكام القانون االساسً وٌكون االجتماع بإدارة ملكٌة 

 الوزراء .

 

ء المحكمة فٌما ٌخص حصانات اعضاء المحكمة العلٌا ، الٌتمتع اعضا (4

والذي  1925العلٌا بأٌة حصانة خاصة اذ ان القانون العراقً لعام 

خصص بابا للسلطة القضائٌة لم ٌتطرق الى موضوع الحصانة وان 

اعضاء مجلس االعٌان فً المحكمة ٌتمتعون بنفس الحصانات التً ٌتمتع 

بصفتهم اعضاء فً المجلس 
(2) 

اما االعضاء فلهم حصانات الحكام ،  

 فقط . 

 

ٌتبٌن لنا من الواقع ان المشرع الدستوري فً بنائه لهذه المحكمة فً  (5

الرقابة على الدستورٌة القوانٌن لم ٌكن ٌبغً حماٌة دستور من االنحراف 

التشرٌعً الذي ٌعد الهدف االسمى من انشاء محكمة علٌا تناط بها هذه 

ف الى تمرٌر رقابة السلطة التنفٌذٌة على السلطة المهمة بقدر ما كان ٌهد

 التشرٌعٌة . 

                                                           
 د) ٌتألف مجلس االعٌان من عد 1925من القانون االساسً لعام  31نصت الفقرة اوال من المادة  (1)

وممن لهم ماض ٌتجاوز ربع مجموع النواب بٌنهم الملك ممن نالوا ثقة الجمهور واعتماده بأعمالهم  ال
 .  51، صجٌد فً خدمة الدولة والوطن ( 

الدستور نصت علىى اعفىاء رئىٌس الجمهورٌىة باالغلبٌىة المطلقىة العضىاء ( من  61ٌنظر : المادة )  (2)
مجلىىس النىىواب بعىىد ادانتىىه مىىن المحكمىىة االتحادٌىىة العلٌىىا الراتكابىىه جرٌمىىه الحنىىث فىىً الٌمىىٌن وانتهىىاك 

 .  دون تدخل المشرع . عفاء الدستور او الخٌانة العظمى ولو امتنع مجلس النواب عن اصدار الحكم باال
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 المطلب الثالث :

 اختصاصات المحكمة االتحادٌة : 

 2115لسنة  31( من قانون المحكمة االتحادٌة العلٌا رقم 4وحددت المادة ) 

 اختصاصات المحكمة : 

مات االقلٌم اوال : الفصل فً المنازعات التً تحصل بٌن الحكومة االتحادٌة وحكو

 والمحافظات والبلدٌات واإلدارات المحلٌة . 

ثانٌا : الفصل فً المنازعات المتعلقة بشرعٌة القوانٌن واالنظمة والتعلٌمات 

 واالوامر الصادرة من اٌة جهة حق اصدارها . 

ثالثا : النظر فً الطعون المقدمة على االحكام والقرارات الصادرة من محكمة 

 القضاء االداري . 

رابعا : النظر بالدعاوي المقامة امامها بصفة استئنافٌة وٌنظم اختصاصها بقانون 

 اتحادي . 

 

 اختصاصات المحكمة فً قانو ادارة الدولة : 

بعد انتقال العراق الى مرحلة جدٌدة وتبنً الفدرالٌة كشكل للدولة واقرار 

رة الدولة العراقٌة واقع اقلٌم كردستان فً الوثٌقة الدستورٌة المتمثلة بقانون ادا

للمرحلة االنتقالٌة التً نصت مبادئها على الحقوق والحرٌات االساسٌة والجل 

على تلك الحقوق والنظر فٌما ٌحص من منازعات ٌن الحكومة  ضمان عدم تجاوز

االتحادٌة 
(1)

وحكومة اقلٌم كردستان او االقالٌم االخرى والمحافظات واالدارات  

المحلٌة كان البد من جهة تتولى مهمة الرقابة على شرعٌة القوانٌن والغاء ما 

قانون  صدرلذلك ٌتعارض منها مع قانون ادرأه الدولة العراقٌة لمرحلة االنتقالٌة 

                                                           
 .  5، ص 2114د. عدنان ناجً الجدة ، التطورات الدستورٌة فً العراق ، بٌت الحكمة ، بغداد ،  (1)
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اختصاصات المحكمة  2114ر عام ادارة الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة الصاد

 حٌث نصت على اختصاصات المحكمة :  44االتحادٌة العلٌا فً المادة 

االختصاص الحصري واالصٌل فً الدعاوي بٌن الحكومة العراقٌة  (1

االنتقالٌة وحكومات االقلٌم وادارات المحافظات والبلدٌات واالدارات 

 المحلٌة .

وى من مدع او بناء على االختصاص الحصري واالصٌل بناء على دع (2

احالة من محكمة اخرى فً دعاوى بأن القانون او نظاما او تعلٌمات 

 صادرة عن حكومة اتحادٌة او حكومات اقلٌمٌة . 

تحدٌد الصالحٌات االستئنافٌة التقدٌرٌة للمحكمة العلٌا االتحادٌة بقانون  (3

 اتحادي . 

نا او نظاما او تعلٌمات او وقد اضاف النص انه اذا قررت المحكمة العلٌا ان قانو

بر ملغٌا . تعه مع هذا القانون فٌاجراء جرى الطعن به غٌر متفق ب
(1) 

 

 :  7112اختصاصات المحكمة فً دستور عام 

اختصاصات المحكمة بشكل اوسع مما جاء لسنة  2115اورد دستور العراق لسنة 

 ما ٌلً :  93واالختصاصات التً نص علٌها الدستور فً المادة  2114

اوال: الرقابة على دستورٌة القوانٌن واالنظمة النافذة والمحكمة تنظر فً شرعٌة 

مشروعات او  القوانٌن واالنظمة النافذة وتكون رقابتها الحقة وال تنظر فً

 قوانٌن قبل صدورها . مقترحات ال

رفضت المحكمة اختصاصها فً النظر بصحة التصوٌت على مشروع  وعلى ذلك

قانون تشكٌل االقالٌم فً العراق على الرغم من استناد المدعٌن الى نص المادة 

/ ثانٌا ( من الدستور التً نص على انه ) ٌجوز الطعن فً قرار المجلس امام 52)

الل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ صدوره ( وان هذا المبدأ المحكمة االتحادٌة العلٌا خ

                                                           
 .  22، ص 2115د. مصدق عادل طالب ، القضاء الدستوري فً العراق ، بٌروت ،  (1)
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متعلق بصحة وعضوٌة االعضاء مجلس النواب وال دخل له بإجراءات التصوٌت 

/  18فً مجلس النواب على مشارٌع قوانٌن وفً ذلك اورد فً الدعوى عدد 

ادعى المدعى لدى المحكمة االتحادٌة العلٌا ان  5/3/2117بتارٌخ  2116اتحادٌة / 

وكان مدرجا  11/11/2116لس النواب العراقً عقد جلسته االعتٌادٌة بتارٌخ مج

فً جدول اعماله طرح مقترح مشروع قانون االقالٌم للتصوٌت علٌه عمال بنص 

( من الدستور وان هٌئة رئاسة مجلس النواب خالفت احكام النظام  118المادة ) 

( ولم تلتزم باأللٌة الواجب  23)  ( منه وبدالله المادة 24الداخلً للمجلس بالمادة ) 

اتباعها عند عرض مقترحات مشارٌع القوانٌن المطلوب التصوٌت علٌها وفض 

النزاع بها من خالل اخذ رأي اعضاء المجلس بالتصوٌت وهذه المخالفة خالفت او 

سبقتها مخالفات اخرى منها تحدٌد حالة الطوارئ حٌث لم ٌتوفر النصاب القانونً 

وان صٌغة مقترح القانون المقدم للتصوٌت علٌه كان من الخطورة  للتصوٌت علٌه

بحٌث ٌوجب على هٌئة الرئاسة ان تالزم وبدقة بما ورد بأحكام النظام الداخلً 

وصاحبته معارضه من الكتل للمجلس ، وان هذا المشروع قد اثٌر حوله جدل كثٌر 

القانون وكان هناك خرق  النٌابٌة وذلك من طبٌعة االجراءات التً اتبعت لتبرٌر هذا

( من النظام الداخلً عندما تصرفت هٌئة الرئاسة بتعدي منها  136اخر للمادة ) 

على مشروع قانون تشكٌل االقالٌم للتصوٌت علٌه من قبل ٌومٌن من المدة القانونٌة 

( من النظام الداخلً لمجلس النواب الن مدة  136المنصوص علٌها فً المادة ) 

التً نصت علٌها المشار الٌها تمثل الحد االدنى لدمج المتقرحات التً االربعة اٌام 

، ٌتقدم بها المجلس اثناء مدة المناقشة 
(1)

وهذه ٌتقدم هذه المدة تحسب من تارٌخ غلق 

وان هٌئة الرئاسة قلصت هذه المدة لٌومٌن النقاش على مقترح مشروع القانون 

ة االتحادٌة العلٌا لنظر بدستورٌة خالفا للنظام وعلٌه االختصاص الحصري للمحكم

التصوٌت  القوانٌن واالنظمة واالجراءات المتبعة فً مجلس النواب الغاء وابطال

المبنً على باطل فهو باطل  ألنهعلى مشروع قانون تشكٌل االقالٌم فً العراق 
(2)

 . 

                                                           
 .  5/3/2117بتارٌخ  2116//اتحادٌة 18قرار المحكمة االتحادٌة العلٌا فً الدعوى  (1)
د.علً هادي عطٌة الهاللً ، اتجاهات المحكمة االتحادٌة العلٌا فً تغٌر دستور العراقً ، مكتبة  (2)

 2111السنهوري ، طبعة اولى ، 



16 
 

 مبحث الثانً ال

  الدفع او الدعوى الدستورٌة

 وٌتناول هذا المبحث اربعة مطالب : 

 المطلب االول :

 : وسائل تحرٌك الدفع او الدعوى الدستورٌة 

 الفرع االول / االحالة من محكمة الدفع . 

 الفرع الثانً / الدفع من االفراد . 

 الفرع الثالث / الدعوى الدستورٌة ) الدعوى االصلٌة ( من احدى الجهات الرسمٌة . 

 الدعوى الدستورٌة من احد االشخاص الطبٌعٌة او المعنوٌة .  الفرع الرابع /

( السلطة  2115( من دستور جمهورٌة العراق لسنة )  22المادة ) اوكلت 

التشرٌعٌة اصدار قانون جدٌد للمحكمة االتحادٌة العلٌا عندما نصت على ان )تتكون 

السالمً وفقهاء المحكمة االتحادٌة العلٌا من عدد من القضاة وجزاء فً الفقه ا

القانون ٌحدد عددهم وتنظم طرٌقة اختٌارهم وعمل المحكمة بقانون ٌكمن بأغلبٌة 

ثلثً اعضاء مجلس النواب وبما ان القانون المذكور لم ٌشرع لحد االن لذا استجدت 

اسالٌب تحرٌك الرقابة الدستورٌة امام المحكمة االتحادٌة العلٌا على وفق نصوص 

( لسنة  31. غٌر ان قانون المحكمة االتحادٌة رقم ) 2115قانون المحكمة لسنة 

وان اجراءات تقدٌم الدعوى الدستورٌة تتم بناء على طلب من المحاكم  2115

االخرى او الجهات الرسمٌة او بناء على دعوى من مدع صاحب مصلحة لكنه ترك 

 للمحكمة وضع نظام داخلً ٌحدد االجراءات الالزمة لرفع الدعوى والترافع

امامها.
(1)

 

لسنة  31اعماال لحكم المادة التاسعة من قانون المحكمة االتحادٌة العلٌا رقم 

وجاءت نصوص  2115( لسنة  1صدرت نظام داخلً للمحكمة رقم )  2115

 ( على الوجه االتً :  6،  5،  4،  3المواد ) 

                                                           
لسنة  26( من قانون الجنسٌة العراقً رقم 21/ ثالثا من قانون المحكمة والمادة )4نص المادة ) (1)

التً تنص على انه ) ٌحق لكل من طالبً التجنس والوزٌر اضافة الى وظٌفته الطعن فً القرار  2116
 الصادر من المحكمة االدارٌة لدى المحكمة االتحادٌة العلٌا ( 
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بت / اذا طلبت احدى المحاكم من تلقاء نفسها اثناء نظرها دعوى ال 3المادة 

فً شرعٌة نص قانون او قرار تشرٌعً او نظام او تعلٌمات فترسل الطلب معلال 

 الى المحكمة االتحادٌة العلٌا للبت فٌه وال ٌخضع هذا الطلب الى رسم . 

/ اذا طلبت احدى المحاكم الفصل فً شرعٌة نص فً قانون او  4المادة 

بعدم ن احد الخصوم قرار تشرٌعً او نظام او تعلٌمات او امر بناء على رفع م

الشرعٌة فٌكلف الخصم بتقدٌم هذا الدفع وبعد استٌفاء الرسم عنها تبت فً قبول 

الدعوى فاذا قبلتها ترسلها مع المستندات الى المحكمة االتحادٌة العلٌا للبت فً 

الدفع بعدم الشرعٌة وتتخذ قرارا بأستخار الدعوى االصلٌة . اما اذا رفضت الدفع 

 الرفض قابال للطعن امام المحكمة االتحادٌة العلٌا . فٌكون قرارها ب

/ اذا طلبت الجهات الرسمٌة بمناسبة منازعة قائمة بٌنها وبٌن  5المادة 

الجهة اخرى للفصل فً شرعٌة نص فً قانون او قرار تشرٌعً او نظام او 

تعلٌمات او امر فترسل الطلب بدعوى الى المحكمة االتحادٌة العلٌا معلال مع 

غٌر المرتبطة  اسانٌده وذلك بكتاب بتوقٌع الوزٌر المختصر او رئٌس الجهة

 بالوزارة 

/ اذا كان طلب المدع الفصل فً شرعٌة نص فً قانون او قرار  6المادة 

تشرٌعً او نظام او تعلٌمات او امر فٌقوم الطلب بدعوى مستوفٌة للشروط 

( من قانون المرافعات المدنٌة  47،  46،  45،  44المنصوص علٌها فً المواد ) 

حام ذي صالحٌة مطلقة وان تتوفر فً الدعوى وٌلزم ان تقدم الدعوى بوساطة م

الشروط االتٌة : 
(1)

 

اوالً : ان ٌكون للمدعً فً موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة 

 ومؤثرة فً مركزه القانونً او المالً او االجتماعً ، 

                                                           
الحمدي ابو زٌد ، القضاء الدستوري شرعا و وضعا ، دار النهضة العربٌة ، بال ٌنظر د. محمد عبد  (1)

 .  446سنة نشر ، القاهرة ، ص
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ثانٌاً : ان ٌقدم المدعً الدلٌل على ان ضررا واقعا قد تحقق به من 

 جراء التشرٌع المطلوب الغاؤه . 

ثالثاً : ان ٌكون الضرر مباشرا ومستقال بعناصره وٌمكن ازالته اذا ما 

 صدر حكم بعدم شرعٌة التشرٌع المطلوب الغاؤه . 

 لمطلوب الغاؤه.بجانب من النص ا رابعاً : ان الٌكون المدعً قد استفاد

 خامساً : ان الٌكون الضرر نظرٌا او مستقبلٌا او مجهوال . 

سادساً : ان ٌكون النص المطلوب الغاؤه قد طبق على المدعً فعال 

 او ٌراد تطبٌقه فعال . 

من هذه النصوص ٌتضح ان االجراءات المتعلقة بتحرٌك الدعوى 

النظام العام بعدها شكال الدستورٌة امام المحكمة االتحادٌة العلٌا تعد من 

جوهرٌا فً التقاضً قصد به المشرع مصلحة عامة حتى ٌنتظم التداعً فً 

 المسائل الدستورٌة وفق االجراءات المرسومة لها . 

طبقا للنظام الداخلً للمحكمة فأن طرق مباشرة او تحرٌك الرقابة 

أتً من جهات على دستورٌة القوانٌن واالنظمة اما المحكمة االتحادٌة العلٌا ٌ

ثالث وهً : 
(1)

 

 الفرع االول االحالة من محكمة الدفوع : 

ٌبٌن النظام الداخلً للمحكمة االتحادٌة العلٌا ان بأمكان المحاكم على 

اختالف درجاتها تحرٌك الدعاوي الدستورٌة امام المحكمة االتحادٌة وٌكون 

الدعوى التً  تحرٌكها اما من تلقاء نفسها او بناء على طلب من احد اطراف

اما طلب تحرٌك الدعوى تنظر فٌها عند الدفع بعدم شرعٌة النص دستورٌا 

( 3الدستورٌة امام المحكمة االتحادٌة العلٌا من تلقاء نفسها فقد نصت المادة )

                                                           
بقولها ) قرارات المحكمة  2115( من دستور جمهورٌة العراق لسنة 94هذا مانصت علٌه المادة ) (1)

 االتحادٌة العلٌا باتة وملزمة للسلطات كافة ( 
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من النظام الداخلً للمحكمة بقولها ) اذا طلبت احدى المحاكم من تلقاء نفسها 

ال الى المحكمة االتحادٌة العلٌا للبت اثناء نظرها دعوى فارسل الطلب معل

 فٌه وال ٌخضع هذا الطلب الى الرسم .

وعندما ٌجد قاضً الموضوع النص او قانون او قرار تشرٌعً 

ٌرتبط بتلك دعوى مخالف للدستور فٌقدم طلبا معلال االسباب واالسانٌد التً 

 ادت للطعن بعدم دستورٌة النص وعلى المحكمة المحلٌة ان تقرر بعدم

من عدم نص المادة ارسالها للطلب استئخار الدعوى االصلٌة وعلى الرغم 

 – 83( من النظام الداخلً بصورة صرٌحة واستنادا الى نص المادة ) 3)

والذي ٌنص ) اذا  1969لسنة  83اوال ( من قانون المرافعات المدنٌة رقم 

ف رأت المحكمة ان الحكم ٌتوقف على الفصل فً موضوع اخر قررت اٌقا

 المرافعة واعتبارا الدعوى متأخرة حتى ٌتم الفصل ذلك الموضوع . 

وٌعد قرار استئخار الدعوى المنظورة امام محكمة الموضوع لحٌن 

البت بالدعوى الدستورٌة من قبل المحكمة االتحادٌة قرار فً غاٌة االهمٌة 

الن نتٌجة الحكم النهائً فً الدعوى االصلٌة سٌتبع نتٌجة قرار المحكمة 

االتحادٌة االلزامٌة للسلطات كافة وعدم خضوعه الي طرٌق من طرق 

طعن . ال
(1)

 

( من 3ومن تطبٌقات المحكمة االتحادٌة العلٌا بخصوص المادة )

النظام الداخلً للمحكمة طلب محكمة بداءة الكرادة بمدى دستورٌة نص 

 1981( لسنة  12( من قانون االستمالك رقم )  38( و )  37المادتٌن ) 

 / ثانٌا ( من الدستور 23كونها رأت انهما ٌتعارضان حكم المادة ) 

معللة طلبها ان حكم المادتٌن ٌتٌح االستمالك  2115جمهورٌة العراق لسنة 

بتعوٌض غٌر عادل بٌنما اشترط الدستور االستمالك بتعوٌض عادل حٌث 

نص على عدم جواز نزع الملكٌة اال الغراض المنفعة العامة مقابل تعوٌض 

ن عادل ومما جاء فً حكمها ) وضع الطلب موضع التدقٌق والمداولة م
                                                           

، مشار للقرار فً مجلة  26/5/2119الصادر فً  2118، اتحادٌة ،  31رقمٌنظر قرار المحكمة  (1)
 .  123-122،ص2119حموربً ، جمعٌة القضاء العراقً ، العدد الثانً ،
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من من  38،  37المحكمة االتحادٌة العلٌا وتوصلت الى ان حكم المادتٌن 

 .  1981لسنة  12قانون االستمالك رقم 

/ ثانٌا من دستور جمهورٌة 23وان ال ٌتعارض مع حكم المادة 

العراق وتشكٌالت تطبٌقا سلٌما له ذلك ان التعوٌض العادل الذي قصده 

ع او منفعة القسم المتبقى من العقار النص الدستوري قد تحقق فً تحسن موق

وزٌادة لقٌمته بسبب االستمالك وكذلك الحال عند دفع المستملك منه ماٌكمل 

قٌمة ربع المساحة العمومٌة للعقار وذلك ٌمثل الزٌادة التً حصلت قً قٌمة 

او فً منفعة الجزء غٌر مستملك وهذه الزٌادة فً القٌمة او فً المنفعة هً 

للمستملك منه الذي قصده النص الدستوري المشار الٌه ،  التعوٌض العادل

واال نكون امام حالة اثراء غٌر مشروع بجانب المستملك على حساب الجهة 

المستملكة . 
(1)

 

 الفرع الثانً : الدفع من االفراد 

( لسنة  1( من النظام الداخلً للمحكمة االتحادٌة العلٌا رقم )  4تنص المادة ) 

على انه ) اذا طلبت احدى المحاكم الفصل فً شرعٌة نص فً قانون او  2115

رفع من احد الخصوم بعدم قرار تشرٌعً او نظام او تعلٌمات او امر بناء على 

دم استٌفاء الرسم عنها تبت فً شرعٌة فٌكلف الخصم بتقدٌم هذا الدفع بدعوى وبع

قبول الدعوى فاذا قبلتها ترسلها مع المستندات الى المحكمة االتحادٌة العلٌا للبت فً 

دفع بعدم الشرعٌة وتتخذ قرار بأستخار الدعوى االصلٌة للنتٌجة ، اما اذا رفضت 

ح من الدفع فٌكون قرارها بالرفض قابال للطعن امام المحكمة االتحادٌة العلٌا فٌتض

النص ان هناك دعوى مقامة امام المحكمة ونتٌجة الشكوك التً تثار لدى احد 

اطراف الدعوى مدعى او مدعً علٌه بعدم دستورٌة النص المراعً تطبٌقه على 

حٌنذاك تعرض على القاضً او المحكمة وفً حالة القناعة بجدٌة الدفع ٌكلف النزاع 

                                                           
ر القضاء الدستوري فً رقابة د. اشرف اللمساوي ، الشرٌعة الدستورٌة فً التشرٌعات ودو (1)

 .  81، ص 2117، القاهرة ،  1عٌة ، المركز القومً لإلصدارات القانونٌة ، طورالمش
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وفٌة لشروطها القانونٌة ومن ثم ٌقوم الخصم بتقدٌم هذا الدفع فً صورة دعوى مست

القاضً او المحكمة بأرسال هذه الدعوى مع مستنداتها الى المحكمة لغرض الفصل 

فً هذا الطعن وفً هذه الغرض ٌتم استئخار الدعوى االصلٌة لحٌن اصدار 

المحكمة االتحادٌة قرارها الفاصل بهذا الطعن اي ان من له الحق فً رفع الدفع فً 

ض هو المواطن ) المدعً ( فٌما تمثل الهبة التً ٌرفع لها الطعن فً هذا الغر

القاضً او المحكمة الموضوع اما ) المدعً علٌه ( فهو نص القانون غٌر 

دستوري.
 (1)

 

 وعلٌه تمثل شروط اقامة الدعوى فً هذا الغرض : 

 الشرط االول : وجود دعوى منظورة امام القضاء .

 من احد اطراف الدعوى الى قاضً الموضوع .الشرط الثانً : تقدٌم دفع 

الشرط الثالث : تقدٌم دعوى مستقلة عن دعوى االصلٌة ومستوفٌة لشروطها 

 القانونٌة ودرف رسم عنها الى قاضً الموضوع 

الشرط الرابع : اقناع قاضً الموضوع او المحكمة بجدٌة الطعن ، اذ ٌتمتع 

دفع من القاضً ٌجوز الطعن بهذا حالة الرفض الالقاضً بسلطة تقدٌرٌة ، و فً 

 القرار امام المحكمة االتحادٌة العلٌا .

الشرط الخامس اضاف اخرون وجوب ان تقدم الدعوى بواسطة محام ذو 

صالحٌة مطلقة .
(2)

 

ومما ٌؤاخذ على هذه االسلوب من الدفع الفرعً ان النظام الداخلً للمحكمة 

الموضوع ان ترفض الطعن امامها على  االتحادٌة لم ٌحدد المدة التً بأمكان محكمة

الرغم من ان المشروع اجاز الطعن مجددا بدعوى مستقلة امام المحكمة االتحادٌة 

 وهو قصور ٌنبغً تداركه . 

                                                           
، الجزء الثالث ،  2، ط 1969لسنة  83عبد الرحمن عالم ، شرح قانون المرفعات المدنٌة رقم  (1)

 .  315 – 314،ص 2118المكتبة القانونٌة ، بغداد ،
نٌن االساسٌة / مجلة الحقوق كلٌة القانون ، د. احمد فاضل حسن ، الرقابة الدستورٌة على القوا (2)

 .  121 – 121( ص  7 – 6العددٌن ، ) 64، لسنة  2جامعة المستنصرٌة ، المجلد 
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/اتحادٌة 31ومن تطبٌقات المحكمة االتحادٌة العلٌا بهذا الشأن قرارها المرقم 

مجلس قٌادة  والمتضمن عدم دستورٌة قرار 26/5/2119الصادر فً  2118/

/ ثانٌا ( من  23لمخالفته الحكام المادة )  1989لسنة  811الثورة ) المنحل ( رقم 

 الدستور . 

 الفرع الثالث : الدعوى الدستورٌة ) الدعوى االصلٌة ( من احد الجهات الرسمٌة 

( لسنة  1( من النظام الداخلً للمحكمة االتحادٌة رقم )  5تنص المادة ) 

اذا طلبت احدى الجهات الرسمٌة بمناسبة منازعة قائمة بٌنها  على انه ) 2115

وبٌن جهة اخرى الفصل فً شرعٌة نص فً قانون او قرار تشرٌعً او نظام او 

تعلٌمات او امر وترسل الطلب بدعوى الى المحكمة االتحادٌة معلال مع اسانٌده 

 وزارة .وذلك بكتاب بتوقٌع الوزٌر المختص او رئٌس الجهة غٌر المتربطة ب

فٌنضج ان فً هذا الغرض ال توجد دعوى منظورة امام القضاء ولكن ٌوجد 

نزاع بٌن جهتٌن االولى جهة رسمٌة ) حكومٌة ( والثانٌة جهة حكومٌة او غٌر 

حكومٌة ونتٌجة الشكوك التً تشار حول دستورٌة قانون معٌن فقد اجاز النص 

ٌتوجب رفع الدعوى مباشرة امام الطعن المباشر امام المحكمة االتحادٌة ٌومٌن ثم 

 المحكمة االتحادٌة العلٌا . 

اي ان من له الحق فً رفع الدفع فً هذا الغرض هو الجهة الرسمٌة 

)المدعً ( فٌما ٌتمثل الجهة التً ٌرفع الطعن فً المحكمة االتحادٌة العلٌا اما 

على ما  )المدعً علٌه ( فهو نص القانون غٌر الدستوري ) المدعً به ( وتأسٌسا

تقدم ٌتوجب توافر العدٌد من الشروط فً الدعوى الدستورٌة وٌتمثل فً االتً :
(1)

 

 الشرط االول : وجود منازعة حقٌقٌة بٌن جهات الرسمٌة .

                                                           
مكً ناجً ، المحكمة االتحادٌة فً العراق ، دراسة تطبٌقٌة فً اختصاص المحكمة والرقابة التً  (1)

 .  114، ص 2117لضٌاء ، النجف ،تمارسها معززة باالحكام القرارات الطبعة اولى ، دار ا
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الشرط الثانً : تقدٌم دعوى ٌشترط فٌها ان تكون مستوفٌة للشروط القانونٌة 

ن ترسل بكتابة موقع من بأستثناء رفع الرسم عنها وان تكون مسببه ) معللة ( وا

 او رئٌس الجهة غٌر مرتبطة بوزارة حصرا . الوزٌر 

الشرط الثالث : اضاف اخرون وجوب ان تقدم الدعوى اما من محامً ذو 

صالحٌة مطلقة او من ممثل القانونً للجهة الرسمٌة على ان ال تقل درجة الوظٌفة 

عن مدٌر عام 
(1)

 

 الفرع الرابع : الدعوى الدستورٌة من احد االشخاص الطبٌعٌة او المعنوٌة 

 2115( لسنة  1( من النظام الداخلً للمحكمة االتحادٌة رقم )  6تنص المادة ) 

على انه ) اذا طلب مدع الفصل فً شرعٌة نص فً قانون او قرار تشرٌعً او 

ة الشروط المنصوص علٌها فً نظام او تعلٌمات او امر فٌقدم الطلب بدعوى مستوفٌ

( من قانون المرافعات المدنٌة وٌلزم ان تقدم  47،  46،  45،  44المواد ) 

ن تتوفر فً دعوى الشروط االتٌة :الدعوى بواسطة محام ذي صالحٌة مطلقة وا
(2)

 

اوال : ان تكون للمدعً فً موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة فً 

 الً او االجتماعً . مركزه القانونً او الم

ثانٌا : ان ٌقدم المدعً الدلٌل على ان ضرارا واقعٌا قد لحق من جراء التشرٌع 

 المطلوب الغاؤه . 

ثالثا : ان ٌكون الضرر مباشرا ومستقال بعناصره وٌتمكن ازالته اذا ما صدر حكم 

 بعدم شرعٌة التشرٌع المطلوب الغاؤه . 

 او مستقبلٌا او مجهوال رابعا : ان ال ٌكون الضرر نظرٌا 

 خامسا : ان الٌكون المدعً قد استفاد بجانب من النص المطلوب الغاؤه . 
                                                           

ان  2/7/2117الصادر فً  2117، اتحادٌة ، 3جاء فً قرار المحكمة االتحادٌة العلٌا المرقم  (1)
التً ٌجب توافرها فً المدعً عند اقامته الدعوى غٌر متوفرة الن قرار مجلس  شرط المصحلة

 الشورى الدولة الذي المدعً بعد رأٌا استشارٌا غٌر ملزم للمحكمة لذل قررت رد الدعوى . 
 .  22/7/2118صادر فً  2118، اتحادٌة ، 17قرار المحكمة االتحادٌة العلٌا المرقم  (2)
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مدعً فعال او ٌراد تطبٌقه سادسا : ان ٌكون النص المطلوب الغاؤه قد طبق على ال

 علٌه .

فٌتضح انه فً هذا الفرض ٌجوز للفرد ان ٌرفع دعوى دستورٌة امام  

 دون اشتراط ان تكون هناك دعوى منظورة امام القضاء . المحكمة االتحادٌة العلٌا

ومن ثم تتمثل الٌة اتصال المحكمة االتحادٌة العلٌا بالدعوى فً اقامة الدعوى 

االصلٌة المباشرة من المواطن امام المحكمة االتحادٌة وٌطلب فٌها الحكم بعدم 

 دستورٌة تص قانونً . 

الفرض هو المواطن ) المدعً ( فٌما  اي : ان من له الحق فً رفع الدفع فً هذا

ٌتمثل الجهة التً ٌرفع لها الطعن فً المحكمة االتحادٌة ، اما ) المدعً علٌه ( فهو 

نص القانون غٌر الدستوري ) المدعى به ( وهناك العدٌد من الشروط مجتمعة 

كاالتً : 
(1)

 

الشرط االول : ان تكون للمدعً فً موضوع الدعوى مصلحة حالة 

ة ومؤثرة فً مركزه القانونً او المالً او االجتماعً . ومباشر
 

: ان ٌقدم المدعً الدلٌل على ان ضررا واقعا قد لحق به من الشرط الثانً 

 جراء التشرٌع المطلوب الغاؤه . 

الشرط الثالث : ان ٌكون الضرر مباشرا ومستقال بعناصره وٌمكن ازالته اذا 

 لوب الغاؤه . ما صدر حكم بعدم شرعٌته التشرٌع المط

 

 

                                                           
د. محمد رفعت عبد الوهاب ، رقابة دستورٌة القوانٌن والمجلس الدستوري فً البنك ، دار الجامعٌة  (1)

  .  138- 129، ص 2111للطباعة والنشر ، بٌروت ، 
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الشرط الرابع : ان ٌكون الضرر نظرٌا او مستقبلٌا او مجهوال . 
(1)

 

 الشرط الخامس : ان ال ٌكون المدعً قد استفاد بجانً من النص المطلوب الغاؤه . 

الشرط السادس : ان ٌكون النص المطلوب الغاؤه قد طبق على المدعً فعال او ٌراد 

تطبٌقه علٌه . 
(2)

 

الشرط التاسع : اضاف اخرون وجوب تحدٌد النص التشرٌعً المعول فً دستورٌته 

والنص الدستوري المدعً بمخالفته وقد اكدت المحكمة االتحادٌة العلٌا هذا الشرط 

 .  2/7/2117الصادر فً  2117/اتحادٌة /4فً قرارها المرقم 

او العدٌد من نلخص مما قدم الى ان المشروع العراقً استلزم توافر الشروط 

البٌانات فً الدعوى الدستورٌة االصلٌة والفرعٌة ) الدفع الفرعً ( فمن هذه 

ومنها ما  البٌانات ما هو عام ٌتعلق بشروط تتعلق بالطاعن ودفع الرسوم وغٌرها .

 هو بٌانات خاصة بالنص غٌر دستوري .

  

 مطلب ثانً :

 موضوع الدعوى الدستورٌة . 

تورٌة امرٌن ٌمثالن طرفً المعادلة فً دعوى نعنى بموضوع الدعوى الدس

 الدستورٌة .

االمر االول : ما الذي ٌخضع لرقابة المحكمة االتحادٌة اي التشرٌعات 

 تخضع لرقابة المحكمة . 

االمر الثانً : ما هو المرجع الذي ترجع الٌه المحكمة االتحادٌة العلٌا لكً 

 لعكس نص غٌر دستوري ؟ تقرر ان نصا معٌنا هو نصا دستوري او هو على ا

                                                           
 2/7/2117، الصادر   2117/اتحادٌة / 26ٌنظر قرار المحكمة  (1)
 24/8/2116الصدر  2116/ اتحادٌة  11ٌنظر قرار المحكمة المرقم  (2)
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نجد  2115( من دستور جمهورٌة العراق لعام 93من استقراء نص المادة )

ان موضوع الرقابة ٌنحصر فً القوانٌن الصادرة من السلطة التشرٌعٌة الممثلة فً 

وامر الصادرة من سلطة مجلس النواب ) التشرٌعات االصلٌة ( ومن ضمنها اال

 لتً قوة القانون االئتالف المنحلة والقرارات ا
(1)

) قرارات مجلس قٌادة الثورة   

المنحلة ( ، كما ٌنصرف الى االنظمة الصادرة من السلطة التنفٌذٌة الممثلة بمجلس 

 الوزراء ) التشرٌعات الفرعٌة ( 

مع مالحظة ان نطاق هذه الرقابة ٌقتصر على القوانٌن واالنظمة النافذة 

ٌن واالنظمة الملغٌة صراحة او ضمنا كما سارٌة المفعول وال ٌتعدى الى القوان

ٌتعدى ممارسة الرقابة على دستورٌة القوانٌن الى نصوص التعلٌمات حول 

المشروع الدستوري قد اخذ بالمفهوم الضٌق لمعنى التشرٌع بقصره على القانون 

 والنظام فقط  . 

اما فٌما ٌتعلق بالشق الثانً المتعلق بالمرجع الى ترجع الٌه المحكمة 

ما ٌعد غٌر دستوري فٌشمل فً نصوص االتحادٌة ل رض االقرار بأن قانون 

دستور جمهورٌة العراق ورحه ومبادئه االساسٌة . فال ٌجوز ان تنال المحكمة من 

ع الكامنة وراء النصوص السلطة التقدٌرٌة للمشرع الحد منها وال ان تقدر الدواف

القانونٌة التً اقرها و ال تحكم المحكمة اال بعدم الدستورٌة اال جزاء او المواد من 

القانون المخالفة للدستور اال اذا كان بقٌة المواد مرتبط بها . 
(2)

 

ولقد استقر القضاء الدستوري على ان مناط اختصاصه ان ٌكون الطعن مبنً على 

مخالفة للدستور ال مجر مخالفة للقانون حٌث القضاء عٌب دستوري اي وجود 

الدستوري ٌوصف بانه قضاء مشروعٌة دستورٌة ولٌس قضاء مالءمة كون الرقابة 

 على دستورٌة ال تمتد الى مالءمة التشرٌع وبواعث اصداره . 

                                                           
محمد ابراهٌم دروٌش ، القانون الدستوري والرقابة الدستورٌة ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،  (1)

 .  38، ص 2119الطبعة الثانٌة ، 
    .comwww.tashreaat.  د. ٌحٌى الجمٌل ، قضاء دستوري منشور على الموقع االلكترونً  (2)

 

http://www.tashreaat/
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 المطلب الثالث :

 : العٌوب الدستورٌة

ممارسة اختصاصها بالرقابة  القاعدة العامة هً ان اختصاص المحكمة االتحادٌة فً

، فهو ٌشمل الطعون الدستورٌة على دستورٌة القوانٌن ٌعد اختصاصها عاما 

( التً ترد على القوانٌن واالنظمة اذ ٌنصرف مفهوم الطعون )الشكلٌة والموضوعٌة

واالجراءات  لألوضاعالشكلٌة التً تلك الطعون التً تقوم على مخالفة شكلٌه 

بشأن اقتراح القوانٌن واالنظمة واقرارها فٌما تنصرف الطعون المقررة فً الدستور 

 الموضوعٌة الى مخالفة احكام الدستور . 

علٌه ٌمكن تحدٌد العٌوب الشكلٌة التً تلحق القانون او النظام فً مخالفة 

قواعد االختصاص فً اصدار التشرٌع ومخالفة قواعد الشكل واالجراءات اتباعها 

لموضوعٌة فتشمل فً انتهاك المشروع للقٌود الموضوعٌة فً سنة ، اما العٌوب ا

التً ٌفرضها الدستور ، وعٌب المحل او االنحراف فً استعمال سلطته التشرٌعٌة 

بتنكبه للمصلحة العامة وعٌب الغاٌة 
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

بهجت ٌونس ، المحكمة االتحادٌة العلٌا واختصاصها بالرقابة على دستورٌة القوانٌن ،  د. مها (1)
 .  56وهامش ص 25ص 2118بٌت الحكمة ، بغداد ، 
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 الفرع االول

 : العٌوب الشكلٌة 

 عٌب وهما عدم االختصاص الدستوري وعٌب الشكل وكاالتً : وتشمل على 

 عٌب عدم االختصاص الدستوري :  -اوال :

 ٌشمل هذا العٌب على العدٌد من الصور : 

عدم االختصاص العضوي : وٌتحقق هذا العٌب فً حالة صدور القانون او  (1

 النظام من السلطة التً لم ٌمنحها الدستور اختصاصا تشرٌعٌا . 

عدم االختصاص الموضوعً : وٌتحقق هذا العٌب فً حالة خروج المشوع  (2

 عن نطاق الموضوع الذي حدده الدستور . 

عٌب االختصاص الزمنً وٌتحقق هذا العٌب فً حالة اصدار القانون او  (3

 النظام فً وقت لم ٌكن فٌه للسطلة المختصة الحق فً تشرٌعها . 

عٌب فً حالة اصدار المشرع عٌب االختصاص المكانً وٌتحقق فً هذا ال (4

 القانون فً غٌر المكان الرسمً الواجب انعقاده فٌه والذي حدده الدستور . 

ثانٌا : عٌب الشكل ٌقصد به اصدار القانون او النظام على الخالف االجراءات التً 

اوجبها الدستور ، ٌستوي ذلك فً مرحلة اقتراح مشروع القانون او اقراره او 

 اصداره . 

ستقر قضاء المحكمة االتحادٌة العلٌا على الغاء القوانٌن لمخالفتها قواعد وقد ا

الشكل واالجراءات وذلك فً حالة عدم تقدٌم مشروع القانون من قبل مجلس 

الوزراء كما فً حالة اقتراح مشروع القانون من احدى مجالس النواب فسبب الغاء 

تبنى مبدأ الفصل  2115م فً الفرض المذكور هو ان دستور جمهورٌة العراق لعا

بٌن السلطات وقد اختص مجلس الوزراء بتقدٌم مشروعات القوانٌن ، ومن ثم فأن 

قٌام سلطة اخرى بتقدٌم مشروع القانون ٌعد مخالفة دستورٌة . 
(1)

 

                                                           
د. محمد رفعت عبد الوهاب ، الرقابة دستورٌة القوانٌن والمجلس الدستوري فً لبنان ، الدار  (1)

 .  138 – 129، ص 2111الجامعٌة للطباعة والنشر ، بٌروت ، 
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مشروع ل : هل ان عدم عرض تقدم ٌثار بهذا الصدد تساؤ وبناءا على ما 

ة بوصفه الجهة المناط بها تدقٌق مشارٌع القانون او النظام على مجلس شورى الدول

 القوانٌن ٌعد عٌبا شكلٌا ٌستوجب الغاء القانون قبل المحكمة االتحادٌة العلٌا ؟ 

( 65( من قانون مجلس شورى الدولة رقم )5( ، )4ومن استقراء المادتٌن )

فأنه ٌتضح ان مشروع القانون ٌتوجب ارساله الى مجلس شورى  1979لسنة 

تدقٌقه من اجل ضمان وحدة التشرٌع ، لذا فأنه ٌتراءى لنا الول وهلة  الدولة لغرض

ان عدم عرض المشروع على مجلس شورى ٌتوجب معه مخالفة صرٌحة للقانون ، 

دستورٌة القانون الذي لم ٌعرض ومن ثم ٌتوجب على المحكمة االتحادٌة بعدم 

ئٌة للمحكمة لم مشروعه على المجلس وعلى الرغم من ذلك اال ان السوابق القضا

تشر الى تبنً المحكمة مثل هذا االتجاه ، من قم فأن المحكمة االتحادٌة العلٌا غٌر 

ملزمة بالحكم بعدم دستورٌة مشروع القانون الذي ٌعرض على مجلس شورى 

الدولة لعدم وجود مخالفة للدستور العراقً بهذا الشأن فالرقابة التً تمارس المحكمة 

لى دستورٌة القوانٌن . االتحادٌة هً رقابة ع
(1) 

اي : ان القاعدة العامة هً ان عدم عرض التشرٌع على مجلس شورى الدولة ال 

 ٌعد سببا شكلٌا اللغاء القانون . 

 

 

 

 

                                                           

قرٌب من هذا الرأي هو ما استقر علٌه الفقه المصري حٌث ان عدم مراجعة صٌاغة القانون او ( 1)
الالئحة بمعرفة قسم التشرٌع بمجلس شورى الدولة ال ٌعد سببا شكلٌا او عٌبا دستورٌا الننا نكون امام 

ٌناٌر  3فً حكمها الصادر  قانون اخر وقد استقر قضاء المحكمة الدستورٌة العلٌا على هذا الرأي
للمزٌد من التفصٌالت ٌنظر د. محمد صالح عبد البدٌع ، قضاء الدستورٌة فً مصر القضاء  1987

 .  288 – 287، ص 2112الدستوري كلٌه الحقوق ، جامعة الزقازٌق 
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 الفرع الثانً :

 عٌوب موضوعٌة : 

وهً تشمل على عٌبٌن : وهما عٌب المحل ، عٌب االنحراف فً استعمال السلطة 

 التشرٌعٌة وهً كاالتً : 

اوال : عٌب المحل : ٌقصد بالمحل هو موضوع القانون او مضمون نصوصه 

فً محله لنصوص من نصوص الدستور التً ترسم وٌقصد به مخالفة التشرٌع 

للمرع سلطة محدودة او مقٌدة وله صور متعددة ومن امثلة ذلك فً حالة قٌام 

ماء المذهبً ، ذال المشرع عند اصدار التشرٌع بالتمٌٌز بٌن االفراد على اساس االنت

ف مبدأ المساوة او تطبٌق نص عقابً على متهم بأثر ـع ٌخالـل التشرٌـفأن مح

رجعً 
(1)

 

ثانٌا : عٌب االنحراف فً استعمال السلطة ٌتعلق هذا العٌب بالغاٌة او  

 االسباب الموجبة للتشرٌع وٌتمثل فً ثالث صور : 

 تحقٌق مصلحة غٌر المصلحة العامة ) تحقٌق مصلحة خاصة (  (1

تحقٌق غٌر الغاٌة المحددة التً استخدمها المشرع الدستوري من اٌراد نص  (2

 هداف ( معٌن ) تجاوز قاعدة تخصٌص اال

تنظٌم البرلمان للحقوق او الحرٌات العامة ، فبدال من تنظٌم هذه الحرٌات  (3

هذه الحقوق او الحرٌات او االنتقاص بقانون ٌقوم المشرع بأهدار جوهر 

منها او ٌجعل التمتع بها امرا شاقا : 
(2) 

القاعدة العامة التً ٌسٌر علٌها القضاء الدستوري هً وجوبة قٌام القاضً 

الدستوري بالتحقٌق من ان التشرٌع ال ٌخالف احد القٌود واالحكام الموضوعٌة 

ند تنظٌم الحقوق والحرٌات المنصوص علٌها فً دستور ، كون سلطة التشرٌع ع

                                                           
 .  152 – 143د. محمد رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص (1)
  . 164 – 153د. محمد رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص (2)
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ٌتمٌز بأنها تقدٌرٌة مالم ٌقٌدها المشرع ، ومن ثم فال تمتد الرقابة على دستورٌة 

  . القوانٌن الى مالئمة اصدارها

وعلٌه تتنوع الضوابط الموضوعٌة التً ٌتوجب على مجلس النواب او 

نص القانونً مجلس الوزراء مراعاتها عند اصدار القانون او النظام ، واال كان ال

غٌر دستوري ومن امثلتها مبدأ سٌادة القانون 
(2)

ومبدأ التداول السلمً للسلطة  
(3) 

سمو الدستور  ومبدأ
(4)

ومبدأ المساوة بٌن المواطنٌن  
(5) 

، ومبدأ تكافؤ الغرض بٌن 

المواطنٌن ، ومبدأ تحصٌن االعمال والقرارات من رقابة القضاء ، ومبدأ استقالل 

 وشرعٌة الجرائم والعقوباتالقضاء ، 
(6)

 وغٌرها  .  

وقد تسنى للمحكمة االتحادٌة العلٌا ان قررت الحكم بعدم دستورٌة العدٌد من 

/اتحادٌة 15القوانٌن المتعلقة بالعٌوب الموضوعٌة ومن تطبٌقاتها قرارها المرقم 

/ثانٌا من قانون 15والذي تضمن الغاء المادة  26/4/2117الصادر فً  2116

/ اوال من  49لتعارضها مع احكام المادة  2115( لسنة 16نتخابات رقم )اال

الدستور حٌث ان الدستور ، اعتمد معٌار عدد الناخبٌن للمسجٌن فً سجالت كل 

 محافظة . 

الصادر  2117/اتحادٌة /4كما جاء فً قرار المحكمة االتحادٌة العلٌا المرقم 

( من قانون 11ا( من المادة )عدم دستورٌة نص الفقرة )رابع 29/5/2117فً 

انضباط موظفً الدولة المتضمن عدم امكانٌة الطعن فً عقوبتً لفت النظر 

تحصٌن ( من الدستور العراقً التً حظرت 111واالنذار لتعارضهما مع احكام )

القرارات االدارٌة من الطعن وذلك على خلفٌة طعن احد الموظفٌن الذي وجه وزٌر 

 بعدم دستورٌة المادة المذكورة .  الزراعة عقوبة االنذار

                                                           
 .  2115( من دستور جمهورٌة العراق لعام 16ٌنظر المادة ) (2)
  2115( من دستور جمهورٌة العراق لعام 111ٌنظر المادة ) (3)
 . 2115( من دستور جمهورٌة العراق لعام  13ٌنظر المادة )  (4)
 . 2115دستور جمهورٌة العراق لعام ( من 14ٌنظر المادة ) (5)
 . 2115( من دستور جمهورٌة العراق لعام  19ٌنظر المادة )  (6)
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 الخاتمة : 

ػمة ٘زٖ اٌذساسح اٌّخرظشج ٌّٛضٛع ٠ر١ّض تأ١ّ٘رٗ ذفٛق ِا ورة ت١ٓ 

دف١رٙا ، ٔظشا السذثاط اٌرفس١ش ترطث١ك اٌذسرٛس ٚاالٌرضاَ تٗ وٛٔٗ لذ ٠ٕطٛٞ ػٍٝ 

ِحاٚالخ ِمظٛدج اٚ غ١ش ِمظٛدج ، ٌالٔحشاف تإٌظٛص اٌذسرٛس٠ح ، ٌزا ِا ٌٕا 

ٔٙا٠ح اٌّطاف سٜٛ اٌذػٛج اٌٝ ِض٠ذاً ِٓ اٌذساساخ ٚاالتحاز اٌّسرمث١ٍح ٌرىًّ فٟ 

إٌرائج ، ٚاٌٛطٛي اٌٝ حمائك فأْ اٌخٛع فٟ اٌثحس اٌّحىّح االذحاد٠ح ف١ٗ اٌىص١ش 

ِٓ اٌرفظ١الخ ٚاٌرٛط١اخ ٚذُ اٌٛطٛي اٌٝ ٔماط اٌضؼف ٚاٌمٛج ، فاْ ذشى١ً 

رؼذ٠الخ اٌذسرٛس٠ح اٌمادِح ، ف١جة اٌّحىّح االذحاد٠ح ٠ىْٛ ِحً ا٘رّاَ فٟ اٌ

اسرمالي اٌّحىّح ػٓ تالٟ اٌسٍطاخ ِٓ ٔاح١ح اٌرشى١ً ٠ٚجة اْ ٠ىْٛ اػضاء 

اٌّحىّح ج١ّؼُٙ ِرفشغْٛ ٌٍؼًّ فٟ اٌّحىّح ، ٚتخاطح سئ١س اٌّحىّح وْٛ ج١ّغ 

ػض٠ٛح اٌّحىّح اٚ سئاسرٙا ٠ؤدٞ اٌٝ ذحم١ك حاٌح ِٓ حاالخ اٌرٕحٟ اٚ سد اٌمضاء 

اششان اٌّؤسسح اٌمضائ١ح تألرشاح  اٌّث١ٕح فٟ لأْٛ اٌّشافؼاخ ، ٌزا ال ِٕاص ِٓ

اٌمضاج ، اٌز٠ٓ ٠جة اْ ٠رٕٛػٛا ػٍٝ ٚفك اٌرٕٛع فٟ اٌّجرّغ اٌؼشالٟ ، ٚاْ ال 

 ذرّىٓ اٌسٍطح اٌرٟ سرمشس٘ا اٌرؼذ٠الخ اٌذسرٛس٠ح سٛاء ذٕف١ز٠ح اَ ذشش٠ؼ١ح .

 

 

 

 

 

 

 التوصٌات : 
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٘ا اٌى١ف١ح اٌرٟ حذدضشٚسج ذشى١ً اٌّحىّح االذحاد٠ح اٌؼ١ٍا ػٍٝ ٚفك  (1

/ب( ٚاٌرٟ ذضّٕد خثشاء اٌفمٗ 92فٟ اٌّادج )  2005دسرٛس 

 االسالِٟ ٚفمٙاء اٌمأْٛ ضّٓ ذشى١ٍح اٌّحىّح . 

ضشٚسج سٓ لأْٛ اٌّحىّح االذحاد٠ح اٌؼ١ٍا اٌرضاِا تاٌذسرٛس ٌرالفٟ  (2

اٌصغشاخ اٌّرؼٍمح تإٌٛاحٟ االجشائ١ح ٌؼًّ اٌّحىّح ِٕٚا اْ ٠رضّٓ 

ٌرفس١ش اٌّمذَ اٌٝ اٌّحىّح ِٓ ذحذ٠ذ االسس اٌؼاِح الجشاءاخ طٍة ا

إٌض اٌذسرٛسٞ اٌّطٍٛب ذفس١شٖ ٚطاحة اٌحك فٟ ذمذ٠ّٗ ٚحججٗ 

 ٚو١ف ٠ٕٟٙ لشاس اٌّحىّح رٌه اٌخالف . 

ضشٚسج إٌض ػٍٝ ٔشش االحىاَ ٚاٌمشاساخ اٌظادسج ػٓ اٌّحىّح  (3

االذحاد٠ح اٌؼ١ٍا فٟ اٌّسائً ٚحثزا اْ ٠ىْٛ إٌض تاٌشىً االذٟ ) 

ٌمشاساخ اٌرٟ ذظذس٘ا اٌّحىّح ٠جة ٔشش٘ا فٟ اٌجش٠ذج االحىاَ ٚا

اٌشس١ّح ارا وأد ِرضّٕح ػذَ دسرٛس٠ح ٔض ذشش٠ؼٟ ٠ٚؼذ رٌه 

 إٌض الغ١ا ِٓ ذاس٠خ طذٚس اٌمشاس ( 

ذحذ٠ذٖ ِذج ص١ِٕح ٌٍجٙاخ اٌّخرظح إلصاٌح اٌّخاٌفاخ اٌذسرٛس٠ح اٚ  (4

تاْ ذظح١حٙا ارا لشسخ اٌّحىّح االذحاد٠ح ػٕذ فظٍٙا فٟ اٌذػٜٛ 

 ذشش٠ؼا اذحاد٠ا اٚ ال١ٍّا ِا جاء ِخاٌفا ٌٍذسرٛس االذحادٞ . 

ضشٚسج اٌؼًّ ػٍٝ سٓ لأْٛ اجشاءاخ اٌّساٌح سئ١س اٌجٙٛس٠ح  (5

ٚسئ١س اٌٛصساء ٌّا ٘ؤالء ِٓ ذأش١شاخ ػٍٝ ِطاٌغ اٌذٌٚح اٌؼ١ٍا فٟ 

 حاٌح اسذىاتُٙ جشائُ . 
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 اٌمشاْ اٌىش٠ُ .

 اٌىرة  اوال :

احساْ ح١ّذ اٌّفشجٟ ، ٔظش٠ح اٌذسرٛس٠ح ، ٚصاسج اٌرؼ١ٍُ اػاٌٟ ٚاٌثحس  (1

 .  1990اٌؼٍّٟ اٌؼشالٟ ، 

ُ ٚاٌثحس د. سػذ ٔاجٟ اٌجذٖ ، إٌظاَ اٌذسرٛسٞ فٟ اٌؼشاق ، ٚصاسج اٌرؼ١ٍ (2

 .  1990اٌؼٍّٟ ، اٌؼشاق 

خ د. ػٍٟ ٘ادٞ ػط١ح اٌٙالٌٟ ، ٔظش٠ح اٌؼاِح فٟ ذفس١ش اٌذسرٛس ٚاذجا٘ا (3

اٌّحىّح االذحاد٠ح اٌؼ١ٍا فٟ ذفس١ش اٌذسرٛس اٌؼشالٟ ، حمٛق اٌطثغ ِحفٛظح 

   2011ٌّىرثح اٌسٕٙٛسٞ ، ِىرثح ص٠ٓ اٌحمٛل١ح ٚاالدت١ح ، اٌطثؼح االٌٚٝ ٌسٕح 

د. ِظذق ػادي طاٌة ، اٌمضاء اٌذسرٛسٞ فٟ اٌؼشاق ، ِطثؼح ت١شٚخ ٌسٕح  (4

2015  . 

ق ، ِٛسٛػح اٌمٛا١ٔٓ اٌؼشال١ح ، اٌماضٟ ِذحد اٌّحّٛد ، اٌمضاء فٟ اٌؼشا (5

 .  2005اٌطثؼح االٌٚٝ 

اٌذورٛس ِحّذ اتشا١ُ٘ دس٠ٚش ، د.اتشا١ُ٘ ِحّذ دس٠ٚش ، اٌمأْٛ اٌذسرٛسٞ  (6

 .  2009اٌشلاتح اٌذسرٛسٞ ٚاسس إٌظاَ اٌذسرٛسٞ ، اٌطثؼح اٌصا١ٔح 

ِىٟ ٔاجٟ ، اٌّحىّح االذحاد٠ح اٌؼ١ٍا فٟ اٌؼشاق ، داس اٌض١اء ٌٍطثاػح  (7

 ظ١ُّ ، إٌجف االششف ، اٌطثؼح االٌٚٝ . ٚاٌر

ِحّذ سفؼد ػثذ اٌٛ٘اب ، اٌشلاتح اٌذسرٛس٠ح اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌّجٍس اٌذسرٛسٞ  (8

 .  2000فٟ ٌثٕاْ ، اٌذاس اٌجاِؼ١ح ٌٍطثاػح ٚإٌشش ، ت١شٚخ ، 

د. ِٙا تٙجد ٠ٛٔس ، اٌّحىّح االذحاد٠ح اٌؼ١ٍا ٚاخرظاطاذٙا تاٌشلاتح ػٍٝ  (9

 .  2008دسرٛس٠ح اٌمٛا١ٔٓ ، ت١د اٌحىّح ، تغذاد ، 

 د. ٠ح١ٝ ج١ًّ ، ، لضاء دسرٛسٞ ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىرشٟٚٔ  (10

www.tashreaat.com 
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 .  1925القانون االساسً لعام  (1

 .  2115دستور جمهورٌة العراق لعام  (2

 

 : القوانٌن :  ثالثا

 .  1979لسنة  48قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا المصرٌة رقم  (1

 المعدل .  1969لسنة  83قانون المرافعات المدنٌة رقم  (2

 المعدل .  1979لسنة  65قانون مجلس الشورى الدولة رقم  (3

 المعدل .  1979لسنة  117بات رقم قانون االث (4

 

 : البحوث والدراسات والمقاالت المنشورة فً الصحف والمجالت :  رابعا

  د. اكرم عبد الرزاق المشهدانً ، استقاللٌة القضاء ضمانة الحقوق ، مقالة

 .  8/11/2114فً  1962منشورة فً صحٌفة الزمان ، العدد 

 نظرٌات فً موضوع الرقابة القضائٌة على  سعد عبد الجبار العلوش ،

دستورٌة القوانٌن فً العراق ومستقبلها فً حماٌة الحقوق والحرٌات العامة ، 

 14العدد  8بحث منشور فً مجلة كلٌة الحقوق ، جامعة النهرٌن ، المجلد 

 . 2115اٌلول 

 

 االنظمة والتعلٌمات واالوامر . خامسا : 

 .  2115لسنة  31علٌا رقم قانون المحكمة االتحادٌة ال (1

 .  2115لسنة  1النظام الداخلً للمحكمة االتحادٌة العلٌا رقم  (2

 


