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 المقذمة

         

ازتوادان الى نؿرية الطركرة أجازت  معؿم دزاتير الذكؿ لرئيز السلؼة 

التوؾيرية  اشذار قرارات لها قوة القانوف عوذ تعرر اجتناع البرلناف كتعرضها 

لدؼر جسيم مؾاجيء , كوزيلة كخيذة كلازمة لذرء الدؼر ذلك لاف القانوف كضع 

, ؽاذا ادل اختراـ القانوف الى علز الػرض مه اجل تخقيق مطلخة النحتنع 

الرم كضع مه اجله القانوف ؽي ؾركؼ معيوة يؾوض رئيز الذكلة ) أك جهة 

( اتداذ الاجراءات اللؾيلة لتخقيق النطلخة العامة كذلك عه  (1)توؾيرية اذرل 

ػريق اشذار قرارات لها قوة القانوف ختى اذا كانت مدالؾة للقانوف اذا تخقق 

الة الطركرة كشركط قيامها بالاعتناد على قاعذة ) الطركرات تبيد ضوابغ خ

 النخركرات ( .

عرؼ الوؿاـ القانوني العراقي القرارات النركورة مور شذكر الذزتور الاكؿ ؽي  

لم يػؾلا ىرا  1970كالذزتور النؤقت لسوة  1964, كاف دزتور عاـ  1925عاـ 

ر مود شلاخية اشذارىا الى جهات الووع مه القرارات خيث بنوجب تلك الذزاتي

مدتلؾة كموها النلك الرم كاف ينارس ىرا الخق ؽي الؾترة الاكلية مه تأزيز 

الذكلة العراقية كبعذ تػيير نؿاـ الخلم مه النللي الى الحنهورم ؽاف رئيز 

الحنهورية ىو الندوؿ بننارزة تلك الطلاخية , كمه ثم ؽوض محلز قيادة 

 خية اشذار مجل تلك القرارات .الجورة ) النوخل ( شلا

العراؽ  اعترؼ بوؿرية  –كنا اف الوؿاـ القانوني ؽي اقليم كوردزتاف                

الطركرة كبتؾويظ رئيز الاقليم شلاخية  اشذار  قرارات لها قوة القانوف بعذ 

التصاكر كالاتؾاؽ مع رئيز النحلز الوػوي كمحلز الوزراء للاقليم كذلك عوذ 

ليم كوردزتاف كنؿامه السياسي اك الامه العاـ ؽيه اك مؤزساته تعرض اق

الذزتورية لنداػر داىنة تهذد كيانه كتعرر اجتناع النحلز الوػوي على اف 

تعرض تلك القرارات على النحلز الوػوي للاقليم عوذ اكؿ اجتناع له ؽاف لم 

 .   (2)تعرض عليه اك عرضت كلم يقرىا النحلز زالت عوها الطؾة القانونية 

اف الطلاخية الننووخة لرئيز السلؼة التوؾيرية لايعوي انه مدوؿ بننارزتها 

كيف يصاء دكف رقابة قانونية , بل اف قراراته ذاضعة لرقابة السلؼتيه التشريعية 

 ك القعائية , كلله ؽي العراؽ ؽاف السلؼتيه النركورتيه لم تنارس الرقابة

لها قوة القانوف الطادرة عه محلز القيادة النؾركضة قانونا على القرارات التي 

لاف الذزتور لم يتؼرؽ الى قابلية تلك القرارات  2003الجورة ) النوخل (  قبل عاـ 

لرقابة السلؼة التشريعية , كاف القعاء العراقي كاف يبرر موقؾه باف القعاء 

                                                
(1)

ذزتور العراقي النؤقت ال/أ ( مه  42كنحلز قيادة الجورة )النوخل ( ازتوادا الى النادة ) 

 . 1970لسوة 
(2)

( 1العراؽ رقم ) –انؿر الؾقرة ذامسا مه النادة العاشرة مه قانوف رئازة اقليم كوردزتاف  

 . 2005لسوة 
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العادم يطؼذـ بؾلرة عذـ جواز قيامه بالؾطل ؽي مذل مشركعيتها الذزتورية 

شذر قانوف النخلنة  2003. كلله بعذ زقوط نؿاـ الخلم ؽي بػذاد زوة 

تم تصليل النخلنة النركورة كالرم بنوجبه  2005( لسوة30الاتخادية العليا رقم )

ؽي العراؽ كمور ذلك التأرير بذأ القعاء العراقي بالوؿر ؽي مشركعية القوانيه 

رارات لها قوة القانوف كالقرارات , كاشذرت اخلاـ متعذدة  بالػاء  عذة ق

 لندالؾتها لاخلاـ الذزتور العراقي . 

العراؽ عوذما خطل انقساـ زياسي ؽي  –كؽي اقليم كوردزتاف                

الرم ادل الى تصليل ادارتيه اخذاىا ؽي اربيل كالاذرل  2005 – 1996زووات 

ادارة ؽي السلينانية  بخيث اشذر رئيز الاقليم كرئيز محلز الوزراء ؽي 

اللجير موها لم يطذر  السلينانية  قرارات عذيذة لها قوة القانوف كبالرغم مه اف

ركرات كاقعية اك عنلية التي مه اجلها اعؼي تلك الطلاخية , كاف برلناف لط

اقليم كوردزتاف له الخق ؽي بسغ رقابته على تلك القرارات كدرازة مذل 

لػاء القرارات الندالؾة للذزتور ك مشركعيتها كمبررات اشذارىا  , كله شلاخية ا

النازة موها بالامواؿ العامة , أك التي لها ػابع ؽردم  كالطادرة لنطلخة سدض 

معيه اك لنطلخة خزب معيه  , الا اف برلناف كوردزتاف لم ينارس تلك الطلاخية 

 لخذ الاف .

تقر على اما بصأف موقف القعاء ؽي اقليم كوردزتاف ؽانه غير مس                 

مبذأ ثابت ؽينا يدض القرارات التي لها قوة القانوف , كلايوجذ دزتور لاقليم 

كوردزتاف يوؿم ىرا النوضوع الذزتورم , كعذـ تصليل النخلنة الذزتورية 

ؽي الاقليم يؤدم الى اسلاليات مستقبلية بصأف دزتورية القوانيه كالقرارات 

 التي تطذر ؽيها . 

ذلك زوتعرض ؽي ىرق الذرازة بشيء مه التعنق  لتوضيد كل             

لنوضوع مؾهوـ القرارات التي لها قوة القانوف ؽي النبخث الاكؿ كالرقابة 

القانونية على القرارات التي لها قوة القانوف كموقف القعاء العراقي 

 كاللوردزتاني موها ؽي النبخث الجاني .

لقرارات النركورة رزة اشذار اكنأمل اف يلعب ىرا الحهذ النتواضع دكرا ؽي منا

زلينة , كؽي منارزة الرقابة القانونية كالقعائية بخيث تنوع بطورة قانونية 

 تعارضة مع الذزتور   . كمه هللا التوؽيق .ير القرارات الندالؾة كالنتوؾ

 

 

                                                                                                                                          

 الباخث
 

 

 المبخث الاول

 مفهوم القرارات التي لها قوة القانون
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 مؾهوـ القرارات التي لها قوة القانوفزوتعرؼ على  مه ذلاؿ ىرا النبخث 

خيث نتواكؿ ؽي النؼلب الاكؿ  ثلاث مؼالبكذلك بتقسيم النبخث الى  ،

كؽي النؼلب الجاني  ،ت التي لها قوة القانوف ك ػبيعتها القانونية تعريف القرارا

كؽي  ،نتواكؿ شركط اشذار القرارات التي لها قوة القانوف كقيودىا القانونية 

النؼلب الجالث زوتللم عه الحهة الندتطة باشذار القرارات التي لها قوة 

 القانوف . 

 

 المطلب الاول

 لقانون و طبيعتها القانونيةتعريف القرارات التي لها قوة ا

 

الذكؿ العربية على تسنية القرارات التي ات ؽي التشريعالؾقهاء ك  اذلتف        

)لوائد الطركرة اك مصر مطؼلد نوف خيث اػلق عليها الؾقهاء ؽي لها قوة القا

تشريعات الطركرة ( 
(1)

كؽي الاردف يؼلق عليها ) القوانيه النؤقتة ( ، 
(2)

كؽي  ،  

) النرازيم بقانوف ( ت يسنى اللوي
(3)

اما ؽي الحزائر يؼلق عليها ) التشريع  ،  

عه ػريق الاكامر (
(4)

لها ) القرارات التي  ؽي العراؽ كاقليم كوردزتاف يسنى ك ،

(قوة القانوف
(5) 

. 

ر العذيػػذ مػػه الػػذكؿ نؿريػػة الطػػركرة اجػػازت دزػػاتي الػػى  ازػػتوادا       
(6)

قيػػاـ  

ار قرارات لها قوة القانوف اذا تخقق ضوابغ خالػة الطػركرة السلؼة التوؾيرية باشذ

رئػػيز  خنػػلمؾػػاجيء ي  كذلػػك عوػػذما يلػػوف ىوػػاؾ ذؼػػر جسػػيم  ،كشػػركط قيامهػػا 

السػػلؼة التوؾيريػػة اشػػذار قػػرارات بنرتبػػة القػػوانيه كوزػػيلة كخيػػذة كلازمػػة لػػذرء 

ل ؽػػاذا اد ،ذلػػك لػػاف القػػانوف كضػػع مػػه اجػػل تخقيػػق مطػػلخة النحتنػػع  ،الدؼػػر 

                                                
(1)

ص  ، 2009 ،الازلوذرية  ،ار الحامعة الحذيذة د ،القرارات الادارية  ،ماجذ راغب الخلو  د.  

138 . 
 . 1962لسوة  ( مه دزتور الاردني71النادة ) (2)
 . 1952لسوة  زتور اللويتيذ( مه ال94النادة ) (3)
(4)

القرارات بقوانيه الطادرة عه رئيز السلؼة الوػوية الؾلسؼيوية كالاثار  ،دمحم زياد اللخاـ  

ماجستير مقذـ الى كلية الشريعة كالقانوف بالحامعة الازلامية رزالة  ،انونية النترتبة عليها الق

 .   (32بػزة ص )
(5)

  ،) النلػي (  1970النؤقت لسوة  ي( مه الذزتور العراق42الؾقرة ) ا ( مه  النادة )لاخؽ  

 ( لسوة2( مه قانوف انتدابات قائذ الخركة اللوردية  رقم ) ةالعاشرالنادة )  ( مه4)الؾقرة ك

( مه النادة ) العاشرة ( مه قانوف رئازة اقليم كوردزتاف كالؾقرة )ذامسا ،) النلػي (  1992

 .   ) الواؽر ( 2005( لسوة 1العراؽ رقم )
( مه دزتور اللويت لسوة 71كالنادة ) ،1923( مه دزتور مصر لسوة 41كموها النادة )(6)

/ا ( مه الذزتور العراقي 42كالنادة ) ، 1952زتور الاردني لسوة ذ( مه ال94كالنادة ) ،1962

 . 1970النؤقت لسوة
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معيوػة يحػب مه اجل تخقيقػه ؽػي ؾػركؼ  ه الى علز الػرض الرم كضع تراماخ

رئيز السػلؼة التوؾيريػة اتدػاذ الػاجراءات اللؾيلػة لتخقيػق النطػلخة العامػة  على

كذلػك عػه ػريػػق اشػذار القػرارات التػػي لهػا قػوة القػػانوف ختػى اذا كانػت مدالؾػػة 

كعػادة تطػذر  .رات () الطركرات تبػيد النخؿػوللقانوف بنوجب القاعذة النصهورة 

 ،القرارات النركورة لنواجهة ذؼر لايختنل التأذير ؽػي غيػاب السػلؼة التشػريعية 

بأنهػػا ) اللػػوائد ) القػػرارات ( التػػي تطػػذر القػػرارات التػػي لهػػا قػػوة القػػانوف  كعػػرؼ

لنواجهة ؾركؼ ازتجوائية مؾاجئػة تقطػي معالحػة سػريعة مػه اجػل الخؾػاظ علػى 

 كيػػاف الذكلػػة كزػػلامتها (
(1)

كذىػػب الػػبعظ الػػى تعريػػف القػػرارات التػػي لهػػا قػػوة  

) لوائد لها قوة القانوف يطػذرىا رئػيز السػلؼة الوػويػة بطػؾته انها القانوف الى 

خالا مخل النحلز التشريعي ؽي منارزة كؾيؾة التشريع ؽي غيػر ادكار انعقػادق 

 ؽي خالة الخاجة النازة للتشريع لنواجهة ؾرؼ ازتجوائي (
(2)

 .  

ؿريػػة الطػػركرة لػػاتعوي اف السػػلؼة التوؾيريػػة غيػػر ذاضػػعة لقواعػػذ للػػه ن 

النشػػركعية علػػى نخػػو مؼلػػق كاننػػا تعوػػي توزػػيع قواعػػذ النشػػركعية بنػػا تنػػود 

للػػادارة زػػلؼات اكزػػع لػػاداء مهامهػػا ؽػػي ؾػػل الؿػػركؼ الازػػتجوائية كؽػػي ذلػػك 

ء تدتلف ىرق الوؿرية عه نؿرية اعناؿ السيادة التي ىي ذارجة عه رقابة القعػا
(3)

 . 

اف التوزع ؽػي شػلاخيات السػلؼة التوؾيريػة ؽػي اشػذار القػرارات التػي لهػا  

توزػػع شػػلاخيات الػػادارة مػػع قػػوة القػػانوف ؽػػي محػػاؿ القػػانوف الذزػػتورم تتصػػابه 

خيث اجاز القانوف الادارم للادارة اف تتخرر مؤقتػا مػه قيػود النشػركعية متػى كقػع 

ؼبيعيػػة  للػػي تػػتنله الػػادارة مػػه ب اك اللػػوارث الكؾػػركؼ ازػػتجوائية مجػػل الخػػر 

كىلػػرا تتعؼػػل النشػػركعية مواجهػػة الؿػػركؼ الازػػتجوائية كخنايػػة الوؿػػاـ العػػاـ 

النعركؽػػة ؽػػي الؿػػركؼ الاعتياديػػة لتخػػل مخلهػػا مشػػركعية جذيػػذة ؽػػي ؾػػركؼ 

ؽػي  ) مشركعية الازمات ( كخحة ىرا التوزع ؽي خرية الػادارةازتجوائية تسنى ب 

ازػتجوائية كنػا اكضػخه محلػز الذكلػة الؾرن ػي ىػػو التصػرؼ لنواجهػة الؿػركؼ ال

ر النراؽق العامػة بانتؿػاـ كاػػراد يسيتذلك لاف كاجب الادارة ىو  ،كاجبات الادارة 

اداء الواجػب عحػزت عػه ؽػاذا  ،سػباع خاجػة اؽػراد النحتنػع كخناية الوؿاـ العػاـ لا

اديػة مؤقتػا يػذ بالنشػركعية الاعتيلؿػركؼ الازػتجوائية ؽلهػا عػذـ التقالنركور ؽي ا

كتتوزع ؽي شلاخياتها ؽي خػذكد اداء كاجباتهػا 
(4)

أف الؼبيعػة القانونيػة امػا بصػ  ، 

لايوجػذ ام ذلػاؼ علػى انهػا تلػوف ؽػي ؽػي الػاقليم للقرارات التي لها قوة القانوف 

                                                
 . 138ص  ،سابق النطذر ال ،الخلو   ماجذ راغب د. (1)
 . 34ص  ،سابق النطذر ال ،دمحم زياد اللخاـ   (2)
 .158ص  ،سابق النطذر ال ،الخلو  ماجذ راغب د. (3)

جامعة ،تب للؼباعة كالوشر دار الل ،مبادمء القانوف الادارم ،د . ماىر شالد علاكم   (4)

 . 82ص ، 1996 ،النوشل
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نؾز النرتبة التي توجذ ؽيها التشريعات العادية الطادرة عه السػلؼة التشػريعية 

العػراؽ  –مه قػانوف رئازػة اقلػيم كوردزػتاف  (العاشرة  ) كذلك ازتوادا الى النادة

كللػػه نؿػػرا لػػاف السػػلؼات الندتلؾػػة التشػػريعية كالتوؾيريػػة  (2005)لسػػوة (1)رقػػم 

كالقعائية تدػتض كػل كاخػذة موهػا بنهػاـ كاذتطاشػات مدتلؾػة عػه الطػلاخيات 

رارات لػرا ثػار الدلػاؼ خػوؿ الؼبيعػة القانونيػة للقػ ،التي تنارزها بقيػة السػلؼات 

الػػى اف تلػػك القػػرارات قبػػل  اءخيػػث ذىػػب غالبيػػة الؾقهػػ)  ،التػػي لهػػا قػػوة القػػانوف 

 ،متنتعػة بقػوة القػانوف  (قػرارات اداريػة توؿينيػة ) تعتبػر مطادقتها مه البرلناف 

كاذا تػػم مطػػادقتها  ،كيحػػوز الؼعػػه ؽيهػػا امػػاـ القعػػاء الػػادارم بػػذعول الالػػػاء  

الى القوانيه كبالتالي لػايحوز م القانوف كتتخوؿ بالليؾية النركورة ؽانها تطبد بخل

الى انهػا قػرارات اداريػة لهػا كذىب الرأم الجاني  ،ه ؽيها اماـ القعاء الادارم عؼال

قوة القانوف كاف مطادقتها مه البرلناف لايػير مه ػبيعتها القانونيػة خيػث تبقػى 

)  نشرع شاغ عبػارةالكقرارات ادارية مه الواخية الصللية كالذليل على ذلك ىو اف 

 .الا انها ليست بقانوف ( لها قوة القانوف 

نستوتح مه ذلك اف تلك القرارات كاف كاف القانوف قذ اعؼاىػا قػوة القػانوف   

كلػػو اراد النشػػرع لػػوض عػػراخة علػػى اف رئػػيز السػػلؼة , الػػا انهػػا ليسػػت بقػػانوف 

كللػه نلػاخؽ انػه  ،التوؾيرية  له شلاخية اشذار القوانيه ؽػي الؿػركؼ الازػتجوائية 

 (عليها قوة القانوف القرارات ػبيعة القانوف كلله اضؾيلم يسخب على تلك 
(1)

 . 

رغم اىنية الرأم الاكؿ مه خيث الخؾاظ على النراكز القانونيػة التػي توصػئها  

ذلك لاف اضؾاء شؾة القانوف عليها يوؽر لهػا خنايػة القرارات التي لها قوة القانوف 

اك  ،ارات الاداريػة التػي تطػذر بقطػذ انصػاء مركػز قػانوني جذيػذ بدلاؼ القػر  ،اكجر 

 اك الػائػه ،تعذيل مركز قانوني قائم 
(2)

الػا  ،عليهػا شػؾة القػانوف دكف اف يعػؾى   

الػاكؿ كلػم يؾػرؽ بػيه القػرارات التػي لهػا  الرأمبػ اف النشرع اللوردزتاني لػم يأذػر

ؾقػرة اكلػا للتها  ازػتوادا قوة القانوف قبل مطػادقتها مػه البرلنػاف اك بعػذ مطػادق

العػراؽ  -مه قانوف محلز الصورل لػاقليم كوردزػتاف    السادزة عشرةنادةمه ال

التي اعتبرت شلاخيات رئيز الػاقليم النوطػوص عليهػا  ( 2008 )لسوة  ( 25) رقم 

كمه ضنوها شلاخية اشذار القرارات التي لهػا قػوة القػانوف  ( العاشرة)ؽي النادة 

ة كبالتػالي لػايحوز لنخلنػة القعػاء الػادارم الوؿػر ؽػي الؼعػوف مه اعناؿ السياد

النتعلقة بهػا 
(3)

التػي رة كالقػرارات كنػا اف النشػرع لػم يؾػرؽ بػيه نؿريػة الطػرك ، 

تطذر ؽي الؿركؼ الازػتجوائية الداضػعة لرقابػة القعػاء 
(4)

كبػيه اعنػاؿ السػيادة  

                                                
 . (35ص ) ، سابق النطذر ال ، دمحم زياد اللخاـ(1)
(2)

 . 15ص ،اربيل  ،مؼبعة سهاب  ، 2012 ،اركاف القرار الادارم ،د . عبذ الرخنه رخيم عبذهللا  
(3)

 . 37ص ، 2010 ،مؼبعة جامعة دىوؾ  ،القعاء الادارم  ،مازف ليلو راضي  

الطػػادر ؽػػي  26/6/1951كىػػرا ماتبوػػاق محلػػز الذكلػػة النصػػرم ؽػػي خلنػػه الطػػادر بتػػأرير  (4)

قعية جريذة )مصر الؾتاة ( التي قامت بصه خنلات عويؾة ضذ الخلومة النصرية بخيث اثرت 
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اليػه راجد ىػو ماذىػب أم الػر عليػه ؽػاف الػ  ،التي ىي ذارجة عه الرقابة القعػائية 

الؾريق الجاني الرم اعتبر القرارات التي لها قوة القانوف مػه القػرارات الاداريػة لهػا 

 كاف مطادقتها مه البرلناف لايػير مه ػبيعتها.  ،قوة القانوف 

 نيالمطلب الجا                                                    

القانون وقيودوا القانونية شروط اصذار القرارات التي لها قوة  

 

تدتلػف مػه  شركط اشذار القرارات التي لها قوة القػانوف كقيودىػا القانونيػة        

لػرا نػرل  ،واخذة الذكلة الدكلة الى اذرل كنا انها تدتلف مه ؽترة الى اذرل ضنه 

النوضػػوع مػػه  القانونيػػة التػػي عالحػػت ك ضػػركرة التؼػػرؽ الػػى النػػواد الذزػػتورية

كمقارنتهػا  ، 2005يز الذكلة العراقية كالى اذر دزػتور الػرم شػذر عػاـ ية تأزبذا

خيث اف القرارات التي لهػا قػوة القػانوف  ،بنا ىو ناؽر ؽي اقليم كوردزتاف العراؽ 

الوؿاـ القانوني العراقي موػر شػذكر الذزػتور الػاكؿ ؽػي عػاـ  على تله غريبةلم 

 ( 26)النػػػادة مػػه  ( 3 ) الؾقػػػرةالػػرم عػػرؼ بالقػػػانوف الازاسػػي كجػػػاء ؽػػي  1925

اذا ؾهػرت ضػركرة اثوػاء عؼلػة النحلػز لاتدػاذ تػذابير ) موػه السادزة كالعشػركف 

مسػػػتعحلة لخؾػػػؽ الوؿػػػاـ كالػػػامه العػػػاـ اك لػػػذؽع ذؼػػػر عػػػاـ اك لصػػػرؼ مبػػػالؼ 

اك بقػػانوف ذػػاص اك للقيػػاـ بواجبػػات مسػػتعحلة لػػم يػػؤذف بصػػرؽها مػػه النيزانيػػة 

يم بنواؽقػػة ىيئػػة الػػوزراء يلػػوف لهػػا قػػوة النعاىػػذة ؽللنلػػك الخػػق باشػػذار مرازػػ

القػانوف تقطػي باتدػاذ التػذابير اللازمػػة بنقتطػا الػاخواؿ علػى اف لػاتلوف مدالؾػػة 

جنيعػا علػى محلػز الامػة ؽػي اكؿ  لاخلاـ ىػرا القػانوف الازاسػي كيحػب عرضػها

ؽي العراؽ مػود زػلؼة  1964مه الذزتور لسوة  44 ( كنا اف النادةجتناع  ..........ا

( كبعػذ رئػيز الحنهوريػةالعػراؽ الػى )لهػا قػوة القػانوف ؽػي التي قرارات الار اشذ

تم تؾويظ محلز قيػادة الجػورة /ا (  42 ) بنوجب النادة 1970عاـ  ربذزتو الػائه

. ازػػتوادا اليهػػا ؽقػػذ  لهػػا قػػوة القػػانوفالتػػي شػػلاخية اشػػذار القػػوانيه كالقػػرارات 

 محلػػز قيػػادة الجػػورة ة بيػػذ ؼتيه التشػػريعية كالتوؾيريػػجنعػػت شػػلاخيات السػػل

ؽػػي جنيػػع الػػاخواؿ زػػواء ؽػػي الؿػػركؼ الازػػتجوائية اك ؽػػي الؿػػركؼ   (النوخػػل )

 الاعتيادية . 

امػػا ؽػػي اقلػػيم كوردزػػتاف العػػراؽ علػػى غػػرار الذكلػػة العراقيػػة ؽػػاف نؿامػػه 

خيػػث جػػاء ؽػػي القػػانوني قػػذ عػػرؼ القػػرارات التػػي لهػػا قػػوة القػػانوف موػػر تأزيسػػها 

                                                                                                                                              

على الرأم العاـ ؽباشرت الويابة العامة بالتخقيق ؽي القعية كالرم ادل الى خنلات اسػذ مػه 

ل الحريػػذة بنوجػػب قػػانوف ة مػػه النخلنػػة ازتطػػذار قػػرار بتعؼيػػالخلومػػكػلبػػت  ،الحريػػذة 

النؼبوعات كاثواء نؿر النخلنة للؼلب زادت الخنلات بصلل ذؼيػر ؽأشػذرت الخلومػة قػرارا 

كلعػذـ قواعػة مسػؤكؿ الحريػذة بػادر الػػى   بالػػاء اجػازة الحريػذة ازػتوادا الػى نؿريػة الطػػركرة

دارم كاف النخلنة قررت الػاء قرار الخلومػة لػاف موقػف الؼعه بالقرار اماـ مخلنة القعاء الا

الخلومػة  ؽػورم كذاشػة افدؽعػه الػا بالػػاء  الحريذة لاتوم عه الدؼر الذاىم الرم لازبيل الػى

لحأت الى القعاء كعليها انتؿار قرار النخلنة  . ىرا القرار موصور على سػبلة انترنيػت بتػأرير 

 . =http://almerja.com/reading.php?idm 76495   -:  كعلى النوقع 23/3/2019

http://almerja.com/reading.php?idm
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 مػػه قػػانوف انتدابػػات قائػػذ الخركػػة( العاشػػرة )               لنػػادة مػػه ا(  4 ) الؾقػػرة

( النلػػػػي)                1992لسػػػوة (  2) اللورديػػػة رقػػػم التخرريػػة 
(1)

الطػػػادر عػػػه   

 يةلوردزتانال حبهةللالقيادة السيازية 
(2)

ضنه شػلاخيات قائػذ الخركػة التخرريػة   

ذلاؿ عؼلة النحلز الػوػوي اك قانوف اشذار قرارات لها قوة ال )اللوردية  ما يلي 

 . على اف يتم عرضها على النحلز خاؿ انعقادق للبت ؽيها ( ؽي الؿركؼ الؼارئة 

مه قانوف رئازة اقلػيم  ( العاشرة) مه النادة  ( ذامسا) كنا جاء ؽي الؾقرة   

 -مايلي :  2005لسوة  ( 1)كوردزتاف العراؽ رقم 

رس رئػػيز الػػاقليم الاذتطاشػػات ك الطػػلاخيات ينػػا -ذامسػػان : النػػادة العاشػػرة /  

  -التالية : 

رئػػيز النحلػػز قػػرارات لهػػا قػػوة القػػانوف بعػػذ التصػػاكر كالاتؾػػاؽ مػػع  اشػػذار   

الػػوػوي كمحلػػز الػػوزراء للػػاقليم كذلػػك عوػػذ تعػػرض اقلػػيم كوردزػػتاف كنؿامػػه 

 السياسي اك الامه العاـ ؽيه اك مؤزساته الذزػتورية لندػاػر داىنػة تهػذد كيانػه

كتعػػرر اجتنػػاع النحلػػز الػػوػوي علػػى اف تعػػرض تلػػك القػػرارات علػػى النحلػػز 

الػػوػوي للػػاقليم عوػػذ اكؿ اجتنػػاع لػػه ؽػػاف لػػم تعػػرض عليػػه اك عرضػػت كلػػم يقرىػػا 

 النحلز زالت عوها الطؾة القانونية . 

اعلػػاق تصػػير الػػى شػػركط متؼلبػػات مػػود رئػػيز الػػاقليم نػػض النػػادة النػػركورة  اف 

  -ىي :  لتلك الطلاخيات كالتي

 

اولا  /  تعرض اقليم كوردستان ونظامه السياسي او الامن العام فيه او مؤسسااته 

  -الذستورية لمداطر داومة تهذد كيانه : 

الخق لػرئيز اقلػيم كوردزػتاف  رع اللوردزتاني الخالات التي تعؼيخذد النش     

امه العػاـ اك شلاخية اشذار قرارات لها قوة القانوف ذلك اف الدؼػر الػرم يهػذد الػ

ختػاج الػى معالحػة ؽي ام دكلة كانت تالوؿاـ السياسي اك النؤزسات الذزتورية 

سػػريعة كتػػذذل رئػػيز السػػلؼة التوؾيريػػة باشػػذار قػػرارات تعػػالح التهذيػػذ كعػػادة 

تعالح النصاكل كالطػعوبات التػي ة الطادرة ؽي ؾركؼ اعتيادية لاالقوانيه العادي

التهذيػذ  اـ اك الوؿػاـ السياسػي زػواء كػافلعػلامه التخطل ؽي الؿركؼ النهذدة 

مه الذاذل اك مه الدارج لرلك لحأت قوانيه كجير مه الذكؿ الػى توزػيع زػلؼة ك 

 بنرتبة القوانيه كمه تلك الػذكؿ مصػر بخيث تصنل اشذار قرارات اؤزائهشلاخيةر 

كالاردف كؽرنسا كالعراؽ كالسلؼة الوػوية الؾلسؼيوية 
(3)

 . 

اشػذار النشرع اللوردزتاني اذ خصر الخالػات التػي يحػوز ؽيهػا ؽعل  كخسوان          

ذلػػك لػػاف الاشػػل ىػػو قيػػاـ كػػل مػػه السػػلؼات الندتلؾػػة  ،مجػػل تلػػك القػػرارات 

                                                
بنوجب قانوف  1992 ( لسوة 2الػيت قانوف انتدابات قائذ الخركة التخررية اللوردية رقم )  (1)

 .2005( لسوة1رئازة اقليم كوردزتاف رقم)
(2)

ذكلة العراقية ؽي اقليم كوردزتاف بعذ كخلومة امر الواقع بسبب انسخاب مؤزسات ال 

 . 1991انتؾاضة سعب كوردزتاف عاـ 
 . (30ص )   ، سابق النطذر ال ،دمحم زياد اللخاـ (3)
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 التشريعية كالتوؾيرية كالقعائية بننارزة الطػلاخيات الداشػة بهػا كعػذـ التحػاكز

خيات كمه النعلوـ اف اشػذار القػوانيه مػه شػلا ، على شلاخيات بقية السلؼات 

لػرلك يحػب عػذـ التوزػع ؽػي اشػذار قػرارات بنرتبػة  ،السلؼة التشريعية بالاشل 

كلخسػه الخػػؽ موػر شػػذكر  ،ؽػػي خالػات نػػادرة جػذا كلطػركرة قطػػول  القػوانيه الػا

كلخػذ الػاف لػم يطػػذر ام (  2005 ) لسػوة(  1) قػانوف رئازػة اقلػيم كوردزػتاف رقػػم 

لػى عػذـ تخقػق الخالػات الخصػرية كيعود الؾعل ؽي ذلك ا ،قرار له قوة القانوف  

بدلػاؼ الوضػع السػائذ ؽػي العػراؽ قبػل السػقوط ؽػي عػاـ  ،التي خذدىا النشػرع 

) النوخػل ( كػاف يطػذر كػل القػوانيه  بقػرارات قيادة الجػورة خيث اف محلز   2003

كاف يطذر القػرارات التػي لهػا قػوة القػانوف  نؾسه  الوقت كؽي  ، لها قوة القانوف 

التشريعية لنعالحة كل الامور كؽػي جنيػع الؿػركؼ زػواء كانػت   بذلا عه السلؼة

مػه الذزػتور  الػرم  اعؼػى تلػك  /ا ( 42)ازتجوائية ازتوادا الى النادة  اعتيادية اك

 ،النػركور  )النوخػل (شرط  الى النحلػز  كاالطلاخية بطورة مؼلقة دكف ام قيذ 

 بدلاؼ ما ذىب اليه النشرع اللوردزتاني . 

 

(  برلمان كوردستان ) الكوردستاني   عرر اجتماع المحلز الوطهيت/   ثانيا  
(1)

   :-  

عية كموهػا ىواؾ ازباب كجيػرة قػذ تػؤدم الػى تعػرر اجتنػاع السػلؼة التشػري

أك كجػود ذؼػر  ،ف للقاعػة اختحاجػا مػوهم علػى امػر مػا عػذـ خعػور اععػاء البرلنػا

ك بسػبب تهذيػذىم ا ،على خياتهم بخيث لػاينله لهػم الخعػور ؽػي قاعػة البرلنػاف 

منػػا يحعػػل اجتنػػاع   ؾػػركؼ التػػذىور الػػامويمػػه جناعػػات مسػػلخة ذاشػػة ؽػػي 

رغػم  ،ع السػلؼة التشػريعية مػه القيػاـ بنهامهػا ؽػاذا لػم تسػتؼ ،البرلناف متعررا 

الدؼػػػر الػػػرم يهػػػذد الػػػامه العػػػاـ اك الوؿػػػاـ السياسػػػي اك النؤزسػػػات  كجػػػود 

مؤقتػة لػذؽع بطػورة ازػتجوائية  الذزتورية ؽلا بذ مه كجود مه ينارس شػلاخياتها

كىػرا يعوػي اف رئػيز الػاقليم  ،اشذار قرارات لهػا قػوة القػانوف  الدؼر عه ػريق 

 مه الاجتناع. رلناف بطورة ازتجوائية لخيه تنله البرلنافيخل مخل الب

تعتبػر لهػرا الوػوع مػه القػرارات  كمه الحذير بالػركر اف العنوميػة كالتحريػذ 

التي تسػتوجبه القػوة القانونيػة لهػرق كب اف تتسم بها مه اىم الدطائض التي يح

للقػانوف كعليهػا ماعليػه  القرارات  على اعتبار اف لهػا مػا
(2)

تعوػي  كاف العنوميػة . 

اك ؽعػل  ،لاتتوػاكؿ سػدض معػيه بازػنه  كاف ،انها يحب اف تطػاغ بطػيػة تعنػيم 

لػػوف كقػػذ ت ،مخػػذد براتػػه بػػل توؼبػػق علػػى كػػل مػػه تػػواؽرت ؽيػػه شػػركط انؼباقهػػا 

الخلػم القرارات النركورة عامة اذا انؼبق على جنيع الاؽراد كػالقرارات النتعػنوة 

مػه يجبػت قيامػه بتهريػب اموالػه الػى ذػارج العػراؽ لػػرض  للل    بالسحه النؤبذ

                                                

تم تػيير) ازم النحلز الوػوي  2009( لسوة 2رقم )مه قانوف )الاكلى( ازتوادا الى النادة  (1)

 . الى  ) برلناف كوردزتاف ( اللوردزتاني (
بخث موصور على سبلة الانترنت بوارير  ،قوة القانوف ؽي العراؽ ات التي لها القرار (2)

 . http://almerja.com/reading.php?idm=76495 -    :  النوقع   كعلى  27/8/2018

http://almerja.com/reading.php?idm=76495
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 الازػػتجنار 
(1)

لانهػػا قػػرارات عامػػة كيوصػػرؼ خلنهػػا علػػى جنيػػع الاسػػداص ؽػػي  ، 

كقػػذ  ،الػػذيه اك النركػز الاجتنػػاعي  النحتنػع دكف التؾرقػػة بيػػوهم بسػبب الحػػوز اك

أك علػػى  ،تلػػوف القػػرارات عامػػة كاف اقتصػػرت تؼبيقهػػا علػػى عػػذد مػػه الاسػػداص 

لقرارات التػػي تطػػذر ؽػػي ؾػػركؼ ااك شػػركػها ؽػػاعنػػاؿ معيوػػة عيوػػت اكشػػاؽها 

ازػػتجوائية التػػي تػػوؿم سػػؤكف الاػبػػاء اك القعػػاة بنػػا ؽيػػه قعػػاة الخلػػم اك قعػػاة 

مييه قػرارات عامػػة رغػػم انؼباقهػا علػػى اسػػداص معيوػػيه اك النخػػا ،الادعػاء العػػاـ 

عتبػػر عامػػا كقػػذ يوؼبػق القػػرار علػى سػػدض كاخػذ كي ،مػاداموا مخػػذديه بالوشػف 

شػػؾه كػػالقرار الػػرم يوؼبػػق علػػى رئػػيز الحنهوريػػة اذا كػػاف الصػػدض مخػػذدا بو

متعلقػا بصػدض معػيه بازػنه اك متعلقػة بخالػة معيوػة اما اذا كاف القرار  ،لابراته 

  .اعتبارق قرارا عاما نلهؽلا ي

) زػنو خلػم العذالػة علػى اما ؽينػا يتعلػق بالتحريػذ ؽهوػاؾ مػه عرؽػه بانػه 

التؾطيلات كغعها الوؿر عه الؾركؽ الجانويػة ؽػي الؿػركؼ كاعتػذادىا بػالؿركؼ 

 كالاعتبارات الرئيسية النصتركة بيه محنوعة مه الوقائع كي تؼبق عليهػا جنيعػا (
(2)

 .   
                                             

 
                                                 

 المطلب الجالث                                              

 الحهة المدتصة باصذار القرارات التي لها قوة القانون

 

شر لاشػذار التؾويظ النباالقانوني   هانؿامتأزيز الذكلة العراقية كرد ؽي  مور 

الؾتػرة الاكليػة لتأزػيز الذكلػة  قرارات لها قوة القػانوف الػى جهػات متعػذدة ؽؾػي

ىوػػاؾ قيػػود لننارزػػة ىػػرا الخػػق  
(3)

مػػه النللػػي الػػى كبعػػذ تػييػػر نؿػػاـ الخلػػم  

الحنهورم توزعت شلاخيات رئػيز السػلؼة التوؾيريػة ؽػي اشػذار مجػل القػرارات 

 ، نيػػة اشػػذارىا دكف قيػػذ اك شػػرط النػػركورة تػػذريحيا ختػػى كشػػل الػػامر الػػى املا

   -تي : لآا ؽوضت منارزة ىرا الخق كعلى الصلل كتعذدت الحهات التي

 

   -الملك :  – 1

كاف للنلك الخق ؽي اشذار قرارات لها قػوة القػانوف ؽػي ؾػركؼ ازػتجوائية 

( مػه الذزػتور الػاكؿ للعػراؽ كالػرم  26( مه النادة )3) ذاشة ازتوادا الى الؾقرة 

 .قانوف الازاسيعرؼ بال

  :  محلز الوزراء –2

                                                
(1)

النوصور ؽي الوقائع  12/1/1982ؽي  ( الطادر58قرار محلز قيادة الجورة ) النوخل( رقم ) 

 .12/10/1983ؽي  1124المعدل بالقرار  25/1/1982( ؽي  2868العراقية النرقم )
ػبع بنؼابع  ،النذذل لذرازة القانوف  ،زىير البصير  ،د . علي دمحم بذير  ،عبذ الباقي البلرم (2)

 .36-33ص  ، 1982 ،جامعة النوشل  ،مذيرية دار اللتب للؼباعة كالوشر 

 .1925( مه القانوف الازاسي العراقي لسوة 3/  26النادة ) (3)



 

 

 

 
10      

 1958عػاـ ل  النؤقػت ذزػتورالبعذ زقوط الوؿاـ النللي ؽي العراؽ شذر 

( موػه مػايلي ) يتػولى محلػز الػوزراء السػلؼة التشػريعية 21)خيث كرد ؽي النادة 

 بتطذيق محلز السيادة ( .

 رئيز الحمهورية - 3

نهوريػػة شػػلاخية رئػػيز الح ؽػػوض 1964بنوجػػب الذزػػتور النؤقػػت لعػػاـ   

ت لها قوة القانوف اار اشذار قر 
(1)

 . 

   -محلز قيادة الجورة ) المهخل ( :  –4

الػرم  1968دزػتور عػاـ ليطػذر  ،ـ ػويلا النؤقت لم يذ 1964دزتور زوة 

اشػػذار  ( علػػى انػػه لنحلػػز قيػػادة الجػػورة  ) 44النػػادة )( منن  8)نػػض ؽػػي الؾقػػرة 

( كبعػذ مػركر ؽتػرة قطػيرة شػذر دزػتور ف القوانيه كالقرارات التي لها قػوة القػانو

نػػا جػػاء ؽػػػي ( الؾقػػرة )ا( النناثػػل ل42النػػػادة )النؤقػػت كالػػرم جػػاء ب 1970عػػاـ 

الذزػػػتور الػػػرم زػػػبقه خيػػػث كرد ؽيػػػه لنحلػػػز قيػػػادة الجػػػورة )اشػػػذار القػػػوانيه 

 .  كالقرارات التي لها قوة القانوف (

   -لتي لها قوة القانون : ازدواجية الحهة التي تملك صلاخية اصذار القرارات ا –5

ؽػاف النؤقػت  1970/ا ( مه دزػتور  42/ؼ ( ك ) 44النادتيه ) إلى ازتوادان             

لز قيادة الجورة ىو الحهة الوخيػذة باشػذار القػوانيه كالقػرارات التػي لهػا قػوة مح

 28/1/1993القػػػانوف الػػػى اف شػػػذر التعػػػذيل الذزػػػتورم الجالػػػث كالعشػػػريه ؽػػػي 

( مػػه الذزػػتور النؤقػػت كالتػػي جػػاء ؽيهػػا )  57)ج( الػػى النػػادة )ليعػػيف الؾقػػرة 

( كىػرق الطػلاخية لرئيز الحنهورية عوذ الاقتعاء اشذار قرارات لها قوة القػانوف 

لػػرئيز الحنهوريػػة كانػػت كازػػعة جػػذا بخيػػث كػػاف باملانػػه اف ينارزػػها متػػى سػػاء 

 ،لانطػاؼ ة اك ايػق العذالػقاك تخ ،برريعة النقتطا الانساني اك النطػلخة العامػة 

اك لنلاؽػػأة النبػػذعيه كالػػريه  ،لػػم تعالحهػػا القػػوانيه اك لنعالحػػة خالػػات ذاشػػة 

( مػػه 120يقػػذموف ذػػذمات جليلػػة اك متنيػػزة . كنػػا كرد ذلػػك عػػراخة ؽػػي النػػادة )

  . 1990مشركع دزتور زوة 

اليها اعلاق نلاخؽ بأف الوؿاـ  مه ذلاؿ الوطوص الذزتورية النصار                

لقانوني ؽي العراؽ قذ عرؼ القرارات التي لها قوة القانوف كؽوض جهات ا

مور تأزيز الذكلة ك شذكر اكؿ دزتور كلػاية شذكر متعذدة شلاخية اشذارىا 

كمورزت ىرق الطلاخية بصلل مؾرط مه قبل محلز  2005اذر دزتور ؽي عاـ 

زة خقها اعحزت السلؼة التشريعية عه منار بخيث  (النوخل  ) قيادة الجورة

كجنعت السلؼتيه التشريعية كالتوؾيرية ؽي  ،الؼبيعي ؽي اشذار التشريعات 

 كرئيز الحنهورية .  (النوخل  ) محلز قيادة الجورة يذ 

ؽاف شلاخية اشذار القرارات التي لها قػوة القػانوف اما ؽي اقليم كوردزتاف 

) ؽػي الؾقػرة  تذذل ضنه الطلاخيات الخصرية التي موخها القانوف لرئيز الػاقليم
                                                

( موه مػايلي  ) لػرئيز الحنهوريػة ؽػي خالػة ذؼػر عػاـ تهػذد زػلامة 51خيث جاء ؽي النادة )(1)

البلاد كاموها اف يطذر قرارات لها قوة القانوف بقطذ خناية كيػاف الحنهوريػة كزػلامتها كاموهػا 

 .(  بعذ مواؽقة محلز الوزراء
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العػػراؽ  كانهػػا  -مػػه قػػانوف رئازػػة اقلػػيم كوردزػػتاف (  10)مػػه النػػادة ( ذامسػػا 

زتاني كبنوجبه ذػوؿ رئػيز الػاقليم دتؾويظ تشريعي الرم اذف به النشرع اللور 

ؽػػي ؾػػركؼ ازػػتجوائية معيوػػة كبعػػذة شػػركط شػػلاخية اشػػذار القػػرارات النػػركورة  

اك الاتياف بقرارات جذيذة كتطػبد لهػا قػوة تعذيل اك الػاء قوانيه زابقة مه تنلوه 

يدتلػف عػه التؾػويظ ) التؾويظ التشريعي ( القانوف . كىرا الووع مه التؾويظ 

الػادارم مػه عػذة جوانػػب كموهػا التؾػويظ الػادارم  يتسػػم بالتأقيػت كللوػه يسػػتنر 

  اما التؾويظ التشريعي ؽهو يتسػم بطػؾة الػذكاـ ،مالم يلؼ مه السلؼة الاشلية 

كبشػركط خػذدىا القػانوف كنػا اف التؾػويظ التشػريعي  ،الؾتػرة النخػذدة لػه لاؿ ذ

يذذل ضنه النحاؿ الذزتورم لػاف السػلؼة التوؾيريػة تنػارس شػلاخيات السػلؼة 

ضنه شلاخيات السػلؼة اما التؾويظ الادارم ؽانه منارزة الخقوؽ   ،التشريعية 

لاتؾويظ بػير نض ك ،التوؾيرية 
(1)

  . 

تقػذـ اف رئػيز الػاقليم لاينلػك شػلاخية تؾػويظ الػيػر منارزػة نستوتح منػا       

كللػػه ذلػػاؿ ؽتػػرة الانقسػػاـ  ،شػػلاخية اشػػذار القػػرارات التػػي لهػػا قػػوة القػػانوف 

السياسي بسبب الاقتتاؿ الذاذلي ؽػي الػاقليم الػرم ادل الػى تصػليل ادارتػيه ؽػي 

 خيػػػث اف السػػػلؼة ،اخػػػذاىا ؽػػػي اربيػػػل كالػػػاذرل ؽػػػي السػػػلينانية  1996زػػػوة 

التشريعية ازتنرت ؽي مهامها باشػذار القػوانيه باكجريػة اععػائها ؽػي العاشػنة 

لحػأ الػى السلينانية  ؽاف رئيز الوزراء لػاقليم كوردزػتاف  مخاؽؿة اما ؽي  ،اربيل 

) ( مػه النػادة 4( كالؾقػرة )الجالجػة عشػرة  ) النادة الطلاخيات الواردة ؽي منارزة

 ) لسػػوة( 2)رقػػم  اللورديػػة  الخركػػة التخرريػػةمػػه قػػانوف انتدابػػات قائػػذ العاشػػرة ( 

1992 )
(2)

قػوة  شلاخية اشذار القػرارات التػي لهػاعلنا اف النادة العاشرة اعؼى  ، 

ذلػاؿ عؼلػة النحلػز الػوػوي اك ؽػي  القانوف الى قائذ الخركة التخررية اللوردية 

ل كبنوجػػب النػػادة الجالجػػة عشػػرة ؽػػاف رئػػيز الػػوزراء يخػػل مخػػ ،الؿػػركؼ الؼارئػػة 

كلعػذـ  ازػتوادا الػى النػادتيه النػركورتيه  ،قائذ ؽي خالة غيابه لػام زػبب كػاف ال

ؽقػػذ  ،كلعػػذـ كجػػود القائػػذ  ،اعتػػراؼ الػػادارتيه ؽػػي اربيػػل كالسػػلينانية بػػالبعظ 

مػارس رئػيز الػػوزراء ؽػي ادارة السػلينانية زػػلؼة اشػذار القػرارات التػػي لهػا قػػوة 

 ة السلينانية . التشريع ؽي ادار لتلبية متؼلبات القانوف 

كعلى الرغم مه عذـ جواز تؾويظ الاذريه لننارزة ىرق الطلاخية كنا 

رئيسا   ( جلاؿ الؼالباني) الا اف رئيز الوزراء ؽي السلينانية عيه السيذ   ،ذكرنا 

لك نه مارس تكاللاقليم كؽوضه شلاخية اشذار القرارات التي لها قوة القانوف 

                                                
(1)

 . 40ص ،سابق النطذر ال ،د . عبذ الرخنه رخيم عبذهللا  

جريذة كقائع كوردزتاف التي ىي جريذة رزنية توشر ؽيها التشريعات الطادرة ؽي الػاقليم  (2)

عػه كزارة  5/11/2001عػذد الػاكؿ موهػا قػذ شػذر بتػارير الكاف لم يله يطذرؽي تلػك السػووات 

ارة العػذؿ ؽػي عػه كز 4/5/2000د الاكؿ موها قذ شػذر بتػأرير  كاف العذ ، العذؿ ؽي السلينانية

تاف. لػػرا لػػم يوشػػر القػػانوف ذلػػاؿ ؽتػػرة الانقسػػاـ السياسػػي الخاشػػل ؽػػي اقلػػيم كوردزػػ ،اربيػػل 

 . النركور ؽي الحريذة الرزنية النركورة
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مه  ،كتم العنل بنوجبها كنا يعنل بالقوانيه الطلاخية كاشذر قرارات عذيذة 

خيث الاتياف بقرارات جذيذة لها قوة القانوف 
(1)

اك تعذيله  الػاء القوانيهاك  ،  
(2)

 .   

جلاؿ الؼالبػاني ) كبعذ منارزة تلك الطلاخية مه قبل رئيز الاقليم السيذ 

لننارزػة  (  الدبرىم ش) بادر الى تؾويظ رئيز الوزراء السيذ  ، لؾترة مه الزمه( 

 ىرق الطلاخية
(3)

لهػا قػوة القػانوف كانه اشذر عذة قرارات التػي  
(4)

كنػا اف رئػيز  

ؽػي ادارة السػلينانية ىػو الػاذر مػارس ( عنػر ؽتػاح ) السػيذ الوزراء الػرم كػاف يليػه

اشذار مجل تلك القرارات 
(5)

  . 

لقرارات اكمه كجهة نؿرنا النتواضع اف تؾويظ شلاخية اشذار                

النركورة كلعذة مرات ؽي ادارة السلينانية ؽي خيوها الرم كاف ضنه شلاخية 

لازوذ له ؽي  ، غياب القائذ كرئيز الوزراء عوذ  ،قائذ الخركة التخررية اللوردية 

القانوف لعذـ كجود نض قانوني يحيز لطاخب الاذتطاص الاشيل التؾويظ ؽي 

شلاخياته 
(6)

 . 

لؼة التوؾيرية قػذ يلحػأ الػى اشػذار قػرارات لهػا قػوة كنا ذكرنا اف رئيز الس

القانوف ؽي ؾركؼ ازتجوائية التي خذدىا القانوف لتؾادم الدؼػر النخػيغ بالذكلػة 

كاختلػػاؾ الػػادارة  ،لػػا انهػػا قػػرارات اداريػػة إكتلػػك القػػرارات رغػػم قوتهػػا القانونيػػة  ،

اػر جسػينة قػذ يصػلل مدػ ،بخقوؽ كخريات الاؽراد ؽي تلك الؿػركؼ الازػتجوائية 

الشػرعية القانونيػة بطػورة مؾرػػة كبلػا  كالنز بنبػذأالاؽراد على خقوؽ كخريات 

                                                
الطػػادر عػػػه رئازػػة اقلػػػيم  29/11/2001( النػػؤرخ 193علػػى زػػبيل النجػػػاؿ القػػرار النػػػرقم )(1)

الطادر عه كزارة العذؿ )  1/12/2001( النؤرخ 2زتاف النوصور ؽي كقائع كوردزتاف رقم )كورد

ؽي السلينانية ( النتعنه ) عػرؼ الراتػب التقاعػذم لوكلػاء الػوزارات كالنستصػاريه كالنػذراء 

 .  العامييه (
 الطػػادر عػػه رئازػػة اقلػػيم 14/11/2001( النػػؤرخ 188علػػى زػػبيل النجػػاؿ القػػرار النػػرقم ) (2)

الطادر عه كزارة العذؿ )  1/12/2001( النؤرخ 2كوردزتاف النوصور ؽي كقائع كوردزتاف رقم )

 . 1986( لسوة 32ؽي السلينانية ( النتعنه تعذيل قانوف بيع كايحار امواؿ الذكلة رقم )
الطػادر عػه رئازػة اقلػيم كوردزػتاف النوصػور ؽػي  20/9/2002( النػؤرخ 188القرار النرقم ) (3)

الطػػادر عػػه كزارة العػػذؿ ) ؽػػي السػػلينانية (  1/11/2002( النػػؤرخ 18وردزػػتاف رقػػم )كقػػائع ك

) بػػرىم شػػالد ( جنيػػع شػػلاخيات رئػػيز الػػاقليم             ) تؾػػويظ  رئػػيز  الػػوزراء النتعػػنه

قائػػذ الخركػػة التخرريػػة انتدابػػات  ( مػػه قػػانوف11) ( ك10كالطػػلاخيات الػػواردة ؽػػي النػػادتيه )

 . 1992سوة ( ل2اللوردية رقم )
محلػز كزراء الطػادر عػه رئازػة  30/10/2002( النػؤرخ 17على زبيل النجاؿ القرار النػرقم )(4)

الطػػادر عػػه  15/12/2002( النػػؤرخ 20اقلػػيم كوردزػػتاف النوصػػور ؽػػي كقػػائع كوردزػػتاف رقػػم )

يم كزارة عػذؿ اقلػ قػانوف ( مػه 3ك  1)النادتيه كزارة العذؿ ) ؽي السلينانية ( النتعنه تعذيل 

 . 1992لسوة  12كوردزتاف رقم 
محلػز كزراء الطػادر عػه رئازػة  2/8/2004( النػؤرخ 282على زبيل النجػاؿ القػرار النػرقم ) (5)

ايقاؼ الاجراءات القانونية ؽػي مرخلتػي التخقيػق كالنخاكنػة ايقاؽػا  اقليم كوردزتاف النتعنه

ك القتل الدؼأ ،طي الى النوت ؽي جرائم القتل العنذ ك الشركع ؽي القتل ك الطرب النؾ نهائيا

ك  ،ك ذيانة الامانة  ،ك التهذيذ بالقتل  ،ك الايراء العنذم النؾطي الى النوت  ، مكالايراء العنذ ،

 . ذعييه بالخق الصدصي عه خقوقهم نك الحرائم النركرية اذا توازؿ ال ،الاختياؿ 
(6)

 . 40ص ،سابق النطذر ال ،د . عبذ الرخنه رخيم عبذهللا  
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القػػرارات تلػػك اك قػػذ تتوزػػع السػػلؼة التوؾيريػػة ؽػػي اشػػذار مجػػل  ،مبػػرر كاقعػػي 

 االنػػػركورة بخيػػػث تتحػػػاكز الطػػػلاخيات الننووخػػػة لهػػػ
(1)

القػػػرارات اك قػػػذ تلػػػوف  

بيػذ خػزب للتػلػب علػى القػوانيه التػي النركورة كزيلة بيػذ السػلؼة التوؾيريػة اك 

ؽػػػي  48تعتػػػرض ػريقػػػه بسػػػهولة كي ػػػر كعلػػػى زػػػبيل النجػػػاؿ القػػػرار النػػػرقم 

النتعػػنه  3/6/1996وقػػائع العراقيػػة النػػؤرخ الالنوصػػور ؽػػي جريػػذة  23/5/1996

النذائه كقرار لحوػة الازػتنلاؾ كالتقػذير كالتعػويظ ؽػي ة بذاء)الػاء قرار مخلنة 

ىوػػاؾ قػػرارات لهػػا قػػوة القػػانوف ذات ػػػابع ؽػػردم  كنػػا اف ، مذيريػػة زراعػػة بػػػذاد (

قواعذ عامة محردة كالنقتطا اف تلوف 
(2)

كىو ما تستوجبه القوة القانونيػة لهػرق  

القػػرارات علػػى اعتبػػار اف لهػػا ماللقػػانوف كعليهػػا ماعليػػه 
(3)

كاف قػػرارات الػػادارة  .  

خقػػوؽ كخريػػات  الدارجػػة عػػه النطػػلخة العامػػة يسػػتذعي تخريػػك الرقابػػة لخنايػػة

الػػاؽراد كمطػػالخهم الحوىريػػة مػػه كػػل مؿػػاىر الػػانخراؼ كالازػػتبذاد كالتعسػػف 

 الادارم
(4)

كمنا لاسك ؽيه اف الادارة عوذ قيامها باداء كؾيؾتها قذ توتهػك خقػوؽ  ، 

الندالؾػات لػاينله تركهػا دكف ك تلػخقوؽ كخريات الاؽراد دكف مبػرر كاقعػي ككػل 

 غضاب
(5)

الرقابة القانونية علػى القػرارات التػي لهػا  كرقابة كزوأتي على موضوع,  

 . قوة القانوف ؽي النبخث الجاني مه ىرا البخث بصلل مه التؾطيل

 
 
 

 المبخث الجاني

 ونلرقابة القانونية على القرارات التي لها قوة القانا

 

 ؽي النؼلب الاكؿ زوتللم عه ثلاث مؼالبلى زوقسم ىرا النبخث ا 

كؽي النؼلب الجاني  ،رارات التي لها قوة القانوفالرقابةالبرلنانية على الق

اكؿ الرقابة القعائية على القرارات التي لها قوة القانوف اما ؽي النؼلب وزوت

 .الجالث نتللم عه اثار الرقابة القانونية على القرارات التي لها قوة القانوف

 

                                                
(1)

الطػادر عػه رئازػة اقلػيم كوردزػتاف النوصػور ؽػي  15/5/2002( ؽػي 66مجلا القرار النػرقم ) 

الطػػادر عػػه كزارة العػػذؿ ) ؽػػي السػػلينانية (  1/7/2002( النػػؤرخ 10كقػػائع كوردزػػتاف رقػػم )

( ديوػػار  282897(ؽوػػادؽ مػػه اجػػور النػػاء كاللهربػػاء كضػػريبة الػػذذل البػػالؼ )6اعؾػػاء ) النتعػػنه

 . زوي رم
 .18ص  ،النطذر السابق  ،زىير البصير  ،د . علي دمحم بذير  ،عبذ الباقي البلرم  (2)
بخػػث موصػػور علػػى سػػبلة الانترنػػت بوػػارير  ،قػػوة القػػانوف ؽػػي العػػراؽ القػػرارات التػػي لهػػا (3)

  -:  كعلى النوقع 27/8/2018

om/reading.php?idm=76495http://almerja.c . 
(4)

مؼبعػة سػهاب  ،الرقابة القعائية على ركه الػاية ؽػي القػرار الػادارم  ،زاكار امير الخويزم  

 . 11ص ،الؼبعة الاكلى  ،اربيل 
(5)

 . 46ص ،النطذر السابق  ،ليلو راضي  مازن 

http://almerja.com/reading.php?idm=76495
http://almerja.com/reading.php?idm=76495
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لالأو مطلب ال  

انونالرقابة البرلمانیة علی القرارات التی لها قوة الق  

 

التػذابیر التػت تتدػرىا السػلؼة التوؾیر ػة  کجیر مه دكؿ العػالم أشبخت ؽي 

ؽػػت مواجهػػة الازمػػات بنػػا ؽیهػػا اشػػذار القػػرارات التػػت لهػػا قػػوة القػػانوف کتػػذابیر 

  . اىم ابعاد النشركعیة العامةبؾعل نؿر ة الطركرة ،ازتجوائیة 

 كمه اجل بسغ رقابػة برلنػاف کوردزػتاف
(1)

رات التػت مػود القػرا علػت تلػك  

القػػانوف زػػلؼة اشػػذارىا الػػت رئػػیز الػػاقلیم  
(2) 

( مػػه النػػادة ٥) رةت الؾقػػاكجبػػ

(مػػه قػػانوف رئازػػة اقلػػیم کوردزػػتاف عرضػػها علػػت برلنػػاف کوردزػػتاف عوػػذ اكؿ صض)

برلنػاف زالػت عوهػا الطػؾة الاجتناع له ؽاف لم تعػرض علػیا اك عرضػت كلػم  قرىػا 

 القانونیة .

ه بسػغ رقػابتا قبػل اشػذار القػرار اك اثوػاء اشػذار  تنکه البرلناف مػاذا لم ي

بسبب الؿركؼ الازتجوائیة التي اخاػػت بهػا ؽػ نا لػا خـر مػه ىػرا الخػق الاشػلي 

خق بسغ رقابتا اللاخقة عوذ عرضػا علػیا كىػو التػزاـ اكجػبا القػانوف النتنجل ؽي 

 علت عاتق رئازة الاقلیم .

وت اف البرلناف ىو الحهة بل انا  ع سکلیان  جراءن كىرا العرض لايعتبر ا  

السلؼة التوؾیر ة لم تلحا الت منارزة ، وا  الندتطة باشذار القوانیه مه جهة 

ىر  السلؼة الا لتتدر تذابیر لازمة لنواجهة ازمة ؽت غیاب البرلناف مه جهة 

 اذری.

 نػری انػه يػتم بارزػاؿ  نسػر  مػه  تلػككلم  بیه القػانوف کیؾیػة العػرض لػرا 

البرلناف ختػت عوػذ عػذـ انعقػاد  جلسػاتا لکػت  قػوـ النػوؾؾیه  القرارات الت مقر

الندتطیه ؽػت البرلنػاف بعرضػها عوػذ اكؿ اجتنػاع لا ، كاذا کػاف البرلنػاف لػم  کػه 

موجودا ؽت البقعة التي  نػارس ؽیهػا رئػیز الػاقلیم شػلاخیاتا لػای زػبب کػاف 
(3) 

ختػت ترزػل الػت موها ؽت اضبارة كاخذة لذی رئازة الػاقليم  نری ضركرة جنع نسر

 ؽػػػاف رئػػیز الػػػاقلیم يػػػؤدم  كبػػرلكاجتنػػػاع لا ، عوػػػذ اكؿ دؽعػػػة كاخػػذة  البرلنػػاف

 م  تدػر البرلنػاف ام قػرار بصػاف تلػكلػ ختػت كافالواجب القانوني النؾركض علػيا 

 . القرارات  د جلسة اذری للوؿر ؽت قانونية تلك، اك خذالقرارات 

عػػه رئػػيز الػػاقليم مجػػل  السػػلينانية زػػابقان شػػذر ؽػػي ادارةكنػػا ازػػلؾوا             

مػه النػادة (  4)ازتوادا الى الؾقػرة  2005 –1996القرارات النركورة ذلاؿ زووات 

لانقسػاـ السياسػي مه قانوف انتدابات قائذ الخركة التخررية اللوردية بسػبب ا( 10)

                                                

ازتوادا الت النادة تم تػییر ازم ) النحلز الوػوت للاقلیم ( الت ) برلناف کوردزتاف (  (1)

 . 2009لسوة 21رقم  ( مه قانوفالاكلى)

 . 2005( لسوة 1العراؽ رقم) -( مه قانوف رئازة اقلیم کوردزتاف10النادة )  (2)

دارة السلينانية (  اثواء الانقساـ السیاسي بسبب ؽت اقلیم کوردزتاف )ا کنا خطل ذلك (3)

 ف الناضي .الاقتتاؿ الذاذلي ؽي اكاذر التسعيويات مه القر
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بتعؼيػل البرلنػاف كعػذـ شػرعية جلسػاته  الاراء القائلة كؽي ضوء ، ؾ االخاشل انر

تي كانت توعقذ ؽي الحزء الاذر مه نؾز الاقليم ال
(1)

. 

 

بالاػلػػاع  علػػػى جريػػػذة كقػػائع كوردزػػػتاف الطػػػادر عػػه كزارة عػػػذؿ اقلػػػيم 

مه القػرارات التػي لهػا قػوة  ان كجير  ان نحذ عذد( نانية ؽي خيوه) ادارة السليكوردزتاف 

القانوف النوصور ؽيها 
(2)

لػم جلسػاته  الا اف برلناف كوردزتاف عوذ ازتئواؼ انعقػاد 

ككػاف النقتطػا قانونػا درازػة كػل قػرار علػى  ،يتدر ام موقف بصأف تلك القرارات

 ،خػػذة ؽػػي جلسػػات البرلنػػاف كمػػه ثػػم تطػػذيقه اذا كػػاف ىوػػاؾ مبػػررات كاقعيػػة 

اك ،اك الػائػػػه اذا كػػػاف مازػػػا بالػػػامواؿ العامػػػة  ،كضػػػركرية لاشػػػذارىا ،كموؼقيػػػة 

 ليز موؼقيا .اك كاف مبررات اشذارىا  ،النطلخة العامة 

واقش لخذ الاف ؽي برلناف كوردزتاف عليه ت القرارات لم تكمادام               

لانرل ام مانع قانوني لقياـ البرلناف بؼلب جنيع القرارات الطادرة عه رئازة 

مه قانوف انتدابات قائذ ( 10( مه النادة )4)اقليم كوردزتاف ازتوادا الى الؾقرة 

ذاشة القانوف  ،للوؿر ؽي مذل مشركعية اشذارىا  ديةالخركة التخررية اللور 

كاف  ،لم يخذد اية مذة للبرلناف لنطادقة اك نقظ القرارات ) النلػي ( النركور 

النذة النخذدة ؽي القانوف ملزمة للسلؼة التوؾيرية ؽقغ كذلك بعرضها على 

لم يعرض  كنا اف القانوف النركور لم يعالح خالة ما اذا ،البرلناف خاؿ انعقادق 

(مه قانوف رئازة اقلیم صض( مه النادة )٥) رةالؾقبدلاؼ  ،القرارات خاؿ انعقادق  

عرضها علت برلناف کوردزتاف عوذ اكؿ اجتناع له الواؽر التي اكجبت کوردزتاف 

 برلناف زالت عوها الطؾة القانونیة .الؽاف لم تعرض علیا اك عرضت كلم  قرىا 

رلناف كوردزتاف القياـ بننارزة شلاخياته ببسغ كل ما عرضواق يوجب على ب     

لاف اللجير رقابته على تلك القرارات التي ىي مه اىم كاجبات السلؼة التشريعية 

ركرات كاقعية اك عنلية التي مه اجلها اعؼي تلك الطلاخية موها لم تطذر لط

 ، مواؿ العامةلاشذرت بطورة مازة بابل العذيذ موها  ،لؼة التوؾيرية الى الس

قوانيه ل دم كالتي ؽي غالبيتها مدالؾةكبعظ الاذر موها قرارات ذات ػابع ؽر 

ناؽرة ك شادرة لنطلخة سدض معيه بالرات ك نركر موها على زبيل النجاؿ لا 

 -القرارات التالية :  الخصر

                                                

( مه قانوف انتدابات قائذ الخركة التخررية اللوردية على 10( مه النادة)4نطت الؾقرة )(1)

  -مايلي : 

للقائذ ) اشذار قرارات لها قوة القانوف ذلاؿ عؼلة النحلػز الػوػوي اك ؽػي الؿػركؼ الؼارئػة 

 . على اف يتم عرضها على النحلز خاؿ انعقادق للبت ؽيها (

( مه جريذة كقائع كوردزتاف الطادر عه كزارة عذؿ  24 – 1زبيل النجاؿ العذد )انؿر على  (2)

 . 2003الى  2001اقليم كوردزتاف ) ادارة السلينانية ؽي خيوه ( النوصور ذلاؿ السووات 
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الذعاكم مخلوميته الواردة ؽي  عنا تبقى مه مذد (خ اعؾاء النخلوـ )ب ؾ  – 1

( الطادرة عه النخلنة  4/1999ك 3/1998ك2/1998ك  1/1998)النرقنات 

حاال  كاذلاء زبيله العسلرية الذائنية ؽي السلينانية
(1) 

. 

ئ  ،ابلاخ الى السادة )ف  8( ـ 124/78( ك ) 123/78بيع القؼعتيه النرقنتيه ) – 2

س ( ازتجواءا مه  قانوف بيع كايحار امواؿ الذكلة ،م ،ص( اكلاد )ح ،ط ،
(2)

كتقذير  

 . ديوار عراقي مه الؼبعة السوي رية( 1500) ينة كل متر مربع بق

الاجراءات ( ازتجواءا مه د ) لاخ الى شركةاب 8( ـ48 ) القؼعة النرقنةبيع  - 3

قانوف بيع كايحار امواؿ الذكلة  الواردة ؽي
(3)

 . 

 تعييه السيذ ) ؼ ج ص(ككيل الوزارة ؽي كزارة العذؿ ( ك )ازتخذاث موطب   –4

 نوطبؽي ال
(4)

قبل القرار ك كنا انه  علنا اف النوطب النركور لم يله موجودان  

 ،كلم يخذد ؽي قرار الازتخذاث اذتطاص كمهاـ ككيل الوزارة  ، غير موجود خاليان 

 منا يذؿ على ازتخذاث النوطب مه اجل سدض معيه .

 7/7/2001( ؽي  2001/ت/118الػاء قرار مخلنة ازتئواؼ كركوؾ النرقم ) –5 

زركتة  17/1353لقاضي ببيع العقار النرقم ا
(5)

 . 

دكلػػار امريلػػي النترتػػب  7650( مػػه ضػػريبة الػػذذل البػػالؼ خ  اعؾػػاء شػػركة ) – 6

 برمتها جراء العقذ النبـر لازتيراد نؾغ الداـ مه ذارج الاقليم
(6)

 . 

مه الامجلة ليز زول عذد قليػل مػه مئػات القػرارات التػي لهػا  ما اكردناىا

كللػػه ؽػػي  ،ف كالتػػي شػػذرت مػػه السػػلؼة التوؾيريػػة بخحػػة الطػػركرة  قػػوة القػػانو

مػػه اخلػػاـ  اسػػداص كالشػػركات ازػػتجواءن الخقيقػػة انهػػا قػػرارات شػػذرت لنطػػلخة ال

القانوف على خساب الناؿ العاـ كالنطلخة العامة 
(7)

  . 

ا كتبذأ الرقابة ؽي مرخلة قبل اشذار القػرار ذلػك لػاف رئػيز الػاقليم لػ                  

يسػػتؼيع منارزػػة  ىػػرق الطػػلاخية الػػا بعػػذ التصػػاكر كالاتؾػػاؽ مػػع رئػػيز السػػلؼة 

التشريعية كمحلز الػوزراء 
(8)

كباملػاف رئػيز البرلنػاف اف لػايواؽق علػى اشػذار  ،  

                                                
(1)

الطادر عه رئازة محلز الوزراء النوصور ؽي جريذة  14/10/2003( ؽي 159القرار النرقم ) 

 .السلينانية ، 15/1/2004( ؽي  24ف العذد )كقائع اقليم كوردزتا
الطادر عه رئازة محلز الوزراء النوصور ؽي جريذة كقائع  8/3/2003( ؽي 31القرار النرقم )(2)

 .السلينانية ،1/10/2003( ؽي 23اقليم كوردزتاف العذد )
جريذة النوصور ؽي  ،الطادر عه رئازة محلز الوزراء  8/3/2003( ؽي 29القرار النرقم ) (3)

 .السلينانية ،1/10/2003( ؽي 23كقائع اقليم كوردزتاف العذد )
 ،الطػػػادر عػػػه رئازػػػة محلػػػز الػػػوزراء  30/10/2002ؽػػػي (  18)ك ( 17) يهالنػػػرقن يهالقػػػرار  (4)

 .السلينانية ،15/12/2002( ؽي 20النوصور ؽي جريذة كقائع اقليم كوردزتاف العذد )
النوصور ؽي جريذة كقائع  ،رئازة اقليم  الطادر عه 28/9/2002( ؽي 136القرار النرقم )(5)

 .السلينانية ،15/10/2002( ؽي 17اقليم كوردزتاف العذد )
النوصور ؽي جريذة كقائع اقليم  ،رئازة اقليم  الطادر عه 2/8/2002( ؽي 110القرار النرقم )(6)

 . السلينانية ،15/9/2002( ؽي 15كوردزتاف العذد )
(7)

( 24 – 1اقليم كوردزتاف الطادر عه كزارة العذؿ ) السلينانية ( العذد )انؿر جريذة كقائع  

 . لتحذ عذد ىائل مه تلك الامجلة 2003ك2002ك 2001ؽي السووات 

 . 2005( لسوة 1( مه قانوف رئازة اقليم كوردزتاف رقم ) 10الؾقرة ) ذامسا ( مه النادة ) (8)
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اك رأل عػذـ الوجػود  الؾعلػي لخالػة  ،قرار ما اذا رأل انه لػايخقق النطػلخة العامػة 

 لاقليم لنداػر داىنة تهذد كيانه .لمه العاـ لاتعرض الوؿاـ السياسي اك ا

ىػرا الوػوع مػه العػنانة ام اكجػذ ؽعل النشرع اللوردزتاني عوذما  كخسوان 

الرقابػػة النسػػبقة لرئي ػػي السػػلؼة التشػػريعية كالتوؾيريػػة قبػػل اشػػذار مجػػل تلػػك 

الػػػذكؿ التػػػي اذػػػرت باعؼػػػاء رئػػػيز السػػػلؼة معؿػػػم القػػػرارات  قيازػػػا بذزػػػاتير 

جػاءت ذاليػة مػه الرقابػة النسػبقة  قػرارات بػالقوانيه كية اشػذار الالتوؾيرية شلاخ

 كاكتؾت بالرقابة اللاخقة .

كنػػا انهػػا تصػػنل الرقابػػة اللاخقػػة خيػػث باملػػاف برلنػػاف كوردزػػتاف  منارزػػة        

الػى تعػرر  خالػة العػرر التػي ادت زكاؿ بعػذ اكؾيؾتها الرقابية  عوػذ اكؿ اجتنػاع لهػ

ي ىرق النرخلة تذقيق الوجود الؾعلػي لخالػة كتستذعي الرقابة ؽ ، ااجتناع جلساته

( مػه قػانوف رئازػة اقلػيم  10الؾقػرة ) ذامسػا ( مػه النػادة )الطركرة التي ذكرتهػا 

 2005( لسػػػوة 1كوردزػػػتاف رقػػػم )
(1)

قوانيه التػػػي الكمػػػذل ملائنػػػة القػػػرارات بػػػ ، 

ذؾيؾػة اذ قذ يرل البرلناف اف الازمػة  ،لنواجهة الازمة  اشذرتها  السلؼة التوؾيرية 

البرلنػاف اف  اك قػذ يػرل ،كزهلة كلم تله تبرر مجل تلك التػذذل مػه رئػيز الػاقليم 

عنومػا ؽػاف البرلنػاف لػه شػلاخية  ،بالنػاؿ العػاـ اك النطػلخة العامػة القرار مطػر 

كلػػم  ،ازػػباب التػػي يراىػػا  ذلػػك اف القػػانوف اعؼػػاق زػػلؼة تقذيريػػة لعػػذـ الػػاقرار ل

كللبرلنػػاف خػػق  ،رات التػػي لهػػا قػػوة القػػانوف  القػػرا يخػػذد خصػػرا خالػػات عػػذـ اقػػرار

مػذل دزػتورية تلػك القػرارات علػى الػرغم مػه اف القػانوف ؽػي اقلػيم  الرقابة على

كوردزػػتاف لػػم يػػوض علػػى ذلػػك عػػراخة الػػا اف مراعػػاة اخلػػاـ الذزػػتور كالتقيػػذ 

باخلامهػا 
(2)

كعػػذـ جػػواز اشػذار القػػوانيه كالقػػرارات مدالؾػة للذزػػتور امػػر كاضػػد  

ة لوض دكف خاج
(3)

ك القػوؿ بدلػاؼ ذلػك قػذ يػؤدم الػى قيػاـ السػلؼة التوؾيريػة   

اك كقػػف العنػػػل  ،اك تعػػذيل الذزػػتور اك مدالؾتػػه  ،باشػػذار التشػػريع التأزي ػػي 

كبالتػػػالي ؽػػػرض الذكتاتوريػػػة موتهػػػزة ؽرشػػػة غيػػػاب البرلنػػػاف . الػػػا  اف   ،باخلامػػػه 

                                                

توض على مايلي  2005( لسوة 1كوردزتاف رقم ) ( مه قانوف رئازة اقليم/ذامسان  10النادة ) (1)

  -ذتطاشات كالطلاخيات التالية : ) ينارس رئيز الاقليم الا

برلناف ( الاشذار قرارات لها قوة القانوف بعذ التصاكر كالاتؾاؽ مع رئيز النحلز الوػوي )  

لامه العاـ كمحلز الوزراء  للاقليم كذلك عوذ تعرض اقليم كوردزتاف ك نؿامه السياسي اك ا

ؽيه اك مؤزساته الذزتورية لنداػر داىنة تهذد كيانه كتعرر اجتناع النحلز الوػوي على 

اف تعرض تلك القرارات على النحلز الوػوي للاقليم عوذ اكؿ اجتناع له ؽاف لم تعرض عليه 

 اك عرضت كلم يقرىا النحلز زالت عوها الطؾة القانونية .  
(2)

 ، 2017السلينانية ،مؼبعة ياد ،الؼبعة الاكلى  ،عول الالػاء د ،عبذالقادر شالد عبذكؿ  

 . 12ص
(3)

كلؼيف  23ص 1981،بػذاد  ،دار القادزية للؼباعة  ،القانوف الذزتورم  ،د. مورر الصاكم   

 ،السلينانية  ،2016 ،مؼبعة مخوم  ،الانؿنة السيازية كالقانوف الذزتورم  ،ػه مخنود 

 . 163ص ،الؼبعة الاكلى 
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قػرارات التػي لهػا عػراخة علػى  عػذـ جػواز اشػذار ال تدزاتير بعظ الذكؿ قذ نط

قوة القانوف بنايدالف اخلاـ الذزتور 
(1)

. 

اف شػػػلاخية النخلنػػػة الاتخاديػػػة العليػػػا للوؿػػػر ؽػػػي دزػػػتورية القػػػرارات 

( النخلنػة الاتخاديػة العليػا( مػه قػانوف )4)كالقوانيه النوطوص عليها ؽي النادة 

تػي لهػا لاينوع البرلناف اللوردزػتاني مػه بسػغ رقابتػه علػى دزػتورية القػرارات ال

الػا ضػنه  ذاشة اف النخلنة لاتنارس تلك الرقابػة ،قوة القانوف عوذ عرضها عليه 

لػوف ىوػاؾ كقػذ ت ، النػركوريه ؽػي القػانوفمػه قبػل  الذعاكم التػي تقػاـ امامهػا 

قوانيه كقرارات تدالف الذزتور كلم يبػادر اخػذ للؼعػه ؽيهػا امػاـ القعػاء 
(2)

لػرا   

قوانيه التػي شػذرت ؽػي غيػاب  البرلنػاف لهػا البػ ؽاف رقابة البرلناف على القرارات

مػػه تلقػػاء نؾسػػه ختػػى ؽػػي خالػػة عػػذـ الرقابػػة  اىنيػػة كبيػػرة لازػػينا انػػه ينػػارس 

 .  الؼعه ؽيها 

 

 

 

 

 

 

 

 يلمطلب الجانا

 الرقابة القضائية على القرارات التي لها قوة القانون

 

) انوف الازاسي الق( مه 26)كاف اكضخوا باف الؾقرة الجالجة مه النادة زبق  

قذ نطت عراخة على اف النلك له الخق باشذار  1925لسوة  الذزتور ( العراقي

الا اف النادة النركورة خطوت تلك القرارات مه رقابة  ،قرارات لها قوة القانوف 

القعاء العادم 
(3)

ككانت الحهة الندتطة بالوؿر ؽي دزتورية القوانيه ىي  

لم يسحل ام ػعه يدتض  1925ل بذزتور عاـ كلله مور العن  النخلنة العليا
                                                

( مه دزتور اللويت لسوة 71كالنادة ) ،1923( مه دزتور مصر لسوة 41كموها النادة ) (1)

 . 1952زتور الاردني لسوة ذ( مه ال94كالنادة ) ،1962
(2)

( 13)رقم ( مه قانوف  كزارة العذؿ ؽي اقليم كوردزتاف 3/رابعا على زبيل النجاؿ النادة )  

( مه 89ليلات الوزرارة بدلاؼ النادة ) الادعاء العاـ ضنه تص تالتي ادرج 2007لسوة 

الادعاء العاـ ؽي العراؽ ضنه تصليلات محلز  تي ادرجالت 2005لعاـ  الذزتور العراقي

  .عذـ مشركعية القانوف النركور كلم يبادر اخذ للؼعه ؽي  ،  القعاء

قي لسوة ( مه القانوف الازاسي ) الذزتور ( العرا26( كرد ؽي الؾقرة الجالجة مه النادة )3)

ـ ىرق النادة مالم يله النرازيم الطادرة بنقتطا اخلا –القانوف  -) تصنل لؾؽ  مايلي  1925

 . ؽي متوه قريوة تدالف ذلك (
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كيرل البعظ اف  ،نرازيم مه قبل النلك ارات النركورة التي كانت تطذر ببالقر 

زبب ذلك يعود الى اف اقامة الذعاكم اماـ النخلنة العليا لندالؾة اخذ القوانيه 

لاخلاـ الذزتور يلوف بارادة النلك كبنواؽقة محلز الوزراء 
(1)

قة كلايتطور مواؽ 

 السلؼة التوؾيرية على اقامة الذعاكم ضذ قرار اشذرق نؾز السلؼة .

خػذد الحهػػة 1979( لسػػوة 65)كبعػذ شػػذكر قػانوف محلػػز سػورل الذكلػػة رقػم 

 الندتطػػة بالرقابػػة علػػى القػػرارات الاداريػػة الػػا كىػػي مخلنػػة القعػػاء الػػادارم
(2)

  

جػػورة التػػي كالتػػي ازػػتقرت علػػى عػػذـ التعػػرض بػػالؼعه لقػػرارات محلػػز قيػػادة ال

ا ( مػه الذزػتور النؤقػت لسػوة  – 42كانت لها قػوة القػانوف ازػتوادا الػى النػادة )

ذرل ( لػػانخػػاكم االبػػل اف مخلنػػة القعػػاء الػػادارم ) كنػػا ىػػو خػػاؿ بقيػػة   ، 1970

ازتوذت على قرارات النحلز ) النوخػل ( ؽػي اشػذار قراراتهػا ككأنهػا تسػتوذ علػى 

يطػؼذـ بؾلػرة  القعػاء العػادم العراقػي كػاف رل افكىواؾ مه ي ،اخلاـ القوانيه 

عذـ جواز قيامه بالؾطل ؽي مذل دزتورية القوانيه كشرعيتها مبررة موقؾها بػاف 

مهنته تؼبيق القوانيه كليز الوؿر ؽي مذل مشركعيتها الذزػتورية 
(3)

نػرل اف ك  

خحة النخاكم ؽي ذلك ىي اف الذزػتور ؽػي النػادة النصػارة اليهػا ؽوضػت الحهػة 

ورة شلاخية اشذار قرارات لها قوة القانوف دكف قيذ كشرط كدكف تخذيػذ ايػة النرك

كيبػذك اف النشػرع الذزػتورم العراقػي  ،اك تخذيػذ جهػة الؼعػه  ،الية للؼعه ؽيهػا 

كذىب الى اكجر مػه ذلػك  ،اراد اف يخطه  القرارات الادارية النركورة مه الؼعه  

وة القػػانوف لتصػػنل قػػرارات قػػخيػػث كزػػعت نؼػػاؽ القػػرارات النخطػػوة كالتػػي لهػػا 

 1970جنهورية العراؽ بنوجب التعذيل الجالػث كالعشػركف لذزػتور زػوة رئيز 
(4) 

 

 القرارات التي كانت تعتبر مه اعناؿ السيادة كموعت النخاكم مه الوؿر ؽيهػا ،
(5)

 

 1979 ( لسػػوة65( مػػه قػػانوف محلػػز سػػورل الذكلػػة رقػػم )7ازػػتوادا الػػى النػػادة )

شػػػرع الذزػػػتورم اعؼػػػى شػػػلاخيات كازػػػعة الػػػى الحهتػػػيه كبػػػالرغم مػػػه اف الن

النركورتيه ؽي اشذار قرارات لها قوة القانوف دكف ام قيذ كشرط بخيػث لايتطػور 

                                                

بخث موصور  ،الرقابة على القرارات التي لها قوة القانوف ؽي ؾل القعاء الادارم العراقي  (1)

  - : كعلى النوقع 27/8/2018على سبلة الانترنت بوارير 

http://almerja.com/reading.php?idm=76495 

) تصلل مخلنة التي توض 1979( لسوة65( قانوف محلز سورل الذكلة رقم)7انؿر النادة )  (2)

للقعاء الادارم  كمخلنة لقعاء النوؾؾيه برئازة نائب الرئيز لصؤكف القعاء الادارم اك 

 مستصار كععويه مه النستصاريه النساعذيه ....(
(3)

 ،دار كملتبة الامير للتشريع كالتراث العراقي  ،القعاء ؽي العراؽ  ،القاضي مذخت النخنود  

 . 81ص ،2011 ،الؼبعة الجالجة 

(  57اضاؽت الؾقرة ) ج ( الى النادة ) 1970بنوجب التعذيل الجالث كالعشركف لذزتور زوة (4)

ذار قرارات لها قوة اش لرئيز الحنهورية عوذ الاقتعاء مه الذزتور التي نطت على اف )

 .القانوف ( 
(5)

 ، 2010 ،الؼبعة الجانية  ،شركة العاتك لطواعة اللتب  ،القعاء الادارم  ،د . دمحم علي جواد  

 . 32ص 
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كجود مجيػل لهػا  ؽػي تشػريعات بقيػة الػذكؿ الػاذرل  الػا انوػا رغػم البخػث كالتخػرم 

العراقػي خػوؿ عػذـ موقػف كاضػد كعػريد ؽػي قػرارات  القعػاء  كالنتابعة لػم نػر

اك مػػػه رئػػػيز  )النوخػػػل (دزػػػتورية ام قػػػرار شػػػادر مػػػه محلػػػز القيػػػادة الجػػػورة 

ازػتنر القعػاء العراقػي  ، 2003الحنهورية قبل زقوط الوؿاـ العراقي ؽػي زػوة 

بعػذ السػقوط خيػث تبػيه ضػركرة انصػاء مخلنػة مػا على العنل بتلك الليؾية الػى 

تطػذر اضػاؽة الػى شػلاخيات اذػرل  عليا توؿر ؽي مػذل مشػركعية القػوانيه التػي

كمه ضنوها شػلاخية الؾطػل ؽػي محنوعػة اذػرل مػه الاسػلاليات النختنلػة بػيه 

الخلومػػػة النركزيػػػة كخلومػػػات الاقػػػاليم كالنخاؽؿػػػات 
(1)

كبعػػػذ مػػػركر النحتنػػػع  

العراقػػي بنرخلػػة خازػػنة 
(2)

قػػانوف ادارة الذكلػػة العراقيػػة للنرخلػػة ؽقػػذ اشػػذر  

على تصليل ) النخلنة الاتخاديػة العليػا (  ه( مو44)ادة الرم نض ؽي النالانتقالية 

 2005( لسػوة 30نخلنة الاتخادية العليا رقػم )الكبعذىا شذر قانوف 
(3)

كنػا شػذر   

كخذد اذتطاشػات النخلنػة النػركورة ؽػي  2005بعذ ذلك الذزتور العراقي لعاـ 

النخلنػة نحػذ  موه   بالاػلاع على القرارات الطادرة عه ىػرق(  52ك  93)النادتيه 

غيػػر دزػػتورية   ) النوخػػل (مػه قػػرارات محلػػز القيػػادة الجػورة  انهػا اعتبػػرت بعػػظ

 2006/اتخاديػة/ 12)نخلنة الاتخادية العليا النػرقم الكموها على زبيل النجاؿ قرار 

لػػذل التػػذقيق كالنذاكلػػة مػػه النخلنػػة الاتخاديػػة ) النتعػػنه  ( 24/8/2006ؽػػي 

) عريعة دعػواق الؾطػل ؽػي شػرعية الػامر رقػم  العليا كجذ اف النذعي يؼلب ؽي

الطػػادر مػػه محلػػز الػػوزراء كمػػه ثػػم الخلػػم بالػائػػه لندالؾتػػه  2004( لسػػوة  14

الطػػادر مػػه محلػػز  2004( لسػػوة  14) رقػػم للذزػػتور كلػػذل الرجػػوع الػػى الػػامر 

الوزراء كجذ اف الؾقرة ) اكلا ( موػه قػذ الػػى قػرار محلػز قيػادة الجػورة ) النوخػل ( 

كالاثار النترتبة عليه كاؽة كؽي الؾقرة الجانيػة مػه  16/1/2000( الطادر ؽي 7رقم )

الػػامر نطػػػت علػػػى اف توتقػػػل ملليػػػة ؽوػػذؽ زػػػنيراميز النصػػػيذ علػػػى القؼعػػػة 

( العزيزيػة كالخػوز مػع موجوداتػه الػى ماللهػا 28( مقاػعة ) 5740/163النرقنة ) 

ؽػػي دائػػرة التسػػحيل السػػابق مذيريػػة بلذيػػة الرمػػادم كتسػػحل بازػػنها مللػػا عػػرؽا 

( كالطػادر 7العقارم الندتطػة كخيػث اف قػرار محلػز قيػادة الجػورة النوخػل رقػم )

قذ قطا ؽي الؾقرة الاكلى موػه بتنليػك النػذعي بلػا بػذؿ العقػار  16/1/2000ؽي 

نذيريػػػة بلذيػػػة العائػػػذة ل( العزيزيػػػة كالخػػػوز 28( مقاػعػػػة ) 5740/163النػػرقم  ) 

                                                
(1)

نخلنة الاتخادية التتعنه اذتطاشات  2005( مه دزتور جنهورية العراؽ لعاـ 93النادة ) 

 . العليا
(2)

 ، 2017،الؼبعة الاكلى  ،ؿاـ القانوني لؾترة الخلم الانتقالي الو ،د. زانا رؤكؼ خنه كريم  

 . 140ص ،مؼبعة كارك 
(3)

( مه قانوف مخلنة الاتخادية العليا على ) توصأ مخلنة تسنى النخلنة 1نطت النادة) 

كيلوف مقرىا ؽي بػذاد تنارس مهامها بصلل مستقل لازلؼاف عليها لػير  ،الاتخادية العليا 

 . القانوف (



 

 

 

 
21      

حل بازػػم النػػذعي ؽػػي زػػحلات دائػػرة التسػػحيل كاف العقػػار النػػركور زػػ الرمػػادم

العقارم الندتطة ازتوادا على القرار النركور كخيث لايحوز التبػرع بػامواؿ الذكلػة 

ؽي ؾل الذزتور الواؽػر ؽػي خيوػه كخيػث اف الؾقػرة الػاكلى مػه النػادة السادزػة 

مػة لامواؿ الذكلة خر باف  عشرة مه قانوف ادارة الذكلة للنرخلة الانتقالية قذ نطت

) بػرقم الطػادر مػه محلػز الػوزراء كخنايتها كاجب على كل مواػه لرا ؽاف الػامر 

ليز ؽيه مدالؾة لاخلاـ الذزتور كمه ثػم تلػوف دعػول النػذعي  2004( لسوة  14

كاجبة الرد لرا قررت النخلنة الخلم برد دعول النذعي 
(1)

  ......... ) 

ير كليا عه ػقذ تبعذ السقوط قي يتبيه مه ىرا القرار اف موقف القعاء العرا      

ما ىو كاف معنولا به ؽي القعاء قبل السقوط ؽينا يدض القوة القانونية 

ؽاذا كانت لتلك القرارات قوة القانوف ؽليف يخق  ،لقرارات محلز قيادة الجورة 

قوة القانوف ؟ كاذا لم يله لقرارات محلز  الوزراء الػائها بقرار لم يله لهلنحلز 

قوة القانوف ؽليف اذرت بها النخاكم كازتوذت عليها   وخل (ن)الرة قيادة الجو

ؽي اخلامها قبل السقوط ؟ لرا نرل اف موقف النخلنة الاتخادية العليا ؽي 

خيجيات كتسبيب القرار النركور لم يله موؽقا كانها كضع القعاء العراقي ؽي 

قوة القانوف خوؿ عنل القعاء بقرارات زاعنا لها  خرج كاماـ تساؤلاتموقف 

انوا نؤيذ  بالرغم مه ،لخقبة مه الزمه دكف مواقصة مذل مشركعيتها الذزتورية 

 . القرار مه خيث عذـ دزتورية القرار النصار اليه

 ؽينا يتعلػق بنوقػف القعػاء ؽػي اقلػيم كوردزػتاف بدطػوص القػرارات اما

/ 334) نػرقم ؽؾػي القػرار ال التي لها قوة القانوف ؽانه لم يستقر على اتحػاق كاخػذ 

( الطػػػادر عػػػه مخلنػػػة تنييػػػز اقلػػػيم كوردزػػػتاف بتػػػأرير  2018الهيئػػػة النذنيػػػة/

غيػر شػخيد كمدػالف للقػانوف مػه   ذىبت الى اف قػرار الخلػم الننيػز ) 4/6/2018

اكجه عذة لاف النللية الداشػة مطػونة بنوجػب اخلػاـ الذزػتور كلػايحوز اف يخػـر 

مقابػػل تعػػويظ عػػادؿ ازػػتوادا للنػػادة اخػػذ مللػػه الػػا ؽػػي الػػاخواؿ النقػػررة قانونػػا 

 )مرتبػػة(مػػه قػػانوف النػػذني كاف كتػػاب محلػػز الػػوزراء لػػايرقى الػػى مرقػػى  1050

(القػػانوف .............
(2)

اء القػػرار ر علنػػا اف قػػرار النخلنػػة يقطػػذ بلتػػاب محلػػز الػػوز   

الطادر عه النحلز الرم شػذر ازػتوادا الػى النػادة  19/3/1996( ؽي 14النرقم )

 1992( لسػػوة2( مػػه قػػانوف رقػػم )10لنػػادة )( كا 13)
(3)

التػػي موخػػت رئػػيز الػػوزراء  

                                                
(1)

 ، 2006 ، 2005القرار موصور ؽي  كتاب ) اخلاـ كقرارات النخلنة الاتخادية العليا للاعواـ  

 . ػبعدكف ازم مؼبعة كزوة  ،العراقي  الرم ىو مه اشذارات جنعية القعاء ، 15( ص2007
(2)

 . القرار غير موصور 
ررية اللوردية على ( مه قانوف انتدابات قائذ الخركة التخ10( مه النادة)4طت الؾقرة )ن (3)

  -مايلي : 

للقائذ ) اشذار قرارات لها قوة القانوف ذلاؿ عؼلة النحلز الوػوي اك ؽي الؿركؼ الؼارئة 

كنطت النادة الجالجة عشرة موه )  على اف يتم عرضها على النحلز خاؿ انعقادق للبت ؽيها (

 . (ة التوؾيرية يخل مخله رئيز السلؼ  ؽي خالة غياب القائذ لام زبب كاف عه موطبه
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ر يتبيه مه ىرا القرار اف النخلنة  لم تقػ  ،شلاخية اشذار قرارات لها قوة القانوف 

القػانوف ؽػي  شلاخية اشذار قرار يرقػى الػى مرتبػةباف رئيز السلؼة التوؾيرية له 

كىرا النوقف مػه مخلنػة  ،اللوردية   غياب البرلناف ك غياب قائذ الخركة التخررية

انتدابػػات قائػػذ الخركػػة التخرريػػة التنييػػز مدػػالف للنػػواد النصػػارة اليهػػا مػػه قػػانوف 

ادراج خيجيػات  لرا ؽاف النخلنة لم تله موؽقػة ؽػي ، 1992( لسوة 2)رقم  اللوردية

  ، صػار اليػه زػابقانكازباب القرارخاله خاؿ النخلنػة الاتخاديػة العليػا ؽػي القػرار ال

)   ىػا النػرقمنػة تنييػز اقلػيم كوردزػتاف ؽػي قرار كبدلا ؼ ىرا الاتحاق ذىبػت مخل

الى اف القػرار الننيػز )  28/12/2017( ؽي  2017/الهيئة النذنية الازتئواؽية / 506

غير شخيد كمدالف للقانوف لاف قػرار رئػيز الػوزراء ؽػي ادارة السػلينانية الطػادر 

2005لسػوة  180على القرار النرقم شذر بواءا  3/3/2005ؽي  73بعذد 
(1)

الطػادر   

مػػه رئػػيز الػػاقليم ؽػػي ادارة السػػلينانية كسػػلؼة امػػر كاقػػع ككػػاف بخلػػم القػػانوف 

 3/3/2005الطػػادر ؽػػي  73لعػػذـ كجػػود زػػلؼة تشػػريعية خيوهػػا لػػرا ؽػػاف القػػرار 

النلك موضوع الذعول بالوؿر للوف اجراءات بيعه مدالؾا لقػانوف بيػع قيذ بابؼاؿ 

لػرا  يعتبر قرارا قانونيا كىو بخلػم القػانوف 1986لسوة  23ر امواؿ الذكلة رقم كايحا

(.........قرر نقظ الخلم الننيز 
(2)

   

 31/10/2017( ؽػي 2017/الهيئػة الحزائيػة الجانيػة /952 )كؽي القرار النػرقم 

ذىبت مخلنػة تنييػز اقلػيم كوردزػتاف الػى ) ........ لػوخؽ اف رئػيز الػوزراء ازػتوذ 

اشذار قػرارق الػانف الػركر الػى اخلػاـ قػرار  رئػيز اقلػيم كوردزػتاف ؽػي ادارة ؽي 

كبنوجبػػػه ذػػػوؿ رئػػػيز الػػػاقليم رئػػػيز  30/9/2002ؽػػػي  180السػػػلينانية النػػػرقم 

 2مػه القػانوف رقػم  10محلز الوزراء كاؽة شلاخياته النوطوص عليها ؽي النادة 

كبػرلك يلػوف رئػيز  ،وف القرارات التي لها قػوة القػانكبعنوها اشذار  1992لسوة 

)ع ؼ ( قذ مارس مهاـ رئيز الػاقليم ككنػا ىػو محلز الوزراء منجلا بالنصلو موه 

ية كاف رئػيز معلوـ اف رئيز الاقليم بنرتبة رئيز الحنهورية ؽي السلؼة الاتخاد

لنهامػػه الرزػػنية كالتوؾيريػػة خسػػب دزػػتور جنهوريػػة  الحنهوريػػة عوػػذ منارزػػته

سػأؿ مػه الواخيػة الذزػتورية الػا عػه جػرائم الخوػث ؽػي ؽانػه لاي 2005العراؽ لسوة

الينػػيه الذزػػتورية اك انتهػػاؾ الذزػػتور اك الديانػػة العؿنػػى كنػػا تصػػير الػػى ذلػػك 

منا يعوي ذلك كمه باب مؾهوـ الندالؾػة  ،/زادزا مه الذزتور اعلاق 61النادة )

يػػة انػػه لاتترتػػب ايػػة مسػػؤكلية جزائيػػة بخػػق رئػػيز الحنهوريػػة ؽػػي السػػلؼة الاتخاد

كرئػػيز الػػاقليم ؽػػي خلومػػة الػػاقليم عػػه غيػػر الحػػرائم النصػػار اليهػػا كالتػػي تتعلػػق 

بنهػػاـ كؾيؾتػػه.........(
(3)

ؽػػي ىػػرا القػػرار نحػػذ اف مخلنػػة تنييػػز اقلػػيم كوردزػػتاف  ، 

اقػػرت بنشػػركعية القػػرارات التػػي لهػػا قػػوة القػػانوف كبحػػواز تدويػػل الطػػلاخية الػػى 

كلية الحزائيػػة لػػرئيز الػػاقليم اك مػػه كبعػػذـ ترتػػب النسػػؤ ،رئػػيز محلػػز الػػوزراء 

                                                
(1)

ؽوض رئيز الاقليم ؽي ادارة السلينانية شلاخياته  2005لسوة  180بنوجب القرار النرقم  

( الطادر عه كزارة العذؿ ) 18الى رئيز محلز الوزراء كنشر القرار ؽي كقائع كوردزتاف رقم )

 . 1/11/2002بتارير ؽي السلينانية (  
(2)

 . القرار غير موصور 
(3)

 . ير موصورالقرار غ 
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الخوث ؽي الينػيه الذزػتورية اك انتهػاؾ الذزػتور اك الديانػة يدوله ؽي غير جرائم  

العراقػػي لعػػاـ  مػػه الذزػػتور(/زادزػػا 61العؿنػػى كنػػا تصػػير الػػى ذلػػك النػػادة )

2005 . 

منا تقذـ يتبيه اف مخلنة تنييز اقليم كوردزػتاف غيػر مسػتقر ؽػي قراراتهػا  

كنؿػرا لاىنيػة  ،ذا معيه بدطوص موضوع القرارات التي لها قوة القانوفعلى مب

النوضوع كذؼورته اذ قذ ينارس رئيز السلؼة التوؾيرية ؽي ام دكلػة كانػت بنػا 

ؽيهػػا رئػػيز الاقػػاليم ؽػػي غيػػاب البرلنػػاف  ىػػرق الطػػلاخية لؾػػرض قػػرارات مازػػة 

الد اسػداص معيوػيه اك لتخقيق مطػ ،اك لؾرض الخلم الذكتاتورم  ،بخقوؽ الاؽراد 

نرل ضركرة ازتقرار النخلنة على مبػذأ معػيه مراعيػة  ،على خساب امواؿ الذكلة 

كالخؾػػاظ علػػى الػػامواؿ  ،الازازػػية ؽػػي الذزػػتور  ءكالنبػػادم ،النطػػلخة العامػػة 

عوػػػذ منارزػػػة السػػػلؼة التوؾيريػػػة لنهامهػػػا ؽػػػي ادارة الذكلػػػة الاتخاديػػػة العامػػػة 

غيػر النرتبؼػػة باقػػاليم عػػذا اقػػاليم اك النخاؽؿػػات نركػز اك الالؾذراليػة زػػواء ؽػػي ال

 .  الاعناؿ السيادية 

 

 

                                                    

 المطلب الجالث                                                              

 اثار الرقابة القانونية على القرارات التي لها قوة القانون

  

( موه الى  95 – 92)ؽي النواد  2005لعاـ اسار الذزتور العراقي  

قابة التي تنارزها النخلنة ر كلم يتؼرؽ الى اثار ال ،النخلنة الاتخادية العليا 

كترؾ ىرا الامر الى قانوف يسه  ،كالانؿنة الواؽرة  على دزتورية القوانيه

النخلنة النركورة باتة غير انه جعل قرارات  ،باغلبية ثلجي اععاء محلز الوواب 

الا اف  ،بنا ؽيها السلؼات ؽي الاقاليم كالنخاؽؿات  ،كملزمة للسلؼات كاؽة 

( لسوة  30الاتخادية العليا ؽي العراؽ الطادر بنوجب الامر )  نخلنةالقانوف 

( مه قانوف ادارة الذكلة العراقية للنرخلة 44)بالازتواد الى النادة   2005

نجابة الذزتور النؤقت للعراؽ اسار ؽي الؾقرة )ثانيا( مه الانتقالية الرم ىو ب

( موه الى اف النخلنة تتولى الؾطل ؽي النوازعات النتعلقة بشرعية 4النادة )

الانؿنة كالتعلينات كالاكامر الطادرة مه ام جهة تنلك خق القوانيه كالقرارات ك

ة العراقية للنرخلة التي تتعارض مع اخلاـ قانوف ادارة الذكلتلك اشذارىا كالػاء 

 .  الانتقالية

ة الوطوص النصارة اليها يتبيه بأف النشرع العراقي لم يتؼرؽ مه ذلاؿ قراء     

عراخة الى الاثار القانونية النترتبة على الاخلاـ الطادرة عه النخلنة الاتخادية 

 مه قانوف النخلنة(  49)العليا مه خيث نؼاقها الزموي بدلاؼ ماكرد ؽي النادة 

يترتب على الخلم بعذـ دزتورية نض ؽي )   مصر خيث جاء ؽيهاالذزتورية ؽي 

قانوف اك لائخة عذـ جواز تؼبيقه ؽي اليوـ التالي لوشر الخلم مالم يخذد الخلم 
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على اف الخلم بعذـ دزتورية نض ضريبي لايلوف له ؽي جنيع  ،لرلك تأرير اذر 

بازتؾادة النذعي مه الخلم الطادر كذلك دكف الاذلاؿ  ،الاخواؿ الا اثرا مباشرا 

ؽاذا كاف الخلم بعذـ الذزتورية متعلقا بوض جوائي  ،بعذـ دزتورية ىرا الوض 

(تعتبر الاخلاـ التي شذرت بالادانة ازتوادا الى ذلك الوض كأف لم تله 
(1)

 . 

عوذما نقارف موقف النشرع العراقي بنوقف النشرع النصرم يتبيه لوا      

ة بعذـ دزتورية ه ؽي تخذيذ الوؼاؽ الزموي ل رياف خلم النخلناذتلاؼ الذكلتي

بخيث ي رم الخلم مه اليوـ التالي تعتنذ الاثر النباشر  مصرؽؾي  ،قانوف ما 

السابقة عليه  كلاينتذ الى الوقائع ،لوشر الخلم مالم يخذد الخلم لرلك تأريدا اذر 

كالنراكز القانونية التي  خؾاؾا على الخقوؽ النلتسبة كعلى ازتقرار النعاملات ،

 .رتبها 

ثر الرجعي للخلم بعذـ دزتورية القوانيه لابا اما ؽي العراؽ ؽقذ اذر           

كأشل كينتذ اثر الخلم الى تأرير اشذار التشريع النقطي بعذـ دزتوريته 
(2)

 

كقذ ذىبت النخلنة الاتخادية العليا بهرا الاتحاق
(3)

 . 

يه لوا بأف النشرع النصرم عوذ الخلم بعذـ دزتورية مه ذلاؿ ما ذكرناق يتب     

تشريع  ما يهنه تخقيق الامه القانوني كازتقرار النراكز القانونية كمراعات 

الوجود الؾعلي للوض النخلوـ بعذـ دزتوريته الرم اندذع به بعظ الاؽراد 

تورم كاكتسبوا خقوقا بنوجب نض غير دز كباشركا تصرؽاتهم على ىرا الازاس

كمجل ىرق الخقوؽ يحب اف تختـر ماداـ  ،حة لدؼأ النشرع دكف ام ذؼأ موهم نتي

اشخابها اكتسبوىا بخسه الوية .الا اف النشرع العراقي يهنه بؼلاف ام تشريع 

يع على اعتبار اف البؼلاف ىو جزاء عادؿ لام تشر  ،مدالف لاخلاـ الذزتور 

لاتحاىيه السابقيه لاتدلو الاذر بام مه ااف ق . مدالف للذزتور مه تأرير اشذار 

خيث اذر بالتوؽيق لرا اذر تشريع بعظ الذكؿ باتحاق ثالث  ،مه الاثار السلبية 

ه ارزاء النشركعية الذزتورية عنلا بألاثر الرجعي للخلم بعذـ دزتورية بي

 ،كبيه تخقيق الامه القانوني  كازتقرار النعاملات  ،تشريع معيه مه جهة 

اكرد  النشرع اللويتي الرم ونية مه جهة اذرل كنا ؽعلكازتقرار النراكز القان

اذا قررت )( مه قانوف انصاء النخلنة الذزتورية النتعنه 6)نض النادة 

النخلنة الذزتورية عذـ دزتورية قانوف اك مرزوـ بقانوف اك لائخة اك عذـ 

لوائد الادارية لندالؾتها لقانوف ناؽر كجب على السلؼات اف الشرعية لائخة مه 

                                                
(1)

قانوف رقم النعذؿ ب 1979( لسوة 48( مه قانوف النخلنة الذزتورية العليا رقم )49النادة ) 

 . مصرؽي  1998( لسوة  168)
قانوف مخلنة  الاتخادية العليا ؽي العراؽ الطادر بنوجب  ( مه4الؾقرة )ثانيا( مه النادة ) (2)

  . 2005( لسوة  30الامر )
( الرم اكردنا نطه  24/8/2006ي ؽ 2006/اتخادية/ 12اتخادية العليا النرقم )نخلنة الالقرار (3)

 ؽي بذاية ىرا النؼلب .
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سبة وتبادر الى اتداذ مايلـز مه تذابير لتطخيد ىرق الندالؾات كتسوية اثارىا بال

(للناضي 
(1)

 . 

للل ماتقذـ نرل ضركرة تعذيل قانوف النخلنة الاتخادية العليا العراقي    

كاعناؿ الاثر الرجعي للاخلاـ الذزتورية  ،تخقيق الامه القانوني مه جهة لػرض 

 ه النشرع اللويتي . مه جهة اذرل ازوة بنا ؽعل

لػػم يتؼػػرؽ الػػى اثػػار الرقابػػة  تعلػػق بالنشػػرع اللوردزػػتاني ؽانػػهامػػا ؽينػػا ي     

القانونية على القرارات التي لها قوة القػانوف بالوسػبة للخقػوؽ كالنراكػز القانونيػة 

) الػا اف النشػرع ؽػي الؾقػرة  ،النلتسبة بنوجػب تلػك القػرارات ذلػاؿ مػذة نؾاذىػا 

( لسػوة  ) 1ادة ) العاشرة ( مه قانوف رئازة اقليم كوردزتاف رقػم )( مه الن ذامسان 

اجتنػاع لػه اك  ( ذكر خالػة عػذـ عػرض تلػك القػرارات علػى البرلنػاف عوػذ اكؿ 2005

 عرضت كلم يقرىا البرلناف ؽؾي ىرق الخالة يزكؿ عه القرار الطؾة القانونية . 

زػتاف عػذـ اقػرار القػرار وجب النػادة النصػارة اليهػا باملػاف برلنػاف كوردنب     

الػػرم لػػه قػػوة القػػانوف عوػػذ عرضػػه ؽػػي اكؿ الاجتنػػاع زػػواء كػػاف بسػػبب مدالؾتػػه 

كجػػود ازػػباب خقيقيػػة  لخالػػة الطػػركرة التػػي  اك لعػػذـ  ،لاخلػػاـ الذزػػتور العراقػػي 

ملائنػة  اك لعػذـ  ،النػركور قػانوف ال( مػه  10الؾقرة ) ذامسا ( مه النادة )ذكرتها 

اذ قػذ يػرل  ،لنواجهػة الازمػة  التي اشذرتها  السلؼة التوؾيريػة  قوانيهالالقرارات ب

تذذل مػه رئػيز الػاقليم البرلناف اف الازمة ذؾيؾة كزهلة كلم تله تبرر مجل تلك ال

البرلناف اف القرار مطر بالناؿ العػاـ اك النطػلخة العامػة كؽػي جنيػع  اك قذ يرل ،

الػػرم لػه قػػوة القػػانوف مػػع اقػػرار عػذـ اقػػرار  القػػرار  باملػػاف البرلنػػافتلػك الخالػػات 

ك ذلػك   ،الوية بنوجب  القػرار النؼعػوف ؽيػه   يالخقوؽ التي اكتسبها الاؽراد خسو

التػػي  كازػػتقرار النراكػػز القانونيػػة ،تخقيقػػا للػػامه القػػانوني  كازػػتقرار النعاملػػات 

 رتبها القرار . 

جازت باف ا 2005العراقي لعاـ  مه الذزتور(  120)النادة كجذير بالركر اف 

يلوف للاقاليم دزتور بشرط عذـ مدالؾته للذزتور العراقي 
(2)

اف اقليم الا  

بالرغم مه اف برلناف كوردزتاف  ،كوردزتاف لخذ الاف لاينلك دزتورا ذاشا به 

شادؽ على  مشركع الذزتور ككاف مه النقرر اجراء ازتؾتاء خوؿ النشركع بتأرير 

مه ( 91)كنا اف النادة  ،ي النوعذ النقرر كلله لم يحرم الازتؾتاء ؽ 25/7/2009

 تأزيز النخلنة الذزتورية ؽيمشركع دزتور اقليم كوردزتاف العراؽ   اجازت 

الاقليم 
(3)

للوؿر ؽي دزتورية القوانيه كالقرارات الطادرة عه السلؼات   

                                                
(1)

بانصاء النخلنة الذزتورية اللويتي الطادر  1973( لسوة 14( مه قانوف رقم ) 6النادة ) 

 . 9/6/1973بتأرير 
(2)

 ،الاقليم بوضع دزتور له توض على )يقوـ  2005( مه الذزتور العراقي لعاـ  120النادة ) 

على اف لا يتعارض  ،كاليات منارزة تلك الطلاخية  ،كشلاخياته  ،يخذد ىيلل زلؼات الاقليم 

 .مع ىرا الذزتور ( 
(3)

 ( مه مشركع دزتور اقليم كوردزتاف العراؽ الرم شادؽ عليه برلناف كوردزتاف 91النادة ) 

توض على ) تؤزز بقانوف  25/7/2009للازتؾتاء العاـ كالرم كاف النقرر اف يحرم ؽي 

 . ( العراؽ  -النخلنة الذزتورية للوردزتاف  
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لرا نرل جواز اقامة  ،الندتطة ؽي الاقليم  الااف النخلنة النركورة لم تصلل بعذ 

عاكل اماـ النخلنة الاتخادية العليا متى كانت القرارات التي لها قوة القانوف الذ

 الطادرة ؽي الاقليم مدالؾا للذزتور العراقي  . 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الداتمة
ة القانوف مه البخث ؽي موضوع القرارات التي لها قو اف انهيوابعذ 

ؽقذ توشلوا الى عذة نتائح ك كموقف القعاء العراقي كاللوردزتاني موها 

 -ينله اجنالها بنا يأتي:  مقترخات

 الهتائح  -اولا 

ر العذيذ مه الذكؿ قياـ السلؼة اتيازتوادا الى  نؿرية الطركرة اجازت دز-1

ذرء الدؼر كوزيلة كخيذة كلازمة لالتوؾيرية باشذار قرارات لها قوة القانوف 

تقطي معالحة سريعة مه اجل الخؾاظ  عوذما يلوف ىواؾ ذؼر جسيم مؾاجيء

 على كياف الذكلة كزلامتها .

 

 1925ؽػػي عػػاـ  الطػػادرالعراقػػي  الذزػػتورمػػه   ( 26)النػػادة مػػه  ( 3 ) الؾقػػرة -2

 ك ،للنلػػك اشػػذار قػػرارات لهػػا قػػوة القػػانوف اجػػازت النعػػركؼ بالقػػانوف الازاسػػي 
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اشػػذار قػػرارات لهػػا قػػوة القػػانوف  مػػود زػػلؼة  1964دزػػتور عػػاـ مػػه  44 النػػادة

تػػم تؾػػويظ  1970عػػاـ  ردزػػتومػػه /ا (  42 ) بنوجػػب النػػادة ك رئيز الحنهوريػػةلػػ

 ، محلػػػز قيػػػادة الجػػػورة شػػػلاخية اشػػػذار القػػػوانيه كالقػػػرارات لهػػػا قػػػوة القػػػانوف

ى الؾقػػرة )ج( الػػ تؽاضػػا 28/1/1993التعػػذيل الذزػػتورم الجالػػث كالعشػػريه ؽػػي ك

كبنوجبػػػه ذػػػوؿ رئػػػيز الحنهوريػػػة اشػػػذار  ( مػػػه الذزػػػتور النؤقػػػت 57النػػػادة )

 القرارات النركورة. 

 

مػه ( العاشػرة ) مػه النػادة (  4 ) الؾقػرة تاجػاز العػراؽ  -ؽي اقليم كوردزتاف   -3

 ( النلػػػي ) 1992لسػػوة (  2) قػانوف انتدابػػات قائػػذ الخركػػة التخرريػػة اللورديػػة رقػػم 

كنػا اف الؾقػرة .  اشػذار قػرارات لهػا قػوة القػانوف رية اللورديػة  ر قائذ الخركة التخل

لسػػوة (  1 ) رقػػم ذامسػػا مػػه النػػادة العاشػػرة مػػه قػػانوف رئازػػة اقلػػيم كوردزػػتاف

كذلػك اشػذار  قػرارات لهػا قػوة القػانوف   ذوؿ رئػيز الػاقليم شػلاخيةالواؽر  2005

يػه اك مؤزسػاته عوذ تعرض اقلػيم كوردزػتاف كنؿامػه السياسػي اك الػامه العػاـ ؽ

كيانػه كتعػرر اجتنػاع برلنػاف كوردزػتاف بالشػركط الذزتورية لنداػر داىنة تهذد 

 .  كالليؾية النبيوة ؽي النادة النركورة

 

علت برلناف کوردزتاف عوذ اكؿ ض القرارات التي لها قوة القانوف عر يحب  -4

ا الطؾة برلناف زالت عوهالاجتناع له ؽاف لم تعرض علیا اك عرضت كلم  قرىا 

 القانونیة .

 

الرم ادل  2005 – 1996الانقساـ السياسي الخاشل ؽي زووات  ذلاؿ مذة  - 5

الى تصليل ادارتيه ؽي اقليم كوردزتاف مارس رئيز الاقليم كرئيز الوزراء ؽي 

اف اللجير موها لم كالقرارات التي لها قوة القانوف ة السلينانية شلاخية اشذار ادار 

 لك الطلاخية .ية اك عنلية التي مه اجلها اعؼي تركرات كاقعيطذر لط

 

لبرلناف اقليم كوردزتاف بسغ رقابته على القرارات التي لها قوة القانوف  -6

الندالؾة للذزتور ك كالػاءالقرارات  ،  اشذارىامبررات ك مذل مشركعيتهاكدرازة 

على قوانيه ازتجواء  ػابع ؽردم ك التي لها قراراتالك ، مواؿ العامةلانازة باال

 . سدض معيه بالرات التي شذرت لنطلخةك ،ناؽرة 

 

اف القعػػاء ؽػػي اللجيػػر مػػه الػػذكؿ تلعػػب دكرا ىامػػا ؽػػي الرقابػػة علػػى مػػذل  -7

الا اف القعاء العراقي لػم يلعػب ام دكر  ،مشركعية القرارات التي لها قوة القانوف 

كالتػي  2005اـ بهرا الدطوص لخيه شذكر قانوف النخلنة الاتخادية العليا ؽي عػ

كاشػذرت عػذة قػرارات بعػذـ  ،اذتطت بػالوؿر ؽػي دزػتورية القػوانيه كالقػرارات 

 .التي لها قوة القانوف  (النوخل) قرارات محلز قيادة الجورةدزتورية بعظ 
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رارات القعاء ؽي اقليم كوردزتاف غير مستقرعلى مبذأ ثابت ؽينا يدض الق – 8

رئيز  طذرىاتي يالى اف القرارات ال لهالتي لها قوة القانوف ؽرىب ؽي قرار 

 الوزراء بنوجب النادة العاشرة مه قانوف انتدابات قائذ الخركة التخررية اللوردية

طذرىا لقرارات التي يالى اف ا كؽي قرار اذر ذىب ،القانوف  مرتبةالى رقى لات

  . رئيز الوزراء بنوجب النادة النركورة لها قوة القانوف

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 -ت : المقترخا –ثانيا 

ؽي دزتورية  النخلنة الذزتورية ؽي اقليم كوردزتاف للوؿرتصليل   – 1 

 .تي تطذر ؽي اقليم كوردزتاف  وانيه كالقرارات الالق

اجازت باف يلوف للاقاليم  2005العراقي لعاـ  مه الذزتور(  120)النادة اف  -2

كوردزتاف لخذ الاف اف اقليم دزتور بشرط عذـ مدالؾته للذزتور العراقي الا 

بالرغم مه اف برلناف كوردزتاف شادؽ على  مشركع  ،لاينلك دزتورا ذاشا به 

كلله  25/7/2009الذزتور ككاف مه النقرر اجراء ازتؾتاء خوؿ النشركع بتأرير 

لاف موضوع  ،لرا نوعي باجراء الازتؾتاء  لم يحرم الازتؾتاء ؽي النوعذ النقرر

اف لتي لها قوة القانوف مه النواضيع التي يحب ت اانؿرية الطركرة كالقرار 

  . تبخث ؽي الذزتور

التي لها قوة القانوف الطادرة عه رئيز الاقليم كرئيز عرض جنيع القرارات  -3

الرم خطل ؽي اقليم الوزراء ؽي ادارة السلينانية ذلاؿ ؽترة الانقساـ السياسي 

 .على برلناف كوردزتاف كوردزتاف 

قليم كوردزتاف ببسغ رقابته على القرارات التي لها قوة قياـ  برلناف ا –4

 قراراتكال ،القرارات الندالؾة للذزتور ك النازة بامواؿ العامة   كالػاءالقانوف 

 التي شذرت لنطلخةك ،واؽرة القوانيه الازتجواء على  التي لها ػابع ؽردم ك

ف تلك لاف النقتطا قانونا اف تلو اك لنطلخة خزب معيه  ، سدض معيه 

 القرارات  قواعذ عامة محردة كىو ماتستوجبه القوة القانونية لهرق القرارات .

ازتقرار قعاء مخلنة تنييز اقليم كوردزتاف على مبذا ثابت ؽينا يدض  – 5

اذ قذ ينارس القرارات التي لها قوة القانوف نؿرا لاىنية النوضوع كذؼورته 

وذ غياب البرلناف  ىرق الطلاخية رئيز السلؼة التوؾيرية ؽي ام دكلة كانت  ع
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اك  ،اك لؾرض الخلم الذكتاتورم  ،لؾرض قرارات مازة بخقوؽ كخريات الاؽراد 

 .لتخقيق مطالد اسداص معيويه على خساب امواؿ الذكلة

تخقيق  لػرض نة الاتخادية العليا العراقينرل ضركرة تعذيل قانوف النخل - 6

كاعناؿ  ،بة كازتقرار النعاملات مه جهة الامه القانوني كاختراـ الخقوؽ النلتس

الاثر الرجعي للاخلاـ الذزتورية بالوسبة للقوانيه الندالؾة للذزتور مه جهة 

قابة التي تنارزها النخلنة على ر يتؼرؽ الى اثار ال لم .لاف القانوف اذرل

قرار لها الى الػاء  كذىبت النخلنة ؽي ، مه خيث الزماف دزتورية القوانيه

النقطي بعذـ دزتوريته مه تأرير شذكرق دكف مراعاة الخقوؽ التشريع 

 .النلتسبة ؽي ضوئه 

 
 
 

 ادراااالمص

 

 :  أولا  : الكتب 

ؼبعػػة ال ،الوؿػػاـ القػػانوني لؾتػػرة الخلػػم الانتقػػالي  ،د. زانػػا رؤكؼ خنػػه كػػريم  - 1

 .، مؼبعة كارك  2017الاكلى ،

ة علػى ركػه الػايػة ؽػي القػرار زاكار اميػر عبػذاللريم خػويزم،  الرقابػة القعػائي -2

 .2010الإدارم ، الؼبعة الاكلى، مؼبعة سهاب ، اربيل، 

 .2012د.عبذالرخنه رخيم عبذهللا، اركاف القرار الإدارم ، مؼبعة سهاب، اربيل،  -3

 ،النػذذل لذرازػة القػانوف  ،زىيػر البصػير  ،علي دمحم البػذير  ،عبذالباقي البلرم  -4

  . 1982 ،جامعة النوشل  ،للؼباعة كالوشر مؼابع مذيرية دار اللتب 

ى ، مؼبعػػػػػة الؼبعػػػػة الػػػػاكل ،دعػػػػول الالػػػػػاء  ،عبػػػػذالقادر شػػػػالد عبػػػػذكؿ  -5

 . 2017ياد،السلينانية 

،  ،مؼبعة مخػوم  ،الانؿنة السيازية كالقانوف الذزتورم  ،لؼيف ػه مخنود  -6

  . السلينانية ،2016الؼبعة الاكلى 

رارات الاداريػػة، دار الحامعػػة الحذيػػذة، الازػػلوذرية، د.ماجػػذ راغػػب الخلػػو، القػػ - 7

 . 2009مصر، 

 . 2010لادارم، مؼبعة جامعة دىوؾ، د.مازف ليلو راضي، القعاء ا - 8

د.مػػاىر شػػالد علػػاكم، مبػػادمء القػػانوف الػػادارم، دار اللتػػب للؼباعػػة كالوشػػر،  - 9

 .1996بػذاد، 

مركػػػز البخػػػوث الذزػػػتور ( ،نوف الذزػػػتورم )نؿريػػػة القػػػا ،د . موػػػرر الصػػػاكم  -10

 . 1981 ،بػذاد  ،القانونية 

تػػك لطػػواعة ، شػػركة العادمحم علػػي جػػواد ،القعػػاء الػػادارم، الؼبعػػة الجانيػػة -11

 . 2010اللتاب، القاىرة، 

دار كملتبػة  ،الؼبعػة الجالجػة  ،القاضي: مذخت النخنود، القعػاء ؽػي العػراؽ  - 12

 . مير للؼباعة كالوشر ، بػذاد الا



 

 

 

 
30      

 : البخث : ثانيا  

القػػرارات بقػػوانيه الطػػادرة عػػه رئػػيز السػػلؼة الوػويػػة  ،دمحم زيػػاد اللخػػاـ  -13

ماجسػػتير مقػػذـ الػػى كليػػة رزػػالة  ،الؾلسػػؼيوية كالاثػػار القانونيػػة النترتبػػة عليهػػا 

  .  امعة الازلامية بػزة الشريعة كالقانوف بالح

 

  ا : المصادر الالكترونية :ثالج

، بخػػث موصػػور علػػى سػػبلة هػػا قػػوة القػػانوف ؽػػي العػػراؽ القػػرارات التػػي ل - 14 

     -:  كعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى النوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع      27/8/2018ارير تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالانترنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ب

http://almerja.com/reading.php?idm=76495 . 
 

 

: الذساتير و القوانين : رابعا    

 . 2005لعاـ دزتور جنهورية العراؽ  - 15

 . 1925القانوف الازاسي العراقي لسوة  - 16

 . 1952الذزتور الاردني لسوة  - 17

 . ) النلػي ( 1958عاـ الذزتور العراقي النؤقت ل -18

 .) النلػي (  1970الذزتور العراقي النؤقت لسوة  - 19

 . 1962دزتور اللويت لسوة  -20

 . 2008( لسوة14م )قانوف محلز الصورل لاقليم كوردزتاف رق -21

 . 1979 ( لسوة65قانوف محلز سورل الذكلة رقم) -22

 . 2007( لسوة 13قانوف  كزارة العذؿ ؽي اقليم كوردزتاف رقم) -23

 .) النلػي (  1992( لسوة 2قانوف انتدابات قائذ الخركة اللوردية  رقم ) -24

 الواؽر ( .  )  2005( لسوة 1قانوف رئازة اقليم كوردزتاف العراؽ رقم ) -25

 

 القرارات ::  ا  خامس

( الطػادر عػه مخلنػة تنييػز اقلػيم  2018/ الهيئة النذنيػة/334) القرار النرقم  -26

 . )غير موصور ( 4/6/2018كوردزتاف بتأرير 

/الهيئػة النذنيػة الازػتئواؽية 506)   النرقم نة تنييز اقليم كوردزتافمخلقرار  –27

 . صور ()غير مو 28/12/2017( ؽي  2017/ 

الطػادر  31/10/2017( ؽػي 2017لجانيػة //الهيئػة الحزائيػة ا952 )القرار النرقم  -28

 . ) غير موصور ( مخلنة تنييز اقليم كوردزتاف عه

 

 

 

 وقائع كوردستان سا  : ساد
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الطادر عه كزارة العذؿ ) ؽػي  1/12/2001( النؤرخ 2)العذد كقائع كوردزتاف  -29

 .السلينانية ( 

الطػػادر عػػه كزارة العػػذؿ )  1/11/2002( النػػؤرخ 18) العػػذدكوردزػػتاف كقػػائع -30

  . ؽي السلينانية (

الطػادر عػه كزارة العػذؿ )  15/12/2002( النػؤرخ 20) العذدكقائع كوردزتاف  -31

 . (ؽي السلينانية

الطادر عه كزارة العذؿ ) ؽػي  1/7/2002( النؤرخ 10) العذدكقائع كوردزتاف  -32

 . (السلينانية 

 

 
  

 

 

 

  

 


