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هِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
 بِسْمِ اللَّ

آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ 
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ  لَيَسْتَخْلَِفنَّهُم فِي اْلَْرْضِ 

ذِي ارْتَضَى لَهُمْ  لَهُمْ دِينَهُمُ 
دِ خَوْفِهِمْ أَمْنًاالَّ

 وَلَيُبَدِّلَنَُّهم مِّن بَعْ

 بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ 
ونَنِي َلَ يُشْرِكُونَ

لَئِكَ  يَعْبُدُ
هُمُ  فَأُوْ

 الْفَاسِقُونَ 
 صَدَقَ اهلل العَظيم

 55النور : 
  



 ب
 

 االهداء

اىل منااا ال ام واااا  االمااا ني االاااا اي ااا  االمااا  امااا    واااا 

ايت ومااااا  س اىل خلاااااعد اسواااااا ا  ااااا  اخلااااا من  االمااااا  

 خلعدن  حممد ) صوى اهلل  وعه  خلوا  اصح به ا    ( 

اىل اماااا نري نناااا  هل بناااا ا ا اااا    االماااا  اىل اماااا نري   اااا  

نظاااها با بااا  ذعااا ح هااا ا ام حاااص م ااا   ام واااا   صااادنري   

 مت    . امطهنا االا

اىل ماااري خلااا ى   عااا ى ان اااا ب مها اااي  ا نااا ء اىل اماااا   

مل ن خااااايف داااااط ي  ا ااااا  مطهناااااا امن ااااا   اىل  اماااااد  

  ع..اال

اىل ماااري  ااا با عاااه  ي  ه  ااا   نوبااا  بااا  هاها اااا ا   

اىل اخااااا      اخااااا ا    مااااار اال عااااا ء مااااانبا  ا اااااا 

 االم اح . 

 

 



 ج
 

 الشكر و الثناء

يطيب لي بعد هذه الرحلة الميمونة أن أُقَّدم الشكر و االمتنان لمن  انانوا لني     

 عوناً في بحثي هذا . 

ي انان ذ، النلالسنتا  احمند فا نس ح ني  اتقدم بالشكر و الثنناء و االعتنزا      

هللا عني خينراً ، وعن  يمين   هحا ر في اسَّ صفحة م  صفحات البحث ، فجزا

خينر ُمعني  فني تحلتني من  بحثني لهنذا  فقد اان،  م يد العونالطلبة الذي  مدَّ له

 العام . 

ق م ، فقد انان أسنتا اً فا نالً وأبناً الاما أُقدم الشكر و العرفان لل يد تئيس     

 عطوفاً علينا فجزاه هللا عنّا خيراً . 

وأُقنندم رننكري وعرفنناني لعننائلتي الكريمننة التيمننة التنني ت لننني بننالعط  و     

 رعاية واذلك اخوتي الذي  اعانوني في طباعة البحث . الحنان و ال

ق م الذي  الواليفوتني أن أقدم ركري وثنائي وعرفاني لجمي  اساتذتي في     

افادوني برآي أو مشوتة أو ملحوظة ويزا هللا الجمين  عن  ل نة القنرآن وعنني 

 خير الجزاء . 
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 المقدمة

قضائية على دستورية القووايي  نو  الوسوائل الة ةوة ح الةيويوة اوة  ةايوة تعد الرقابة 

الدسووتور نوو  تعلووط اللوولضاا ح الضووةام اة يوود لةةايووة  قووو  اةيلووام ح رياتوو  

اةساسية ن  أي تجاحز حايت اك حغالبا ناتو ل الدساتير هذه الرقابة لةةا م دسوتورية 

ل الووذي  وو ده العوورا  عووا  خاصووة يعتلي ووا ا ووفاء ا توواو حنتفددوووم حبعوود التةووو

جاو قايوم ادارة الدحلة العراقيوة للةر لوة اةيتقاليوة با يواو الةةاةوة اةتةاديوة  2003

العليا ن  جديد لتتولى هذه الة ةة حبناًو على ذلك اصدر نجلس الوزراو اةنر الةرقم 

لياوووم قووايوم الةةاةووة اةتةاديووة العليووا حبعوود ذلووك صوودر دسووتور  2005للوونة  30

على تشايل هذه الةةاةة حبيام اختداصات ا بوالةواد حيص  2005ا  النااذ عا  العر

با وورا ن ان ووا  وويعلى هيئووة قضووائية ( ننوو  حبعوود تشووايل الةةاةووة 94،  93،  92)

اتةادية اة العرا  حرغبة ننوا اوة اةعوعل علوى القضواو الدسوتوري بوالعرا  حدحره 

الةوضووول بتعةووث ا ذوور حذلووك  اووة  ةايووة الةقووو  ح الةريوواا ارتيينووا البةوو  ب ووذا

بوواةععل علووى  ليوو  تشووايل هووذه الةةاةووة حاختداصووات ا حبيووام نوود  دحرهووا بةتوو  

  قو  اةيلام ح ريات  . 

 اهمية البحث : 

الةةاةة اةتةادية العليا هة الةعذ اةن  لال ن  تنت ك  قوق  ح رياتو  اذ ام  

ضوةام التةتوب ب وا حعود  يدوء الدسواتير التوة تفوص الةقوو  ح الةريواا ةتاتوة ل

ايت ا  ووا حلووذلك يجوول  وو  الةشوورل العراقووة لعهتةووا  حتشووجيع  علووى العنايووة ا ذوور 

 بالةةاةة اةتةادية العليا . 

 هدف البحث و منهجيته : 

ام غاية القضاو الدستوري تام بةةول الةشورل علوى ا تورا  القوايوم حنو   وم   

ايوييوة حار اي وا )دحلوة الةاسلواا  ةاية الةقو  ح الةرياا حتعزيز اسوس الدحلوة الق

الدسوووتورية ( حل ووورج نعالجوووة هوووذا الةوضوووول قةنوووا باعتةووواد الةووون   اةسوووتقرائة 

حالتةليلووة لندوووء الدسووتور ، حقووايوم الةةاةووة الووداخلة ، ح العديوود نوو  قووراراا 

 الةةاةة الةتعلقة بةقو  اةيلام ح ريات  . 
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 اشكالية البحث : 

 جابة ع  اةسئلة اةتية : ام ا االية البة  تاة  اة اة

هل ام تشايلة الةةاةة حاختداصات ا الوواردة بقايوي وا الوداخلة نتناقضوة نوب  -1

 الدستور ؟ حهل يوجد اسراف باختداصاا الةةاةة الواردة بالدستور ؟ 

هوول با وورا الةةاةووة اةتةاديووة العليووا دحرهووا التعلووة بةةايووة  قووو  اةيلووام  -2

 ح ريات  ؟ ا  ام التياراا اللياسية  ام ل ا دحر بالعديد ن  قرارات ا ؟ 

 هيكلية البحث : 

قةنوا بتقلوويم البةوو  علووى  ووعض نبا وو  اضووع عوو  هووذه الةقدنووة حخاتةووة  ووام بعنوووام 

اديووة العليووا حقلووم الووى نضلبووي  الةضلوول اةحل الةبةوو  اةحل تشووايلة الةةاةووة اةتة

تضوة  تشووايل الةةاةوة اةتةاديووة العليووا بقايوي وا الووداخلة ، ح الةضلول الذوواية تضووة  

تشووايل الةةاةووة اةتةاديووة العليووا حاقووا للدسووتور ، انووا الةبةوو  الذوواية ااووام بعنوووام 

اختداصووواا الةةاةوووة حقلوووم علوووى نضلبوووي  الةضلووول اةحل تضوووة  اختداصووواا 

ةاةووة الووواردة بقايوي ووا الووداخلة انووا الةبةوو  الذالوو  حاةخيوور ااووام بعنوووام دحر الة

بةةايوة  قوو  اةيلوام ح رياتو  حقلوم ايضوا علوى نضلبوي  : الةةاةة اةتةادية العليا 

الةضلوول اةحل دحر الةةاةووة اووة  ةايووة الةقووو  الةدييووة حاللياسووية ح الةضلوول الذوواية 

 دادية ح اةجتةاعية ح الذقااية . دحر الةةاةة اة  ةاية الةقو  اةقت
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 المبحث االول

 المحكمة االتحادية العليا ماهية

نو   2005للنة  30ن  اةنر رقم  3تتاوم الةةاةة اةتةادية بةوجل الةادة 

رئيس ح ةايية اعضاو يجري تعيين م ن  قبل نجلس الرئاسة بناو علوى تر ويا الةقود  

بالتشوواحر نووب الةجووالس القضووائية لعقوواليم حاووث نوواهو نوو  نجلووس القضوواو اععلووى 

العراقيوة للةر لوة  نو  قوايوم ادارة الدحلوة 44نندوء علي  اة التقرة هـ ن  الةوادة 

اةيتقالية 
(1)

  . 

يع وو  علووى الوونص الةووذ ور ايوو  لووم يبووي  نوودة  وو ل الةندوول اووة الةةاةووة  

سيبقوم بالفدنوة نود   اةتةادية بةعنى ستاوم الةدة نضلقة حرئيس حاعضاو الةةاةة

الةياة اة اة  الة اععي وم عو  رغبوت م اوة تورك الفدنوة بةةوه ارادت وم نو  دحي وا 

بةووالتة العووزل حاةسووتقالة عنوود ادايووت م بجوورائم نفلووة بالشوورف اح بجوورائم التلوواد 
(2)

  ،

حهذا يفالط نا اخذا ب  قوايي  بعه الدحل ن  تةديد للةدة 
(3)

، حنا اخذ بو  العورا   

نوودة  اذا  وودد 1968عنوودنا يووص علووى تشووايل نةاةووة دسووتورية عليووا بدسووتور سووابقاً 

العضوية ب ذه الةةاةة بذعض سنواا 
(4)

   . 

حنوو  الة ووم اة ووارة الووى ام هنوواك نوو  يرغوول اووة تةديوود نوودة عضوووية هووذه الةةاةووة 

بفةس سنواا اسوة بةا تعةل ب  بعه الدحل 
(5)

، حهناك ن  يرغل بتةديودها بتلوب   

سوونواا غيوور قابلووة للتجديوود لاووة ياوووم اعضوواو الةةاةووة بةنووي  عوو  تووا ير حضوو   

الج وواا التووة تقووو  باختيووارهم 
(6)

، حيةوو  نووب تةديوود نوودة العضوووية ةتا ووة الترصووة  

للاتوواواا اةخوور  نوو  القضوواة باة ووتراك ب ووذه الةةاةووة حتقووديم خبوورات م التووة سووتتيد 

                                                 
نةل  جةيل جريا ، الةةاةة اةتةادية العليا اة العرا  دراسة نقارية ، رسالة ناجلتير غير - 1

 16، ء  2008ننشورة ، جانعة بابل ، 

 www.cabinet.iqالدادر ن  نجلس الوزراو  2005للنة  30ن  انر  3ينظر الةادة  - 2

اذ  دد ندة  1969للنة  81نذال ذلك قايوم تشايل الةةاةة اةتةادية الدستورية العليا بةدر رقم  - 3

 سنواا قابلة للتجديد 3نن  بـ  7العضوية بالةادة 

 1968للنة  159اةة الدستورية العليا رقم ن  قايوم الةة 2 –ينظر يص الةادة اةحلى - 4

، ب داد  1د. غازي ايدل ن دي ، الةةاةة اةتةادية العليا حدحرها اة ضةام نبدا الةشرحعية ، ع - 5

  12، ء  2008، 

عدا  سعيد عبد ، الرقابة على دستورية القوايي  دراسة نقارية ، اعر ة د توراه نقدنة الى جانعة - 6

 452، ء  2007القايوم ، الةوصل ،  لية 
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ائدة  بيرة ةم حاقب الةال يا ود دائةوا ام اةيلوام تقول  تاوتو  حقدرتو  علوى الةةاةة ا

 اي  الةياة الةةاةة لةد  عضوية تيبيد أم ع  اضعً  العضاو  لةا تقد  ب  العةر ، هذا

 أي أح أح الشويفوخة بةرج الابور العضو أصيل إذا الةل نا حهة أة حنشالة، خلل

 ة إيو  خاصوة بتورك الفدنوة رغبت  ع  يعل  حلم  بيرا تي يرا عةل  على يا ر نرج

 . التقاعد  بتلزن سلضة أح قايوم يوجد

 الواجول الشورحع يبوي  لوم  إيو الةةاةوة قوايوم نو  3 / يوص الةوادة على حيع    ةا

 تتوواار ة أ وفاء لودخول البوا  سيتتا هاذا النص حإعع  الةر ةي ، اة توارها

 األعلى القضاو نجلس لتقدير التر يا أنر ترك إذ القضاة ح تاواا  رحع حاقعاً  اي م

 بتلوب حرئيلو ا الةةاةوة أعضواو عودد تةديود ام عو  اضوع هوذا ، الرئاسوة حنجلوس

 حباةسوتناد  را العو ةم التودرالة؟ الةلوتقبلة العورا  حاقوب نوب ينلوجم ة أعضواو

أقواليم إيشواو علوى نقبول للدسوتور
(1)

 الودعاح  أعوداد  تةواً  سوتزداد األقواليم حبنشووو ، 

 بال للنظر (9الـ) الةةاةة أعضاو عدد ياتة ة  م حن  الةةاةة، هذه أنا  الةراوعة

الدعاح  تلك
(2)

. 

 سولضة إعضواهه حهوة أة نعيبة أخر  يقضة على ينضوي النص اللابث أم ع  اضع 

الرئاسة بةجلس الةةاةة أعضاو تعيي 
(3)

 التوا ، الةةاةة استقعل ب د  العيل حياة  

 يةو  نو  يجود حلوذلك القضواو، اسوتقعل نبودأ هود   وم حنو 
(4)

 إعضواو علوى الةشورل 

 األعلى القضاو نجلس اقتراح على بناوا النوا  لةجلس الةةاةة أعضاو تعيي  سلضة

حاعضائ ا اةتةادية التةييز نةاةة حأعضاو رئيس تعيي  اة الةال هو  ةا
(5)

   . 

 نجلس حرئيس الجة ورية رئيس بي  الةةاةة أعضاو تعيي  توزيب يقترح ن  حهناك

 حرئويس الجة وريوة رئويس يلتوز  أم علوى بالدحلوة العليوا القضوائية حالج واا النووا 

 ام بةعنوى األعلوى القضواو نجلوس اعودها التوة بالقائةوة بتعيينوات م النووا  نجلوس

                                                 
القاضة سالم رحضام الةوسوي ، تشايل الةةاةة اةتةادية العليا اة العرا  بي  الدستور ح القايوم  - 1

  19قراوة تةليلية حيقدية ، دار الن ضة للضباعة ح النشر ، ب داد، ء 

 451عدا  سعيد عبد ، نددر سابث ، ء  - 2

، دار  1ضاو اة  ةاية الدستور التدرالة دراسة نقارية ، ع ارحام عزا نةةد دحساة ، دحر الق - 3

  121، ء  2006سبيرسز للضباعة ح النشر ، دهوك ، العرا  ، 

 13د. غازي ايدل ن دي ، نددر سابث ، ء  - 4

 اقرة أ ن  الدستور العراقة  \خانلاً  \ 61ينظر الةادة  - 5
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  ور ايتفوا  بعود  نندوب ايعتلة الةةاةة رئيس أنا القائةة بتلك ستنةدر اختيارات م

الةةاةوة أعضواو نو 
(1)

 نو  للعديود ححاقواً  للديةقراعيوة ايو  حاقواً  يور  نو  . حهنواك 

 قبول نو  بايتفواب م يوتم حاعضوائ ا الةةاةوة رئويس اختيوار اويم التدراليوة األيظةوة

باألقواليم الةوجوودة القضوائية الةجوالس
(2)

 نبودأ  لتةقيقو األخيور الورأي يوااوث حيةو . 

 تعيي  سلضة إعضاو ألم العضوية، ندة بتةديد رغبتنا نب ةسيةا الللضاا بي  التدل

 اللولضاا بي  التدل لةبدأ ايت اك  اي حالتنتيذية التشريعية للللضتي  الةةاةة أعضاو

 بتةديود رغبتنا نب  علي الةياة لةد  الةةاةة أعضاو بتعيي  ينت ة اةيت اك هذا حألم

  . الةدة

  اييواً  / 6 / الةوادة أم بالوذ ر الجودير حنو 
(3)

 عضووية تن وة الةةاةوة قوايوم نو  

 العضوو يبقوى الةوالتي  تلوك حباسوتذناو حالعوزل الفدنوة بترك الرغبة بةالتي  األعضاو

 ح وذلك القوايوم هوذا نوواد تتبوب خوعل حنو  حأ وريا سوبث  ةوا الةيواة، نود  بالفدنوة

 حجوود عنود آخوري  قضواة اختيوار  يتيوة يبوي  يوص أي حرحد عود  يع و  الدسوتور

  حنعالجتو  تعاي يجل تشريعة عيل حهذا اةستقالة أح العزل أح الوااة بلبل  واغر

 نلو  ةن ةو أح ول قود اةيتقاليوة للةر لوة العراقيوة الدحلوة إدارة قوايوم أم ةسويةا ،

 يقوو  أذ لألقواليم، القضوائية الةجوالس نوب باة وتراك األعلى القضاو لةجلس الشواغر

 ليقوو   الرئاسوة لةجلوس حتقودية م يةدول  واغر لاول نر وةي   ع وة بتر يا هاةو

.ا دهم بتعيي 
(4)

 

 

                                                 
 13عدا  سعيد عبد ، نددر سابث ، ء - 1

الرزا  اللوداية ، العرا  نلتقبل بدستور غانه ، دار عةار للنشر ح التوزيب ، عةام اراس عبد  - 2

 249، ء  2005، اةردم ، 

يدت ) يتقاضى  ل ن  رئيس ح اعضاو الةةاةة اةتةادية عند تور  م الفدنوة راتبواً تقاعوديا يعوادل  - 3

ة ةي سوبل  وام عودا  والتة % ن  نجةوول نايتقاضواه  ول نون م  و رياً قبول ايقضوال صولت م بالو يتو80

 العزل بلبل اةداية ع  جريةة نفلة بالشرف اح التلاد ح اةستقالة ن  دحم نوااقة نجلس الرئاسة ( 

تتاوووم الةةاةووة العليووا اةتةاديووة نوو  تلووعة أعضوواو. حيقووو  نجلووس :) هووـ \اقوورة  \ 44 \ينظوور الةووادة  - 4

القضوائية لألقواليم بتر ويا نوا ة يقول عو   ةاييوة عشور إلوى القضاو األعلى أحليواً حبالتشواحر نوب الةجوالس 

سووبعة حعشووري  اووردا ل وورج نوولو الشووواغر اووة الةةاةووة الةووذ ورة، حيقووو  بالضريقووة يتلوو ا ايةووا بعوود 

بتر يا  ع ة أعضاو لال  اغر ة ث يةدل بلبل الوااة أح اةستقالة أح العزل. حيقوو  نجلوس الرئاسوة 

تلةية أ دهم رئيلاً ل ا. حاة  الوة راوه أي تعيوي  ير وا نجلوس القضواو بتعيي  أعضاو هذه الةةاةة ح

   .(األعلى نجةوعة جديدة ن   ع ة نر ةي 



6 

 

 االولالمطلب 

 االتحادية العلياتشكيل المحكمة كيفية 

 التوة  اييواً  / 92 / بالةوادة العليوا اةتةاديوة الةةاةوة تشوايل علوى النااوذ الدسوتور يص

 حخبوراو اوة ، القضواة نو  عودد نو  العليوا اةتةاديوة الةةاةوة تتاوم ) ام تنص على

حعةول  ، اختيوارهم عريقوة حتونظم ، عوددهم يةودد القوايوم حاق واو اإلسوعنة التقو 

 . (  النوا  نجلس  لذة بيغلبية يل  بقايوم ، الةةاةة

 حهوذا الةةاةوة الوداخلة، بقوايوم ترد لم الةادة هذه ب ا جاوا التة التشايلة أم يع  

 أم يوضواذ ريوا آيتوا   ةوا الةةاةوة قوايوم أم إذ حالدسوتور، القوايوم هوذا بي  تناقه

 بنواوً  الرئاسوة نجلوس نو  تعييون م يجور  أعضواو ح ةاييوة رئويس نو  تتشال الةةاةة

 لألقواليم، الةجوالس القضوائية نوب بالتشواحر األعلوى القضواو نجلوس نو  تر ويا علوى

 نو  هم الةر ةي  أم يعنة اللابقة بالتئاا حرئيل ا الةةاةة أعضاو تر يا ح در

 لتشوايلة أضواف الوذي الدسوتور بفوعف األخور  التئواا نو  حلويس  دوراً  القضواة

 ، أعوعه الةادة ن  حاضا هو ح ةا القايوم حاق او اإلسعنة  التق اة خبراو الةةاةة

 . الدستور نب ليتناسل القايوم تعديل يجل حعلي 

 يتعلوث ايةا  بالتق  بيراً  جدةً  أ ار قد الدنتي  هذي  إضااة أم إلى اإل ارة الة م حن 

 ن  ضير ة اي  ير  ن  ا ناك الةةاةة، اة دحرهم إضاات م ن  العبرة بال رج أح

 ح تواواا بفبوراا الةةاةوة سويةدام ألي ةوا الةةاةوة لتشوايلة الدونتي  هوذي  إضااة

باةختداء نضلو  التنول ألم  ذيراً  تقيدها
(1)

  . 

 لةعالجة جاو التشايلة هذه إضااة أم بالبرلةام الةوجودة اللياسية الاتل تر   ي  اة

 يجووز ة " يدوت إذ الدستور ن  أ / احةً  /2 / الةادة بنص الوارد حالتضاد ال ةوج

 " يدت إذ الةادة يتس ن    / حالبند " اإلسع  أ اا   وابت نب يتعارج قايوم س 

 ياةو  هواةو دحر  يو  أم " الديةقراعيوة نبواد  نوب يتعوارج قوايوم سو  يجووز ة

اإلسع  حنراعاة   وابت نب الةتعارضة التشريعاا بةراقبة
(2)

 نبواد  ايلجا  ند  .  

                                                 
 12غازي ايدل ن دي ، نددر سابث ، ء - 1

 10العرا  ء العبودي،ا اال القضاو اةتةادي،رسالة ناجلتير،جانعة  ر وك،قاسم  ل   - 2
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اإلسع   وابت نب الديةقراعية
(1)

 بوالعرا  ستادي التشايلة هذه أم ير  رأي حهناك .

 إعضواو  وم حنو  ،)الودي  رجوال( نجلوس حهوو الدسوتور  ةاية نجلس يشاب  بةا لألخذ

 نو  يوول بتورج دحرهوا حنةارسوة الةةاةوة ب وذه بالتةذول الدينيوة للةراجوب الترصوة

 يدودرها التوة القووايي  ن  العديد ضد الوقوف ن  التةا  ح الدستور، على الوصاية

الةنتفل البرلةام
(2)

.  

 تاةو  الةةاةة ن ةة ألم الةةاةة لتشايلة الدنتي  هذي  إضااة يراه رأي حهناك

 غير أ فاء تدور يةا  ة  حعلي عقائدية، بينور التدل حليس القايوم  رعية اة

 حلم حنضلقا لاوي  عانا نعيباً  النص جاو أم ع  اضع الةناصل، هذه يش لوم القضاة

 نوذاهل أم القوايوم(،  يو  حاق واو اإلسوعنة التق  خبراو ( بعبارة الةقدود نا يةدد

 أقلوا  عودة تنقلوم الوى بودحرها حهوذه خةلوة، نن وا الرئيلوية حنتنوعة،  ذيرة اإلسع 

 هوم هول بتق واو القوايوم، الةقدوود نوا ايو  عو  اضوعً  الفبوراو، هاةو صنط أي اة 

 ، الةتقاعودي  أح الةةانوم العوانلوم أ  بالدحائر العانلوم القايوييوم أ  القايوم أساتذة

 أ  حنالتاا بةوض أ  سنواا خدنة على تعتةد هل نةددة غير الفبرة  رحع أم  ةا

علةة  تةديل
(3)

 تشوايلة نو    )اإلسعنة  خبراو التق ( ائة لراب يدعو ن  حهناك ، 

 بالقضواة ح دورها الةذهبيوة حالضائتيوة، النزاعواا عو  الةةاةوة إلبعواد الةةاةوة،

 ح تواوت م خبورات م نو  اقو  لعسوتتادة حالةةواني  القايوم أساتذة ن  حالقايويي 
(4)

 إذ 

الةتقدنة  الدحل بعه   علي سارا نا هذا ام
(5)

  . 

 اللياسوية الاتول تور  بالةةاةوة التشوايلة هوذه دحر  ول اآلراو باختعف يتعلث حايةا

 باانول يتةتعووم  وم حنو  الةةاةوة نو  جوزوا يشوالوم أي وم بالبرلةوام الةوجوودة

                                                 
 حالدحل الةجتةعاا حالتقاليد بت ير تت ير الديةقراعية نباد  ألم نةل  ب ير حالتناقه التضاد - 1

 . نع  تتناقه أح الدي  ب ا ييخذ ة نباد  تضبيث يةا  ة حبالتالة

 نع د ننشوراا ، حتةليل يقد الدستور نيز  الدائم، الدستور نتضاداا ، الجبار عبد االا- 2

 92 ء ، 2006 ، ب داد. حالتوزيب للنشر التراا ،1 ع ، اإلستراتيجية الدراساا ،

  .15 ء ، سابث نددر ، الةوسوي رحضام سالم القاضة- 3

 208 ء سابث، نددر عبد، سعيد عدا  - 4

 عشر خةلة ن  تتاوم الدستورية الةةاةة ام على 1947 للنة دستورها يص اذ ايضاليا ذلك نذال- 5

  . سنة عشري  لةدة نارسوا الة نة الذي  حالةةاني  القايوم حأستاذة القضاة بي  ن  يفتارحم قاضيا

 20 ء ،2004 ب داد، القايويية، الةاتبة ،1 ع الدستور، ضةاياا ،  ياحي الر ة  عبد يبيل القاضة
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 هوو بالةةاةوة، دحرهم أم القايوييي  ن  الةتفددوم ير  بينةا القضاة، صع ياا

 حالتدول القورار إصودار ألم للقضواة حالورأي الةشوورة بتقوديم ينةدر اق  استشاري

 أم يور  هنواك نو  الجودل حلتعاوة  دورا، القضواة اختدواء نو  هوو بالفدوونة

 القضوائية استشوارية، حأخور  قضوائية اختداصواا إلوى تقلم الةةاةة اختداصاا

  التقو خبوراو نوب القضواة با وتراك تةوارس حاةستشوارية القضواة، ن   دراً  تةارس

حالقايوم اإلسعنة
(1)

  .   

 أعضواو تقلويم يوراه القايوية الةنضث أم جريا جةيل نةل  القاضة ير  حأخيرا

 حعةل وا  حا ود، الةةاةوة ن ةوة ألم قضوائية، حائة استشارية ائة ائتي  على الةةاةة

14 / الةوادة أم عو  اضوع أعضوائ ا،  وم حنو  عةل وا تجزئوة يةاو  ة حعليو 
(2)

 نو   

 بفبوراو اةستعاية الةةاةة بإناام  اي أحضةت 2005 للنة (1) رقم الداخلة النظا 

 بورأي اةسوتعاية ضورحرة الةةاةوة تور  نلويلة بييوة رأي وم ألخوذ الةةاةة خارج ن 

  ألعضواو التشوايلة هوذه إلضوااة نلوو  أي يوجود اوع  حعليو اي وا، الةلتشواري 

 اق  بالقضاة تشايل ا  در ن  اعبد إذم الةةاةة،
(3)

  .  

 ألم الةةاةوة تشوايلة نو  الدونتي  هوذي  ال واو الوى حيودعو الورأي هوذا يايود حيةو 

 خاصوة   ايو الةفتلتة الدينية التئاا التةام يادي حربةا الةةاةة عةل سيقيد حجودهم

 حنوا حاقعواً  لةلوناه نوا هوذا أم  يو   بيورا، دحرا الضائتيوة  بو توادي اليوو  عورا  حأم

 .  2005 دستور الجديد العرا  دستور يدوء على اةععل جراو ن  لةلناه

 تضوةي  يودعو الدسوتوري، القاضوة بو  يقوو  الوذي الودحر لدوعوبة حيظورا حأخيورا

 ايةوا سوواو حنواهعت م الةةاةوة هوذه قضاة حناهعا  رحع تبي  يدوصا الدستور

 هوذا الونص تورك ةم ،)حالاتواوة الفبورة سونواا اح حالنزاهوة اللويرة بةلو ( يتعلوث

 الشورحع يتوس هوة الةةاةوة هوذه بقضواة تواارهوا الواجول الشورحع لجعول سويادي

 .العادي القاضة اة الواجبة

                                                 
 10 ء ، سابث نددر ، العبودي  ل  قاسم القاضة- 1

  ن  خبراو أح لدي ا الةلتشاري  برأي اةستعاية الدعو  نوضول اقتضى إذا " يدت ذ- 2

 " استشارياً  رأي م حياوم ب م اةستعاية اتقرر خارج ا

 9 ء ، سابث نددر ، جريا جةيل نةل  القاضة- 3
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 الثاني طلبالم

 اختصاصات المحكمة االتحادية العليا

حردا اختداصوووواا للةةاةووووة بقايوي ووووا الووووداخلة حبالدسووووتور حعليوووو  سوووونبي  هووووذه 

 اةختداصاا حيعقل علي ا  اةتة : 

 اختصاصات المحكمة الواردة بقانونها الداخلياوالً :

الةةاةوة ح احردت وا ن  قايوم الةةاةوة الوداخلة اختداصواا هوذه  4احضةت الةادة 

 باةتة : 

 األقواليم ح اونواا اةتةادية(  الةاونة ( بي  تةدل التة الةنازعاا اة التدل -1

 . الةةلية حاإلداراا حالبلدياا حالةةااظاا

 حالتعليةواا حاأليظةة حالقراراا القوايي  بشرعية الةتعلقة الةنازعاا اة التدل -2

 نوب نن وا تتعوارج التوة حإل واو إصودارها  وث تةلوك ج وة أية ن  الدادرة حاألحانر

 نو  علول على بناوً  ذلك حياوم اةيتقالية، للةر لة العراقية الدحلة إدارة قايوم أ اا 

 . ندلةة ذي ندل أح رسةية ج ة أح الةةاةة

 القضواو نةاةوة نو  الدوادرة حالقوراراا األ اا  على الةقدنة الضعوم اة النظر-3

 . اإلداري

 .اتةادي بقايوم اختداص ا حينظم استئنااية بدتة أنان ا الةقانة بالدعاح  النظر -4

 القووايي  تشوةل الدسوتورية الرقابوة أم أعوعه الةوادة نو   اييواً  /التقورة اوة يع و 

 عبوارة الةشورل اسوتعةل لوو بودواً  ، حاألحانور حالتعليةواا حاأليظةوة حالقوراراا

 ألم أحاوث لاوام  )حاألحانور حالتعليةواا األيظةوة( نو  بودةً  ) اإلداريوة القوراراا(

تنظيةية  إدارية قراراا إة هة نا حاألحانر حالتعليةاا األيظةة
(1)

    . 

 النظور صوع ية العليا الةةاةة أعضت التة أععه الةادة ن   الذاً  /بالتقرة يتعلث حايةا

 اإلداري، القضواو نةاةوة نو  الدوادرة حالقوراراا األ اوا  علوى الةقدنوة بوالضعوم

 لةجلوس العانوة بال يئوة ننوعواً   ام  ألي حنلتةدض، جديد اةختداء هذا ام حالةث

                                                 
  للضباعة الاتل دار ، ) نقارية دراسة ( اإلداري القايوم نباد  ، ععحي صالا ناهر- 1

 193 ء ، 1996 ، الةوصل جانعة ، حالنشر ،
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الدحلة  ور 
(1)

 قلوة  وم حنو  أنان ا الدعاح  لترا م سيادي العليا للةةاةة حإعضاوه 

 هوذا أم  ةوا بالعةول أ ذور حعنايوة دقوة تتضلول التوة الدسوتورية بالودعاح  اهتةان وا

.  بالدستور يرد لم اةختداء
(2)

  

 يجول القوايوية التودرج بةبودأ حالتزاناً   علي الةةاةة قايوم ن  أعلى الدستور أم حبةا

 الوى  حإ التو بالدستور حرحده لعد  اةختداء هذا تيدية ع  تةتنب أم الةةاةة على

 . الدستور ن  101 / للةادة حاقاً  القضايا ب ذه الةفتص الدحلة نجلس

 الةقانة بالدعاح  النظر سلضة الةةاةة أعضت التة اللابقة الةادة ن  رابعاً  التقرة أنا

 نةاةوة باعتبارهوا الودعاح  هوذه تنظور الةةاةوة أم بةعنوى اسوتئنااية بدوتة أنان وا

 الةةاةوة أم سولةنا اوإذا حالقوايوم للةنضث نناقه اةختداء هذا بالواقب ، استئناف

 سوياوم هول أ اان وا تةييوز ج وة أي اينوا  استئناف نةاةة باعتبارها دحرها تةارس

 بتوزيوب الابيور الةشورل تفب  يجد هنا  ذلك  ام حإذا ؟ اةتةادية التةييز نةاةة أنا 

 اةختداصاا
(3)

 لعود  نضلقواً  اةختدواء هوذا تةوارس لوم الةةاةة ام الةقيقة حاة 

 نو  الونص نقتوبس هوذا أم يظ ور  حعلي اةتةادي القايوم  ينظة الذي القايوم صدحر

 يظوا  علوى القايويية أيظةت ا تفتلط لدحل العليا اةتةادية الةةا م اختداصاا بعه

.العرا   
(4)

 

 على يوعي  تاوم القوايي  دستورية على القضائية الرقابة أم إلى اإل ارة الة م حن 

حسويلتي  عبور تةارس إي ا إذ نةارست ا لوسائل حاقاً 
(5)

 الودعو  األصولية عريوث عو  

                                                 
 الةعدل 1979 للنة 65 رقم الدحلة  ور  نجلس قايوم ن   الذاً  /7 / الةادة ينظر - 1

 26 ء ، سابث نددر ، ن دي ايدل غازي .د - 2

 27 ء ، سابث نددر ، ن دي ايدل غازي .د - 3

 13 ء ، سابث نددر ، جريا جةيل نةل  القاضة- 4

  ن   ل قبل ن  القضاو أنا  نبا رة دعو  راب ب ا حيقدد األصلية الدعو  حسيلة احةً  - 5

 عد  ن  تي دا الةةاةة حإذا القايوم هذا يضبث أم قبل نا قايوم دستورية بعد  اي ا يضع  ندلةة ل 

 الدستورية بعد  الداب  ايياً حسيلة ، اإلل او برقابة تلةى حل ذا القايوم بإل او قرارها تددر الدستورية

 بةناسبة الةليلة هذه تذار حإيةا دعو  أصلية عريث ع  يتم ة الدستورية بعد  الضع  أم ب ا يقدد

 ذلك ن  الةةاةة تي دا حإذا الدستورية بعد  الشيم يداب صا ل ا نا للدستور الةفالط القايوم تضبيث

 حاألسس الدحلة يظرية ، الجرف ععيةة  . اةنتنال برقابة حل ذا تلةى الةعنة القايوم تضبيث ع  تةتنب

 120 ء ، 1966 ، )   ،   ) ، اللياسة العانة ، للتنظيم
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 تلةى الدستورية حهنا بعد  الداب عريث حع  ) اإلل او رقابة )   الرقابة تلةى حهنا

 . ) اةنتنال رقابة (  الرقابة هذه

( للونة 1 ( رقوم للةةاةوة الوداخلة النظوا  نو  ) 4،3 ( الةوادتي  يوص الوى حباةسوتناد

2005 
(1)

 رقابوة هوة العليوا الةةاةوة تةارسو ا التوة الدسوتورية الرقابوة أم يع و ،  

 عو   تةتنوب ة ألي وا اةنتنوال رقابوة تةوارس ة العاديوة الةةوا م أم  يو  اقو  اإلل او

 الةةاةوة نو  تضلول حإيةوا الدسوتور نوب الةتعوارج النظا  أح القرار أح النص تضبيث

 حهة الدستورية بةليلة البت الفدو  ا د ن  أح نن ا علل على بناواً  العليا اةتةادية

 قورار صودحر لةوي  أنان وا الةنظوورة الودعو  تلوتيخر الدستورية بةليلة البت لةي 

 عو  تةتنوب ة ا وة نا يص دستورية بعد  الةةاةة قرار صدحر حبعد العليا، الةةاةة

 .العليا اةتةادية الةةاةة قرار تضبث حإيةا يتل ا تلقاو ن  القايوم تضبيث

 تلقاو ، ن  تةارس ا ة الةةاةة تةارس ا التة اإلل او رقابة أم إلى اإل ارة الة م حن 

 ن  6،  3، 5 للةواد حاقاً  الج ة حهذه نعينة ج ة ن  علل تقديم ن  بد ة حإيةا يتل ا

 ، رسوةية ج وة أح ، نةاةوة أي ( هوة 2005 للنة( 1 ( رقم للةةاةة الداخلة النظا 

 القووايي  نو  العديود هنواك ةم ، تعايو يجول حخلول عيول حهذا ( ندلةة ذي ندل أح

 نتعارضوة الةقيقوة اة هة البة  هذا ن  ة ث نوضب اة سنبين ا حالتة حالقراراا

 الوذي القوايوية الونص حجوود لعود  حإل اوهوا التدخل الةةاةة تلتضيب حة الدستور نب

 .آيتا إلي ا الةشار الج اا ن  علل تقديم حلعد  ذلك يفول ا

 

 

 

                                                 
 ، دعو  يظرها أ ناو ، يتل ا تلقاو ن  الةةا م إ د  علبت إذا " ييتة نا على 3 / الةادة يدت ذا - 1

 الضلل اترسل الدعو  بتلك تعليةاا يتعلث أح يظا  أح تشريعة قرار أح قايوم اة يص  رعية اة البت

 على 4 / الةادة حيدت " الرسم إلى الضلل يفضب هذا حة ، اي  للبت العليا اةتةادية الةةاةة إلى نعلعً 

 أنر أح تعليةاا أح تشريعة قرار أح قايوم اة يص  رعية التدل اة الةةا م إ د  علبت إذا " ييتة نا

 الرسم استيتاو حبعد بدعو  الداب هذا بتقديم الفدم ايالط الشرعية بعد  ا د الفدو  ن  داب على بناو

 الداب للبت اة العليا اةتةادية الةةاةة إلى الةلتنداا نب ترسل ا قبلت ا اإذا الدعو  قبول اة عن ا تبت

 قرارها اياوم راضت الداب إذا أنا ، للنتيجة األصلية الدعو  باستئفار قرار حتتفذ ، الشرعية بعد 

 . " العليا اةتةادية الةةاةة أنا  للضع  قابعً  بالراه
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 اختصاصات المحكمة الواردة بالدستورثانياً : 

 سنبي   علي (93 ( ح )  ايياً  / 52 ( بالةادتي  بالدستور ة الةةام اختداصاا حردا

 . علي ةا تعقيبنا سنبي   م بالةادتي  اةختداصاا هذه

 : ييتة نا على 52 / الةادة يدت لقد

 تاريخ ن  يوناً   ع ي  خعل ،  أعضائ عضوية صةة اة النوا  نجلس يبت : احةً ) 

 .  أعضائ  لذة بيغلبية اةعتراج، تلجيل

 يو   ع ي  خعل ، العليا اةتةادية الةةاةة أنا  الةجلس قرار اة الضع  يجوز :  ايياً 

 بعضووية البوت صوع ية الندول ا ل وذا حاقواً  الةةاةوة أم بةعنوى ( صودحره تاريخ ن 

 . النوا  نجلس

 : ييتة نا على 93 / الةادة حيدت

 : ييتة بةا العليا اةتةادية الةةاةة تفتص

 الرقابة على دستورية القوايي  حاةيظةة النااذة  اوالً :

 . يدوء الدستور تتلير -ثانيا  

 حالقوراراا ، اةتةاديوة القووايي  تضبيوث عو  تنشوي التوة القضوايا اوة التدول -ثالثااً 

 القوايوم حياتول ، اةتةاديوة اللولضة عو  الدوادرة حاإلجوراواا حالتعليةاا حاأليظةة

 الةبا ور الضعو   وث حغيورهم األاوراد نو  الشويم حذحي الووزراو نجلس ن   ل  ث

 . الةةاةة لد 

 األقاليم ح اوناا ، اةتةادية الةاونة بي  تةدل التة الةنازعاا اة التدل -رابعاً 

 . الةةلية حاإلداراا حالبلدياا حالةةااظاا

 الةةااظواا أح األقواليم  اوناا بي  ايةا تةدل التة الةنازعاا اة التدل -خامساً 

 الوزراو نجلس حرئيس الجة ورية رئيس إلى الةوج ة اةت اناا اة التدل -سادساً 

 . بقايوم ذلك حينظم حالوزراو

 . النوا  نجلس لعضوية العانة لعيتفاباا الن ائية النتائ  على الةدادقة -سابعاً 

 القضوائية حال يئواا ، اةتةوادي القضواو اةختداصوبي  تنوازل اوة التدول -أ -ثامنااً 

 . إقليم اة الةنتظةة غير حالةةااظاا لألقاليم
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 الةةااظواا أح لألقواليم القضوائية ال يئواا بي  ايةا اةختداء تنازل اة التدل - 

 . إقليم اة الةنتظةة غير

 الرقابوة بةبودأ اخوذ الدسوتور أم يع و  اللوابقة الةادة ن  احةً  التقرة لنص حاقاً   حعلي

 القوايي  دستورية على
(1)

 الةن   هو ا ذا الةشرل اعل ح لناً  الةةاةة، ل ذه حاعضاه 

 سوةو نبودأ لتةقيوث التعالوة الوسيلة تعد الرقابة هذه أم إذ الدحل، ن  العديد اة الةعتةد

 أم ةسويةا بتشوريعات ا الدسوتور بندووء التشوريعية الللضة التزا  حضةام الدستور

  ايوت العاديوة الةةوا م أم  يو  الرقابوة هوذه تةوارس عليوا لةةاةوة يتتقر  ام العرا 

 الونص تضبيث ع  اةنتنال عريث ع  القوايي  دستورية على القضائية الرقابة تةارس

 . ئ إل ا دحم اق  الدستور نب الةتعارج

 الةةاةوة تةارسو ا التوة القووايي  دسوتورية علوى الرقابوة أم بالوذ ر الجودير حنو 

 اق ، اي اةتةادي الدستور على نقتدرة 93 / الةادة لندوء ححاقاً  العليا اةتةادية

األقواليم نلوتو  علوى الدسوتورية الرقابوة نلويلة يونظم لوم الةشرل أم
(2)

 عيول حهوذا ، 

 . نعالجت  بالدستور يجل

 دسوتورية علوى الرقابوة ن ةوة ايو  أعضوى آيتوا الةوذ ور يوص التقورة علوى حيع و   ةا

 يظور، نةول اةختداء هذا أح الة ةة حهذه العليا اةتةادية للةةاةة النااذة األيظةة

 حاألحانر القراراا بدةة النظر صع ية تةلك ن  هة اإلداري القضاو نةاةة ألم

 عريقوا يةودد لوم القوايوم أم ةسويةا حنو تي وا الدحلوة هيئواا نو  الدوادرة اإلداريوة

 65 رقوم الدحلوة  وور  نجلوس قوايوم ن   ايياً  / 7 / بالةادة حرد لةا حاقاً  اي ا للضع 

 القضواو اإلداري، لةةاةوة الرقابوة هذه ترك األاضل ن   ام لذا الةعدل 1979 للنة

 تتوو  اوائود للةودعة يةقوث اإلداري القضواو نةاةوة أنوا  الضعو  أم عو  اضوعً  هوذا

 راب يلتضيب أم الةدعة نن ا العليا، اةتةادية الةةاةة أنا  الضع  يةقق ا التة التوائد

                                                 
  قضائية حرقابة اللياسية ال يئاا عريث ع  تةارس سياسية رقابة صورتام الرقابة حل ذه - 1

 نةاةة ع  عريث تةارس أصلية رقابة إلى بدحرها تنقلم القضائية حالرقابة الةةا م عريث ع  تةارس

 جعتر . الدستورية بعد  رقابة الداب   تلةى العادية الةةا م عريث ع  تةارس حرقابة عليا دستورية

 ، ب داد جانعة إلى نقدنة ناجلتير ،رسالة ( دستورية ) دراسة اإليلام  قو  ضةاياا ، ن دي صاد 

 70ء ، 1990 ، القايوم  لية

 266عدا  سعيد عبد ، نددر سابث ، ء  - 2
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 ة  ايو  وي  اوة اإلداري القضواو نةاةوة أنا  يراع ا نةانيا ينتد  أح بنتل  الدعو 

 ذي نةوا  عريوث عو  إة العليوا اةتةاديوة الةةاةوة أنوا  الودعو  راوب نو  يوتةا 

نضلقة صع ية
(1)

  الوة اوة النظوا  تنتيوذ يوقط اإلداري القضاو أنا  الضع  أم  ةا،  

 أح باإلل واو الةضالبوة الضواع  حيلوتضيب تودار  ا يتعوذر يتوائ   دوول نو  الفووف

 الةةاةوة أنوا  الةزايوا ب وذه يتةتوب ة  ايو  وي  اوة النا وئة األضورار عو  التعوويه

 علوى ياووم اإلداري القضواو نةاةوة أنوا  التقاضة أم ع  اضع هذا العليا اةتةادية

 العليا اةتةادية الةةاةة أنا  حا دة درجة على ياوم  ي  اة درجتي 
(2)

   . 

 الوذي اللوابقة، الةوادة نو   اييواً  /بوالتقرة الووارد الةةاةوة اةختدواء الى بالنلبة أنا

 نلووتةدض اختدوواء ا ووو الدسووتور، يدوووء تتلوير صوع ية الةةاةوة يعضوة

 العراقيوة الدحلوة إدارة قوايوم اوة حة الوداخلة الةةاةوة بقوايوم يورد حلوم بالدسوتور،

 تتوولى التوة الو يدة القضائية الج ة اةتةادية الةةاةة يجعل حهو اةيتقالية، للةر لة

 حالو ودة اةسوتقرار سوتةقث التتلوير ب وذا حالةةاةة ، الدستور يدوء تتلير ن ةة

الندوء ن  العديد الةةاةة الرا حقد لندوء الدستور بالتضبيث
(3)

 . 

 يعضوة حالوذي اللوابقة الةوادة نو   الذواً  /بوالتقرة الووارد الةةاةوة ةختداء حبالنلبة

 حالقراراا اةتةادية القوايي  تضبيث ع  تنشي التة القضايا اة التدل سلضة الةةاةة

                                                 
 ، ندل علل إذا " على 2005 للنة (1 ) رقم الداخلة النظا  ن  6 / الةادة يدت إذ - 1

 ايقد  ، أنر أح تعليةاا أح يظا  أح تشريعة قرار أح قايوم اة يص  رعية اة التدل

 44 ، 45 ، 46 ، 47  الةواد اة علي ا الةندوء للشرحع نلتواية بدعو  الضلل

 نضلقة صع ية ذي نةا  بوساعة الدعو  تقد  أم حيلز  ، الةديية الةرااعاا قايوم ن 

  رحع( الدعو  اة تتوار حام

 .  15القاضة نةل  جةيل جريا ، نددر سابث ، ء  - 2

 الجة ورية رئيس يائل ال ا ةة عار  الليد قد  إذ الدستور ن  73 / الةادة ن  )  انناً ( التقرة نن ا - 3

 الةةاةة تشةل هل التقرة ب ذه الواردة الةفتدة الةةا م عبارة ع  اي  استعلم اةتةادية للةةاةة علل

 \ 21الضلل اصدرا قرارها الةرقم  بذلك حنداحلت ا الةةاةة تدقيث حلد  ، العليا العراقية الجنائية

 اذ يص القرار على اةتة :  2007 \9\26اة  2007 \اتةادية 

 ) نةل   ل الذي الجة ورية رئيس صع ياا عددا العرا  جة ورية دستور ن  73 الةادة أم ) ي   

 العرا  جة ورية دستور لنتاد الع قة النوا  لةجلس األحلى الدحرة ايت او حلةي  ( الرئاسة نجلس

 / الةادة ن   انناً  / التقرة أحردت  نا الدع ياا هذه ن  أم ح ي  نن  ( 138 ) الةادة أ اا  إلى استناداً 

 عبارة ام ح ي  ( الةفتدة الةةا م تددرها التة اإلعدا  أ اا  على الةدادقة حهة) الدستور ن  73

 إععق  على يجري حالةضلث نضلقة حردا ) 73 ( الةادة ن  ) انناً ( بالتقرة الواردة الةفتدة الةةا م

 (10) رقم قايوي ا اة الواردة األ اا  نراعاة حجو  نب العليا العراقية الجنائية تشةل الةةاةة اإي ا

 الةوسوي رحضام سالم القاضة ذلك اة راجب . الدستور ن  ) 130 ) الةادة بةوجل النااذ 2005 للنة

 . الدستور ن  73 الةادة ن  )  انناً  ( التقرة يص تتلير اة العليا اةتةادية الةةاةة قرار اة رأي ،
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 اوام هوذا ، اةتةاديوة اللولضة عو  الدوادرة حاإلجوراواا حالتعليةواا حاأليظةوة

 الدسوتور، تعوديل لجنوة قبول نو   راعو حيتوجول نةةوود غيور الواقوب اوة اةختداء

 العوادي القضوائي  اوة العاديوة الةةوا م بةرتبوة حيجعل وا الةةاةوة ب يبوة يفول لاويو 

 عو  اضوعً  نزا ةت وا، حإنااييوة الةةوا م هذه صع ياا يعضي ا  اي  ي  حاإلداري،

.الةةا م  هذه حبي  بين ا تنازل اةختداء ن  هذا يةد   نا
(1)

 

 بلولضة الةةاةوة حالةتعلوث اللوابقة الةوادة نو  رابعواً  /بوالتقرة الووارد اختداصو ا أنوا

 ح اونواا األقواليم اةتةاديوة الةاونوة بوي  تةدول التوة الةنازعواا اوة التدول

 الةتعلوث بالتدول اةختدواء اوام ، الةةليوة حاإلداراا حالبلودياا حالةةااظواا

 نقبووة حاختداصوا أنورا يعود األقواليم ح اونواا اةتةاديوة الةاونة بي  بالةنازعاا

 الةاونوة بالةنازعواا بوي  بالتدول الةتعلوث باختداصو ا ياة  األ اال لا  عبيعيا،

 نبودأ حاوث تعةول األخيورة لاووم الةةليوة حاإلداراا حالبلودياا حالةةااظواا اةتةادية

اإلداريوة العنر زيوة
(2)

 حبوي  بين وا النا وئة الةنازعواا تفضوب الةبودأ  يو  اةو  

 بالنلووبة الةووال ح ووذلك حاإلداري، العووادي القضوواو لج وواا الةر زيووة الةاونووة

 خانلواً نو  للتقورة حاقواً  الةةااظواا بوي  الةاصولة بالةنازعواا النظور ةختداصو ا

 ب ا.أحلى  ألي ا حاإلداري العادي القضاو لج اا تر  ا يتضل  ام آذ اللابقة ، الةادة

العليا الةةاةة ن 
(3)

   . 

 حالةتعلقوة اللوابقة الةوادة نو  سادسواً  /بوالتقرة الوواردة ةختداصوات ا بالنلوبة أنوا

 حرئويس الجة وريوة رئويس إلوى الةوج وة اةت انواا اوة التدول الةةاةوة بدوع ية

 الةةاةوة أم إلوى اإل وارة الة وم نو  ، بقوايوم ذلوك حيونظم حالووزراو الووزراو نجلوس

 قرارهوا الجة وريوة رئويس بإدايوة قورارا حتدودر اةختدواء هوذا تةوارس عنودنا

 يدوت إذ الدسوتور نو  94 / الةوادة يوص نتعارضوي  يدوي  أنوا  ندويره سوياوم

 / 61 / الةادة حيص ،(  ااة للللضاا حنلزنة باتة العليا اةتةادية الةةاةة قراراا)

                                                 
 36غازي ايدل ن دي ، نددر سابث ، ء - 1

 إقليم اة تنتظم لم التة الةةااظاا تةنا " ييتة نا على الدستور ن   ايياً  / 22 / الةادة يدت إذ - 2

 ، اإلدارية نبدأ العنر زية حاث على  احي ا إدارة ن  يةان ا نا ، الواسعة حالةالية اإلدارية الدع ياا

 . " بقايوم ذلك حينظم

 37غازي ايدل ن دي ، نددر سابث ، ء - 3
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 لعودد الةضلقوة باألغلبيوة ، الجة وريوة رئويس إعتواو ( ام علوى يدوت إذ   / ادسواً 

 الةواةا بإ ود  العليوا، اةتةاديوة الةةاةوة نو   إدايتو بعود ، النووا  نجلوس أعضواو

 لوذا )العظةوى الفياية.3 ، الدستور ايت اك.2 الدستورية، اليةي  اة الةن .1 ): اةتية

 عود  حعنود الةضلقوة، باألغلبيوة النووا  نجلس بتدديث إة أ ره ينت  ة الةةاةة قرار

 توا  حإل واو التشوريعاا اوة خضيورة سوابقة حهذه اإللزانية،  قوت القرار يتقد التدويت

  توى أعوعه الةوادة يوص تعوديل يجول لوذا القضواو، استقعل حنبدأ األ اا   جية لةبدأ

 . الدستور ن  94 الةادة يص نب تتوااث

 يعضوة الةةاةوة  اايو اللوابعة /بوالتقرة الووارد الةةاةوة اةختدواء الوى حبالنلوبة

 هوذا اةختدواء إعضواو يتضول  وام ،ح النووا  نجلوس بعضووية البوت صوع ية

التياراا اللياسية  تي ير ع  حبعيدة نةايدة ج ة لاوي ا إبتداواً  للةةاةة
(1)

 أم  ي  ، 

 لذة أعضائ   حبيغلبية النوا  لةجلس إبتداواً  اةختداء ننا هذا
(2)

 الةنا هذا حاة 

 هوذا ، يتلو الوقوت اوة حالةاوم الفدوم هوو الةجلوس ياووم أم يةا  ألي  ة  بير خلل

 . الةجلس قرار على اللياسية التياراا تي يراا استبعاد إناايية عد  ع  اضعً 

  ذيورة اختداصواا بالدسوتور الوواردة الةةاةوة اختداصواا أم القول يةا  حأخيرا

 ةم ) حاإلدارية العادية ( األحلى الدرجة لةةا م نن ا العديد ترك يتضل ح ام حزائدة

 إلقواو عو  اضعا  عليا نةاةة باوي ا الةةاةة بةااية سيفل اةتةادية للةةاةة بةنة ا

 هوذه ن  العديد ال او الى يدعو حل ذا  عن غنى اة هة الةةاةة عاتث ع   بير علو

 إة الةةاةوة تنشو ل ة لاوة األحلوى الدرجوة الةةوا م الوى حاعضائ وا اةختداصواا

 الةةاةة ن  الدادرة القراراا حدقة جودة يضة  حبذلك الة ةة الدستورية بالقضايا

 . العليا

 

 

 

                                                 
 41غازي ايدل ن دي ، نددر سابث ، ء - 1

 .  2005احةً ن  دستور  52 \ينظر يص الةادة - 2
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 نيالمبحث الثا

 دور المحكمة االتحادية العليا في حماية حقوق االنسان وحرياته

يعووال  هووذا الةبةوو  دحر الةةاةووة اووة  ةايووة  قووو  اةيلووام الةدييووة حاللياسووية ح 

 اةقتدادية حاةجتةاعية حالذقااية حعلي  قلم الةبة  الى نضلبي   اةتة : 

 المطلب االول

 في حماية الحقوق المدنية و السياسيةدور المحكمة 

ا حهووذه الةقووو  حاقووا الةقووو  الةدييووة : هووة الةقووو  التووة تقوورر للتوورد باويوو  ايلوواي

هووة ) الةووث اووة الةيوواة ، الةووث اووة اللووعنة  1984لععووعم العووالةة الدووادر عووا  

 الشفدية ، الةث اة  ةاية الفدوصية ، الةث اة  رية التنقول ، الةقوو  التاريوة ، 

 بتقريور الةوث بالجنلوية، الةث العبودية، ح الر  إل او  ث القايوم، أنا  الةلاحاة  ث

(الةدوير
(1)

 بالةلواهةة التورد بةوث تتعلوث التوة الةقوو  ا وة اللياسوية الةقوو  انوا 

الةام بشاحم
(2)

  وث التر ويا،  وث حاةسوتتتاو، اةيتفوا   وث) هة الةقو  حهذه ، 

(العانة الو ائط تولة
(3)

 . 

 توواير تضوة  ة الندووء هوذه لاو  الةقوو  هوذه علوى تونص نوا غالبوا حالدسواتير

 الةقو ، ب ذه التةتب تضة  ضةاياا عدة هناك  حعلي الةقو ، لتلك الةقيقية الةةاية

 سوةو نبودأ تضبيوث تجلود لاوي وا الضوةاياا تلوك أهوم نو  تعود الدسوتورية حالرقابوة

 يضوة  بالدسوتور نبودأ علوى بوالنص عبورة ة إذ حاقعوا،  )القوايوم سويادة(أح الدسوتور

 بتضبيقو الدحلوة سولضاا التوزا  ضوةام دحم اإليلوام  قوو   ةايوة
(4)

 االرقابوة   

 ب وا حتةواس الةبودأ هوذا نفالتت وا  الة اة الللضاا تلك  بوج تقط ن  هة الدستورية

 . ذلك على قايويا

                                                 
  أعرح ة ، ح ريات  اإليلام  قو  لضةاياا الدستوري التنظيم ، يجيل نةةد سةر - 1

 41 ء ، 2003 ، القايوم  لية– الةوصل جانعة إلى نقدنة د توراه

 ،عةام، الذقااة دار ح ريات ، اإليلام  قو  زيد، ابو نةةد عليام علة الدباس، صالا نةةد علة - 2

 105 ، ء 2005

 ، 1999 اإلساندرية، .الةعارف ننشاة اإلسع ، اة للةرأة اللياسية الةقو  الشواربة، الةةيد عبد - 3

 52 ء

 ، ) نقارية دراسة ( القضائية حضةايات ا التارية الةرياا ، نيلرح  با راد سيتام - 4

 307 ء ، 2007 ، القايوم  لية ، الةوصل جانعة إلى نقدنة د توراه ، أعرح ة
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 اإل وارة الة وم نو  ؟ ة ا  بالتعول الودحر هوذا العورا  اوة الدسوتورية الرقابة أنارست

 اإلل واو رقابوة هوة الةةاةوة تةارسو ا التوة الرقابوة يول ام الى أ ريا حام سبث ح ةا

 الةةوا م قبل ن  نقد  علل على بناو حإيةا يتل ا تلقاو ن  نبا رت ا تلتضيب ة حلا 

 دحرهوا علوى سولبا سوينعاس حهوذا ، ندولةة ذي نودل أح رسوةية، ج وة اح األخور ،

 بةفالتوة يتعلوث داوب أي يذيور ام  عليو الدستوري القاضة ةم اإليلام،  قو  بةةاية

 نعينوة ج وة نو  الوداب ذلوك تقوديم ينتظور حة للدسوتور حالتعليةاا األيظةة اح القوايي 

بةدر العليا الدستورية الةةاةة  ب أخذا نا حهذا
(1)

 سيشل الةةاةة عةل حإة اإم ، 

 عو  عواجزة تبقوى إي وا العليوا إذ اةتةاديوة تعاييو  الةةاةوة الوذي الةوال حاقب هو حهذا

 نو  الضلبواا حرحد لعود  الدستور نب الةتعارضة حالقراراا القوايي  ن  العديد إل او

 نوا الةنةول الذوورة قيوادة نجلوس  قوراراا نو  العديود هنواك حلوذلك الةفولوة، الج واا

الدسوتور نو  130 / الةوادة بةوجول يااذة زالت
(2)

  قوو  نو  العديود تنت وك حبنتاذهوا 

 / الةوادة بونص الةقورر الةلواحاة  وث اةوذع سنع  ، ح ةا بالدستور الةقررة اإليلام

 بلوبل تةييوز دحم القوايوم أنوا  نتلواححم العراقيووم ( يدوت إذ الدسوتور نو  14

 الوضوب أح الورأي أح الةعتقود أح الودي  أح اللووم أح األصول أح العور  أح الجونس

  حتعديلو 1992 للونة ( 120 ) رقوم بوالقرار ننت وك ) اةجتةواعة أح اةقتدوادي

 الو وائط اوة التعيوي  نو  يةنوب)  ام على يص   إذ 1993 للنة ( 124 ) رقم بالقرار

 ) رقم بالقرار ح ذلك ،(أجنبية أصول ن  عراقة  ل التربية بالياا حالقبول التعليةية

 علوى 1992 للونة 120 القورار أ اوا  تلوري)يوص إذ  اييوا البنود 1995 للونة ( 41

(  التربوية الدحراا اة الةتقدني 
(3)

. 

                                                 
 ( للنة 35 رقم القايوم ن  54 / الةادة ن  )1 ( التقرة بنص يتعلث أنان ا عع  قد   ي  - 1

 ععقة ل ا اللابعة الةادة ن  )2 ( التقرة ام الةةاةة رأا الضع  ل ذا يظرها حأ ناو 1976

اللنة  \ 137بقرارها الةرقم  قضت لذا الدستور نفالتة على تنضويام ح عهةا الضع  نةل )1 ( بالتقرة

بعد  دستورية التقرتي  نعا . القاضة ناة ياجة ، اةسس التللتية  1998\4\4القضائية الذايية عشر اة 

للرقابة على دستورية القوايي  حالتعديعا الدستورية الةقتر ة ، نةاضرة القيت اة الندحة التة عقدا 

 .  5ية ، ءاة جانعة ب داد ن  قبل الدراساا اةستراتيج

 الدستور(. هذا إل اا  حاقا تعدل، أح تلغ نالم ب ا، نعةوة النااذة التشريعاا يدت)تبقى إذ - 2

 8 ء سابث، نددر ياجة، ناة القاضة - 3
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 / سوابعا / الةوادة يدوت إذ 1976 للونة ) 33 ( رقوم القضوائة الةع ود بقوايوم ح ذلك

 حنو  بوالوةدة عراقيوا ياووم الةع ود اوة للدراسوة يقبول ية  ف يشترع( على  نن أحة

 ( .  أجنبة غير أصل حن  بالوةدة عراقيي  أبوي 

الشفدية اللعنة  ث ام إلى اإل ارة الة م حن 
(1)

 الةوادة بةوجل بالدستور الةقرر 

 )ة إذ يدوت  / أحة / 37 / حالةوادة الةجوز(، يةظور(  يدت إذ عشر  اية / 19 /

 نو  ننت وك األخور هوو (، قضوائة أنور بةوجول إة نعو  التةقيث أح أ د توقيط يجوز

 : حنن ا القراراا ن  العديد قبل

 بودرجت م هوم نو  أح الووزراو بةونا القاضوة 1984 للونة ) 1333 ( رقوم القورار -1

 ة لةودة العوراقيي  الةقواحلي   جوز صوع ية اختداصوات  ، ضوة  ح ع حالةةااظي 

أسبوعي  .  ع  تزيد
(2)

    

 اورج صوع ياا الداخليوة، حزير بةنا القاضة 1992 للنة ( 27 ) رقم القرار -2

  الةفالتي  ح جز ال راناا
(3)

   . 

 2002\1\10 اة )5 ( رقم القرار  حتعديل 1997 للنة ( 160 ) رقم القرار-3

 األ فاء  جز الةواصعا حزير بةنا القاضة،
(4)

   . 

 بالدسوتور حالةقوررة اإليلوام، لةقوو  الةنت اوة اللوابقة القوراراا ضووو حاوة  حعليو

 لتشوايل التشوريعية اللولضة يودعو لذا الةقو ، هذه بةةاية الةةاةة دحر غيا  يع  

 نوب سوجان ا ام حنود  النااوذة التشوريعاا حاقوب لدراسوة نتفددوة، قايوييوة لجوام

 الوداخلة النظوا  تعوديل الوى يودعوها  ةوا ،  نعو الةتعارضوة إل واو  وم حنو  الدسوتور،

 الرقابوة بتةريوك للةةاةوة دحر بإعضواو حذلوك ، 2005 للونة )1 ( رقوم للةةاةوة

 ب وذا الةفولوة الج واا نو  الةقدنوة الوداول عو  اضوع يتلو ا، تلقواو نو  الدسوتورية

 .اإليلام لةقو   ةايت ا على سلبا سينعاس الدحر هذا إعضائ ا عد  ام إذ القايوم،

                                                 
 حاقا إة  بل  أح اعتقال  اح ا د على القبه إلقاو جواز عد  :الشفدية باللعنة يقدد - 1

 .اإليلايية بالارانة الةاعة القاسية الةعانلة أح للتعذيل ا د تعريه جواز حعد  للقايوم،

  1984\12\17الدادرة اة  3204الوقائب العراقية العدد  - 2

 1992\2\17الدادرة اة  3393الوقائب العراقية العدد  - 3

 1997\11\3الدادرة اة  3694الوقائب العراقية العدد  - 4
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قراراا أ د اة يع   اةذع
(1)

 الةيواة أسووة اوة الةوث  ةايوة ع  قدورها الةةاةة 

 اسوتاةال بعود إة تنتوذ ة اإلعدا  أ اا  الةتترج ام حن  أي  إذ اإليلام،  قو  ببقية

 تلوك تنتيوذ قبول تةانوا حالتي ود التريو  ب يوة حذلوك بالقوايوم ل ا الةةددة حاإللية الشالية

 الجنائيوة الةةاةوة أ اوا  اويم ذلوك نوب لاو  بال وة، أهةيوة نو  الةيواة لةث لةا اإل اا 

 رئيس استةدال ندادقة دحم التنتيذية الللضة قبل ن  يتذا باإلعدا  العليا العراقية

 نو   اننوا / 73 الةوادة لونص التنتيوذ قوراراا نفالتوة نو  الورغم حعليو  اعلوى علي وا،

 اإلعدا  أ اا  على الةدادقة الجة ورية رئيس يتولى ( ام على يدت التة الدستور

 هوذا لةةايوة التودخل عو  عواجزة الةةاةوة بقيوت الةفتدوة(، الةةوا م تدودرها التوة

 الةفولوة الج واا نو  الوداب تقوديم لعود  الدسوتورية بالرقابوة دحرهوا حنةارسوة الةوث،

 .بالقايوم

 رأي أم ير  ن  هناك ام بالذ ر الجدير حن 
(2)

 ن  76 الةادة تتلير  ول الةةاةة 

 لم الةةاةة  تتلير ةم اللياسة، الناخل  ث  ةاية اة الللبة دحرها يبرز الدستور

 عودداً  أ ذور اةئتعف أح التةالط هذا عد يةا  دستوري أح قايوية أعار أي حاث يبي 

 بعضو ا الوى ايضوةا  الاتول ام هوو الوراجا ام إذ اةيتفابواا، بعود تشوال ايو  ةسويةا

 العليوا الةتوضوية علي وا حتدواد  اةيتفابواا قبول يوتم ام يجول لايايواا حتشوايل ا

تلك   أح الاتلة خاء ب ذه حرقم عنوام تةت لعيتفاباا الةلتقلة
(3)

   . 

 رأي تعاوس ة التتلوير ل وذا حاقوا ستتشوال التوة الاتلوة ةم الورأي هوذا يوااوث حيةو 

 تشوايل ينةدور أم يتضول  وام حالقوايوم للعدالوة تةقيقوا إيو  يور  لوذا الناخبي  غالبية

 التوة حنوب األصوواا، بعودد تلي ا التة نب القائةة تلك تيتلط بيم التائزة بالقائةة الاتلة

 تعاوس لتشوايل  تلوة بالن اية ستادي بذلك حهة الةضلوبة األغلبية تةقث أم إلى تلي ا،

 تتلوير إذ أم بالبلود، اللياسوة اةسوتقرار تةقيوث عو  اضوع هوذا حاقعوا، الناخبي  رأي

                                                 
 .  2007 \ 9 \ 16اة  2007 \اتةادية  \ 9قرار الةةاةة اةتةادية العليا رقم  - 1

عبد القادر نةةد ، دراسة ع  الةةاةة اةتةادية العليا اة العرا  ، رسالة ناجلتير ، جانعة  - 2

 32البدرة ، غير ننشورة ، العرا  ، ء 

  2010 \ 3 \ 25اة   2010 \اتةادية  \ 25راي الةةاةة اةتةادية العليا رقم  - 3
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 يتجواحز لةا تشايل الةاونة حتيخر اللياسة الوضب بإرباك نا  د إلى ساهم الةةاةة

 .أ  ر اللبعة

  قوو  تةوم لوم الةةاةوة إم يعنوة ة اللوابث  عننوا أم إلوى اإل وارة الة وم نو  لاو 

 الةةاةوة دحر اي وا بورز التوة القوراراا نو  العديود هنواك أم أذ  ح رياتو اإليلوام

 .الةةاية بتلك اةيجابة

 حالعودة بلده ن ادرة اة الترد  ث  ب يقدد الذي حالتنقل، اللتر  ث  ةاية نجال اتة

  او نتى إلي 
(1)

 بالتنقول البلود، داخول سوواو حالتنقول الةر وة بةث الةث هذا حيلةى ، 

 .خارج  أح أخر  الى نةااظة ن 

بوام ) ننوب الةودعة نو  اللوتر  2006\3\29قضت الةةاةة اوة  اة وا الدوادر اوة 

 حننعو  تقييد لةرية اللتر الى خارج العورا  حالعوودة اليو  ، ةسند ل  ن  قايوم حاي  

. العراقية القوايي  صايت ا التة األساسية   قوق ن  تجريدا يعتبر اللتر ن 
(2)

 

 اختيوار الشوعل حسويلة بو  يقدود الوذي اةيتفوا ، أح التدويت  ث  ةاية نجال حاة

الوديةقراعة النظوا  اووة لةاانو 
(3)

اووة  الدووادر  اة وا اوة الةةاةوة قضووت ، 

  قوايوم تعوديل قوايوم نو  3 / الةوادة نو  رابعوا/ التقورة دستورية بعد  ، 2010\6\14

 للونة ) 16 ( رقوم اةيتفابواا لقوايوم الةعودل 2009 للونة ) 26 ( رقوم اةيتفابواا

  إيو إذ الدسوتور، نو  أحة(  13، 20، 38 ( الةوواد يدووء نوب لتعارضو  ، 2005

 نوب  تعارض ع  اضع هذا العدالة، حلةبدأ حاةيتفا ، التدويت، لةث ايت ا اً  يشال

 عدد على يةدل ن   رنام أناايية إلى سيادي النص هذا تضبيث إم  ي  الدستور،

 نقعود علوى الةدوول نو  اةيتفوابة القاسوم عو  حا ود بدووا يقول األصوواا، نو 

 التوائزة، الابيورة الايايواا صولةة لوم األصوواا تلوك تجييور  وم   حنو  النووا ، بةجلوس

                                                 
 .  179، ء  2009س يل  لي  التتعحي ،  قو  اةيلام ، دار الذقااة ، عةام ،  - 1

 يةاو علة سالم ، ضةاياا الةقو  ح الةرياا العانة ححسائل تتعيل ا ، رسالة ناجلتير نقدنة الى  - 2

 .  96، ء  2010جانعة الةوصل ،  لية الةقو  ، 

،  1991ار الةاةة للضباعة ح النشر ، الةوصل ، نةةد  ا م الةش داية ، النظم اللياسية ، د - 3

  59ء
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 الةر وا نو  الناخول صووا تةويول حبالتوالة النواخبي  أصوواا ن  الةعيي  حت ةش

.ةيتفا   إرادت تتج  لم آخر نر ا الى  ايتفب الذي
(1)

 

 الةلواحاة  وث الةةاةوة جةعوت التدوويت،  وث  وول للةةاةوة آخور قورار حاوة

 بشوال بالواجباا حاةلتزا  بالةقو  التةتب اة األاراد  ث  ب يقدد الذي بالتدويت،

األصول أح الودي  أح الجونس بلوبل تةييوز دحم اآلخوري  نوب نتلواح
(2)

 قضوت إذ ، 

  الذوا \نو  البنود  \ج \بعد  دستورية التقورة  2010\3\3 اة الدادر بةاة ا الةةاةة

 اةيتفابواا قوايوم تعديل قايوم 2009 للنة ) 26 ( رقم قايوم ن  األحلى /الةادة ن 

 ن  تةتلل ) وتا(  دة التالية الةاوياا تةنا) يدت إذ ، 2005 للنة ( 16 ) رقم

 نشوار ت م  الوة اوة  يلوبت علوى ذلك ةيا ر أم على لةةااظات م الةفددة الةقاعد

 :يلة ح ةا الوعنية القوائم اة

 ح ر وك يينو  ب داد الةةااظاا على توزل نقاعد خةلة الةليةة الةاوم - أ

 .حأربيل حدهوك

 .يينو  نةااظة اة حا د نقعد اةيزيدي الةاوم - 

 .ب داد نةااظة اة حا د نقعد الةندائة الداب  الةاوم -ج

 ن  14 /الةادة يص نب لتعارض ا ، يينو  نةااظة اة حا د نقعد الشباة الةاوم -د

 أم تاووم علوى أعوعه الةادة ن  خانلا/البند يدتة الةذ ور القايوم أم  ةا الدستور،

 قد بذلك ياوم ،)حا دة ايتفابية دائرة ضة  للةليةيي  الاوتا ن  الةفددة الةقاعد

 للةلويةيي  الاوتوا نو  الةفددوة الةقاعود اعتبر  ألي الدستور ن  20 / بالةادة اخل

 الدوابئية للضائتوة حالتر يا التدويت  ث قدر  ي  اة حا دة ايتفابية دائرة ضة 

 اوة الةنتشوري  الضائتة هذه أاراد  ر  قد بذلك ح   حعلي ب داد نةااظة على الةندائية

الدسوتور نو  20 / للةوادة حاقوا اللياسوية بةقووق م التةتب ن  الةةااظاا بقية
(3)

 حاوة 

( 2007اتةاديوة  4)  بالودعو   اة وا الةةاةوة أصودرا التقاضوة  ةايوة نجوال

                                                 
على الةوقب الرسةة الةةاةة اةتةادية العليا تنشر قرارها بعد  دستورية تعديل قايوم اةيتفاباا  - 1

 www.iraqfsc.iq. للةةاةة 

  35سابث ، ء  رسةر نةةد يجيل ، ندد - 2

 36الةددر يتل  ، ء - 3
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نو  قواحم  11نو  الةوادة  4قضت اي  بال او يص التقورة  2007\4\ 26 اة حالدادر

اذ يدوت ) حبقودر  1991للونة  14ايضباع نو تة الدحلوة حالقضوال اة وترا ة رقوم 

بعد  اخضوال عقووبتة لتوت النظور حاةيوذار الوى الضعو  ( لةفالتت وا لونص تعلث اةنر 

لتووة يدووت علووى ايوو  ) يةضوور الوونص اووة القوووايي  علووى نوو  الدسووتور ا 100الةووادة 

تةدي  اي عةل اح قرار اداري ن  الضع ( 
(1)

  . 

 المطلب الثاني

 دور المحكمة في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية

 ح قاايواً  حاجتةاعيواً  اقتدوادياً  عابعواً  حتيخوذ للتورد تقورر التوة حالةريواا الةقوو  حهة

 حالرعايوة اةجتةواعة بالضوةام حالةوث الة و ، حنةارسوة العةول ح وث التةلوك،  ث(

التعليم ح ث الدةية،
(2)

 حالةجتةوب،  أبوي على الضتل ح ث األسرة، بتاوي  حالةث ، 

اإلنوراج نو  خاليوة يظيتوة بيئوة اوة بوالعيش حالةوث
(3)

 اقتنواو اوة اإليلوام  وث يعود 

 الدسوتور ضوة  حقود اةقتدوادية، الةقو  أهم ن  حتةلا ا حالعقارية الةنقولة األنوال

 الفاصوة الةلايوة :أحة( ييتة نا على يدت التة 23 / الةادة بنص الةث هذا العراقة

 ،)القوايوم  ودحد اوة ب وا، حالتدورف حاسوت عل ا ب وا اةيتتوال للةالك حيةث ندوية،

 نو  العديود خوعل نو  الةوث ل وذا التاعلوة الةةايوة العليوا اةتةاديوة الةةاةوة  تلت  ةا

 الةلايوة ام ) ح يو ايو    جواو الوذي 2007 \ 7 \2 الدوادر قرارهوا نن وا قرارات وا

 الدوادر العورا  جة ورية دستور ن  ( 16 ) الةادة  أ اا   ل اة ندوية الفاصة

 لعوا  العورا  دسوتور نو  ( 23 ) الةوادة  ل حاة ،((الةل ة) 1970 /تةوز / 16 اة

 الةلايوة حينوزل الدستوري الةام هذا يفالط أم تشريب ألي يجوز ة لذا النااذ 2005

ح 139قورار نجلوس قيوادة الذوورة الةل وة ( رقوم  ياووم لوذا..القايوم ن  سبل دحم ن 

إل واوه يقضوة نةواقد صودر نفالتوا للدسوتور  1982\10\15الدادر اة 
(4)

 ح وذلك ،

 إعوادة الةتضوة  الةةيوز الةاوم بتدوديث  ) ايو قضوت إذ 2009 اة الدادر بقرارها

                                                 
  2010\3\3اة  2010 \اتةادية  \ 7العليا رقم قرار الةةاةة اةتةادية  - 1

نازم ليلو راضة ، ضةاياا ا ترا  القواعد الدستورية اة العرا  ، نجلة القايوم الةقرم ، جةعية  - 2

  19، ء  2009،  57القايوم الةقارم العراقية ، العدد 

  38سةر نةةد يجيل ، نددر سابث ، ء  - 3

  62س يل  لي  التتعحي ، نددر سابث ، ء  - 4
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 الضعو  حرد علي وا الةةيوز الةدعيوة باسوم الزحيوة( \ 11 \ 354) الةرقم العقار تلجيل

 تدوديث بعود نوضوول ذي غيور  لاويو الةالية حزير الليد الةةيز ن  الةقد  التةييزي

 ياو  لوم الةاليوة حزيور اللويد الةةيوز أم أخور  ج وة حنو  ج وة نو  هوذا الةةيز الةام

  ةئةتو قود  لو ح ي إم  ةوا  . ح يلو أقووال   جواو نوا حاوث علوى الودعو  اوة عراوا

نو  قوايوم  1 \ 216نورحر الةودة القايوييوة الةندووء علي وا اوة الةوادة  بعد التةيزية

الةرااعاا الةديية 
(1)

حن  الة م اة ارة الى ام الةلايوة ندووية حةتنوزل اة لتةقيوث  

الةدلةة العانة حبةقابل تعويه عوادل يع و  ام الةةاةوة نارسوت دحرهوا الةقيقوة 

) بعوود   2009 \ 5 \ 26اووة  ةايووة الةووث بووالتعويه العووادل بقرارهووا الدووادر اووة 

ةم تضبيقوو   1989للوونة  800دسووتورية قوورار نجلووس قيووادة الذووورة الةنةوول الةوورقم 

 اييووا نوو  دسووتور  23يعووارج نووب نت ووو  التعووويه العووادل الةندوووء عليوو  بالةووادة 

اذ يدت على اي  ) ةيجوز يوزل الةلايوة اة ةغوراج  2005جة ورية العرا  للنة 

الةنتعة العانة نقابل تعويه عادل حينظم ذلك بقوايوم ( حام نت وو  التعوويه العوادل 

حيدوو ا : )  1981للوونة  12قووايوم اةسووتةعك رقووم رابعووا نوو   13حرد اووة الةووادة 

تلتر وود ال يووية باةسووس ح القواعوود الووواردة اووة هووذا القووايوم للتوصوول الووى التعووويه 

العادل بتاريخ الاشط حالتقدير حلل يوية اةسوتعاية بوالفبراو ام دعوت الةاجوة الوى ذلوك 

تقودير ح يو  ام حاة  الة اعادة الاشط حالتقدير ايتفذ تواريخ الاشوط اةحل اساسوا لل

جعل تقودير التعوويه بتواريخ  1989للنة  800قرار نجلس قيادة الذورة الةنةل رقم 

حضووب اليوود اح علوول ةسووتةعك اي ةووا اسووبث اووام التقوودير بةوجبوو  يتعووارج حنت ووو  

التعويه العادل لةندوء علي ا اة قايوم ةستةعك ( 
(2)

  . 

ةاية هذا الةث بـ ا د قرارات وا حاة نجال  ةاية  ث الةلك باةرض قضت الةةاةة بة

اذ جاو اي  ) لد  التدقيث ح الةداحلة ن  قبل الةةاةة اةتةادية العليا حجود ام الةودعة 

ح الةوار  اوة  221يضلل اة دعواه ال واو قورار نجلوس قيوادة الذوورة الةنةول الةورقم 

بالنلووبة الووى  رنايوو  نوو   قوو  الشوورعة  وووارض لوالدتوو  الةتوايوو   2001 \ 10 \ 14

                                                 
  2009\9\14اة  2009 \ تةييز\اتةادية \ 115قرار الةةاةة اةتةادية العليا رقم  - 1

  2009\5\26اة  2009 \اتةادية  \ 21قرار الةةاةة اةتةادية العليا رقم  - 2
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حذلك لنفالتت  للدسوتور حلود  الرجوول الوى القورار الةوذ ور حجود ام التقورة )الذالذوة ( 

نن  يدت على ام يةور  ابو  الةندووء علي وا اوة البنود ) اييوا( نو  هوذا القورار نو  

حر ت ا بعد حاات ا عقابا ل  على عقوق  ل ا حتوزل  دت  على بقية حر ت ا لال  لول 

ح الةوار   221جلس قيادة الذورة الةنةل الةرقم استةقاق  الشرعة ح ي  ام قرار ن

قد صدر اة الدستور الةاقت حاي  أي الدستور الةاقت  ام قد  2001 \ 10 \ 14اة 

تبنى اة ا اان  الشريعة اةسعنية التة  ددا الةاةا التوة يةور  اي وا الووارض نو  

قرار نجلس قيوادة اةرض حليس ن  بين ا عقو  الوالدي  حبذلك تاوم التقرة الذالذة ن  

الذووورة ) الةنةوول( الةشووار اليوو  اعووعه قوود جوواو خعاووا ة اووا  الدسووتور ح يوو  ام نوو  

اختداء هذه الةةاةة استنادا الى التقرة الذاييوة نو  الةوادة الرابعوة نو  القوايوم رقوم 

قووايوم الةةاةووة اةتةاديووة العليووا التدوول اووة الةنازعوواا الةتعلقووة  2005للوونة  30

ح القراراا حاةيظةوة ح التعليةواا حاةحانور الدوادرة نو  ايو  ج وة  بشرعية القوايي 

تةلك  ث اصدارها حال او التة تتعارج نن ا نوب ا اوا  الدسوتور عليو  حاسوتنادا الوى 

ذلووك قووررا هووذه الةةاةووة الةاووم بال وواو التقوورة الذالذووة نوو  قوورار نجلووس قيووادة الذووورة 

بةي  ينال الةدعة نو  ارض  2001 \ 10 \ 14ح الةار  اة  221)الةنةل( الةرقم 

حالدت  الةتواي    الدار نوضول الدعو  حاقاً لعستةقا  الشرعة ( 
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 22القاضة نةل  جةيل جريا ، نددر سابث ، ء - 1
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 النتائج و التوصيات

 ن  خعل بةذنا هذا تم التوصل الى النتائ  ح التوصياا اةتية : 

 النتائج 

 الرقابة خالل من إال یتم ال فعال بشكل هوحریات اإلنسان حقوق ضمان إن -١

 . هعن الخروج وعدم بالدستور بااللتزام الدولة سلطات وإلزام الدستوریة

 من األخرى للكفاءات المجال وإعطاء بالمحكمة العضویة مدة تحدید یجب -٢

 تقل اإلنسانًأن دائما ً یؤكد الحال واقع ألن خبراتھم، وتقدیم بھا باالشتراك القضاة

 العض ویة جع لًأن ع ن فض ال العم ر هب  تق دم كلم ا العط اء عل   هوقدرت  هكفاءت 

 احد أصیب لو الحل ماًوھي أال حال ً لھا نجد ال مشكلة یثیر الحیاة لمدى بالمحكمة

 الش یخوخة كم رض العم ل ع نًیعج ز  جسدي أو نفسي بمرض المحكمة أعضاء

 س لطة أو ق انون یوج د ال هإن  خاص ة الخدمةًبترك هرغبت  ع یعلن ولم  والخرف

  . بذلك هتلزم

 نصًأي من خلوھما یالحظ والدستور المحكمة قانونًنصوص تتبع خالل من -٣

 أو الع زل أوًالوف اة بسبب شواغر وجود حالة في آخرین قضاة اختیار كیفیة یبین

 عی ب فھ ذا هوعلی  االنتقالیةًللمرحلة العراقیة الدولة إدارة قانون بخالف االستقالة

 .همعالجت یجب تشریعي

 المحكم ةًتش كیلة م ن الق انون وفقھاء اإلسالمیة الشریعة خبراء فئة رفع یجب -٤

  بالدستور المقرة

ًوال واردة ال داخلي بقانونھ ا ال واردة المحكم ة االختصاص ات ال   بالنس بة -٥

 غی رًإس راف فیھ ا بعض ھا مع وتناقضھا اختالفھا عن فضال ً هان یالحظ بالدستور

 .مسوغ

 اف ذةنًزالت ما المنحل الثورة قیادة مجلس قرارات من العدید ھناك أن یالحظ -٦

 ١٣٠ / المادة بموجب
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ًدور فیھ ا ب رز العلی ا االتحادی ة المحكم ة ق رارات م ن العدی د ھن اك أن یالح ظ -٧

 لوحظًالقراراتًبعض فھناك ذلك ومع اإلنسان، حقوق حمایة في الفعال المحكمة

 .الحمایة تلك من السلبي موقفھا أو المحكمة دور غیاب فیھا

 التوصيات : 

 التيًالتشریعات بإلغاء وذلك الدستور من ١٣٠ / نصًالمادة تعدیل ال  ندعو -١

 . وحریاته اإلنسان لحقوق انتھاكا ً تشكل

القاض يً وم ؤھالت ش روط تب ین نصوص ا ً الدس تور تض مین ال   ن دعوً-٢

 . الخبرةًوالكفاءة سنوات او والنزاھة السیرة بحسن یتعلق فیما سواء الدستوري
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 المصادر 

 القرام الاريم -

 ،رسالة ( دستورية ) دراسة اإليلام  قو  ضةاياا ، ن دي صاد  جعتر -1

 . 1990 ، القايوم  لية ، ب داد جانعة إلى نقدنة ناجلتير

 ، ح ريات  اإليلام  قو  لضةاياا الدستوري التنظيم ، يجيل نةةد سةر -2

 .2003 ، القايوم  لية– الةوصل جانعة إلى نقدنة د توراه أعرح ة

 . 2009س يل  لي  التتعحي ،  قو  اةيلام ، دار الذقااة ، عةام ،  -3

 دراسة ( القضائية حضةايات ا التارية الةرياا ، نيلرح  با راد سيتام -4

 ، القايوم  لية ، الةوصل جانعة إلى نقدنة د توراه ، أعرح ة ) نقارية

2007. 

 يةاو علة سالم ، ضةاياا الةقو  ح الةرياا العانة ححسائل تتعيل ا ،  -5

  . 2010رسالة ناجلتير نقدنة الى جانعة الةوصل ،  لية الةقو  ، 

دار  اللياسة العانة ، للتنظيم حاألسس الدحلة يظرية ، الجرف ععيةة   -6

 . 1966 ،الن ضة للضباعة ح النشر ، ب داد 

 .الةعارف ننشاة اإلسع ، اة للةرأة اللياسية الةقو  الشواربة، الةةيد عبد -7

 . 1999 اإلساندرية،

عبد القادر نةةد ، دراسة ع  الةةاةة اةتةادية العليا اة العرا  ، رسالة  -8

 .2010، ناجلتير ، جانعة البدرة ، غير ننشورة ، العرا  

عدا  سعيد عبد ، الرقابة على دستورية القوايي  دراسة نقارية ، اعر ة  -9

 . 2007د توراه نقدنة الى جانعة الةوصل ،  لية القايوم ، 

 ح ريات ، اإليلام  قو  زيد، ابو نةةد عليام علة الدباس، صالا نةةد علة -10

 . 2005 ،عةام، الذقااة دار

حدحرها اة ضةام نبدا  غازي ايدل ن دي ، الةةاةة اةتةادية العليا -11

  .2008، ب داد ،  1الةشرحعية ، ع
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 ، حتةليل يقد الدستور نيز  الدائم، الدستور نتضاداا ، الجبار عبد االا -12

 حالتوزيب للنشر التراا ،1 ع ، اإلستراتيجية الدراساا ، نع د ننشوراا

 . 2006 ، ب داد.

اراس عبد الرزا  اللوداية ، العرا  نلتقبل بدستور غانه ، دار عةار  -13

 . 2005للنشر ح التوزيب ، عةام ، اةردم ، 

قاسم  ل  العبودي ، ا اال القضاو اةتةادي ، رسالة ناجلتير ، جانعة  -14

 . ر وك ، العرا  

القاضة سالم رحضام الةوسوي ، تشايل الةةاةة اةتةادية العليا اة العرا   -15

بي  الدستور ح القايوم قراوة تةليلية حيقدية ، دار الن ضة للضباعة ح النشر ، 

 .ب داد

القاضة ناة ياجة ، اةسس التللتية للرقابة على دستورية القوايي  التعديعا  -16

الدستورية الةقتر ة ، نةاضرة القيت اة الندحة التة عقدا اة جانعة ب داد 

  .2006، ن  قبل الدراساا اةستراتيجية 

 القايويية، الةاتبة ،1 ع الدستور، ضةاياا ،  ياحي الر ة  عبد يبيل القاضة -17

 .2004 ب داد،

 ارحام عزا نةةد دحساة ، دحر القضاو اة  ةاية الدستور التدرالة  -18

، دار سبيرسز للضباعة ح النشر ، دهوك ، العرا  ،  1دراسة نقارية ، ع

2006 . 

نازم ليلو راضة ، ضةاياا ا ترا  القواعد الدستورية اة العرا  ، نجلة  -19

  . 2009،  57القايوم الةقرم ، جةعية القايوم الةقارم العراقية ، العدد 

 الاتل دار ، ) نقارية دراسة ( اإلداري القايوم نباد  ، ععحي صالا ناهر -20

 . 1996 ، الةوصل جانعة ، حالنشر   للضباعة

نةل  جةيل جريا ، الةةاةة اةتةادية العليا اة العرا  دراسة نقارية ،  -21

 . 2008رسالة ناجلتير غير ننشورة ، جانعة بابل ، 
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نةةد  ا م الةش داية ، النظم اللياسية ، دار الةاةة للضباعة ح النشر ،  -22

  . 1991الةوصل ، 

 قرارات المحكمة االتحادية : 

اة  2009 \تةييز \اتةادية \ 115قرار الةةاةة اةتةادية العليا رقم  -

14\9\2009  

  2009\5\26اة  2009 \اتةادية  \ 21قرار الةةاةة اةتةادية العليا رقم  -

 .  2007 \ 9 \ 16اة  2007 \اتةادية  \ 9قرار الةةاةة اةتةادية العليا رقم  -

  2010 \ 3 \ 25اة   2010 \اتةادية  \ 25الةةاةة اةتةادية العليا رقم  قرار -

  2010\3\3اة  2010 \اتةادية  \ 7قرار الةةاةة اةتةادية العليا رقم  -

 مواد قانونية : 

 الةعدل 1979 للنة 65 رقم الدحلة  ور  نجلس قايوم ن   الذاً  /7 / الةادة 

 1968للنة  159الدستورية العليا رقم ن  قايوم الةةاةة  2 –الةادة اةحلى 

 اقرة أ ن  الدستور العراقة  \خانلاً  \ 61الةادة 

 هـ  \اقرة  \ 44 \الةادة 

 73 / الةادة ن  )  انناً ( التقرة،  2005 للنة (1) رقم الداخلة النظا  ن  6 / الةادة

 .  2005احةً ن  دستور  52 \الةادة 

 


