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إلإرىؼة ر إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ٜإإدنٍ٘ةتإقليةٌٞإم٘ستصةخـُ دنٍ٘ةتحٜإٕةتسَٝي

 إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإم٘ستصخـُإلإػٞي ر 

إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإٗزرسةإرىؼةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ٗةزرسةحٜإترت

صةةتسامـٝتحٜإإسئـصةةتإرعتػةةـعإرىؼةةـًإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

 ترٗرمـسٛإؽشخٜ

ؽشةخٜإىةتإ تسٍـّطةتٙإترٗرمةـسٛإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإترئ ةإرعتػةـعإرىؼةـًإ ةٜإم ٍٞةـُإ

إؽتسٍٞـُ
إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ(2005رى لـبتإػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞإ ٜإظوإرى صخ٘سإرىؼ رلٜإىضْت)
إإ

إبذذإٍق ًإٍِإلبوإػؼ٘إرعتػـعإرىؼـًإبٖـعإرى ِٝإردَ إدمحمإقىٚإٍجيشإرىقؼـعإ ٜإقليٌٞإ

م٘ستصخـُإلإإرىؼ ر إمجزعإٍِإٍخطيبـثإرىخ لٞتإٍِإرىظْفإرىزـىذإقىٚإرىظْفإرىزـّٜإٍِإ

إ.إػـعإرىؼـًأطْـفإرعت

 
إبإش رفإػؼ٘إرعتػـعإرىؼـً

إرىضٞ إزٗسربإػـسبإلـتس
 

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إكإ2719ٕلإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ1441ًإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ2019إإإإإإإإإإ

إ

إ
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إ

إ

إ

إ

إ

إ

ٌِإ ِدٞ إرى ه ِِ َي ْد ِإرى ه إَّللاه ٌِ إبِْض

إ

ْ٘إ] ىي [إٗي ِي ْخخيِيِفٞ ٍُ إ ُي رىُ٘ عيإٝيزي ٗي رِد يةًإ ٗي تًإ ٍه ُ إأ سي إرىْـه ؼيوي إىيجي بُّلي إشيـعإسي
إهللاإرىؼيِظٌٞ إط ي ي

إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

إ[118:]ص٘سةإٕ٘ت/رٟٝت

 

إ
إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إإ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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إرإلٕ رع:إإإإإإإإإإإإإإإ

إقىٚ:إإإإإإإإإإإإإإإ

إ

رألسٗرحإرىطـٕ ةإىشٖ رعإرىَقـب إرىجَـػٞتإرىذِٝإأطبذ٘رإػذـٝـإىؼق٘هإٍخذج ةإ

إع

إ.حخط٘س
إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ
إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إرىشن إٗرىخق ٝ 

إ
إأح٘جٔإبجزٝوإرىشن إٗرىخق ٝ إقىٚإرألصخـذإرىفـػوإػؼ٘إرعتػـعإرىؼـًإ
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رىقَٞتإإٔح٘جٖٞـحرفإػيٚإٕذرإرىبذذإٗػيٚإّظـئذٔإٗػـسبإلـتس(إػيٚإلب٘ىٔإرإلش )زٗسربإ

إرىخٜإمـُإىٖـإرألر إرىبـىغإ ٜإرّجـزٓ.

إ

إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
إرىبـدذ

إ
إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إطٞتإرىَش فح٘

إ

إرىضـتةإسئٞشإٗأػؼـعإىجْتإٍْـلشتإبذ٘دإرىخ لٞتإرىَذخ ٍُ٘

إ
بؼل إرعؽالعإٗإلش رفإػيٚإرىبذذإرىَ٘صً٘إ)رى لـبتإػيٚإتصخ٘سٝتإرىقة٘رِّٞإ ةٜإظةوإرى صةلخ٘سإرىؼ رلةلٜإ

(إٗتسرصتإٍؼَّ٘ٔإحبِٞإىٜإبأُإرىَ٘ػ٘عإرىذٛإلـًإببذزٔإرىبـدذإػؼ٘إرعتػـعإرىؼـًإرىضةٞ إ)إ2005ىضْت

رى ِٝإردَ إدمحم(إج ٝ إبـىَْـلشتإٗرىقب٘هإألُإرىبـدلذإلل إبذهإجٖة رإمبٞة رإ ةٜإتسرصةلتإٕةذرإرىَ٘ػة٘عإبٖـع
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ٍْٗـلشخٔإٍةِإمـ ةتإج٘رّبةٔلإػيٞةٔإأٗطةٜإرىيجْةتإرىَنيفةتمإبخقٞةٌٞإرىبذةذإٗرىَظةـتلتإػيةٚإٍؼَّ٘ةلٔإمّ٘ةٔإ

إجـٕزرإىيَْـلشت.

إ

إ

إ

إرىَش فإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ

إزٗسربإػـسبإلـتسإلإػؼ٘إرعتػـعإرىؼـً

إ

إ

إ

إ

إ
إ

إ

إ

إ

إ

إإىَق ٍتر

إ
في الحقيقة موضوع الرقابة على دستورية القوانين يرتبط ارتباطا وثيقاا بييللاة النماال الدساتور         

 واألنممااةالقااوانين تاايتي  ثاال  فااي قمتاا  الدسااتور التااي  ااي عبااارر عاان  اارل يقاا  والقااانوني فااي الدولااة 
نممياا الدساتور  حيا  واضاي  التاي يوالتي تجعل الدستور في قمة اليرل القاانوني  اي الموالتعليمات... 

  أ  أن المواضاي  ياة ليااينمل الدستور سالطات الدولاة ويحادد الفلسافة السياساية وادقت اادية وادجتماع
تاي وللان ال  القاوانين واألنمماة والتعليماات واألوامار السامو علاىنمميا الدستور تعطي ل  العلو والتي ي

من الناحية القانونية والعملية  ي الرقابة على دستورية القوانين  حي   تجعل من  ذا السمو والعلو معنى
والتعليماات.. التاي ت ادر  واألنمماةاحترال مواد الدستور وليفياة التعامال ما  القاوانين تنمل الرقابة آلية 

 لفة للدستور ولذلك تنمل جزاء مخالفة القوانين للدستور.مخا
 

إإ:َٕٞخٔصببإرخخٞـسإرىبذذإٗأ

إن ساابا اختيارنااا لموضااوع الرقابااة علااى دسااتورية القااوانين فااي العاارا  فااي ماال دسااتور ساانة        
تطبيااا القااوانين  د( يعااود إلااى الضاارورر القانونيااة والعمليااة لاا و ألن  ااذا الموضااوع قااد يثااار عناا2005)

والقرارات واألنممة والتعليمات في المحالل أو غير ا من مؤسسات الدولة وخا ة ت در قوانين ...الخ 
وتعدل باستمرار سواء لان في العرا  أو في إقليل لوردستان ـ العرا    ذا من جانا  ومن جانا آخار 

دراساة وتحليال  فين موضوع بحثنا  ذا حدي  العياد مان الناحياة التطبيقياة فاي العارا  ومان الضارور 
ونقد الن وص والمواد التي تنمل الرقابة على دستورية القوانين سواء لان في الدساتور أو فاي القاوانين 

 واألنممة بيد  تثبيت الجوانا اديجابية فييا وإ الح ما يشوبيا من خلل ونقص. 
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تورية القااوانين الرقابااة علااى دساا ود إلااى الاادور اللبياار الااذ  تمارساا عااوأ ميااة موضااوع البحاا  ت       
لفاال بقاااء وخا ااة فااي العاارا   حياا  تعتباار ضاامانة للتوافااا السياسااي بااين ملونااات الشااعا العراقااي وت  

ما جاء فيا  مان مبااد    يحقاا الياد  ن احترال الدستور وحسن تطبيا أل  وشعبا   أرضا    العرا  موحدا  
وحماية الحقو  والحريات التي  ت من وجوده و و التعايش السلمي بين أبناء الشعا العراقي بلافة ملونا

  .منحيا الدستور ليل
  

إ:إٍْٖجإرىبذذ
 أدناه: بحثنا  ذا على ألثر من منيج نذلر  ذه المنا جاعتمدنا في        

ـ بعد سارد ألااديمي لموضاوع البحا   للاي ياتملن القاار  مان فيال موضاوع الرقاباة علاى دساتورية  1
ع مان الناحياة التاريخياة فيماا يتعلاا بليفياة ولبحا  الموضا اريخيين بشلل عال  انتيجنا المنيج التاالقوان

 نشوء الرقابة بشلل عال ولذلك بيان المراحل التي مرت بيا في العرا . 
ـ المنيج التحليلي وذلك لتحليل ن وص الدستور والقوانين واألنمماة ومشااري  القاوانين التاي تناولات  2

العراقاي وليا  أثار علاى التنمايل الدساتور  والقاانوني   ع البح   ولذلك تحليال الواقا  السياسايوموض
 (. 2003للدولة العراقية بعد سقوط النمال في سنة )

والقاوانين ومشااري  القاوانين التاي تناولات ن اوص الدساتورية فيماا يتعلاا بابعل ال ـ المانيج النقاد  3
لك بعل قرارات المحلمة موضوع الرقابة على دستورية القوانين في مل الدستور العراقي الحالي  ولذ

 ادتحادية العليا في العرا .
 

إٍشـموإرىبذذ:

 يتمحور موضوع البح  حول الجواا علي األسئلة التالية:       
ـ ما  و التنميل الدستور  والقانوني لموضوع الرقابة على دستورية القوانين في مل الدستور العراقي 1

  ؟لوما  ي إشلاليات  ذا التنمي(  2005لسنة ) 
  و اي المحلماة ادتحادياة ـ لي  تعاملت الجية المخت اة بالرقاباة علاى دساتورية القاوانين فاي العارا2

 و ل استطاعت أن تؤد  مياميا بمينية وتجرد؟ ؟م  موضوع الرقابة على دستورية القوانين ..الخالعليا 
قاوانين فاي مال الدساتور م  موضوع الرقابة على دساتورية ال ـ العرا  ـ لي  يتعامل إقليل لوردستان3

 العراقي الحالي وما  و األساس القانوني ليذا التعامل؟ 
 

إإإإإإإإرىبذذ:إخطتإ

 إلى ثالثة مباح : نقسم  سو شارر إلى الخطوط األساسية ليذا البح  إلبعد ا        
فااي ثالثااة  ورية القااوانين وأنواعيااا وأ ميتيااافااي المبحاا  األول نتناااول مفيااول الرقابااة علااى دساات        

مفياول الرقاباة علاى دساتورية القاوانين ونتنااول فاي المطلاا الثااني ل فاي المطلاا األول نتطر  ومطالا
 .الرقابة على دستورية القوانين  أ ميةأنواع الرقابة على دستورية القوانين أما في المطلا الثال  نبح  

ين فااي العاارا  فااي ماال الدسااتور الرقابااة علااى دسااتورية القااوانلبحاا  ونخ ااص المبحاا  الثاااني         
نبااذر ل األولالمطلااا  نخ ااص أربعااة مطالاااولااى قساامنا  ااذا المبحاا  إحياا    (2005العراقااي لساانة )
الجياات ذات العالقاة نباين فاي المطلاا الثااني الرقابة على دستورية القوانين في العارا  و مخت رر عن

وض  الدستور  للقاوانين العراقياة ال اادرر الونبح  في المطلا الثال   ة القوانينبالرقابة على دستوري
الرقابااة علااى دسااتورية القااوانين فااي إقلاايل فااي المطلااا الراباا   قباال الدسااتور العراقااي الحااالي ونشاارح

 (.2005لوردستان في مل الدستور العراقي لسنة )
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لدساتور أما المبح  الثال  واألخير  خ  ناه لموضوع الرقابة على دستورية القوانين في مال ا        
علاى  ةيتيثير ال راعات السياسل األولفي المطلا نتطر  حي   والعراقي الحالي بين النمرية والتطبيا

 اوص الدساتور وأثر اا علاى إشالاليات فاي نفاي المطلاا الثااني  ونباينالرقابة على دستورية القاوانين 
 الرقابة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إرىَبذذإرألٗه

إ.ِخ٘سٝتإرىق٘رّٞرى لـبتإػيٚإتصٍـٕٞتإ
إ

ول الرقاباة علاى دساتورية مفياإلاى  تطار في المطلا األول ن  مطالا ةنقسل  ذا المبح  إلى ثالث إإإإإإإ
المطلا الثال  لشرح وفي المطلا الثاني نبين أنواع الرقابة على دستورية القوانين  ونخ ص   القوانين

  .أ مية الرقابة على دستورية القوانين
إ

إألٗهرىَطيبإر
إػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞرى لـبتإٍفًٖ٘إ

إ
الرقابااة علااى دسااتورية ياارب بعاال الباااحثين فااي مجااال القااانون الدسااتور  أن جااذور موضااوع         

عود إلى النمال ادنلليز  المعمول ب  في القرن الساب  عشر والذ  لان يسمح للقاضي بارفل تالقوانين 
( تخلى 1688انت ار البرلمان عال )بعد و  أ  قانون برلماني يتعارل م  قاعدر حقوقية أعلى )عر (

ادنلليااز  حياا  أعطاات الساالطة  رينيقيااا فااي أمريلااا ماان قباال المسااتعمادنلليااز عنيااا وللاان اسااتمر تطب
البريطانية لمستعمراتيا األمريلية الحا في إ دار القاوانين المحلياة بشارط أن د تتعاارل ما  القاوانين 

 .( 1)  قبل المجلس الخاص بالعرش د ألغيت منإال ادرر عن البرلمان البريطاني و

                                                 
(إ1)إ

رىؼ تإرىزـّٜإإصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞإ)تسرصتإٍقـسّت(لإٍجيتإجـٍؼتإتٍشقلإرىَجي إرىضـبغإػش لإرى لـبتإػيٚإتإت.إػَ إرىؼب هلللإ

 لإبذذإٍخـحإػيٚإرىَ٘لغإرعىنخ ّٜٗإرٟحٜ:12لإإ11لإصإ2001
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ويرد الباحثون أمثلة على تطبيقات الرقابة على دستورية القوانين في الوديات المتحدر األمريلياة         
حي   درت أحلال بعدل دساتورية بعال القاوانين   (1789في سنة ) األمريليحتى قبل نشوء ادتحاد 

( 1787( وشااامال لاروليناااا سااانة )1786د سااانة )رود أيسااالن ( و1780مااان محاااالل نيوجرساااي سااانة )
 .(2) (1788وفرجينيا سنة )

ولعل المثل األبرز في موضوع الرقابة على دستورية القوانين في الوديات المتحدر األمريلية  و           
( و اي لانات الفر اة 1803( فاي سانة )marbury v.madisonقضاية مااربور  ضاد ماديساون )

   .(3) العليا تسخير ا لغرل الرقابة على دستورية القوانيناستطاعت المحلمة  التي
ترتبط الرقابة علاى دساتورية القاوانين بالشالل اليرماي للتنمايل القاانوني فاي الدولاة  عنادما تلاون        

 ناك مراتا وتفاوت في القيمة القانونية للقواعد القانونية في الدولة   أ  عندما تلون القواعد الدستورية 
تبااة أعلااى ماان القااوانين العاديااة وعناادما تلااون القااوانين العاديااة فااي مرتبااة أعلااى ماان األنممااة فااي مر

والتعليمات التي ت در ا السلطة التنفيذية  حي  يلون الدستور في قمة اليرل القانوني فاي الدولاة وتايتي 
واألوامر نممة والتعليمات القوانين العادية أو القوانين التي ت در ا البرلمان في المرتبة الثانية وتيتي األ

في قاعدر اليرل القانوني  و ذا د يملن ت وره إد في حالاة وجاود دساتور جاماد فاي الدولاة  أ  عنادما 
طلبيااا تعااديل لتااي يتاإلجااراءات اإجااراءات ألثاار تعقياادا ماان  قواعاادهيتطلااا لتعااديل يلااون  ناااك دسااتور 

لحدي  عن الرقابة علاى دساتورية القاوانين ألنا  يملان القوانين العادية  أما في الدساتير المرنة د يملن ا
ن الدساتور لتعاديل القاوانين العادياة  أل اإلجاراءات التاي يجاا اتخاذ اانفاس  باتخاذ ستور دتعديل مواد ال

والقااانون العاااد  فااي نفااس المرتبااة  و اادور أ  قااانون عاااد  مخااال  للدسااتور يعنااي تعااديل الدسااتور. 
إخضااع و يااو يئات الدولاةيد مؤسسات يدستور جامد في الدولة  و لتقوبطبيعة الحال الغرل من وض  

عناد إوعدل انتياك قواعده والتزال السالطة التشاريعيةر ؤسسات للمواد الواردر في الدستوتلك الييئات والم
التي و المخالفة للدستور   و ناك جزاء ضد القوانينوعدل تجاوز اإ دار ا للقوانين بالقواعد الدستورية 

 دستور أو عدل تطبيقيا. مثل في إبطال القوانين المخالفة للوالذ  يتمن السلطة التشريعية ر ت د
تاي بين القوانين المخالفة للدستور والتي تبطل أو توق  تطبيقيا  ي القاوانين ال من الجدير بالذلرو       

لية التااي تتطلااا   أمااا القااوانين التااي ت اادر بخااال  القواعااد الشاالتخااال  الدسااتور ماان حياا  موضااوعيا
 ناع عن تطبيقياينئذ حا ادمتفعندئذ تعتبر تلك القوانين في حلل العدل ويملك القضاء ح  ل دور القوانين
  .(4) وقضاء ل بيا فقيا  و ذه القاعدر مسل

لجية التي تمارس الرقابة على دستورية القوانين قد تلون جية سياسية وتسمى الرقابة أما بالنسبة ل        
ية علااى دسااتورية القااوانين  وقااد تعيااد الرقابااة إلااى جيااة قضااائية وتساامى الرقابااة القضااائية علااى السياساا

 دستورية القوانين ونيتي إلى شرح ذلك بالتف يل في مطلا مستقل.

إ

إرىَطيبإرىزـّٜ
إأّ٘رعإرى لـبتإػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞ

إ
                                                                                                                                                        

https ://cours- examens.org/images/An2013_2إ/Etude_superieure/Droit/contrib/dro_constitإ

 (.إ10/7/2019حأسٝخإآخ إزٝـسةإىيَ٘لغإ ٜإ)
(2)

لإرىطبؼتإترسإرىَؼـسفإبـإلصنْ سٝتإُّ٘إرى صخ٘سٛلرىقـُّ٘إرى صخ٘سٛلإرىقضٌإرألٗهلإٍق ٍتإرىقـت.إصؼ إػظف٘سلإإ

 .128صإ1954رألٗىٚل
(3)

 .378لإإ377صإل1999ظٌإرىضٞـصٞتإٗرىقـُّ٘إرى صخ٘سٛلإإترسإرىْٖؼتإرىؼ بٞتلرىقـٕ ةلإرىْت.إدمحمإأّشإلـصٌإجؼف لإإ
(4)

 .207صإل1983ْش لإبٞ ٗثلإلإرى رسإرىجـٍؼٞتإىيطبـػتإٗرىٜرىْظـًإرى صخ٘سٛإرىيبْـّإت.إقب رٌٕٞإػب إرىؼزٝزإشٞذـلإ
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اك رقاباة تماارس مان قبال  يئاة لتاي تماارس الرقاباة علاى دساتورية القاوانين  ناالجياة امن حي         
وقااد تمااارس الرقابااة ماان قباال  يئااة قضااائية السياسااية علااى دسااتورية القااوانين  سياسااية وتساامى بالرقابااة 

 . ة القضائية على دستورية القوانينوتسمى بالرقاب
انين ألول الرقابة السياسية على دستورية القولي فرعين  نبح  في الفرع اإعلي  نقسل  ذا المطلا         
 الفرع الثاني الرقابة القضائية على دستورية القوانين. فيونبح  

 

إألٗهرىف عإر
إرى لـبتإرىضٞـصٞتإػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞ

 اذه  فاينين إلى  يئاة سياساية وعاادر تباين قد تنيط بعل الدساتير أمر الرقابة على دستورية القوا       
 .(5) بةالدساتير ليفية تشليل الييئة التي تمارس الرقا

علااى دسااتورية القااوانين تعنااى بااين  ناااك  يئااة سياسااية تمااارس الرقابااة علااى السياسااية الرقابااة و       
 .(6)اخالفييأل  أحلال الدستورتفا م  يدستورية القوانين وتف ل فيما إذا لان القانون 

قاد يااتل تشاليليا عاان لتااي تماارس الرقابااة علاى دسااتورية القاوانين فااي الرقاباة السياسااية إن الييئاة ا       
تل من قبل السلطة التنفيذياة أو مان قبال السالطة التشاريعية أو مان ين يين  سواء لان  ذا التعييا التعيطر

 .(7) ولذلك من المملن أن يتل تشليل الييئة عن طريا ادنتخابات  معاقبل السلطتين 
نياا بقة علاى  ادور القاوانين  أ  أباة ساا ذا وتعتبر الرقابة السياساية علاى دساتورية القاوانين رقا       

رقابة وقائية تمن  مشاري  القاوانين المخالفاة للدساتور مان ال ادور  أ  تمنا  مشااري  القاوانين المخالفاة 
إتعتبر فرنسا من الدول الرائدر التي أخذت بالرقابة السياسية على دساتوريةللدستور من أن ت بح قانونا. 

ادشاترالية فاي الساابا قبال تفللياا لادتحااد الساوفيتي وألمانياا  بعال الادولالقوانين  ولذلك أخذت بيا 
 .(8) الشرقية
يااادر وذلااك لزفرنسااا  بيااان الرقابااة السياسااية علااى دسااتورية القااوانين فاايناارب ماان الضاارور  لااذا        

 :توضيح  ذا النوع من الرقابة
بدأ سمو الدستور من قبال الثاوار بعد انت ار الثورر الفرنسية لانت  ناك رغبة عارمة للتمسك بمف       

ونمارا  (9)تانمل الرقاباة علاى دساتورية القاوانين  ن وص الدستور وللن لل تلان  نااك آلياة وعدل خر 
للسمعة السيئة للقضار قبل الثاورر  حيا  لانات السالطة القضاائية تقا  عائقاا أماال أياة محاولاة ل  االح 

قا  عائقاا أماال تحيات الملاك  ولانات  اذه السالطة السياسي في الدولة  وخا ة أية محاولة تتعلاا ب اال
على دستورية القضائية الرقابة   لذلك تل استبعاد شريعيتاللانت ت در من المجلس  تيلتطبيا القوانين ا
 .(10) القوانين في فرنسا

ساية علاى ا( دورا لبيارا فاي تثبيات الرقاباة السيsieyesوفي الحقيقة لعا الفقي  الفرنسي سايس )       
منااة للثااورر )دسااتور ساانة دساتورية القااوانين فااي فرنسااا  حياا  أسااتطاع إقناااع واضاعي دسااتور الساانة الثا

                                                 
(5)

 .209صرىَظ سإّفضٔلإإ
(6)

رىطبؼتإرألٗىٚإإإإلإرىضيَٞـّٞتلٍطبؼتإسْٕ بـىيغتإرىن٘ستٝت(لإإرىَبـتئإرىؼـٍتإىيقـُّ٘إرى صخ٘سٛإ)إبٖـعرى ِٝإردَ إدمحملإ

 .162صلإإ2007
(7)

إ
إ

 .168صلإ1976تلإبغ رتلإُّ٘إرى صخ٘سٛلإترسإرىذ ٝتإىيطبـػرىقـإـىبإخؼٞ إرىؼـّٜإٗإت.إّ٘سٛإىطٞفلت.ػيٚإغ
(8)

 .116صلإ1983ت.إػب إرىَجٞ إصيَٞـُلإرى٘جٞزإ ٜإرىقـُّ٘إرى صخ٘سٛلإبالإٍطبؼتلإبالإٍنـُإؽبغلإإ
(9)

إ ٜإرىجَٖ٘سٝتإرىؼ بٞتإرىَخذ ةلإٍطبؼتإرىقـٕ ةإرىقـُّ٘إرى صخ٘سٛإٍٗبـتئإرىْظـًإرى صخ٘سٛت.إؽؼَٞتإرىج فلإإ

 .146صإل1964رىذ ٝزتلإإرىقـٕ ةلإإ
(10)

إّظ ٝتإإ٘سٛإٗرىْظـًإرى صخ٘سٛإ ٜإرىؼ ر إلرىْظ ٝتإرىؼـٍتإ ٜإرىقـُّ٘إرى صخقدضـُإدَٞ إرىَف جٜلإإت.إ

إ.196صإلإ1990لإإٍْش٘سرثإجـٍؼتإبغ رتلإبغ رتلرى صخ٘س
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ألخاذ بياذا الناوع مان الرقاباة فاي ة على دستورية القاوانين  وأساتمر األخذ بالرقابة السياسي( من ا1799
ال اادر  (  ولاذلك فاي الدساتور الفرنساي الحاالي1946سانة )( ولذلك في دساتور 1852) دستور سنة

  (. 1958سنة)
( عيدت الرقابة علاى دساتورية القاوانين إلاى مجلاس سياساي 1958) طبقا للدستور الفرنسي لسنة       

ر يتلااون  ااذا المجلااس ماان نااوعين ماان ( ماان الدسااتو56وفقااا للمااادر )ويساامى )المجلااس الدسااتور  (  
  ألعضاء:ا

 يل مدب الحيار.تين ومدر عضويأعضاء بحلل الدستور و ل رؤساء الجميورية السابقـ  اود  
ـ تسعة أعضاء آخرون وتلون مدر عضويتيل لتس  سانوات غيار قابلاة للتجدياد  حيا  يقاول لال مان  ثانيا  

ين ثالثة أعضاء. أ  إن لل واحد يبتعرئيس الجميورية ورئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الشيوخ 
 منيل يعين ثالثة أعضاء.

 
 
 
 

 إلاىالرقاباة علاى دساتورية القاوانين باإلضاافة  ( من الدستور61فا المادر )و يمارس  ذا المجلس       
 ألخرب المحددر في الدستور  و و يمارس نوعين من الرقابة: اخت ا ات  ا

 : يمارس المجلس  اذا الناوع مان الرقاباة مان تلقااء نفسا  دون أن تطلاا منا  أياة جياةةــ رقابة وجوبي1
لة للدستور ولذلك القوانين التي تعتبر من النمال الاداخلي للاال مجلساي و ذه الرقابة تشمل القوانين الملم

 البرلمان.
لحالاة النوع من الرقابة تن ا على القوانين العادية والمعا دات الدولية  في  ذه ا :  ذاةـ رقابة جوازي2

مجلاس على طلا  ذه الجيات: رئيس الجميورياة  رئايس الاوزراء  رئايس  يمارس المجلس الرقابة بناء  
  النواا  رئيس مجلس الشيوخ  ستين نائبا من مجلس النواا  ستين نائبا من مجلس الشيوخ.

تل إ دار ا من المجلس الدساتور  باتاة وملزماة للافاة السالطات العاماة وجميا  القرارات التي يو       
 .(11)واإلدارية ود يجوز الطعن فييا الييئات القضائية

 

إرىف عإرىزـّٜ
إـئٞتإػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞرى لـبتإرىقؼ

إ

القضاء  و فعيد الرقابة إلى القضاء أ  إلى المحالل  في الرقابة القضائية على دستورية القوانين ت         
و او يقارر فيماا إذا لاان مان حيا  دساتوريتيا يف ل في القوانين ال اادرر مان السالطة التشاريعية  الذ 

 القانون موافا للدستور أو مخال  ل . 
 الغارل  وقاد تخاتص باإلضاافة إلاى الرقاباة ة إلى  يئة قضائية خا ة تشلل ليذاوقد تعيد الرقاب       

 إلااى اخت ا اااتياة ـاخت ا اااتيا باإلضافاا بحاادإبمسااائل أخاارب يحاادد ا الدسااتور  وتلااون الرقابااة 
ذلك إلاى لاوقاد تعياد  ألخرب  وقد تعيد الرقابة إلى أعلى  يئة قضائية فاي سالل التنمايل القضاائي للدولاةا

  لافة المحالل ميما لانت مرتبتيا.

                                                 
إ2004)إٛإٗرىْظٌإرىضٞـصٞتلإٍْش٘سرثإجـٍؼتإتٍشقلإميٞتإرىذق٘ لإتٍشقت.إ ٞظوإميزً٘لإتسرصـثإ ٜإرىقـُّ٘إرى صخ٘سإ(11)

 .108صًلإإ(2005لإ
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علااى دسااتورية القااوانين أو المحااالل المخت ااة بالرقابااة د القضااائية المحلمااة المخت ااة بالرقابااة و       
ألخارب أو تطلاا منياا  يئاة مان  يئاات الدولاة اتنمر في موضوع الرقاباة مان تلقااء نفسايا بال دباد أن 

ألحوال  أ  تباشر مياميا  بعد تقديل الطلا ألفراد العاديين حسا ااسلطة من سلطات الدولة األخرب أو 
  إلييا وعندئذ تمارس دور ا الرقابي على دستورية القوانين.

تغير رتا على قرارات  نفس النتائج بل تترقابة على دستورية القوانين  د يعندما يمارس القضاء ال        
  قد يقرر القضاء إلغااء آخرنمال دستور  إلى نمال دستور  وفا ليفية تنميل الرقابة والتي تختل  من 

القانون المخال  للدستور واعتباره لين لل يلن  وقد يترتا على قرار القضاء بعدل دستورية قانون معين 
 ئ .اغى قضية معينة دون أن يؤد  إلى إلعدل تطبيق  عل

بطريا الادعوب  ) الرقابة القضائية األول ن الرقابة على دستورية القوانين: النوعم اننوع و ناك       
 (.الدستورية دمتناع ـ الدف  بعدلارقابة إللغاء(  أما النوع الثاني )المباشرر ـ رقابة ا

 
 
 

إىغـعإلبط ٝقإرى ػ٘ٙإرىَبـش ةإلإسلـبتإرإ:إرى لـبتإرىقؼـئٞتأٗعًإإإإإإإإ

إ

ة من حي  الجية القضائية التي تف ل في تختل  دساتير دول العالل في تنميل  ذا النوع من الرقاب        
دستورية القوانين ولذلك من حي  الجيات التي ليا الحا في الطعن  بالنسبة للجية القضائية التي تختص 
في الف ل في دستورية القوانين قد تلون أعلى  يئة قضاائية فاي الدولاة فاي النماال القضاائي وقاد تلاون 

بالنسابة للجياات التاي لياا حاا   ولاذلك (12)القضاائي فاي الدولاة محلمة خا ة مستقلة بذاتيا عان النماال
الطعن في دستورية القوانين قد تلون سالطة مان سالطات الدولاة وقاد تلاون  يئاة مان  يئاات الدولاة وقاد 

فاي حاادت واء لان بشلل مباشر أو غير مباشر  وقاد يخاول الدساتور يعطى حا الطعن لألفراد لذلك س
فساايا فتقضااي تلقائيااا فااي دسااتورية قااانون مااا ماان المقاارر تطبيقاا  فااي ناازاع المحلمااة المخت ااة ننااادرر 

 .(13) معرول علييا
وتسمى  ذا النوع مان الرقاباة بالرقاباة عان طرياا الادعوب المباشارر أو األ الية أو الموضاوعية        

ومدعى  يوليست لالدعوب الشخ ية والتي توجد فييا الخ ول من مدعألنيا دعوب مستقلة قائمة بذاتيا 
 .(14) لدعوب  نا موجية ضد قانون معينعلي  بل ا

تختلا  وفاا اخاتال  الدسااتير التاي تنممياا  ففاي بعال إللغااء النتائج التي تترتا على رقاباة او       
السابقة على دستورية القاوانين  عنادما ت ادر المحلماة المخت اة القضائية الدساتير والتي تيخذ بالرقابة 

   ذا القرار يمن  القانون من ال ادور  عندئاذ د يوجاد قاانون ويلاون معين ية قانونقرار ا بعدل دستور
حقة فنن القانون موجود وربما تل العمال با  لفتارر وتال تطبيقا  الللعدل. وللن في الرقابة القضائية ابحلل ا

  وللان عمال باود يطبا ود يملان ال عندما تقرر المحلمة المخت ة بعدل دستوريت  تفقد قوت  اإللزاميةو
بنلغائ  أو ي در قانون أخر يعدل أحلام  وعادر  نا  ور البرلمان قانحتى ي د من الناحية الرسمية موجودر

  عندما ي در قانون معين ينص على أن  د يعمل بي  نص في أ  قانون آخر يتعارل م  أحلام .

                                                 
(12)

إ.152لإإ151صإرىَظ سإرىضـبقلإت.إؽؼَٞتإإرىج فلإ
(13)

 .172صغـىبإخؼٞ إرىؼـّٜإٗإت.إّ٘سٛإىطٞفلإرىَظ سإرىضـبقلإت.ػيٚإإ
(14)

 .إ234لإ233صلإرىَظ سإرىضـبقلإت.إقب رٌٕٞإػب إرىؼزٝزإشٞذـإ
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على دساتورية القاوانين فاي  ضائيةتعتبر القرارات التي ت در من المحلمة المخت ة بالرقابة القو       
القارار  إ ادارإللغاء باتة وإلزامية للافة المحالل وسلطات الدولة ود يملن العمل بي  قانون بعاد رقابة ا
 دستوريت . لبعد
إللغاء د يملن العمال دستورية القانون عن طريا رقابة ا وجدير بالذلر بين الرقابة القضائية على       

ال يملان فا ناك نص في الدستور ينممياا  وإذا لال يانمل الدساتور  اذا الناوع مان الرقاباة بيا إد إذا لان 
 .(15)العمل بيا وممارستيا

علاى إ ادار  أو رقاباة دحقاة علاى إ ادار القاوانين  ذا وأن رقابة اإللغااء قاد تلاون رقاباة ساابقة       
 بيان  ذين النوعين من الرقابة:من القوانين  لذا دبد 

 

إ:إللـبتإرىضـبقترى لإإ1

  بااين  ناااك قااانون  اادر ماان المجلااس المق ااود بالرقابااة القضااائية السااابقة علااى إ اادار القااوانين       
التشريعي ويحتاج إلى م ادقة رئيس الدولة لي بح نافذا ويملن تطبيق  والعمل با    ناا قاد تثاور مسايلة 

 لمخت ة بالطعن.دستوريت  وعند ا يتل الطعن بدستوريت  أمال الجية القضائية ا
( والاذ  1937)لسانة  رلند ياأل دار القوانين نشير إلى الدستور ولتوضيح الرقابة السابقة على إ      

مجلاس الدولاة الحاا فاي  استشااررر لرئيس الدولة بعد  ذا الدستوحي  أعطى النوع من الرقابة  نمل  ذا
أيال مان تايريخ تقديما  إليا   ةثر خالل سبعأللعلى اإحالة أ  قانون إلى المحلمة العليا لفحص دستوريت  

الطلاا خاالل مادر د تتجاااوز ساتين يوماا مان تاايريخ إحالاة القاانون إليياا  فاانذا  فاايوعلاى المحلماة البات 
ون القاانون فاي حلال ـدولاة ويلاحلمت المحلماة بعادل دساتورية القاانون عندئاذ د ي ااد  عليا  رئايس ال

 .(16) نون عندئذ ي اد  علي  رئيس الدولة ويتل إ دارهوإذا حلمت المحلمة بدستورية القا  العدل
 

إلإدقت:الىلإرى لـبتإرإ2
حقة  و أن تلون  ناك جية قضائية مخت ة تختص بالرقابة علاى دساتورية لالبالرقابة ا المق ود       

ن في ن الرقابة تمارس في حالة وجود قوانين نافذر في الدولة  حي  يتل الطعأالقوانين بعد  دور ا  أ  
وقد يتل الطعن   (17) المخت ة بالرقابة للف ل في دستوريتيا القضائية دستورية  تلك القوانين أمال الجية

 أو الدستور يلفل  ذا الحا للجمي .  األفرادلدولة أو من قبل سلطات ا
لدساتور ا علاى دساتورية القاوانين ومنيااالالحقاة بالرقاباة القضاائية  ةالدسااتير الحديثات معمل أخذ       

 . نيتي إلى شرح ذلك بالتف يل دحقا  وسو  ( 2005 ) العراقي لسنة
 

ًإإإإإإإإ إٍخْـعإلإرى  غإبؼ ًإرى صخ٘سٝترعرى لـبتإرىقؼـئٞتإبط ٝقإإ:رـّٞـ

إ
وب ـالدعاا ـاا ءإللغاااا رقابااة اـن طريااـة القااوانين عااـدستوريااة علااى ـعنااد بحثنااا لموضااوع الرقابااإإإإإإإ

عن طريا دعوب مباشرر رتولتي ليا حا الطعن تياجل القانون المخال  للدسالمباشرر  قلنا بين الجيات ا
المحلمة المخت ة بالطعن تطلا منيا الف ل في دستورية قانون معين  للن فاي رقاباة الادف   تقدميا إلى

و  ذه الدعوب مدنياة أ سواء لانت إنما عندما تقال الدعوب علي بعدل الدستورية  الفرد د يياجل القانون و

                                                 
(15)

 .240صرىَظ سإّفضٔلإإ
(16)

 .إ169صرىَظ سإرىضـبقلإإت.إصؼ إػظف٘سلإ
(17)

 .242صت.إقب رٌٕٞإػب إرىؼزٝزإشٞذـلإرىَظ سإرىضـبقلإإ
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لادعوب الجزائياة أو المادعى عليا  فاي الادعوب المدنياة بتقاديل طلاا إلاى جزائية  عندئذ يقول المتيل في ا
 ن القاانون مخاال  للدساتورا منيا عدل تطبيا قانون معاين عليا  ألالمحلمة المخت ة بنمر القضية يطل

ف  بعدل دستورية قاانون معاين الفرد د يلجي إلى الد   ألن(18)لذلك فنن  ذا النوع من الرقابة رقابة دفاعية
علي  في دعوب مدنية و ناك قانون يطبا علي  و و يعتقد  ىعوب جزائية أو مدعإد إذا لان متيما في د

 بين  ذا القانون مخال  للدستور.
في أية مرحلاة مان مراحال  د تطبيق  علي راالم يملن للفرد اللجوء إلى الدف  بعدل دستورية القانون       

 رط أن د تلون الدعوب قد حسمت و در قرار نيائي بشينيا.الدعوب بش
 ذاوإدئاذ تقاول المحلماة بتادقيا الطلاا عندما يقدل الطعن إلى المحلمة المخت اة بنمار النازاع  عن       
عدل تطبيا ر تقر اعند للدستور مخال   ابين القانون المراد تطبيق  على النزاع المعرول أمامي تاقتنع

ألن القاضي يمتن  عان تطبياا القاانون المخاال  للدساتور فاي  ولك سميت برقابة ادمتناعذلك القانون  لذ
 القضية المعروضة أمام .

إن إ دار القرار من المحلمة المخت ة بمخالفاة القاانون الماراد تطبيقا  علاى القضاية المعروضاة        
  نافاذا وسااريا مان الناحياة الرساميةالقاانون بال يبقاى  ذلاك ييقا  د يلغاللدستور وادمتناع عان تطب اأمامي

وماان المملاان تطبيقاا  ماان قباال محلمااة أخاارب فااي قضااية مشااابية للقضااية التااي  اادر القاارار فييااا بعاادل 
دستورية ذلك القانون  حتى القرار ليس ملزما للمحلمة التاي أ ادرت  وتساتطي  الرجاوع عان رأيياا فاي 

ن  ذا من الناحية النمرياة  أماا ما  (19) للدستور قضية أخرب متشابية وتطبق  فييا وتعتبر القانون موافا
دمتناااع ة اـي تمااارس فييااا رقابااتااة والمريليااففااي الوديااات المتحاادر األ الناحيااة العمليااة فاااألمر مختلاا  

دساتورية قاانون معاين فاي قضاية معيناة المحلماة التاي تقارر عادل فللسوابا القضائية أ مية لبيرر  لذلك 
ن في مرتبتيا ولذلك تلزل المحالل األدناى درجاة منياا  وبماا أ زل المحالل التيتلتزل بقرار ا مستقبال وتل
الحلل ال ادر منياا بعادل لوديات المتحدر األمريلية فنن تعتبر أعلى محلمة في االمحلمة الفدرالية العليا 

 .(20) دستورية أ  قانون يقيد ا لما يقيد سائر المحالل الفدرالية
ليساات  ناااك  (رقابااة ادمتناااع) قااوانينر فااي الرقابااة القضااائية علااى دسااتورية الماان الجاادير بالااذلو       

بل لافاة المحاالل وميماا لانات مرتبتياا تساتطي  ممارساة الرقاباة علاى   محلمة مخت ة تختص بالرقابة
دسااتورية القااوانين. ولااذلك فااي  ااذا النااوع ماان الرقابااة د يشااترط أن يلااون  ناااك نااص دسااتور  يجيااز 

 ة  بل المحالل تستطي  ممارسة دور ا الرقابي حتى بدون نص دستور  يجيز ذلك. ممارسة الرقاب
 

إرىزـىذرىَطيبإ
إإَٔٞتإرى لـبتإػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞ

إ
 الدساتورالحدي  عن أ مية الرقابة على دستورية القوانين ل   الة وثيقاة بموضاوع أو مبادأ سامو        

 علي  دبد من توضيح مبدأ سمو الدستور:

                                                 
(18)

؛إت.إمط رُإ204لإص1985لإبٞ ٗثبالإٍطبؼتلإإرىَبـتئإرىؼـٍتإىيقـُّ٘إرى صخ٘سٛلت.ػب إرىغْٜإبضّٜٞ٘إػب هللالإإ

بالإصْتإإجـٍؼتإبغ رتلإبغ رتلإلإٍِإٍْش٘سرثإٗزرسةإرىخؼيٌٞإرىؼـىٜإٗرىبذذإرىؼيَٜلطغٞ إّؼَتلإإٍبـتئإرىقـُّ٘إرى صخ٘سٛ

 .182صؽبغلإإ
(19)

 .247صت.إقب رٌٕٞإػب إرىؼزٝزإشٞذـلإرىَظ سإرىضـبقلإإ
(20)

إ؛إت.إدَٞ إرىضـػ ٛل183رىَظ سإرىضـبقلإصإىَف جٜلإ؛إت.إقدضـُإدَٞ إر146ت.إصؼ إػظف٘سلإرىَظ سإرىضـبقلإصإ

لإ1991لتإرىقـُّ٘لرىَ٘طولإميٞتإللجـٍؼلٜإرىؼ ر لإٍِإٍْش٘سرثإ٘سإرىْظـًإرىضٞـصٜإ للـتئإرىقـُّ٘إرى صخ٘سٛإٗحطللٍب

 .134ص
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 ألخارب فاي الدولاةعلو علاى لافاة القواعاد القانونياة ابين قواعد الدستور تمبدأ سمو الدستور يعني        
دلتازال بالقواعاد الدساتورية والعمال فاي نطاقياا وعادل لطات فاي الدولاة الذلك يعتبر واجبا على لافة السا

 .(21) مخالفتيا
 ويشير الفق  إلى نوعين من سمو الدستور: ذا        
يعود السامو الموضاوعي للدساتور  :ٜإىي صخ٘سإٗرىضَ٘إرىشنيٜإىي صخ٘سرىضَ٘إرىَـتٛإأٗإرىَ٘ػ٘ػإإإإإإإإ
جعل الدستور يسمو على لافة السلطات والييئات الحالمة ت ي التي   المواضي  التي ينمميا الدستورإلى 

جتماعية التي بموجبيا في الدولة  ألن الدستور يض  القواعد األساسية للفلسفة السياسية وادقت ادية واد
تسير أمور الدولة ويحدد نطا  قواعد الحلال فاي السياساة وادقت ااد والمساائل ادجتماعياة  لاذلك يحادد 

 ألشخاص الذين يمارسون الحلل ويحدد  الحياتيل والطريا الشرعي لممارستيل السلطة.االدستور 
ملتوبة أو غيار  تع الدساتير سواء لاناوالموضوعي للدستور في لافة أن قة يتحقا السموفي الحقي       

للدساتور تترتاا  الموضاوعيملتوبة  مرنة أو جامادر  وإن مخالفاة السالطات الحالماة فاي الدولاة للسامو 
 علييا عواقا سياسية واجتماعية واقت ادية وليست قانونية. 

أحلال الدستور ألثار  لأما السمو الشللي للدستور يتحقا عندما تلون اإلجراءات التي توض  لتعدي       
إلجراءات التي توض  لتعديل القوانين العادية  لذلك د يتحقا السمو الشاللي للدساتور إد فاي تعقيدا من ا

  عند ا يمير الفار  بين القواعد الدساتورية وقواعاد القاانون العااد   حيا  يتطلاا (22)الدساتير الجامدر
 انين العادياةقيادا مان اإلجاراءات التاي تتبا  لتعاديل القاوتعديل القواعد الدستورية إجراءات أشاد وألثار تع

وعندئذ د يملان تعاديل الدساتور باالقوانين العادياة. وفاي الحقيقاة يعطاي السامو الشاللي للدساتور ضامانة 
 للسمو الموضوعي بين يتل تطبيا الدستور ويتل احترال القواعد والمباد  التي نص علييا الدستور. 

 :ما ييتي سمو الدستور ذا ويترتا على        
 .(23) من قواعد القانون العاد  واستقراراالقواعد الدستورية ألثر ثباتا تعتبر ــ  1
القوانين الدستورية إد بالقوانين الدستورية المتشابية. طبعا  ذه الحالة تتحقا عندما ـ د تلغى أو تعدل  2

ياتل بحيا  ن  نااك أوضااع غيار طبيعياة    ألدعتياادا تعاديليا وضاع ييخذ إلغاء القواعد الدساتورية أو 
 .(24)إلغاء الدستور بالثورر أو ادنقالا

 جوز أن تخال  القوانين العادية القواعد الدستورية.ـ د ت3
مسايلة ساامو  ت اانمل عنادماتمياار  أ مياة الرقابااة علاى دسااتورية القاوانين نساتخلص ممااا سابا بااينو       

نجاد الدساتور فاي قماة اليارل  ة اليرل القانوني في الدولة عند اليييليلون  ناك ترتيا ل بحي   الدستور
واألوامار  فاي  اذه  تعليمااتالو األنمماةومن ثل تيتي القوانين العادية بعد الدساتور فاي المرتباة ومان ثال 

الرقابة على دستورية القاوانين  اي التاي تحادد جازاء مخالفاة القاوانين ال اادرر فاي الدولاة عنادما  الحالة
 . الفة للدستور  والجزاء  و البطالن أو عدل تطبيا القانون المخال  للدستورتلون مخ

 
 

                                                 
(21)

 .175صإىغْٜإبضّٜٞ٘إػب هللالإرىَظ سإرىضـبقلػب إرت.إإ
(22)

 إ.182صلإ1985ت.إػب إرىغْٜإبضّٜٞ٘إػب هللالإرىَظ سإرىضـبقلإإ
(23)

إجـٍؼتإتإرىضٞـصٞتإٗرى صخ٘سٝتإرىَقـسّتلإميٞلتإرىقـُّ٘إٗرىضٞـصلتلرألّظَت.إدضـُإدمحمإشفٞقإرىؼـّٜلإإ

 .217صلإ1986لإتبغ رإ
(24)

 .185لإإ184صإت.إقب رٌٕٞإػب إرىؼزٝزإشٞذـلإرىَظ سإرىضـبقلإ
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إ

إرىَبذذإرىزـّٜ
إرىخْظٌٞإرى صخ٘سٛإٗرىقـّّٜ٘إ

إ(2005 لـبتإػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞإ ٜإرىؼ ر إ ٜإظوإتصخ٘سإصْتإ)ىي

إ

الرقاباة علاى  ت ارر عانألول نادرس نباذر مخربعاة مطالاا: فاي المطلاا انقسل  ذا المبح  إلى أ       
دستورية القوانين في العرا  وفي المطلا الثاني نشرح الجياات ذات العالقاة بالرقاباة فاي مال الدساتور 

ونخ ص المطلا الثال  لشرح  الوض  الدستور  للقوانين العراقياة ال اادرر  ( 2005العراقي لسنة )
نبين الرقابة على دستورية القوانين ألخير وا أما في المطلا الراب  (.2005قبل الدستور العراقي لسنة )

 (.2005في إقليل لوردستان ـ العرا  في مل دستور العرا  لسنة )
إ

إألٗهرىَطيبإر
إرى لـبتإػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞإ ٜإرىؼ ر ّبذةإٍخخظ ةإػِإ

إ
عادر دسااتير ولاان دساتور ساانة  تأ ادر( 1921فاي ساانة )الحديثاة الدولاة العراقياة مناذ تيسايس        
  1968  1964  1963  1958  وبعاااد ذلاااك  ااادرت دسااااتير فاااي سااانوات )ألولا(  اااو 1925)

 در قانون ( 2003)ي العرا  في التاس  من نيسان عال وبعد سقوط النمال السياسي ف( ولذلك 1970
  .(25) (2004آذار  8عن مجلس الحلل في ) دنتقاليةاإدارر الدولة العراقية للمرحلة 

لموضااوع ( 1968لااذلك دسااتور ساانة )( و1925دسااتور ساانة ) لعاار  ت  لدساااتير ماان بااين  ااذه ا       
 مسيلة الرقابة على دستورية القوانين.أيضا رقابة على دستورية القوانين  ونمل قانون إدارر الدولة ال

 (87ـ  81 ) لى دستورية القوانين في المواد( مسيلة الرقابة ع1925نمل الدستور العراقي لسنة )        
 . (26)من 
 عند قراءر  ذه المواد من الدستور يتبين:و       

                                                 
(25)

إ2015ٖ٘سٛلإبٞ ٗثلإترسإرىضْحط٘سإرىْظـًإرىضٞـصٜإ ٜإرىؼ ر لإٍبـتئإرىقـُّ٘إرى صخ٘سٛإٗت.إدَٞ إدُْ٘إخـى لإإ

 .172لإإ171ص
(26)

 (.1925رىقـُّ٘إرألصـصٜإرىؼ رلٜإىضْتإ)إ
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جياة الرقاباة و اي )المحلماة العلياا( وذلاك عان طرياا ليفياة  يمنة الملك والسلطة التنفيذياة علاى  ـأود 
العليااا يااتل ماان قباال مجلااس ألمااة لااان تشااليل المحلمااة ه المحلمااة  ففااي حااال اجتماااع مجلااس اتشااليل  ااذ

ألعيان لان يختار أربعة أعضاء من . مجلس ا(من قبل الملكألعيان مجلس اء يتل اختيار أعضاألعيان )ا
وتنعقااد  ،بااين أعضاااءه وأربعااة أعضاااء آخاارين ماان قضااار محلمااة التمييااز أو غياار ل ماان لبااار القضااار

ألعضااء يلاون ن اا افألمة مجتمعاا يلن مجلس اإذا لل  أما  (27) ألعياناالمحلمة برئاسة رئيس مجلس 
 .(28)ةر من مجلس الوزراء وإرادر ملليراالمذلورين بق

ولل تلن دائمية بل لانت ياتل  ر،ا الواردر في الدستولل تلن المحلمة متفرغة لممارسة اخت ا اتيـ  ثانيا
 بانتيائيا.وتنعقد تبعا للقضية المعروضة أماميا وتحل  ،بشلل وقتيتشليليا 

علاى  ن المحلماة تعقاد جلسااتيا إد بنااء  ي لال تلاـ فيما يتعلا بتفسير الدستور وممارسة دور ا الرقاب ثالثا
 .(29)إرادر مللية ت در بموافقة مجلس الوزراء

إ إذا تعلاا القارار بقاانون أو بعال  المحلماةأعضااء ت در المحلماة قراراتياا بيلثرياة ثلثاي آراء لإسربؼـ
أو القسال المخاال  للدستور وعند  دور قرار من  ذا القبيل يلاون ذلاك القاانون  إذا لان مخالفا  حلام أ

تجاة مان ريخ  دور القرار  على أن تقاول الحلوماة بن ادار تشاري  يلفال األضارار النايمن  ملغي من ت
 ر المحلماة باأللثرياة ويجاا تطبيقا في حالة تفسير الدستور في در قارا أما. (30) الملغار حلالاألتطبيا 

( 1925فاي دساتور سانة ) ن الرقاباةذلر بايوفاي الختاال دباد أن نا. (31) لدولاةفي جمي  المحالل ودوائر ا
 لانت رقابة إلغاء دحقة على  دور القوانين. 

تشالل بقاانون محلماة ))علاى أنا :  ( منا 87) ( فقد ن ات الماادر1968أما بالنسبة لدستور سنة )       
 دارياةالقاوانين اإلدستورية عليا تقول بتفساير أحلاال  اذا الدساتور والبات فاي دساتورية القاوانين وتفساير 
 والمالية والبت بمخالفة األنممة للقوانين ال ادرر بمقتضا ا ويلون قرار ا ملزما((.

( فااي 159( ماان الدسااتور قااانون المحلمااة الدسااتورية العليااا رقاال )87)  اادر طبقااا للمااادروقااد        
تماارس نياا لال ورغل إنياا شاللت فعاال إد أ ( الذ  بين ليفية تشليل المحلمة واخت ا اتيا1968سنة)

 .(32) مياميا ولل تعقد اجتماعا خالل مدر نفاذ  ذا الدستور مطلقا
أخاذ قاانون المحلماة فقاد ( 1968( لسنة )159) ( من القانون رقل6) ( من المادر1وفا الفقرر )و       
 الحقة على  دور القوانين.لدستورية العليا برقابة اإللغاء الا

وللن  لى الرقابة على دستورية القوانينلن  ناك إشارر إفلل ت ( المؤقت1970في دستور سنة )أما          
  لـحل رقـورر المنـادر الثـس قيـا قرار مجلـ  عن تطبيـأمتن ((نـن بياءالديـدارا نورالدي)السيد )القاضي 

 ( ماان دسااتور ساانة16مااادر )للفقاارر )ا( ماان الاناا  مخااال   اعتبااار( علااى 1981ال ااادر فااي  581)
ولاناات   (31/12/1990) فااي (1990/ا/80)ة رقمااالمالاادعوب ب اادد اره قاارفااي  وذلااك (1970)

قاا و ذا يعد تطبيقا لرقابة ادمتناع  إد أنا  عوالقضية تتعلا بم ادرر األراضي دون تعويل مناسا  
 .(33) بسبا ذلك بعقوبة سالبة للحرية

                                                 
(27)

 ٍِإرىقـُّ٘إّفضٔ.(إ3لإإ82رىَـتةإ)إ
(28)

 .ّفضٔإٍِإرىقـُّ٘(إ83رىَـتةإ)إ
(29)

 .إ(.1925رىقـُّ٘إرألصـصٜإرىؼ رلٜإىضْتإ)إ(إ83ٍِرىَـتةإ)إ
(30)

إ.ـُّ٘إّفضٔرىق(إٍِإ1لإإ86رىَـتةإ)إ
(31)

 رىقـُّ٘إّفضٔ.(إٍِإ83رىَـتةإ)إٗإ(87رىَـتةإ)إ
(32)

 .224صإ1976إت.إّ٘سٛإىطٞفلإرىقـُّ٘إرى صخ٘سٛلإبالإٍطبؼتلإبغ رتلإ
(33)

بذذإٍخـحإػيٚإرىَ٘لغإإم110مإصبْجإرى ر  ِٝػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞإ ٜإرىؼ ر لإرى لـبتإإدضِإّـط إرىَذْتلإ

لإحأسٝخإآخ إزٝـسةإىيَ٘لغإ ٜإإhttps://www.brob.org/bohoth/bohoth1/bohoth149.htmرعىنخ ّٜٗإرٟحٜ:إ

(4/7/2019.) 
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( ولااذلك قااانون 2004) ساانةدنتقاليااة ال ااادر للمرحلااة االعرقيااة الج قااانون إدارر الدولااة وعاا ااذا        
  وع الرقابااة علااى دسااتورية القااوانين( موضاا2005( لساانة)30) رقاال العراقااي العليااا دتحاديااةاالمحلمااة 

أن  ( يتبين لنا2005 ) ( لسنة30) دارر الدولة وقانون المحلمة رقلإ( من قانون 44وعند قراءر المادر )
 :المشرع الدستور  قد قرر

 حقة على  دور القوانين.اللإللغاء استورية القوانين  رقابة ائية على دألخذ بالرقابة القضاا ـ  1
ليل شادتحادية العليا ماليا وإداريا وغلبة الطاب  القضائي على المحلمة حي  تل تـ استقاللية المحلمة ا 2

 .(34) لليل من القضار  تسعة أعضاءالمحلمة المؤلفة من 
قضائية بحي  يشمل الف ل في المنازعات المتعلقة بشارعية ـ توسي  اخت اص المحلمة في الرقابة ال 3

التي  وإلغاءالقوانين والقرارات واألنممة والتعليمات واألوامر ال ادرر من أية جية تملك حا إ دار ا 
علاى طلاا مان  دنتقالياة ويلاون ذلاك بنااء  مرحلة اللالعراقية تتعارل منيا م  أحلال قانون إدارر الدولة 

 .(35)سمية أو من مدع ذ  م لحةمحلمة أو جية ر
قراراتياا باألغلبياة البسايطة عادا مان حضاور جميا  أعضااء ا وت ادر دباد ـ ل حة انعقاد المحلماة  4
ألقااليل وماات األحلال والقرارات الخا ة بالف ل في المنازعاات الخا اة باين الحلوماة ادتحادياة وحلا

  .(36) در بيغلبية الثلثينوالمحافمات والبلديات واإلدارات المحلية فيلزل أن ت
 

إىزـّٜررىَطيبإ
إ(2005رىجٖـثإذرثإرىؼاللتإبـى لـبتإ ٜإظوإرى صخ٘سإرىؼ رلٜإىضْتإ)

إ
عند البح  عن جيات ذات العالقة بالرقابة على دستورية القوانين دبد مان بياان الجياة المخت اة        

لذلك بيان الجياات التاي لياا حاا الطعان و  واألوامروالتعليمات ورية القوانين واألنممة بالف ل في دست
فرعين نخ ص  إلى مطلاية المخت ة. علي  نقسل  ذا البدستورية القوانين واألنممة واألوامر أمال الج

ونشرح في الفرع الثاني الجياات التاي  الفرع األول لشرح الجية المخت ة بالف ل في دستورية القوانين
 ليا حا الطعن في دستورية القوانين.

إألٗه عإررىف
إرىجٖتإرىَخخظتإبـىفظوإ ٜإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞ

إعحذـتٝتإرىؼيٞـ(ر)رىَذنَتإ

إ

واألنممااة والقاارارات ( أناايط الف اال فااي دسااتورية القااوانين 2005) فااي الدسااتور العراقااي لساانة       
والتعليماااات واإلجاااراءات ال اااادرر مااان السااالطة ادتحادياااة إلاااى محلماااة تسااامى بالمحلماااة ادتحادياااة 

 وأخيارا  ياتقاللضامانات اساواخت ا ااتيا و حادية العليادت: تشليل المحلمة امن بيان دبد لذا (37)العليا
 اإلجراءات التي تتخذ ا لممارسة عمليا: 

 

                                                 
(34)

(إٍِإ3(لإٗمذىلإرىَـتةإ)2004ُإقترسةإرى ٗىتإرىؼ رلٞتإىيَ ديتإرعّخقـىٞتإىضْتإ)(إٍِإلـ44ّ٘(إٍِإرىَـتةإ)إلرىفق ةإ)ٕإ

إ(.2005(إىضْتإ)30لـُّ٘إسلٌإ)
(35)

إ(.2005(إىضْتإ)30سلٌإ)رىؼ رلٜإلإرـّٞـ(إٍِإلـُّ٘إرىَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـإإ4رىَـتةإ)إ
(36)

 ّفضٔ.إقانونالمن  (5مادر )الإ
(37)

ًإإأٗعًإٗإلإ93رىَـتةإ)إ إ(.2005)إ(إٍِإتصخ٘سإجَٖ٘سٝتإرىؼ ر إىضْترـىزـ
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إإلإعحذـتٝتإرىؼيٞـ:تإرحشنٞوإرىَذنَإلإأٗعًإ

إ
ن المحلماة ))تتلاو على أنا :(2005ـ ثانيا( من دستور جميورية العرا  لسنة ) 92تنص المادر )       

إلساالمي  وفقيااء القاانون  يحادد عادد ل  وتانمل اعدد من القضار  وخبراء في الفقا  دتحادية العليا من ا
 طريقة اختيار ل  وعمل المحلمة  بقانون يسن بيغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواا((. 

حاديااة العلياا وتاارك دتاالدسااتور باين الخطااوط العاماة لتشااليل المحلماة  باين  نارب فااي  اذه المااادر       
علياا دتحادياة اليحدد عادد أعضااء المحلماة اللمجلس التشريعي للي يسن قانون بيغلبية الثلثين التفا يل 

لمحلماااة ذلك تف ااايالت أخااارب تتعلاااا بممارساااة اإلساااالمي والقاااانون ولاااالفقااا  ا مااان القضاااار وخباااراء
 .دخت ا اتيا

أن يلون رجال الفق  بعل  إلسالمي  يربلفق  ار مير نقاش حول دور خبراء ابعد  دور الدستو        
 يلوناواوأن  ،لادور القضاار ال يارب آخارون بينا  يجاا أن يلاون دورفاي حاين  ،براء استشاريادور الخ

يتباين باين دور الحاالي علياا دطالع على مشروع قانون المحلمة ادتحادياة العند او احا قرار  وللن 
أشاير الشخ ايات قبال مان  اذا أثاار جادد واساعا وتحفماات   ورإلساالمي دور لبيار ومقاخبراء الفقا  ا

  .حقا  ي إلى الحدي  عن  في  ذا البح  دسو  نيت  القانونية في العرا 
 ـ:(2015لسنة )العراقي  دتحادية العليامشروع قانون المحلمة ا من (2تنص المادر )       
 ألتي: على النحو ا ر عضواتتلون المحلمة من رئيس ونائا للرئيس وأحد عش ـ أود  

 أ ـ رئيس المحلمة ويلون من القضار.
  ا ـ نائا رئيس المحلمة ويلون من القضار.

 ج ـ خمسة أعضاء من القضار. 
 إلسالمي.فق  اد ـ أربعة أعضاء من خبراء ال
 . ه ـ عضوان من فقياء القانون

قبال الجياات القضاائية فاي  مانيتل ترشيح القضار من رئيس المحلمة ونائب  واألعضااء اخخارون        
 .على أن يتل ترشيح ثالثة مرشحين للال من اا العرا  بالتنسيا م  مجلس القضاء في إقليل لوردستان

فقيااء القاانون مان قبال وزارر التعلايل العاالي بالتنسايا ما  وزارر التعلايل ( مرشحين مان 6)ويتل ترشيح 
( منيل من قبل ديوان الوق  الشيعي 3) فيتل ترشيح إلسالميقليل لوردستان  أما خبراء الفق  االعالي في إ

 .(38)ألوقا  في إقليل لوردستانالوق  السني بالتنسيا م  وزارر ا من قبل  ديوان ( آخرون3و)
 مان مشاروع القاانون ثالثا ( ـ3تحادية العليا ن ت المادر )دين أعضاء المحلمة ايتعأما عن ليفية        
المن وص علييا في )أود( و)ثانياا( مان  اذه الماادر علاى لجناة ملوناة  : )) تعرل الترشيحاتعلى أن 

ونائبياا  ورئاايس  باا  ورئاايس مجلااس النااواايااة ونواباا  ورئاايس مجلااس الااوزراء ونوامان رئاايس الجميور
دتحادياة أو مان يمثلياا بشارط أن د يلاون مان المرشاحين لعضاوية  اذه المحلماة فاي السلطة القضائية ا

إلساالمي وفقيااء يا ونائب  وقضاتيا وخباراء الفقا  ارئيس المحلمة ادتحادية العلاجتماع مشترك دختيار 
رئيس الجميورية إ دار المرساول القانون من بين المرشحين وفقا للعدد المحدد في  ذا القانون. ويتولى 

 ينيل((. يالجميور  بتع
لال ي ادر قاانون المحلماة  خنلحاد ا( و2005في الواق  ومنذ  دور الدستور العراقي فاي سانة )       

الحاالي وفاا    وتل تشليل المحلمة ادتحادية العليالبرلمان العراقي وفا  ذا الدستوردتحادية العليا من اا
قبال  ادور الدساتور بشالل رسامي ( 2005) ( لسانة30رقال )العراقاي قانون المحلمة ادتحادياة العلياا 

                                                 
(38)

 .(2015رىؼ رلٜإىضْتإ)إلإأٗعإٗرـّٞـ(إٍِإٍش ٗعإلـُّ٘إرىَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـإ3رىَـتةإ)إ
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دنتقالياة والقسال إدارر الدولاة العراقياة للمرحلاة ا قاانوناستنادا إلى أحلاال الماادر الرابعاة واألربعاون مان 
 :على أن  الثالثة من  الثاني من ملحق  بموافقة وقرار مجلس الوزراء العراقي والذ  ينص في المادر

بناء على  دتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجر  تعينيل من مجلس الرئاسة)) تتلون المحلمة ا 
وفا ما  و من وص علي  في  لألقاليلألعلى بالتشاور م  المجالس القضائية قضاء اترشيح من مجلس ال

 .دنتقالية((إدارر الدولة العراقية للمرحلة ا ( من قانونواألربعينمادر )الرابعة ال( من  ـ الفقرر )
 (2019/ /اتحادياة38بقرار اا المارقل )العليا قاد قضات دتحادية ن المحلمة اأ بالذلرالجدير ومن        

تاي تانص علاى ( وال2005( لسانة )30( من قانون رقال )3بعدل دستورية المادر ) في الفقرر الرابعة من 
ر فاي الوقات نفسا  لال يشاو الاخ... (39)دتحادياة العلياا مان قبال مجلاس القضااءترشيح أعضااء المحلماة ا

طاروح  ناا  او: ليا  السؤال الم .( على طريقة ترشيح أعضاء المحلمة2005سنة )ل يالعراق دستورال
إن تايخر  دساتقالة أو العازلر أو ان أعضاء المحلمة عند حدو  شاغر في الومائ  بسابا الوفااييتل تعي

 ؟ دور قانون المحلمة ادتحادية العليا من البرلمان بسبا الخالفات السياسية
 

ًإ إعحذـتٝتإرىؼيٞـ:إلرخخظـطـثإرىَذنَتإرإلإرـّٞـ

إ
دتحاديااة العليااا فااي المااادر ( اخت ا ااات المحلمااة ا2005) ا  لساانةرنماال دسااتور جميوريااة العاا       
 (  وتنص  ذه المادر على:93)

 دتحادية العليا بما يلي:تختص المحلمة ا
 واألنممة النافذر.القوانين ــ الرقابة على دستورية  أود  
 ـ تفسير ن وص الدستور.ـ ثانيا  
والتعليماات   واألنمماةدتحادياة  والقارارات ا القاوانين اعان تطبياـ الف ل فاي القضاايا التاي تنشاي ـ ثالثا  

مان مجلاس الاوزراء  وذو  الشاين واإلجراءات ال ادرر عن السلطة ادتحادية  ويلفل القانون حاا لال 
 ن المباشر لدب المحلمة.عوغير ل  حا الط ألفرادمن ا
ألقاااليل والمحافمااات ات ابااين الحلومااة ادتحاديااة  وحلومااـاا الف اال فااي المنازعااات التااي تح اال  رابعااا  

 والبلديات واإلدارات المحلية.
 ـ الف ل في المنازعات التي تح ل فيما بين حلومات األقاليل أو المحافمات. خامسا  
رئايس الجميورياة  أو رئايس مجلاس الاوزراء أو الاوزراء   إلاىـ الف ل في ادتياماات الموجياة  سادسا  

 وينمل ذلك بقانون. 
 لى النتائج النيائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواا.م ادقة عالـ  سابعا  
 والمحافمات لألقاليل الف ل في تنازع ادخت اص بين القضاء ادتحاد  والييئات القضائية أ ـ  ثامنا ـ

 إقليل.غير المنتممة في 
المنتمماة فاي    أو المحافمات غيارلألقاليلا ـ الف ل في تنازع ادخت اص فيما بين الييئات القضائية 

 إقليل.
 ( من الدستور:52ولذلك ن ت المادر )       

                                                 
رىَ٘لغإرعىنخ ّٜٗإىيَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـإلإلضٌإرألدنـًإٗرىق رسرث.إإل رسإٍْش٘سإػيٚإ(39)

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php(.إ20/10/2019أسٝخإآخ إزٝـسةإىيَ٘لغإ ٜإ)حإ 
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دعتارال  الل ثالثين يوما من تيريخ تسجيل اــ يبت مجلس النواا في  حة عضوية أعضائ   خ أود  
 بيغلبية ثلثي أعضائ .

تاااريخ دتحاديااة العليااا  خااالل ثالثااين يومااا ماان عاان فااي قاارار المجلااس أمااال المحلمااة اـاا يجااوز الط ثانيااا  
  دوره.

( الحااا لااوزير الداخليااة 2006( لساانة )26( ماان قااانون الجنسااية رقاال )20المااادر)ولااذلك أعطاات        
إلدارياة( ويلاون قارار المحلماة اإلدارياة )المحالل اإلدار  جنس المرفول طلب  مراجعة القضاء اوللمت

  .دتحادية العلياابال للطعن تمييزا أمال المحلمة ابيذا الخ وص ق
العلياا العراقاي الحاالي دتحادياة مات على بعل ادخت ا ات للمحلمة ا ناك مالحفي الحقيقة و       

دتحااد  وتخضا  إلشارا  ييئات المشار إلييا تتب  القضااء ان الـ   أ( فنالثامنة) المادرفي  جاءما مثال 
لاان باإلملاان لياا فننا   ةدخت اص بين المحاالل التابعاع في امحلمة التمييز ادتحادية  وإذا ح ل تناز

( 1969لسانة )العراقاي ( مان قاانون المرافعاات المدنياة 79و 78الماادتين ) ألحلاالطبقاا  ف ل فيا ي  أن 
 .(40)المعدل
نجاااد  نااااك إضاااافات العراقاااي الحاااالي دتحادياااة العلياااا حلماااة اعناااد قاااراءر مشاااروع قاااانون المو       

مان المشاروع  الفقرر العاشرر من الماادر الخامساة (  تنص )رتعديال للدستودخت ا ات المحلمة تعتبر 
األنمماة والتعليماات : ))الف ل في المنازعات المتعلقة بدستورية وشرعية القرارات والقاوانين وعلى أن 

 جية تملك حا إ دار ا وإلغاء الذ  تتعارل منيا م  أحلال الدستور((.  ال ادرر من أية
 ياغة الفقرر  تل( من الدستور  93من المادر ) (الفقرر الثالثة)في جاء  الفقرر أعل وأشمل مما ذه        

العارا  دولاة فيدرالياة و نااك قاوانين ح ارية تخاتص بياا  فاي الدساتور علاى اعتباارالثالثة بيذا الشالل 
افاا السياساي لياذا يعتبار ماا جااء فاي المشاروع  ادل للتو واألقاليلالدولة ادتحادية  و ناك قوانين تخص 

  علي  الدستور.بني  الذ 
ماان  .(41))) أيااة اخت ا ااات أخاارب تاارد فااي القااوانين ادتحاديااة(( :ولااذلك جاااء فااي المشااروع       

دتحادية ود يملن األن الدستور حدد اخت ا ات المحلمة  ويتضمن المشروع فقرر ليذه أنالمستغرا  
 التااي نااص علييااا يااةتعااديل الدسااتور وبالليف طريااا  إد عاانأو إنقا اايا  إضااافة اخت ا ااات أخاارب

 الدستور. 
 

ًإإإإإإإإ إلإعحذـتٝتإرىؼيٞـ:رىَذنَتإرإللإػَـّـثإرصخقالهإرـىزـ

إ
والقاارارات العليااا  اي الييئااة المخت ااة بالف ال فااي دساتورية القااوانين بماا أن المحلمااة ادتحادياة        

ولااذلك القااوب  طبقااا للدسااتور  يجااا أن تلااون  ااذه المحلمااة محاال ثقااة الجميااوروالتعليمااات واألنممااة 
لسااحة السياساية للدولاة  اطمئناان واألطرا  السياساية والجياات المختلفاة الرسامية وغيار الرسامية فاي ا

دسااتقرار ا إلااىؤد  فااي ممارسااتيا لعمليااا ياا ألطاارا  المختلفااة علااى حياديااة ونزا ااة وتجاارد المحلمااةا
لاى ع (2005لسانة ) ر العراقايدقت اد  وادجتماعي  ليذا ألاد الدساتوقرار االسياسي ويتب  ذلك ادست

يليد ذلك أيضا في قانون وتل ت .(42)داريا  و إ ماليا  مستقلة لعليا لييئة قضائية استقاللية المحلمة ادتحادية ا

                                                 
(40)

رعىنخ ّٜٗإرىَ٘لغإإػيٚرىؼيٞـلإٍقـهإٍْش٘سإإٍالدظـثإػيٚإرخخظـطـثإرىَذنَتإرعحذـتٝت ٞظوإٍٖ ٛلإت.غـزٛإإ

 (.16/9/2019حأسٝخإآخ إزٝـسةإىيَ٘لغإ ٜإ)إإ/https://www.hjc.iqلإلضٌإرىبذ٘دإىَجيشإرىقؼـعإرألػيٚل
(41)

 (.2015رىؼ رلٜإىضْتإ)إػش (إٍِإ)إرىَـتةإرىخـٍضتإ(إٍِإٍش ٗعإلـُّ٘إرىَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـرىفق ةإ)رـّٜإإ
(42)

 (.2005ىضْتإ)إ(إٍِإرى صخ٘سإرىؼ رل92ٜرىفق ةإ)أٗع(إٍِإرىَـتةإ)إإ



 21 

 اذا القاانون ( مان 1الماادر )حيا  ذلار فاي  ( 2005) ( لسنة30) رقلالعراقي  دتحادية العلياالمحلمة ا
 .د سلطان علييا لغير القانون ارس مياميا بشلل مستقلبين  تنشي محلمة مقر ا في بغداد تم

( مان 89ضاائية وفاا الماادر )السالطة القملوناات مان  ا  جازءتعاد حادية العليا دتالمحلمة ا بما أنو       
الدساتور أيضاا علاى اساتقاللية السالطة القضاائية واساتقالل القضاار  اذا يؤلاد و  ر العراقي الحاليالدستو

سلطة التدخل فاي  أليةيجوز  قضائيل  د سلطان علييل في قضائيل لغير القانون  ودوأنيل مستقلون في 
 (43).شؤون العدالة فيالقضاء أو 

مساتقلة  أنياجزء من السلطة القضائية إد العليا دية تحادلحقيقة على الرغل من أن المحلمة افي او       
 يئة قضائية تخضا  لماا يخضا  لا  التنمايل  ي نما إ  التنميل القضائي منجزءا   تعتبر ماليا وإداريا ود

( فاي 2005( لسانة )30  وتيليدا دستقاللية المحلمة أوجا القاانون رقال )(44)القضائي من مباد  عامة
ختااي قباال مباشاارر ضااائيا أمااال مجلااس الرئاسااة اليمااين اأعو ( مناا  بااين يااؤد  رئاايس المحلمااة7المااادر )
ؤد  وميفتااي ب ااد  وأمانااة واقضااي بااين الخ ااول بااالحا وبالعاادل أ)) أقساال باااع العماايل أن  :مياااميل

وأطبا القوانين بيمانة ونزا ة وحياد  وأحافم على استقالل القضاء ولرامت  ونزا ت  وهللا على ما أقاول 
 شييد((.
ولاااذلك نمااال القاااانون رواتاااا ومخ  اااات رئااايس المحلماااة وأعضاااائيا بحيااا  يلاااون راتاااا        

لمحلمااة لراتااا ومخ  ااات وزياار  ويتقاضااون راتبااا تقاعااديا يعااادل ومخ  ااات رئاايس وأعضاااء ا
بل انقطاع  لتيل بالوميفة أل  سبا لان عدا حادت اضاه لل منيل شيريا قيتق%( من مجموع ما 80)

الخدماة دون تحدياد حاد أعلاى دتحادياة العلياا بون. ويساتمر رئايس وأعضااء المحلماة امعينة ذلر ا القان
 .(45) بت  الخدمةذا ترك برغللعمر إد إ

وياال بعاال خارتيااا ولاا  تأمااا بالنساابة إلدارر المحلمااة وتنماايل شااؤونيا يتااولى رئاايس المحلمااة إد       
ي شااؤونيل فااوينماار  ةإلااى أحااد أعضاااء المحلمااة ويعااين رئاايس المحلمااة مااومفي المحلماا  ااالحيات 

 (46).ةـلاف
تورية بشالل ء بشالل عاال والمحلماة الدسافي الحقيقة التنميل الدستور  والقانوني دستقالل القضاا       

ا باستقاللية بعيدا عن ادتحادية العليا بين تؤد  مياميألرضية المناسبة للمحلمة خاص ل  أ ميت  ويييئ ا
رسامية الجياات الالتشاريعية وغير اا مان فيذياة والتن لسالطتينألخرب فاي الدولاة لااضغوطات السلطات 

 والمحلمة ادتحادية العليا يتطلا:القضاء  رسمية  وللن في رأينا استقاللالوغير 
حيا  يلاون  نااك ـ وجود نمال ديمقراطي حقيقي ووجود ألثر من قوب فاعلاة فاي السااحة السياساية ب 1

 من فرل نفوذه أو  يبت  في الدولاة.معين  يستطي  توج ألفلار والبرنامج بشلل د نوع من التنوع في ا
 ا بيئة ديمقراطية تتحقا فييا استقاللية القضاء بلافة تفرعات .   خل تنوع الثقافات واألفلار يساعد على

ألعضااء فاي أدائيال ليا دور لبير في استقالل  اؤدء ادتحادية العليا اختيار أعضاء المحلمة ا ـ ليفية 2
على جيود ولفاءات األعضاء الشخ ية عندئاذ يشاعر  اؤدء  ألعضاء يتل بناء  اإذا لان اختيار لمياميل  

 مدينون للفاءتيل الشخ ية و ذا يشجعيل على ممارسة مياميل بمينية وتجرد ألثر. بينيل

                                                 
(43)

 (.2005ىضْتإ)إٍِإرى صخ٘سإرىؼ رلٜإ(88لإإ87رىَـتةإ)إ
(44)

ش٘سإ ٜإٍجيتإإٔوإٍْرىق٘رِّٞإ ٜإرى صـحٞ إرىؼ رلٞتلإبذذإيٚإتصخ٘سٝتإرى لـبتإرىقؼـئٞتإػصيٌٞإّؼٌٞإخؼٞ إرىخفـجٜلإإ

لإحأسٝخإآخ إزٝـسةإ https://abu.edu.iq/research/articles/1312لإٍخـحإػيٚإرىَ٘لغإرعىنخ ّٜٗل341(لإص8رىبٞجإرىؼ تإ)

إ(.15/7/2019ىيَ٘لغإ ٜإ)
(45)

 (.2005(إىضْتإ)30رىَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـإسلٌإ)إللإأٗعإٗرـّٞـإٗرـىزـ(إٍِإلـُّ٘إ6رىَـتةإ)إإ
(46)

 رىقـُّ٘إّفضٔ.للإأٗعإٗرـّٞـإ(إٍِإإ8رىَـتةإ)إ

https://abu.edu.iq/research/articles/1312
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علاى دساتقالل عناد ممارسات  لمياما   دور لبير في ترسيخ مبدأ ا وقناعت  وثقافت ـ لشخ ية القاضي  3
ة و او رساخ مبادأ الرقابا دور لبيار األمريلياةسبيل المثال لان للقاضي ) مارشال( في الوديات المتحدر 

إلى و ا  حلوماة ألمر المتحدر األمريلية. إد أن و ل ا القضائية على دستورية القوانين في الوديات
 .(47) ومة القضارلبحألمريلية االوديات المتحدر 

حقوقا  وحرياتا   لال  اذا ماان ـ الارأ  العاال وال احافة ومنمماات المجتما  المادني والفارد الاواعي ب 4
ايجابياة لوجاود محلماة رقابياة تساتطي  الحفاام علاى حقاو  وحرياات ومستلزمات خلا بيئة ضروريات 

 األفراد وتمن  أية جية لانت من خر  الدستور وانتياك تلك الحقو  والحريات. 
 

ًإإإإإإإإ إلإػْ إرىْظ إ ٜإرىطؼُ٘:عحذـتٝتإرىؼيٞـإرإلج رعرثإرىخٜإحخخذٕـإرىَذنَتإرإ:سربؼـ

إ
دتحادية العليا تؤشر من رئايس المحلماة أو مان يخولا  ا مةعند ورود عريضة الدعوب إلى المحل       

الادعوب ومساتلزماتيا إلاى  وتبلا  عريضاة (48)ويستوفي الرسل القانوني عنيا وتسجل في السجل الخاص
دللتروني والفالس والتللس إضاافة إجراء التبليغات بواسطة البريد ا جوز للمحلمة ادتحاديةتوالخ ول 

خمساة عشار يوماا تتجااوز  علييا تحريريا خالل مادر د باإلجابةالخ ول ويلزل لوسائل التبلي  األخرب  
ات وإجاباة الخ ال عليياا أو من تاريخ التبلي  ود يعين موعد للمرافعة في الدعوب إد بعد إجاراء التبليغا

إلجااراءات د يقباال ماان الخ اال تيجياال الاادعوب لغاارل تلااك ا اذاتخااالمااذلورر أعاااله وبعااد  الماادر مضااي
 .(49)ةإلجابا

د د بمدر د تقال عان خمساة عشار يوماا إيدعو رئيس المحلمة أعضائيا لالنعقاد قبل الموعد المحد       
بلتااا الادعور جادول    ويرفان موعد آخر مناساييتل تعي في الحادت المستعجلة وحسا تقدير رئيسيا

رئايس مان سارية وبقارار  وقاد تلاون. تلون جلساات المحلماة علنياة (50)علا ب  من وثائااألعمال وما ت
. تنمر المحلماة (51)خداا لحة العامة أو النمال العال أو ا ناك ضرورات تتعلا بالم تإذا لانالمحلمة 

وعنااد نماار   حضاار الخ ااول بعااد أن تتحقااا ماان  ااحة تبلاايغيل بموعااد المرافعااةل تفااي المنازعااة ولااو لاا
ال تقول بجم  الطرفين وللن فإلدار  اضد أحلال وقرارات محلمة القضاء  المحلمة في الطعون المقدمة

 .(52)بنملانيا عند الضرورر دعور الخ ول لالستيضاح
للمحلمة عند نمر ا في النزاع المعرول أماميا أن تجر  من التحقيقات التي تقتضاييا القضاية و       

  عل طاالألورا  والمستمسالات حد أعضائيا وأن تطلا من الحلومة اأالمعروضة أماميا وليا أن تندا 
ألورا  والمستمسلات حتاى ولاو لانات ا لومة تزويد ا ب ور رسمية من تلكعلييا أو أن تطلا من الح

دسااتعانة بالمستشااارين لاادييا أو وللمحلمااة ا(53).القاوانين واألنممااة د تساامح بااادطالع علييااا أو تساليميا
 لاون استشااريارأ   اؤدء يالنازاع المعارول وللان  إللمال قناعتياا بشاين خارج المحلمةالخبراء من 

                                                 
(47)

 .258صلإرىَظ سإرىضـبقلإت.إقب رٌٕٞإػب إرىؼزٝزإشٞذـإ
(48)

 .(2005ىضْتإ)(إ1رىؼ رلٜإسلٌإ)تإرىؼيٞـإلإرـىزـ(إٍِإرىْظـًإرى رخيٜإىيَذنَتإرعحذـت1ٝ)إإرىَـتةإ
(49)

 .رىَظ سإّفضٔإ(إ21ٍِلإأٗعإٗرـّٞـلإرىَـتةإإ2)رىَـتةإإ
(50)

 .ٍِإرىَظ سإّفضٔإ(إ9إ)إرىَـتةإ
(51)

 رىَظ سإّفضٔ.(إٍِإ10إ)إرىَـتةإ
(52)

 .رىَظ سإّفضٔإ(إإ12ٍِلإإ11إ)إرىَـتةإ
(53)

 ٍِإرىَظ سإّفضٔ.(إ13إ)إرىَـتةإ
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ل ددعاء العاالمعرول أماميا وعلى اولذلك للمحلمة تللي  اددعاء العال بنبداء الرأ  بشين الموضوع 
 .(54) إبداء رأي  تحريريا خالل المدر التي تحدد ا المحلمة

عليياا ويلازل عند النطا بالحلل أو القرار يجا أن تودع مسودت  في إضبارر الدعوب بعاد التوقيا         
أن يلااون الحلاال والقاارار مشااتمال علااى أسااباب   فاانن لاال يلاان باإلجماااع أرفااا معاا  الاارأ  المخااال  ماا  

  وتلون أحلال وقرارات المحلمة باتة وملزمة ود تقبال الطعان بياا مطلقاا وإذا لاان الحلال أو (55)أسباب 
 .(56)رسميةالقرار يتضمن إلغاء أو تعديل نص تشريعي عندئذ تنشر في الجريدر ال

( 1981( لسانة)114وأخيرا دبد أن نشير بين المحلمة تطبا أحلال قانون الرساول العدلياة رقال )       
( 107إلثبااااات رقاااال)وقااااانون ا( 1969( لساااانة)83ولااااذلك أحلااااال قااااانون المرافعااااات المدنيااااة رقاااال)

  نمل عمليا.( وذلك عند ممارستيا دخت ا اتيا إذا لل يلن  ناك قوانين خا ة بيا ت1979لسنة)
 

إىف عإرىزـّٜر
إرىؼيٞـرعحذـتٝتإدقإرىطؼِإأٍـًإرىَذنَتإإرىجٖـثإرىخٜإىٖـ

إ

مان  ـ ثالثا( إلى من ليل حا الطعن و ل لال 93) في المادر (2005العراقي لسنة ) الدستورأشار        
غيار ل جااء ألفراد ومجلس الوزراء وذو  الشين من األفراد وغير ل   نا اإلشارر إلى ذو  الشين من ا

( لسانة 30وأشار قانون رقال )والجيات الرسمية   األفرادبشلل عال ويملن أن تشمل شريحة واسعة من 
والقارارات  الرابعاة ـ أود( باين الف ال فاي المنازعاات المتعلقاة بشارعية القاوانين ( في ) المادر2005)

 من مدع ذ  م لحة. على طلا من محلمة أو جية رسمية أو  يلون بناء   والتعليمات واألنممة
ادياة للف ال ادتحمن  نا يتضح بين األفراد والجيات الرسمية ليل الحا في تقديل الطعون إلاى المحلماة 

 .  والقرارات واألنممة والتعليمات في دستورية القوانين
تقاديل دتحادية العليا د تمارس دور ا الرقابي من تلقااء نفسايا بال دباد مان بال شك بين المحلمة ا       

 .دعوب أو طلا إلييا
ألفراد أشترط النمال الداخلي للمحلمة أن يلون للفرد الطاعن ا يتعلا بالطعون المقدمة من قبل افيم        
وأن يقادل الادليل م لحة حالة ومباشرر ومؤثرر في مرلزه القاانوني أو الماالي أو ادجتمااعي  المدعيأو 

تشري  المطلوا إلغاءه وأن يلون الضرر مباشارا ومساتقال على أن ضررا واقعيا قد لحا ب  من جراء ال
ما  ادر حلال بعادل شارعية التشاري  المطلاوا إلغااؤه وأن د يلاون الضارر  إذابعنا ره ويملن إزالت  

نمريا أو مستقبليا أو مجياود  وأن د يلاون المادعي قاد اساتفاد بجاناا مان الانص المطلاوا إلغااءه وأن 
  .(57) د طبا على المدعي فعال أو يراد تطبيق  علي يلون النص المطلوا إلغاؤه ق

تااوفر فاي طلباا  الشااروط لمحلمااة ادتحاديااة العلياا يجااا أن تعلاى الماادعي عناد تقااديل الطلااا إلاى ا       
( من قانون المرافعات المدنية  ويلزل أن تقادل الادعوب 47  46  45  44المن وص علييا في المواد )

ولاذلك علاى المادعي عناد وبلاوائح مطبوعاة ود تقبال بخاط الياد   (58) ةبواسطة محال ذ   الحية مطلق
وق  ا علي  أن يدعي علييل وقائمة بالمستندات ويجتقديل عريضة دعواه أن يرفا بيا نسخا بقدر عدد الم

                                                 
(54)

 .رىَظ سإّفضٔإ(إ15ٍِلإإ14إ)إرىَـتةإ
(55)

 .(2005ىضْتإ)(إ1رىؼ رلٜإسلٌإ)ٍِإرىْظـًإرى رخيٜإىيَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـإإ(إ16إ)إرىَـتةإ
(56)

 .رىَظ سإّفضٔإٍِ(إ17رىَـتةإ)إإإ
(57)

 رىَظ سإّفضٔ.إٍِإرىفق رثإٍِإأٗعإلإصـتصـ(لإ6)إرىَـتةإ
(58)

 .رىَظ سإّفضٔإٍِ(إ6رىَـتةإ)إإ
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ألورا  المقدمة ما  إقاراره بمطابقتياا لأل ال  وإذا لال ترفاا العريضاة  و أو وليل  على لل ورقة من ا
 .(59) عندئذ د تقبل عريضة الدعوب بالمستندات

قاانون في  شرعية نص البت في  دعوب أثناء نمر ا  الل من تلقاء نفسياأما إذا طلبت إحدب المح       
يتعلا بتلاك الادعوب فترسال الطلاا معلاال إلاى المحلماة ادتحادياة تشريعي أو نمال أو تعليمات  أو قرار

على دف  من أحاد الخ اول  وإذا لان طلا المحلمة بناء   (60)رسلالعليا للبت في  و ذا الطلا د يخض  لل
فيلل   ذا الخ ل بتقديل  ذا الدف  بدعوب  وبعد استيفاء الرسل عنيا تبات الخ  بعدل شرعية قانون أو ...

لادف  بعادل دتحادياة العلياا للبات فاي االمساتندات إلاى المحلماة اما   يافي قبول الادعوب فانذا قبلتياا ترسال
الرفل رار اا باتيجة  أما إذا رفضت الادف  فيلاون قللن أل ليةاستئخار الدعوب اوتتخذ قرار ب الشرعية 

  .(61) دتحادية العلياقابال للطعن أمال المحلمة ا
من جياة  رسامية بمناسابة نازاع قاائل بينياا   الخ...لا الف ل في دستورية قانون أو وقد يلون ط        

دتحادياة العلياا معلاال ما  أساانيده وذلاك بلتااا ب إلاى المحلماة افترسال الطلاا بادعو وبين جياة أخارب
ويجوز تقديل الدعوب من الممثل القانوني  بتوقي  الوزير المختص أو رئيس الجية غير المرتبطة بوزارر

 .(62) للجية بشرط أن د تقل درجت  عن مدير
دار  بواساطة رئايس إللقضااء اقارارات ال اادرر مان محلماة األحلاال وال ذا ويقدل الطعن على ا       

 إلدار   الااذ  يقااول بالتيشااير علياا  واسااتيفاء الرساال القااانوني عناا  ويرفعاا  ماا  إضااباررمحلمااة القضاااء ا
 .(63) دتحادية العلياالدعوب إلى المحلمة ا

ال ادرر مان  واألوامر واألنممةالعال الطعن في دستورية القوانين  اددعاءولذلك يجوز ألعضاء        
فاي  أمال المحلمة ادتحادية العليا  حي  أعطت  ذه المحلمة الحاا للال ماواطن الطعانيات الرسمية الج

عتبار ويدستورية القوانين... وسو  نيتي إلى قارار المحلماة الخااص بياذا الشاين فاي  اذا الفارع دحقاا  
( لسانة 49اقاي رقال )قانون اددعااء العاال العر ميال اددعاء العال في الطعن في دستورية القوانين إحدب

      .(65)مشروع قانون اددعاء العال في إقليل لوردستان ـ العرا ألد على ذلك أيضا و  (64)(2017)
عن من قبل الجيات التي ليا حا الطعن دنتياء من عرل أ ل المواد التي تنمل إجراءات الطبعد ا         

 دبد أن نشير: 
بالنساابة للقااوانين والقارارات ال ااادرر ماان العلياا دتحاديااة ة ادعي عليا  فااي الطعاان أماال المحلمااـ الماا 1

ارات مجلااس قيااادر قااروالقااوانين ال ااادرر قباال قيااال البرلمااان بموجااا الدسااتور الحااالي البرلمااان ولااذلك 
تقال  رألواموا نممة والتعليماتلألأما بالنسبة  رئيس مجلس النواا إضافة إلى وميفت . الثورر المنحل  و
ألشاخاص ل دعاوب الطعان بعادل الدساتورية ضاد الجية التي أ درتيا. وبشلل عاال د تقااالدعوب على ا

))وأن مان شاروط  علاى أنا : فاي العدياد مان قراراتيااالعلياا دتحادياة وألد المحلمة اب فتيل الشخ ية  
المدعى علي  للي يلون خ ما في الدعوب أن يترتاا علاى إقاراره حلال بتقادير  ادور إقارار منا  وأن 

( مان قاانون المرافعاات 4يلون محلوما أو ملزما بشيء على تقادير ثباوت الادعوب عماال بحلال الماادر )
 .(66) المدنية المعدل((

                                                 
(59)

 إ.رىَظ سإّفضٔإٍِإٗرـّٞـ(إلإأٗعإ1رىَـتةإ)إ
(60)

 (.2005(إإىضْتإ)1سلٌإ)رىؼ رلٜإرىْظـًإرى رخيٜإىيَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـإٍِإ(إ3رىَـتةإ)إإ
(61)

 رىَظ سإّفضٔ.إٍِإ(إ4ٗ20ٍِرىَـتةإإ)إ
(62)

 رىَظ سإّفضٔ.إ(إإ5ٍِرىَـتةإ)إ
(63)

 .رىَظ سإّفضٔإٍِ(إ7رىَـتةإ)إ
(64)

 (.2017(إىضْتإ)49رعتػـعإرىؼـًإرىؼ رلٜإسلٌإ)إلإدـتٛإػش (إٍِإلـُّ٘إ5رىَـتةإ)إ
(65)

 (.2014(إٍِإٍش ٗعإلـُّ٘إرعتػـعإرىؼـًإ ٜإإقليٌٞإم٘ستصخـُإلإرىؼ ر إىضْتإ)5لإ ق ةإإ3رىَـتةإ)إ
إأدنـًإٗل رسرثإرىَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـإىيؼـٍِٞ(لإ2/12/2014(إ ٜإ)2014ٝت/إقػالً//رحذـت95رىق رس)إ(66)
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واألنممااة النافاذر ولاايس المنتيااي لااى دساتورية القااوانين دتحاديااة العليااا بالرقاباة عتخااتص المحلماة اـا  2
  .(67) لمياح
( في تاريخ 2019/اتحادية/38دتحادية العليا قرار ا في الدعوب المرقمة)عندما أ درت المحلمة اـ  3
( ماان النمااال الااداخلي ـااـ أود إلااى سادسااا   6المااادر ) ( نساافت لافااة الشااروط الااواردر فااي21/5/2019)

بالنسابة لمان يقادل الطعان  ففاي  الاخ بتاوافر الم الحة وتحقاا الضارر ... ياا والتاي تتعلااللمحلمة وألغت
طلباا إلاى  .ولاياله.الواحد ملياة(  الدعوب المذلور أعاله قدل شخص ب فت  الشخ ية يدعى )مازن عبد

لتي ا( و2005( لسنة )30) دتحادية العليا رقل( من قانون المحلمة ا3المحلمة وطعن بدستورية المادر )
المحلماة  قضات الخ األعلاى... ادياة العلياا مان قبال مجلاس القضااءدتحتتعلا بترشيح أعضاء المحلماة ا

ولاان الادف  دفا  مان رئايس مجلاس الناواا إضاافة لوميفتا   تدتحادية بعادل دساتورية تلاك الماادر وردا
( 3) د الماادرجاويتعلا في مدب توفر الم لحة لدب المدعي في إقامة  ذه الدعوب ومادب تضارره مان و

ذلور مخاال  دتحادياة العلياا باين الانص المادية العليا  وجااء فاي رد المحلماة ادتحامن قانون المحلمة ا
تعلا بشين من شؤون العدالة والعدالة  اجس لل مواطن ومان حقا  أن يتخاذ مان ألحلال الدستور وألن  ي

دتحادياة المحلماة ا باسالالمتحاد   ( ألاد3/7/2019وبتايريخ )الوسائل القانونياة ماا يرساخيا ويحميياا. 
المحلمة ادتحادية العليا تؤلد أنيا سمحت مناذ تشاليليا بقباول الادعوب  إن))على:  يا)إياس الساموك(العل

))أن المطالباة بعادل دساتورية  :من أ  طر  متضرر من التشري  شخ ا طبيعياا أو معنوياا(( وأضاا 
عبارا عان رأيا  لحاا ضامن  الدساتور لا  فاي الماادر حا يمارس  الماواطن م في  قانون أو أحد الن وص

 .(68) /أود( من   وبلل الوسائل القانونية((38)
فراغا تشريعيا في حالاة وفاار أو تارك أ  عضاو مان  ايخل المحلمة  ذا ألن ر يملن نقد قراوللن        

وفاا دساتور سانة  لل ي در قانون المحلماة ادتحادياة العلياا خناحد لووخا ة  أعضاء المحلمة لموقع 
والمحلماة ادتحادياة  ألعلاىمجلاس القضااء الل اراع باين  وأعتقد أن  ذا القرار  در نتيجاة  . (2005)

 .على أ  منيل يق  على قمة اليرل القضائي في الدولة العراقية العليا
 

إىَطيبإرىزـىذر
إ(2005رى٘ػغإرى صخ٘سٛإىيق٘رِّٞإرىؼ رلٞتإرىظـتسةإلبوإرى صخ٘سإرىؼ رلٜإىضْتإ)

إ
وأثاره علاى الدساتور والقاوانين فاي الدولاة  وللان الاذ   دنقاالاالفق  عن الثورر أو اعادر يتحد         
ير النمال القائل المبني علاى ينقالا إنما ح ل تدخل خارجي  لتغل في العرا  لل تلن د ثورر ود اح 

لديمقراطيااة والتعدديااة لميااور اتااوفر أجااواء لاال حاازا البعاا  بعااد سااقوط ح  والشاامولية والدلتاتوريااة  
لل الشمولي وتل ادتفاا  باين التياارات السياساية فاي العارا  وخا اة وتل إلغاء لافة مما ر الح  السياسية 

بعاد وفي الحقيقة و(. 2005) سنة الجانا الشيعي واللورد  وبتيثير الدول الخارجية على وض  دستور
والتي د تستقيل م  الوض  الجديد  طاب  السياسي الجائرر ذات المع  القوانين  تسقوط النمال القائل سقط

اللثير من القوانين التي تنمل حيار العراقيين في شتى المجادت الجزائية والمدنية من تجارية  وللن بقيت
 . الخ ...والبيئةواقت ادية وفي مجال الموا الت وادت ادت 

                                                                                                                                                        

 .52(إص2017رىَجي إرىضـبغإ)قط رسرثإجَؼٞتإرىقؼـعإرىؼ رلٜلإإ(إ2015ٍِلإإ2014)إ
(67)

 ّٜٗإىيَذنَتإرىَ٘لغإرعىنخ(إإإ18/11/2014(إ ٜإ)2014/إ/رحذـتٝت85)رىق رسإ(؛إ2012/رحذـتٝت/97رىق رسإ)إ

 (.20/10/2019لإحأسٝخإآخ إزٝـسةإ ٜإ)إ:www.iraqfsc.iq/ethadai.phphttps//لضٌإرألدنـًإٗرىق رسرث.إرعحذـتٝتإرىؼيٞـلإ
(68)

رىظفذتإرى ئٞضٞتإإرىَ٘لغإرعىنخ ّٜٗإىيَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـلإ(إػي3/7/2019ٚحظ ٝخإٍْش٘سإبخـسٝخإ)إ

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php(02/01/2019)ىيَ٘لغلإٝخإآخ إزٝـسةإلإحأسإ. 

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
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ية ليا لما ح ال فاي العارا  لان تاؤثر علاى األوضاع المشاب ب الفق  الدستور  بين الثورر  أوير       
األوامار و األنمماة ود علاى  الاخأو مدنياة أو إدارياة ...القوانين العادية سواء لانت  ذه القوانين جنائياة 

والتعليمات ال ادرر بموجا تلك القوانين  وتفساير ذلاك إن تلاك القاوانين د عالقاة لياا بالنماال السياساي 
 (69)تائج مبدأ ) خلود واستمرارية الدولة( على الرغل من تغير نمال الحلل فيياوبقائيا تعتبر لنتيجة من ن

توقا  علاى الفلسافة السياساية  ا لليا ووض  قانون جديد بادليا تءن بقاء  ذه القوانين أو تعديليا أو إلغاوأ
فااة ات التااي تح اال فااي لاوادقت ااادية وادجتماعيااة التااي بنااي علييااا النمااال الجديااد  ولااذلك التطااور

 . وخا ة في الوض  الرا ن المجادت وباستمرار
))تبقاى التشاريعات  :علاى أنا  ( منا 130( فاي الماادر )2005) نص الدستور العراقي لسانة ذا و       

 النافذر معمود بيا  ما لل تلغى أو تعدل  وفقا ألحلال  ذا الدستور((.
 

إرىَطيبإرى ربغ
ٜإظوإرى صخ٘سإرىؼ رلٜإ٘ستصخـُإلإرىؼ ر إ رى لـبتإػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞإ ٜإقليٌٞإم

إ(2005ىضْت)

إ
 ألول الوض  الدستور شرح في الفرع انرب من الضرور  أن نقسل  ذا المطلا إلى فرعين ن       

 :في إقليل لوردستان والقانوني إلقليل لوردستان ونشرح في الفرع الثاني الرقابة على دستورية القوانين
 

إألٗهررىف عإ
إلإرىؼ ر إٗرىقـّّٜ٘إإلليٌٞإم٘ستصخـُإخ٘سٛإرى٘ػغإرى ص

إ

 لواقا  سياساي مختلا  عان بقياة أنحااءرسامي بمنطقاة لوردساتان  اعترا أول في الحقيقة تعتبر        
والسالطة  ( باين الحرلاة التحررياة اللوردساتانية1970آذار لسانة )( 11)ح ل بموجا اتفاقياة العرا  

فاي  لمحتلاةلمسلوبة من قبل الدول ارد  من أجل نيل حقوق  اوالمرلزية في بغداد  بعد نضال الشعا الل
 المنطقة. 

جاناا السالطة المرلزياة فاي  ( مان1974( لسنة)33بالرغل من  دور قانون الحلل الذاتي رقل )       
د أن في  اعترا   ريح بالمنطقة التي تشلل غالبية سلانيا من اللورد وأعتبر  ذه المنطقة ليان بغداد إ
دنتفاضاة ( وقياال ا1991انتفاضاة آذار لسانة )لل الاذاتي مرلز اا مديناة أربيال. وبعاد لحتمت  بااقانوني ت

و در ألمر الواق   تل إنشاء ليان سياسي مستقل بحلل اردستانية والشعبية لتحرير جزء من المناطا الل
( فاااي 22) القااارار المااارقلحالياااا(  برلماااانـ العااارا  )الالمجلاااس التشاااريعي إلقلااايل لوردساااتان مااان 

إلقلايل ما  الحلوماة ل ايغة لتنمايل عالقاة االنماال الفادرالي من جانا واحد تبني الذ   (4/10/1992)
 المرلزية. 

 (2004لسانة ) دنتقالياةالعراقياة  للمرحلاة ا /أ( مان قاانون إدارر الدولاة53فاي الماادر ) وجااء ذا        
لرسامية لألراضاي التاي تادار مان قبال يعتار  بحلوماة إقلايل لوردساتان ب افتيا الحلوماة ا)): على أنا 

 إلقلايل( بالليان السياسي 2005((  وأقر الدستور العراقي لسنة )2003آذار  19الحلومة المذلورر في 
))يقار  اذا الدساتور  عناد نفااذه  إقلايل لوردساتان  على أن : ( من 117لوردستان  حي  جاء في المادر )

                                                 
لتاا  ادر باللغة  ) النمرية العامة للقانون الدستور  والنمال الدستور  في العرا   ش عمر عبدهللاامود. خ (69)

 .255ـ254ص 2009   أربيل من منشورات ملتبة التبايي  (اللوردية
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باالقوانين والقارارات ال اادرر فاي إقلايل الدساتور العراقاي لاذلك وأقار   ((وسلطات  القائمة  إقليما اتحاديا
( ما لل يلن مخالفا للدساتور العراقاي الحاالي وأنياا نافاذر المفعاول ماا لال ياتل 1992لوردستان منذ عال )

 .(70) تعديليا من قبل الجية المخت ة في إقليل لوردستان
  وليذا طلبت رئاساة مجلاس في إقليل لوردستاندتحادية وميرت إشلاليات حول تطبيا القوانين ا       

( ماان مجلااس 25/8/2011( فااي )9440الاوزراء إلقلاايل لوردسااتان ـ رئاسااة الااديوان بلتابيااا الماارقل )
البناد  إقلايل لوردساتان فاي حاين ناصدتحادية في ان رأي  حول مدب إنفاذ القوانين اشورب إقليل لوردست

المجلس التشريعي إلقليل لوردستان ـ العرا   منر ل اد( ا1992( لسنة )11)ثانيا( من القرار المرقل )
عمل بيحلال القوانين والقرارات واألنمماة والتعليماات ال اادرر أو التاي ))د ت على أن : حاليا( برلمان)ال

قلااايل لوردساااتان فاااي إلدارات الحلومياااة مااان إسااالطات الحلوماااة المرلزياااة بعاااد ساااحا ات ااادر عااان 
ماان قباال المجلااس الااوطني للورسااتان  إلقلاايلاار مشااروعية سااريانيا فااي د بعااد إقاار(  إ23/10/1991)

 العرا ((.
 (71)جواا مجلس شورب إقليل لوردستان لما ييتي: ولان       
إلدارات درر عاان الساالطة المرلزيااة قباال سااحا اـااـ القااوانين والقاارارات واألنممااة والتعليمااات ال ااا 1

ن مالل يلن قد تل إلغاء ا م إلقليلاي تعد نافذر في في (23/10/1991قليل لوردستان في )الحلومية من إ
 إلقليل أو  در ما يخالفيا من  ذه السلطة أو تضمنت مخالفة الدستور.قبل السلطة التشريعية في ا

والتعليمات ال ادرر عن السلطة المرلزية بين تايريخ ساحا اإلدارات  واألنممةـ القوانين والقرارات  2
إد  اإلقلايل( د تطبا فاي 9/4/2003( وتيريخ سقوط النمال السابا في )23/10/1991الحلومية في )

ماان برلمااان إقلاايل  ( ال ااادر1992( لساانة )11الماارقل ) للقاارار اسااتنادابعااد  اادور قااانون إلنفاذ ااا فياا  
 (.31/8/1992لوردستان في )

لا  تنميماا  ( ونممات موضاوعا لايس9/4/2003دتحادياة ال اادرر بعاد تايريخ )أماا عان القاوانين اـ  3
ذلاك تلمان  يةوآنما حاجة لقانون خاص بننفاذ ا  إلقليل  دوفي اتشريعيا في إقليل لوردستان تطبا تلقائيا 

لماان إلقلايل فاي البراقد سا مت في تشاري   اذه القاوانين مان خاالل ممثلاي  ل قليلالشعبية  إلرادرافي إن 
فاة للقاوانين ادتحادياة والملغياة لياا )للقاوانين فاي إ ادار القاوانين المخال إلقلايلادتحاد . م  حا سلطة ا

وص مسيلة د تدخل فاي ادخت ا اات بخ  ةللقوانين ادتحادي اإلقليلوعند تعارل قوانين   ادتحادية(
( 115المااااادتين ) ألحلااااالتطبيقااااا  اإلقلاااايللقااااوانين  ألرجحيااااةالااااون الح اااارية للساااالطات ادتحاديااااة ت

( ال اادر مان برلماان 1992( لسنة )11بيحلال القرار المرقل ) من الدستور  أما ما يتعلا (72)(121و)
لوردساتان   إقلايلإلدارات الحلومية مان الوردستان فقد  در في حين  بسبا قيال النمال السابا بسحا 

                                                 
(70)

 (.2005(إٍِإرى صخ٘سإرىؼ رلٜإىضْتإ)141رىَـتةإ)إ
(71)

 (.11/10/2011(إ ٜإ)36 رسإٍجيشإش٘سٙإقليٌٞإم٘ستصخـُإرىَ لٌإ)لإإ
(72)

ىٌإْٝضإػيٞٔإ ٜإرعخخظـطـثإرىذظ ٝتإإ:إ))موإٍـ(إػي2005ٚىضْتإ)إٜ(إٍِإرى صخ٘سإرىؼ رل115حْضإرىَـتةإ)إإ

َشخ متإبِٞإىيضيطـثإرعحذـتٝتلإٝنُ٘إٍِإطالدٞتإرأللـىٌٞإٗرىَذـ ظـثإغٞ إرىَْخظَتإ ٜإقليٌٞلإٗرىظالدٞـثإرألخ ٙإرى

رىذنٍ٘تإرعحذـتٝتإٗرأللـىٌٞمإحنُ٘إرألٗى٘ٝتإ ٖٞـإىقـُّ٘إرأللـىٌٞإٗرىَذـ ظـثإغٞ إرىَْخظَتإ ٜإقليٌٞلإ ٜإدـىتإرىخالفإ

إ.بَْٖٞـ((

))أٗعإ:إىضيطـثإرأللـىٌٞلإرىذقإ ٜإٍَـسصتإرىضيطـثإرىخش ٝؼٞتإٗرىخْفٞذٝتإٗرىقؼـئٞتلإإػيٚ:إ(إٍْٔإحْض121أٍـإرىَـتةإ)

إٕذرإرى صخ٘سلإبـصخزْـعإٍـإٗستإ ٞٔإٍِإرخخظـطـثإدظ ٝتإىيضيطـثإرعحذـتٝت.إإٗ قـإألدنـً

رـّٞـ:إٝذقإىضيطتإرإلليٌٞلإحؼ ٝوإحطبٞقإرىقـُّ٘إرعحذـتٛإ ٜإرإلليٌٞلإ ٜإدـىتإٗج٘تإحْـلغإأٗإحؼـسعإبِٞإرىقـُّ٘إ

 حذـتٝت((.رعحذـتٛإٗلـُّ٘إرإلليٌٞإبخظ٘صإٍضأىتإعإح خوإ ٜإرعخخظـطـثإرىذظ ٝتإىيضيطـثإرع
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والمرلز وحي  إن سقوط النمال الساابا فاي  اإلقليلبين  واإلداريةالعالقة القانونية  انقطاعمما تسبا في 
سبا في إزالة الماان  وإذا زال الماان  عااد الممنوع)البناد / ثانياا مان الماادر الرابعاة مان ( ت9/4/2003)

( وتعديالت ( لذا فنن القرار المذلور فقد الغرل من تشريع  فيما 1951( لسنة )40القانون المدني رقل)
 (.9/4/2003يتعلا بالقوانين ال ادرر بعد تيريخ )

( فقد الغارل 1992( لسنة )11لن دقيقا في رأي  بين القرار رقل )في رأينا  مجلس الشورب لل ي       
عتبر مان ي قانون د أ برفل  ل قليل( أعطى الحا 121و 115من تشريع   ألن الدستور في المادتين)

 إلقلاايلاولااذلك فيمااا يتعلااا بال ااالحيات المشااترلة بااين  ادخت ا ااات الح اارية للساالطات ادتحاديااة 
 ااذا يعطااي لبرلمااان ولقااانون اإلقلاايل فااي حالااة الخااال  بااين اإلقلاايل والمرلااز   األولويااةوالمرلااز تلااون 

أ مياة ولقرار الماذلور  ل استنادالوردستان  إقليلنفاذ قانون معين أو منع  في إل بولوردستان الحا في ق
 .للحاجة الواقعية والقانونية إلي القرار المذلور باقية نمرا 

 

إرىف عإرىزـّٜ
إلإرىؼ ر إٝتإرىق٘رِّٞإ ٜإقليٌٞإم٘ستصخـُرى لـبتإػيٚإتصخ٘س

إ
 (1991دنتفاضة الجما يرية وتحرير معمل المدن الرئيسية اللوردستانية في آذار سنة )قيال امنذ         

  ـ العارا  يل لوردساتانإقلا لان  نااك فايلال تدنتقالياة  إدارر الدولة العراقياة للمرحلاة ا إلى  دور قانون
د يملك دستورا  ولاان لياناا  سياسايا مساتقال عان لان ود يزال  ألن اإلقليل نين رقابة على دستورية القوا

لافة القوانين التي ت در من البرلمان سواء لانت القوانين العادية لانت لذلك العرا  بحلل األمر الواق   
 تعتبر في نفس المرتبة.وتنمل سلطات اإلقليل أو القوانين التي لانت ليا طاب  دستور  

  نمال  اذا القاانون (2004لسانة ) دنتقالياةولة العراقية للمرحلة اللن وبعد  دور قانون إدارر الد       
 فااي المااادر ماا  إقلاايل لوردسااتان أيضااا  حياا  جاااءتمساايلة الرقابااة علااى دسااتورية القااوانين وشاامل أحلا

لح ار  واأل ايل ص اخت ااد)) ا :دتحادياة العلياا لياا( باين المحلماة ا2ـ ا  ـاـ  ألربعين)الرابعة وا
أو إدارات  اإلقليمياةأو الحلوماات  ادتحاديةأو تعليمات  ادرر عن الحلومة  أو نماما   بين قانونا   الخ ...

 والبلديات د تتفا م   ذا القانون((. المحافمات 
( نجاد  ـ د ـا ا ( والماادر )الرابعاة واألربعاين قراءر المادتين )الرابعة والخمسينفي الحقيقة عند و       

تانص  ادودتحادياة العلياا فاي بغادة القوانين بالمحلمة ابين قانون إدارر الدولة ح ر الرقابة على دستوري
دتحادياة فاي إقلايل لوردساتان )) فيماا يتعلاا بتطبياا القاوانين ا :أنا  علاىا(ـ  الرابعة والخمسين)المادر 

وانين داخل منطقة لوردستان  وللن فيما يسمح للمجلس الوطني اللوردستاني بتعديل تنفيذ أ  من تلك الق
ـ د( مان  اذا  44( وفاي الماادر )25التي ليست مما  او من اوص عليا  فاي الماادر ) باألموريتعلا فقط 

(  وتاانص المااادر ) الرابعااة للحلومااة ادتحاديااة ح اارا( لح اار االقااانون التااي تقاا  ضاامن ادخت اااص 
 ((. الخلالزمة ...ليا باإلجراءات ا ادتحادية نماما  : )) تض  المحلمة العليا أن  على ـ د( واألربعين

 إقلايل( لال يساد البااا أماال قياال محلماة دساتورية خا اة فاي 2005أما  الدساتور العراقاي لسانة )       
دساتورية القاوانين  وتخاتص بالف ال فايإلقليل في اعليا المملن إقامة محلمة دستورية  لوردستان  ومن
دخت ا اات والتاي تقا  ضامن ا ساتانرر من الجيات الرسمية في إقلايل لوردال اد الخ  والقرارات ...

حيا  خاص بنقليل لوردستان   دور دستور  شك بعد و ذا بال دستان المشترلة إلقليل لوررية أولح ا
يا التي تنشي عان تطبياا : ))الف ل في القضاعلى أن  من الدستور (93 ت )الفقرر الثالثة( من المادر )ن

عان السالطة ادتحادياة ويلفال دتحادية والقرارات واألنممة والتعليمات  واإلجراءات ال اادرر القوانين ا
الدستور ترك الباا مفتوحاا أماال األقااليل بتشاليل محاالل خا اة ((   ذا النص يملن تفسيره بين  . الخ..
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لااك المااادر فااي ت تد لاناافااي إطااار دساااتير تلااك األقاااليل. وأ بيااا تمااارس الرقابااة علااى دسااتورية القااوانين
واألوامار الخا اة واألنمماة ضمن للمحلمة ادتحادياة العلياا الرقاباة علاى القاوانين الدستور تيتي بشلل ت

 باألقاليل باإلضافة إلى القوانين ادتحادية.
موضوع الرقابة على دستورية القوانين ويملان تلخايص ماا عالج مشروع دستور إقليل لوردستان        

 (73)جاء  في  في:
ن أعضاء المجلس  حيا  يتشليلة وتعي ت( نمم94/ثالثاأودـ ثانيا ـ  ـ بفقراتيا 93  92  91ـ المواد )1

تؤسس محلمة دستورية خا ة بنقليل لوردستان ـ العارا  وياتل تشاليل  االمواد المذلورر إلى أني تأشار
 ل القضااء ممان د تقالمان العااملين فاي مجاا اختياار لالمحلمة من سبعة أعضاء بماا فاييل الارئيس ياتل 

بالتشااور ما  مجلاس القضااء بترشايح  إلقلايلان سنة. يقول رئايس ممارستيل في مجال القضاء عن عشري
ويتل تعينيل من قبل  بمرسول بعد الم ادقة على المرشحين مان قبال برلماان عضاء المحلمة الدستورية ا

 من بين أعضائ .رئيس المحلمة  انتخاالوردستان بغالبية ثلثي عدد أعضاءه ويتل 
وياتل المحلمة الدستورية ومن بينيا الرقابة على دستورية القاوانين  اخت ا ات( 95ـ نممت المادر ) 2

عشاارر ماان أعضاااء البرلمااان. ولااذلك علااى طلااا رئاايس إقلاايل لوردسااتان  أو مجلااس الااوزراء  أو  بناااء  
علاى  رارات والتعليماات بنااء  والقا واألنمماةالحا في البات فاي مشاروعية المراسايل  للمحلمة الدستورية

محلماة أياة طلا لل شخص ذ  م لحة مباشرر. ولذلك البات فاي الادف  المقادل فاي دعاوب مقاماة أماال 
قانون أو مشروعية قرار أو نماال أو تعليماات  وعلاى المحلماة الماذلورر تيجيال الادعوب بعدل دستورية 

 لحين البت في نتيجة الدف  من قبل المحلمة الدستورية.
القرار  إ دارأحلال المحلمة الدستورية نيائية وملزمة للجمي  وعند ( بين 97ون ت المادر ) ذا        

ماا يلازل  اتخااذ اإلقلايلئاذ عليياا إشاعار الجياات المخت اة فاي دمخاال  للدساتور عن الاخ ..أو.بين قاانون 
دد تحا أنا : ىور علاالدساتمشاروع ( من 96المادر )في  توجاء المخالفة الدستورية أو ت حيحيا  إلزالة

 . الدعوب والطلبات والطعون بقانون فييا وليفية قبول لوسير العمشروط العضوية في المحلمة 
دتحادياة العلياا فاي ن  مان تقاديل الطعاون إلاى المحلماة اأما في المرحلة الرا نة فليس  ناك أ  ماا       

ة واألواماار التااي ت اادر ماان الجيااات العاارا  للطعاان فااي دسااتورية القااوانين النافااذر والقاارارات واألنمماا
دتحاديااة العليااا ساومة فااي النمااال الااداخلي للمحلمااة اإلجااراءات المروفااا افااي إقلاايل لوردسااتان الرسامية 

 السياساي لا  تايثيره فاي  اذا المجاالوالقوانين المنممة لذلك. وللن فاي الواقا  العملاي نارب باين الوضا  
في القضايا الخا ة بنقليل لوردستان عاادر للوردستاني فاألحزاا الحالمة وخا ة الحزا الديمقراطي ا

إقلاايل دتحاديااة وإنمااا يلجااي إلااى الجيااات الداخليااة وباااألخص إلااى مجلااس شااورب لجااي إلااى المحلمااة اد ي
الطلااا ماان مجلااس علااى ساابيل المثااال و سسااات الرساامية فااي اإلقلاايلو ااذا عاان طريااا المؤ  لوردسااتان

دتحادياة فاي ان رأي  حول مادب إنفااذ القاوانين البي  س الوزراءالشورب في إقليل لوردستان من قبل مجل
ر مجلااس شااورب إقلاايل ااألول ماان  ااذا المبحاا . ولااذلك قاار فااي الفاارع لياا إلمااا أشاارنا إقلاايل لوردسااتان 
 فاي اإلقلايل على طلا جيات رسمية اإلقليل بناء   ل تمديد ودية رئيس( حو17/8/2015) لوردستان في

 بين مؤيد ومعارل ل  في الساحة اللوردستانية.حول قانونية  ذا القرار  د  أثار جدالقرار و ذا 
 ألخارب والتاي  اي معممياا لانات فاي الحلوماة وفاي نفاس الوقات يملانأما من جانا األحازاا ا       

طلااا الف اال فااي دسااتورية لعليااا فااي العاارا  لدتحاديااة اعااادر تلجااي إلااى المحلمااة ا تسااميتيا بالمعارضااة
يار يألحزاا حرلاة التغومن  ذه ا  ات ت در من الجيات الرسمية في إقليل لوردستانقرارات أو إجراء

( 2009( لسانة )7حي  طلا زعيل الحرلة آنذاك من المحلمة الدستورية في دساتورية القارار المارقل )

                                                 
 (.95لإإ91) ٜإرىَ٘رتإإٍش ٗعإتصخ٘سإقليٌٞإم٘ستصخـُإلإرىؼ ر لإ(73)
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ياة ادتحادالمحلمة  تمن قبل برلمان لوردستان  بعد أن ألد لدورر ادنتخابية الثانية ال ادرحول تمديد ا
ولاذلك  .(74) واعتبرت القرار موافا للدساتور العليا على  الحيتيا في نمر الطلا أ درت قرار ا في 

 دتحادية طلبوافي إقليل لوردستان إلى المحلمة ا فراد ب فتيل الشخ ية من أأخرب قدمت  ناك طعون 
 .(75) وردستانجيات الرسمية في إقليل لدتحادية الف ل في قرارات  ادرر من المن المحلمة ا

ألحاوال الشخ اية فاي بعال مة تميياز إقلايل لوردساتان ـاـ قسال االجدير بالذلر مارست محلومن        
العليا دون أن تالحم بينيا تختص بتمييز القرارات الموافقاة للقاانون  دتحاديةاالقضايا  الحية المحلمة 

علاى سابيل المثاال القارار المارقل  نيخاذ  نينوليس مان اخت ا ايا النمار فاي دساتورية القاوا امن عدمي
د يجاوز "علاى أنا :    حيا  جااء فاي قارار المحلماة(76)(17/8/2011( فاي )2011/شخ ية /437)

إذ لال يقبال باذلك أ  مان دون رضا الزوج و ذا ما أستقر علي  قضاء  ذه المحلمة  لخلعياإيقاع الطال  
علااى المخالعااة لمخالفتاا  أحلااال الشااريعة أو  فقياااء الشااريعة اإلسااالمية والقااانون ود يملاان إجبااار الاازوج

فاي الحقيقاة التعاديل . الاخ"مان الدساتور واضاحة بياذا ال ادد ...( 2ن وص الدستور العراقي والماادر )
 قاانون المارقل( مان ال21العراقاي المعادل بالماادر)ألحوال الشخ ية ( من قانون ا46الوارد على المادر )

( مان 3  1: يوقا  العمال باالفقرتين )علاى أنا  والاذ  يانص  في إقلايل لوردساتان (2008) ( لسنة15)
))الخل  إزالة قيد الزواج بلفم الخل  أو ما في  :المادر السادسة واألربعين من القانون ويحل محليا ما يلى

معناه مقابل عول د يزيد عما قبضت  مان الميار المسامى ود يشاترط رضاا الازوج فاي الخلا  إذا تباين 
  إيقاع ي  الحيةأعطى للقاض ذا التعديل  لتحليل إن الزوجة د تطيا العيش مع ((.للقاضي عن طريا ا

 اادر أأن الزوجااة د تطياا العاايش معا   وإذا   الاازوج إذا تباين لا يرضاىحتااى ولاو لاال  الخلعايالطاال  
ز غيار ياقاانون  ونقال القارار مان قبال محلماة التميالقاضي قرارا من  ذا القبيل يلون القارار موافاا لل

فاي دساتورية  الطعانودتحادية العلياا تقديل طلا إلى المحلمة افي الوقت الحالي تستطي   يا  وللنونيقان
  ذا التعديل.

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إرىَبذذإرىزـىذ
إ(إبِٞإرىْظ ٝتإٗرىخطبٞق2005)صْتإرى لـبتإػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞإ ٜإظوإتصخ٘سإ

إ

                                                 
لضٌإرألدنـًإٗرىق رسرث.إإخ ّٜٗإىيَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـلرىَ٘لغإرعىنٍْش٘سإػيٚإ(إ2009/إرحذـتٝت/39)ٌإرىق رسإسلإ(74)

https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php(.20/10/2019)ىيَ٘لغإ ٜإإلإحأسٝخإآخ إزٝـسةإ 
 ّفضٔ.رىَ٘لغإ(لإٍْش٘سرُإػيٚإ2011/رحذـتٝت/32(إٗرىق رسإسلٌإ)2010/إرحذـتٝت/إ1ػيٚإصبٞوإرىَزـهإرىق رسإسلٌإ)إ(75)
(76)

 ل رسإغٞ إٍْش٘س.إإ
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خ ص المطلاا األول لل اراعات السياساية لبح   ذا الموضوع نقسل  ذا المبح  إلى مطلبين ن       
الرقاباة  فاياليات فاي ن اوص الدساتور وأثر اا وتيثير ا على الرقاباة  ونخ اص المطلاا الثااني إلشال

 على دستورية القوانين.

إألٗهرىَطيبإر
إرى لـبتإػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞإٗرىظ رػـثإرىضٞـصٞت

إ
ت و أديان متعددر  ولذلك تنقسل أتباع نفس الديانة ضمن حدود الدولة العراقية الحالية توجد قوميا        

 والشيعة. ةالسن اتين و ميوباألخص الدين اإلسالمي و ل األلثرية إلى طائفتين رئيس
بريطانيا بتجمي   ذه القومياات واألدياان والماذا ا فاي الدولاة  تعقا الحرا العالمية الثانية قام        

العربياة مان السانة  ألقلياةل حساين( فاي العارا  ساقط معا  حلال ادا)    وبعد سقوط حللالعراقية الحالية
السنة العملية السياساية  وللان اللاورد  يرت حالة جديدر و ي  يمنة ونفوذ األلثرية الشيعية وقاطعتوم

نمرا لخبرتيا السياسية المترالمة  ولاذلك وحادتيا فاي تلاك الفتارر أساتطاع وبالتعااون ما  شايعة العارا  
حالي  وأستطاع اللورد إدراج معمال حقوقا  فاي الدساتور ولايس  اذا فقاط لاان اللاورد وض  الدستور ال

السبا الرئيسي في إعطاء الدستور ال يغة المدنية وتثبيت الفدرالية ومماا ر الحداثاة فاي الدساتور  ألن 
ر. بيات اليوياة اإلساالمية فاي الدساتوتثشايعية ترياد  الطر  الرئيسي اخخار لاان معممياا أحازاا دينياة

ساتور فاي بيئاة تنشاط فيياا أحازاا دينياة لاان  ادفيا التيلياد علاى اليوياة الدينياة وخال ة القاول ولاد الد
القومية  وتياارات ليبرالياة وعلمانياة وإن لانات ضاعيفة وللان بادعل  اوأحزاا قومية  دفيا تثبيت حقوقي

الرقاباة  فايية أثارت تور  بال شاك  اذه الوضاعاللورد والجيات الغربية والعولمة وجدت ملانيا في الدس
( ولحاد 2005مناذ سانة )عجز المشاارلين فاي العملياة السياساية  دستورية القوانين  وخا ة عندما على
 العراقاي الحاالي ثانيا( مان الدساتورـ 92)  ينمل المحلمة الدستورية العليا طبقا للمادرتشري  قانون اخن 

إلساالمي مان عادد مان القضاار وخباراء الفقا  ا ا دتحادية العلياا)) تتلون المحلمة : على أن  والتي تنص
وفقياء القانون  يحدد عدد ل وتنمل طريقة اختيار ل  وعمل المحلمة بقانون يسان بيغلبياة ثلثاي أعضااء 

 .مجلس النواا((
 مان قبال فاي  اذا البحا  إليا أشارنا  ولمادتحادية العليا وع قانون المحلمة اوعند النمر إلى مشر       

لاااس للوضاا  السياسااي فااي العاارا   وللاان  ناااك مخاااو  جديااة علااى مسااتقبل العاارا  نجااد بيناا  انع
بساابا بعاال ن ااوص  وحقااو  وحريااات األفااراد طبقااا للمباااد  الع ااريةالااديمقراطي بمعناااه الواساا  

 اذه المخااو  مان  شخ ايات  ت  و ادرواد فاي مشاروع قاانون المحلماة ادتحادياة العليااالدستور وما
اعتارال المتخ  اين علاى  " :ة العراقية  يقاول الخبيار القاانوني ر شاري قانونية معروفة في الساح

 و وض  الخبراء والفقياء على ألمثل ي المحلمة ما زال مستمرا  والحل اوجود غير القضار ليعضاء ف
درجة واحدر بو فيل مستشارين للي يتل حفم حقاو  جميا  العاراقيين ومان مختلا  الملوناات علاى أن 

س النواا  ذه خطوات مجل" :وأضا  "ى من ة المحلمة وإ دار األحلال للقضار فقطيترك الجلوس عل
لل إسالمي وتحول الييئة القضائية إلى مجلس ديني يسيطر علي  التابعون لدواوين تؤسس رسميا لنمال ح

رضاين للرقاباة اوقد أسفرت الجيود التي بذلت مان المع " :ويقول ناجي ملي .(77) "اإلسالميةواألحزاا 
القضااائية فااي ن ااوص الدسااتور الجديااد إضااافة خبااراء فااي الفقاا  اإلسااالمي وفقياااء القااانون ليعضاااء 

                                                 
(77)

رىظفذتإإخ ّٜٗإىيَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـلرىَ٘لغإرعىنإػيٚإ(3/7/2019)ت.إدمحمإش ٝفلإحظ ٝخإٍْش٘سإ ٜإحأسٝخإإ

 (.20/10/2019ىيَ٘لغإ ٜإ)إحأسٝخإآخ إزٝـسةإإhttps://www.iraqfsc.iq/ethadai.phpرى ئٞضٞت.إ
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حلمااة بينيااا  يئااة قضااائية مشااارلين للييئااة القضااائية ولعماار  فاانن  ااذا خلاال بااين يتنااافى ماا  و اا  الم

 .(78) "مستقلة
ويااذلر جملااة ماان   سياساايةأدار  نياااالمحلمااة ادتحاديااة العليااا بي وينتقااد الاادلتور يحيااى اللبيسااي       
لذلك وجدنا المحلمة ادتحادية تخرج بقرارات متناقضة خاضاعة  ": قرارات المتناقضة للمحلمة ويقولال

 .(79) "لعالقات القور، وإنفاذا إلرادر الفاعل السياسي األقوب
لة مساي فايلعالل تؤثر ال اراعات السياساية في الحقيقة ليس في العرا  وحده بل في معمل دول او       

لل تؤخذ بالرقابة القضائية في  ذا البح   إلي ولما أشرنا   ففي فرنسا مثال الرقابة على دستورية القوانين
الملاك قبال الثاورر. ولاان فاي  ب االحياتتعلاا ووقوفا  أماال أياة إ االحات تنمرا لدور القضاء السلبي 

ا الجميور  لتثبيت وجية نماره مان الوديات المتحدر األمريلية يسعى لل من الحزا ادتحاد  والحز
  .(80)ن قضار يؤيدون التوجيات الخا ة بيليخالل تعي

إ

إرىَطيبإرىزـّٜ
إػيٚإرى لـبتإـقشنـىٞـثإ ٜإّظ٘صإرى صخ٘سإٗأر ٕ

إ
طااابا ماا  ل الاانص القااانوني فيمااا إذا لااان يتيالرقابااة علااى دسااتورية القااوانين تااتل عاان طريااا تقياا       

ستور دواضحا أو يحمل ال تن وص الدستور ليس ت  وللن ماذا إذا لانن وص الدستور أو مخال  ليا
عندئذ ل الح الطر  األقوب  أو تقا   ذه الن وص فسر ات  ن و ا متعارضة ومتناقضة   ل تفي طي

 الجية المخت ة بالرقابة في تناقضات وحيرر من أمر ا. 
بتايويالت  تيويليااة ومنياا يملان في الحقيقة توجد فاي الدساتور العراقاي ن اوص منياا متعارضاو       

حمل معنى واسعا ومن المملن أن تفسر تفسيرات مختلفة  و ناا ت بن وص عمومية تومنيا جاء مختلفة
 نذلر بعل  ذه الن وص:

 ـ أود(:  2ــ المادر)
 .إلساللاأ ـ د يجوز سن قانون يتعارل م  ثوابت أحلال 

  اطية.ا ـ د يجوز سن قانون يتعارل م  مباد  الديمقر
 .األساسية الواردر في  ذا الدستور لحقو  والحرياتا ج ـ د يجوز سن قانون يتعارل م 

 (: 17المادر )
 خخرين واخداا العامة.الشخ ية  بما د يتنافى م  حقو  ا خ و يةللل فرد الحا في ال ـ أود
 

 (: 29المادر)
 والمجتم . ألسرر والمدرسةتمن  لل أشلال العن  والتعس  في ارابعا ـ 
 (:37المادر )
 تلفل الدولة حماية الفرد من اإللراه الفلر  والسياسي والديني.ثانيا ـ 
 ( تلفل الدولة، بما د يخل بالنمال العال واخداا:38المادر )

                                                 
(78)

إ(.2/8/2010رىَ٘لغإّفضٔإ ٜإحأسٝخإ)إإٍنٜإّـجٜلإٍقـهإٍْش٘سإػيٚإ
 إإٍقـهإٍخـحإػيٚإرىَ٘لغإرعىنخ ّٜٗإرٟحٜ:إرىَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـإب٘طفٖـإٍج تإأترةإصٞـصٞت!لإت.إٝذٞٚإرىنبٞضٜإ(79)

https://ar-ar.facebook.com/DrYahyaAlkubisi(.17/8/2019حأسٝخإآخ إزٝـسةإىيَ٘لغإ)إلإإإ 
(80)

 .133ت.إصؼ إػظف٘سلرىَظ سإرىضـبقلإصإ
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 حرية التعبير عن الرأ  بلل الوسائل. ـأود
 (:42المادر )

 للل فرد حرية الفلر والضمير والعقيدر. 
( ل عااالن العااالمي 18جاااء فااي المااادر )حياا   و؟ر الدوليااة فااي حريااة العقياادريياعااى المعاااو اال ير       
 : على أن  (1948لعال) اإلنسانو  قلح
 ي تغيير دين  أو معتقادهف حا في حرية الفلر والوجدان والدين، ويشمل  ذا الحا حريت الللل شخص ))

وأمال  سة والتعليل، بمفرده أو م  جماعةر والمماروإقامة الشعائ ي إميار دين  أو معتقده بالتعبدف وحريت 
 المأل أو على حدر((.

ة قضاية لماا فاي أياأو الشريعة اإلسالمية أن ي در ح أعتقد يعجز أ  قانوني أو خبير في القانون        
ألرجااح إن طبااا الشااريعة اإلسااالمية وفااا الاارأ  الااراجح والسااائد لاادب فااي ضااوء  ااذه المااواد  وعلااى ا

(( فاي إلسااللاتعارل م  ثوابت أحلاال سو  د يبقى في مل النص )) د يجوز سن قانون يالمسلمين  
   أ  مجال للحدي  عن اللثير من الن وص األخرب المذلورر  نا.الدولة العراقية 

ــ ماذا لو أ در شخص لتابا يؤيد نمرية التطور؟ أو أ در لتابا عن خلا اللون خالفا للنمرية الدينية؟ 
 بقرار الموافقة على نشر اللتاا من الجيات الرسمية. وتل الطعن

 ؟أن  يريد ف ل الدين عن الدولة حزا سياسي ونص  راحة في برنامج  ـ ماذا لو تيسس
أو لال يختاار أ  ديان وأقتنا  بالنمرياة المادياة  آخارــ ماذا لو ترك شخص عقيدت  وأختار عقيادر أو ديان 

 ؟لخلا اللون
ون العقوبات العراقي الحالي بالنسبة للعقوبات التي تحد  عنيا القرآن ن وص قانبعل  ريم  ـ ما  و
 ؟الخ..  ب راحة  لجرائل السرقة والزنا.واألحادي
  دول ساتطونياة والتاي تعتبار ضارورر بحيا  لال تالقوانين التاي تانمل مسايلة الفائادر القانير م  ـ ما  و

وليا   ؟ياا باالرغل مان تحريمياا بانص قرآنايعندستغناء يران من اتحلميا اتجا ات إسالمية لترليا وإ
 ؟( من الدستور25دقت اد العراقي وفا أسس اقت ادية حديثة لما ن ت علييا المادر)ح ايملن إ ال

 ا  لفاوءحتاى ولاو لاان الازوج  لقضااء تازويج أبنتا  ذات تسا  سانواتـ ماذا لو جااء شاخص وطلاا مان ا
في قانون األحوال الشخ ية ألن  حدد سن عقد ومناسبا من جمي  الوجوه ورفضت المحلمة طلب  وطعن 

  ؟الزواج بالشلل الذ  جاء في 
وماذا لو قدل شخص عمره عشر سنوات شلوب إلى المحلمة بين   ؟م ير قوانين العن  األسر ـ ما  و

األسار  بينا  مخاال  للشاريعة ألا في دستورية قانون العنا  وطعن ا لعدل أداءه ال الر؟  والده ضرب 
سان قاانون يتعاارل ما  ))د يجاوز  العليا التوافا بين النص دتحاديةاولي  يملن للمحلمة . إلسالميةا

ألسارر والمدرساة فاي ا (( والانص الدساتور  )) تمنا  لال أشالال العنا  والتعسا إلسااللاثوابت أحلال 
 والمجتم ((؟

 جمياور الفقيااء و عنادإلساالمي في حاين الارأ  الاراجح فاي الفقا  ا؟ ةحا للمرأر أن تلون قاضي ل تـ  
وللن من جية أخرب يرب اإلماال الطبار  واإلماال ابان  .(81)ذلك وند يجيزالماللية والشافعية والحنابلة 

                                                 
(81)

ت.إّ٘زرتإط ٝقإٗإبش ٙإٝ٘صفإّٝ٘شلإدقإرىَ أةإرىَضيَتإ ٜإرىضيطتإرىقؼـئٞتلإٍجيتإ)ح رزٗٗإلإرىَٞزرُ(لإرىؼ تإإإ

؛إدنٌإح٘ىٜإرىَ أةإرىقؼـعإٗرى٘زرسةلإقصالًإٗٝبلإٍ مزإرىفخ٘ٙلإ خ٘ٙإٍْش٘سإ248(إلإص2009لإإ2008(لإ)37لإ36)

-ح٘ىٜ-/دنhttps://www.islamweb.net/ar/fatwa/59957ٌ(إػيٚإرىَ٘لغإرعىنخ ّٜٗإرٟحٜ:إ15/3/2005 ٜ)

 (.28/7/2019لإحأسٝخإآخ إزٝـسةإىيَ٘لغإ ٜإ)ٗرى٘زرسة-رىقؼـع-رىَ أة

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/59957/حكم-تولي-المرأة-القضاء-والوزارة
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/59957/حكم-تولي-المرأة-القضاء-والوزارة
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حااازل و نااااك رواياااة عااان مالاااك، إلاااى أن الاااذلورر ليسااات شااارطا لتاااولى القضااااء واليااا  ذ اااا أغلاااا 
 .(82)المعا رين

 حدر العرا  مثل:ن وص أخرب في الدستور تتعلا بم ير وولذلك  ناك        
دلتزال بيذا الدستور يحفم للعارا  اتحااده الحار شاعبا اأن )): في الفقرر األخيرر من ديباجة الدستور جاء

 .وأرضا وسيادر((
دتحادية على وحدر العرا  وسالمت  واساتقالل  وسايادت  تحافم السلطات ا )) :(109) رفي الماد توجاء

 .الداخلي((ونمام  
 و ذا الدستور ضامن لوحدر العرا ((. الخ )) ... :(1وجاء في المادر )

 ؟(140و ال نفاذت الماادر ) ؟رت الدولاة العراقياة بيحلاال الدساتولتزمالو رجعنا إلى الديباجة  ال ا       
ولاان مان المؤمال أن يحقاا  اذا المجلاس  ؟ ( من الدستور65دتحاد وفا المادر)تل تشليل مجلس او ل 

( 119ألقاليل وفا الماادر )ل سمحت الحلومة العراقية بتلوين العراقي. و التوازن بين ملونات الشعا ا
 الدستور؟  والب رر ذلك وفا الشروط التي حدد ا ل مطالبة محافمات مثل ديالىمن الدستور رغ

موافااا للفقاارر المااذلورر ماان ( 25/9/2017فااي )بعااد لاال  ااذا ألاال يلاان اسااتفتاء إقلاايل لوردسااتان        
ضد إقليل لوردستان في ياول  العراقي الجيش  استخدالو ل بقي لالتحاد الحر معنى بعد ديباجة الدستور؟ 

أود ـ أ( يمناا   /9رغل ماان أن الدسااتور فااي المااادر )علااى الاا ومااا بعااده( 2017فااي عااال )( ألتااوبر 16)
ة. تتادخل فاي الشاؤون السياساي العراقاي وأنياا يجاا أن داستخدال القوات المسلحة العراقية لقم  الشاعا 

 ؟ـاـ أود( مان الدساتور 38و ل ادساتفتاء د يعتبار تعبيارا عان حرياة الارأ  التاي ن ات عليياا الماادر )
 ))حرية التعبير عن الرأ  بلل الوسائل((.: والتي تقول

دستفتاء الجار  ( قرار ا بعدل دستورية ا20/11/2017دتحادية العليا في )وأ درت المحلمة ا       
دتحادية العليا تستطي  أن المحلمة ا تو ل لان .ء لافة النتائج التي تترتا علي غا( وإل25/9/2017في)
  ؟في  ذه المسيلة الحساسة  در قرارا ل الح األقلية اللردية ضد األلثرية العربية في العرا ت

ت لال لانالماادر فيماا إذا ( من الدستور  بشين نفاذ تلك ا140ولذلك لان  ناك جدل بالنسبة للمادر )       
يانص علاى  ألن البناد )ثانياا( مان تلاك الماادر للنفااذ  زال باقية لمادر دستورية قابلاةتعد قابلة للنفاذ أل د ت
 إلح اء)التطبي   ا دنتقالية لاملةحلة ا( من قانون إدارر الدولة العراقية للمر58) تنفيذ ما جاء في المادر

الحااد   ا  لتحديد إرادر مواطنيياا( فاي مادر أق اا اوتنتيي باستفتاء في لرلوك والمناطا المتنازع عليي
دتحادياة العلياا  اذا الجادل بتايريخ حسمت المحلماة األول سنة ألفين وسبعةو والثالثون من شير لانون ا

( ماان 140رأييااا فااي تفسااير المااادر ) علااى طلااا ماان مجلااس النااواا  وأعطاات ء  ( وبنااا30/7/2019)
(83)لحين تنفيذ مستلزماتيا وتحقيا اليد  من تشريعياالدستور وقضت ببقاء سريان تلك المادر 

. 
إرىخـحَت

إ

موضوع الرقابة على دستورية القوانين في مل الدساتور بعد البح  والدراسة حول معمل جوانا        
إإ:اختيةوالمقترحات ادستنتاجات  إلى ( تو لنا2005العراقي لسنة )

 إإإإ
إرعصخْخـجـثإإ:إأٗعًإ

                                                 
(82)

 .250ت.إّ٘زرتإط ٝقإٗإبش ٙإٝ٘صفإّٝ٘شلإدقإرىَ أةإرىَضيَتإ ٜإرىضيطتإرىقؼـئٞتلإرىَظ سإرىضـبقلإصإ
(83)

ىنخ ّٜٗإرىَ٘لغإرعٍْق٘هإػِإحظ ٝخإىيَخذ دإرى صَٜإبإصٌإرىَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـإ)إقٝـسإرىضـٍ٘ك(لإٍْش٘سإػيٚإإ

حأسٝخإإإhttps://www.iraqfsc.iq/ethadai.php(.إ30/7/2019ىيَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـلإرىظفذتإرى ئٞضٞتإ ٜإحأسٝخإ)

 (.إ20/10/2019آخ إزٝـسةإىيَ٘لغإ ٜإ)
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تورية القاوانين فاي العارا  حديثاة العياد مان الناحياة العملياة علاى الارغل مان وجاود ـ الرقابة على دس 1
( ودسااتور ساانة 1925فااي بعاال الدساااتير العراقيااة لدسااتور ساانة )موضااوع الرقابااة  تنمماان ااوص 

علاى المرالاز واألوضااع  لاون ماؤثرا  ت لل تماارس الرقاباة مان الناحياة الفعلياة بحيا   إد أنيا (1968)
دساتور و ادور ( 3004لسانة )دنتقالياة الدولاة العراقياة للمرحلاة ا إدارر قانونمنذ  دور  القانونية إد

 (.2005سنة )
ـ المحلمة ادتحادية العليا العراقي الحالي د تمارس الرقابة على دستورية القوانين من تلقاء نفسيا بل  2
لفال القاانون للال مان مجلاس بد من جيات أخارب تطلاا منياا ذلاك  وطبقاا للدساتور العراقاي الحاالي يد

 المحلمة.  لدب الوزراء وذو  الشين من األفراد وغير ل  حا الطعن المباشر 
ورية القااوانين ـااـ رقابااة اإللغاااء ( بالرقابااة القضااائية علااى دساات2005لساانة ) ـاا أخااذ الدسااتور العراقااي 3
 القوانين. الحقة على  دور القوانين عن طريا الدعوب المباشرر والدف  بعدل دستورية ال
من  دور الدستور العراقي الحالي إد أنا  لال ياتل تشاليل المحلماة ادتحادياة العلياا وفاا على الرغل ـ 4

ن و ا   حياا  تال تشااليل المحلماة ادتحاديااة العلياا الحااالي وفاا قااانون إدارر الدولاة العراقيااة للمرحلااة 
 (. 2005( لسنة )30) ( و قانون المحلمة ادتحادية العليا رقل2004ادنتقالية لعال )

بتشاليل جياات مخت اة بالرقاباة علاى دساتورية  األقااليلالبااا أماال الحاالي ـ لل يسد الدستور العراقاي 5
 القوانين تختص بيا في المسائل الداخلة في اخت ا اتيا وفا الدستور.

ليل المحلمااة ( مناا  إلااى تشاا92ـاا عناادما أشااار الدسااتور العراقااي الحااالي فااي الفقاارر الثانيااة ماان المااادر )6
إلاى مجلاس الناواا  طريقاة اختياار ل وإنماا تارك ذلاكود  ين عدد أعضاء المحلمةلل يب ادتحادية العليا 
اإلساالميةو  ال  او  ولذلك لل يبين دور خبراء الشاريعة ثلثي أعضائ . سن بقانون بيغلبيةالعراقي للي ي  

 مقرر؟ دور استشار  أو
( في تاريخ 2019/اتحادية/38) ليا قرار ا في الدعوب المرقمةعندما أ درت المحلمة ادتحادية العـ 7
خلاا فراغاا تشاريعيا فاي حالاة تراعي متطلبات المرحلة الرا نة ألن  ذا القرار قاد يلل  (21/5/2019)

) اشارنا إلاى  اذا القارار بالتف ايل فاي سايا  بحثناا  ترك أ  عضو لموقع  في المحلماة أل  سابا لاان
  ذا(. 

 
إـثرىَقخ دإرـّٞـً:

العليا وفا الدستور الحاالي  لاذا  ادتحاديةتشليل المحلمة ولحد اخن ( 2005منذ سنة )بما أن  لل يتل ـ 1
تانمل مسايلة  التايتعاديل الماواد ب رفاي الدساتوالنمار  إلعادرأن تقول اللجنة المشللة  الضرور نرب من 

 ضااء المحلمااة وليفياة ترشاايحيلعادد أعياتل تحديااد  بشالل ملن بحيا  ت ااالرقاباة علاى دسااتورية القاوانين  
  .والمسائل األساسية األخرب

اإلسااراع فااي تشااليل المحلمااة ادتحاديااة العليااا وفااا الدسااتور العراقااي الحاااليو ألن  ناااك إشاالاليات  ـاا2
قانونية قد تواج  المحلمة الحالية وربما تؤد  إلى شلل تال للمحلمة و ذا تترتا علي  نتائج خطيرر على 

 والدستور  في العرا . الواق  السياسي 
ـ  نؤيد رأب اللثير من رجال القانون أن تلون المحلمة ادتحادية العلياا محلماة قضاائية بمعناى الللماة 3

اختالفاات د دخال البلاد فاي إاستشااريا وخبراء الفق  اإلساالمي  دور وجعلويغلا علييا الطاب  القضائي 
غال ببناء الدولة والمؤسساات وتقاديل الخادمات فاي غير محمودر العواقا بدد من ادنشفقيية و راعات 

 مذا ا واتجا ات سياسية متنوعة. أديان وشتى المجادت  وخا ة الترليبة العراقية تتلون من 
 والتاي تطالاا با  بعال المحافمااتتشاليل األقااليل  علاىالعراقية لرف  القياود  ـ الضغط على الحلومة4
المحلياة الداخلاة فاي  بااألمورتخاتص   تورية خا اة باألقااليلن ذلك يييئ األرضاية إلنشااء محاالل دساأل
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علااى المحلمااة ادتحاديااة العليااا وعندئااذ تتفاار   الملقااار األعباااءماان ر اللثياا   و ااذا يقلاالاخت ا اااتيا
 . ادتحاد للمنازعات ذات الطاب  

القاوانين دساتورية  الرقاباة علاىل لوردساتان وإنشااء محلماة تخاتص بإقرار دساتور إقلايـ اإلسراع في 5
 . اإلقليل اخت ا اتمن  الحالي راقيسائل التي تعتبر وفا الدستور العللف ل في الم

ـ بما أن الرقابة على دستورية القوانين مسيلة في غاية األ مياة وتعتبار ضامانة لوحادر العارا  وحماياة 6
عارا  أو فاي حقو  وحريات األفراد يجا اختياار أعضااء المحلماة المخت اة بالرقاباة ساواء لاان فاي ال

ماان الناحيااة القانونيااة اللفاااءر العاليااة   ماان األشااخاص ذو  إقلاايل لوردسااتان فااي حالااة تشااليليا مسااتقبال
 ومعروفون بتجرد ل واستقالليتيل ونزا تيل.  

ن اوص ملتوباة فاي الدساتور  للي تلون الرقابة على دستورية القوانين واقعا ملموسا وليست مجاردـ 7
والتعدديااة الديمقراطيااة  علااى حري ااا  العراقااي واللوردسااتانى بشاالل أن يلااون تل تييئااة الفاارد يجااا أن تاا

و اذا   وتداول السلطة بشلل ديمقراطي واحترال الحريات الشخ اية وحقاو  اإلنساانالفلرية والسياسية 
يتطلااا جياادا لبياارا ويتحقااا ماان خااالل المؤسسااات التربويااة والمنااابر الدينيااة وعقااد المااؤتمرات ولافااة 

 خرب المتاحة. الوسائل األ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إ

إسرىَظـت

إ

إ.رىق آُإرىن ٌٝإ

إرىنخبأٗع:إ

لإرىةة رسإرىجـٍؼٞةةتإىيطبـػةةتإٗرىْشةة لإبٞةة ٗثإٜت.إقبةة رٌٕٞإػبةة إرىؼزٝةةزإشةةٞذـلإرىْظةةـًإرى صةةخ٘سٛإرىيبْةةـّإـاا 1

1983. 
ّظ ٝةتإإى صخ٘سٛإ ٜإرىؼ ر ل٘سٛإٗرىْظـًإررىْظ ٝتإرىؼـٍتإ ٜإرىقـُّ٘إرى صخإت.إقدضـُإدَٞ إرىَف جٜللإ2

 .1990لإبغ رتلجـٍؼتإبغ رتإٍْش٘سرثلإرى صخ٘س
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إإإتإسْٕة إلٍطبؼةإبـىيغةتإرىن تٝةت(لإمخةـبإطةـتس)إتإىيقةـُّ٘إرى صةخ٘سٛلرىَبةـتئإرىؼـٍةإبٖـعرى ِٝإردَ إدمحمللإ3

إ .2007إلرىضيَٞـّٞتلإرىطبؼتإرألٗىٚ
 ملتباة السانيور   ا وتطور النمال السياسي في العرمباد  القانون الدستور    ـ د. حميد حنون خالد4

 .2015  بيروت
ميٞةتإإرىضٞـصٜإ ٜإرىؼ ر لإجـٍؼتإرىَ٘طولحط٘سإرىْظـًإٍبـتئإرىقـُّ٘إرى صخ٘سٛإٗإللإت.دَٞ إرىضـػ ٛل5

 .1990إلرىقـُّ٘
جـٍؼةةتإإرىضٞـصةةٞتإٗرى صةةخ٘سٝتإرىَقـسّةةتلإميٞةةتإرىقةةـُّ٘إٗرىضٞـصةةتلإرألّظَةةتإشةةفٞقإرىؼةةـّٜلدمحمإت.إدضةةـُإلةةإ6

 .1986إلبغ رت

لتااا  ) عارا النمرية العاماة للقاانون الدساتور  والنماال الدساتور  فاي ال  بدهللاعمر عخاموش د. ـ 7

  .2009   أربيل من منشورات ملتبة التبايي ( ادر باللغة اللوردية
ت.إصةةةؼ إػظةةةف٘سلإرىقةةةـُّ٘إرى صةةةخ٘سٛلإرىقضةةةٌإرألٗهلإٍق ٍةةةتإرىقةةةـُّ٘إرى صةةةخ٘سٛلإترسإرىَؼةةةـسفإ ـااا8

 .1954ٚلبـإلصنْ سٝتلإرىطبؼتإرألٗى
ر دـالمتحاة العربياة ـالجميوريا يفاـساتور  ومبااد  النماال الدساتور  القاانون الد  طعيمة الجار  د.ـ 9

 .1964   القا رر مطبعة القا رر الحديثة
 .1985إلإبٞ ٗثلإبالإٍطبؼترىَبـتئإرىؼـٍتإىيقـُّ٘إرى صخ٘سٛإت.ػب إرىغْٜإبضّٜٞ٘إػب هللال ـ10
 .1983  بال مطبعة  بال ملان طب   في القانون الدستور  الوجيز  نعبد المجيد سليماد.ـ 11
 دار الحرية للطباعة  بغداد  القانون الدستور   د. نور  لطي  و على غالا خضير العاني.دإإل12

1976. 
للياة   منشاورات جامعاة دمشاا  والانمل السياساية الدساتور د. في ل للثول  دراسات في القاانون ـ 13

 (.2005ـ  2004)  القانون
جامعاة  التعلايل العاالي والبحا  العلماي وزارر  مبااد  القاانون الدساتور   ـ د. لطران زغير نعماة 14 

 .بال سنة طب   للية القانون  بغداد
 .1999رىقـٕ ةلإدمحمإأّشإلـصٌإجؼف لإرىْظٌإرىضٞـصٞتإٗرىقـُّ٘إرى صخ٘سٛلإإترسإرىْٖؼتإرىؼ بٞتلت.ـ 15
 .1976إبغ رتلإبالإٍطبؼتلإٛلرىقـُّ٘إرى صخ٘سإىطٞفللإت.إّ٘سٛإ16
 
 
 
 
 

 ى ٗسٝـثر: رـّٞـ
(إٍةةِإقطةة رسرثإجَؼٞةةتإرىقؼةةـعإ2015لإإ2014)إأدنةةـًإٗلةة رسرثإرىَذنَةةتإرعحذـتٝةةتإرىؼيٞةةـإىيؼةةـٍِٞلةةإ1

 .2017إلرىَجي إرىضـبغإلرىؼ رلٜ
إتللٍجيإٜإرىضيطتإرىقؼـئٞتللتإ لل أةإرىَضيَقإرىَللدٗإبش ٙإٝ٘صفإّٝ٘شلإإقلت.إّ٘زرتإط ٝلإ2 

 (.2009لإإ2008/إإ37ل36 رزٗٗإلإرىَٞزرُ(لإرىؼ تإ)إ)حإ
 
إرـىزـ:إرألبذـدإٗرىَقـعثإرعىنخ ّٗٞتإ

متااح علاى بحا    بنات الرافادين  ن فاي العارا الرقاباة علاى دساتورية القاواني  حسن نا ار المحناة ـ 1
 https://www.brob.org/bohoth/bohoth1/bohoth149.htm الموق  ادللتروني اختي:

https://www.brob.org/bohoth/bohoth1/bohoth149.htm
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مجلة أ ل   العراقية الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الدساتير  سليل نعيل خضير الخفاجي ـ 2
 رٟحٜ:إٍخـحإػيٚإرىَ٘لغإرعىنخ ّٜٗبح    (8/2009العدد )  البيت)ع س(

https://abu.edu.iq/research/articles/1312.إ

بغإت.إػَ إرىؼب هلللإرى لـبتإػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞإ)تسرصةتإٍقـسّةت(لإٍجيةتإجـٍؼةتإتٍشةقلإرىَجية إرىضةـلإإ3

-https://cours:رٟحةةةةةٜإرعىنخ ّٗةةةةةٍٜخةةةةةـحإػيةةةةةٚإرىَ٘لةةةةةغإبذةةةةةذإلإ2001ػشةةةةة لإرىؼةةةةة تإرىزةةةةةـّٜإإ

examens.org/images/An_2013_2/Etude_superieure/Droit/contrib/droit_constitإ 
فاااي  مقاااال منشاااورمالحماااات علاااى اخت ا اااات المحلماااة ادتحادياااة    غااااز  في ااال مياااد  د.ـااا 4
 البحااااااااو قساااااااال   لمجلااااااااس القضاااااااااء األعلااااااااىالموقاااااااا  ادللترونااااااااي  ىعلاااااااا  (14/4/2014)

iqhttps://www.hjc. 
الموقاا  علااى (2/8/2010) مقااال منشااور بتاايريخ   لمحلمااة ادتحاديااة وتحجاايل دور اااا  ـاا ملااي ناااجي5

 .https://www.iraqfsc.iq/ethadai  ال فحة الرئيسية  تروني للمحلمة ادتحادية العلياادلل

إٞـلذـتٝتإرىؼيخ ّٜٗإىيَذنَتإرعحرىَ٘لغإرعىنإٚػيإ(3/7/2019)إخحظ ٝخإٍْش٘سإبخأسٝإت.إدمحمإش ٝفللإ6

 https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php.إرىظفذتإرى ئٞضٞت

منشاااور فاااي  ٍقةةةـه!إرىَذنَةةةتإرعحذـتٝةةةتإرىؼيٞةةةـإب٘طةةةفٖـإٍجةةة تإأترةإصٞـصةةةٞتإلت.إٝذٞةةةٚإرىنبٞضةةةٜلةةةإ7
arhttps//:- :ػيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٚإرىَ٘لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغإرعىنخ ّٗةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٜإرٟحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٜإ(23/11/2017)

ar.facebook.com/DrYahyaAlkubisi 
إ(15/3/2005) خ٘ٙإٍْش٘سإ ٜإلإنٌإح٘ىٜإرىَ أةإرىقؼـعإٗرى٘زرسةلإقصالًإٗٝبلإٍ مزإرىفخ٘ٙللإدل8

-رىَ أة-ح٘ىٜ-/دنٌ.islamweb.net/ar/fatwa/59957https://wwwإرٟحٜ:إرىَ٘لغإرعىنخ ّٜٗإػيٚ

إإٗرى٘زرسة-رىقؼـع

إhttps://www.iraqfsc.iq/ethadai.phpلإرىَ٘لغإرعىنخ ّٜٗإىيَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـإلإ9

 https://www.hjc.iqـ الموق  ادللتروني لمجلس القضاء األعلى ـ 10
 

إرى صـحٞ إٗرىق٘رِّٞسربؼـ:إ

 (.1925القانون األساسي العراقي ـ دستور ـ سنة )ـ 1
 (.1958ة )لسن العراقي تورالدسـ 2
 (.1963ة )لسن لعراقيا تورالدسـ 3
 (.1964ة )لسن العراقي تورالدسـ 4
 (.1968ة )لسن العراقي تورالدسـ 5
 (.1970ة )لسن لعراقيا تورالدسـ 6
 (.2005ـ الدستور العراقي لسنة )7
 (.1974( لسنة )33قانون الحلل الذاتي رقل )ـ 8
 (.2004قانون إدارر الدولة العراقية للمرحلة ادنتقالية لسنة )ـ  9
 (.2005( لسنة )30ـ قانون المحلمة ادتحادية العليا رقل ) 10
 (.2017(إىضْتإ)49لـُّ٘إرعتػـعإرىؼـًإرىؼ رلٜإسلٌإ)ـ 11
 (.1970) ( آذار لسنة11بيان ) ـ12 

 (.2005( لسنة )1النمال الداخلي للمحلمة ادتحادية العليا رقل )ـ  13
 .(2009آخر  ياغة في ) العرا  ـ مشروع دستور إقليل لوردستانـ 14
إ(2014ٍش ٗعإلـُّ٘إرعتػـعإرىؼـًإ ٜإقليٌٞإم٘ستصخـُإلإرىؼ ر إىضْتإ)لإ15

https://abu.edu.iq/research/articles/1312
https://www.hjc.iq/
https://www.hjc.iq/
https://ar-ar.facebook.com/DrYahyaAlkubisi
https://ar-ar.facebook.com/DrYahyaAlkubisi
https://ar-ar.facebook.com/DrYahyaAlkubisi
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/59957/حكم-تولي-المرأة-القضاء-والوزارة
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/59957/حكم-تولي-المرأة-القضاء-والوزارة
https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php
https://www.hjc.iq/
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إ.(2015ىضْتإ)إـُّ٘إرىَذنَتإرعحذـتٝتإرىؼيٞـٍش ٗعإللإ16

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إرىفٖ سإإ

إعرإلٕ ر

إ1...............................................................................................رىَق ٍت............

٘رػٖـإرى لـبتإػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞإٗأٍّـٕٞتإ:إرىَبذذإرألٗه

إ3.....................................................ٗإَٔٞخٖـ

 3.......................................................القوانين.الرقابة على دستورية  مفيول :المطلا األول
 4........................................................أنواع الرقابة على دستورية القوانين: المطلا الثاني
 4.......................................................الرقابة السياسية على دستورية القوانين الفرع األول:

 6.......................................................الفرع الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين
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لقضائية بطريا الدعوب المباشرر ـ رقابة أود: الرقابة ا
 7.............................................اإللغاء

 7ـ الرقابة السابقة..............................................................................................1
 8..............................................................ـ الرقابة الالحقة................................2

 8ثانيا: الرقابة القضائية بطريا أدمتناع ـ الدف  بعدل الدستورية.............................................
 9........................................................الرقابة على دستورية القوانين : أ ميةالمطلا الثال 
إػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞإ ٜإرىؼ ر إ ٜإظوإٗرىقـّّٜ٘إىي لـبترىخْظٌٞإرى صخ٘سٛإ:إرىَبذذإرىزـّٜ

إ11..............................................................................................(2005تصخ٘سإصْتإ)إ

 11............................قابة على دستورية القوانين في العرا المطلا األول: نبذر مخت رر عن الر
لسنة  يالدستور العراقفي مل جيات ذات العالقة بالرقابة الالمطلا الثاني: 

(2005....)..............13 
 13................دتحادية العليا(ل في دستورية القوانين )المحلمة االفرع األول: الجية المخت ة بالف 

 13.......................................................................دتحادية العليا: تشليل المحلمة اأود  
 15...............................................................دتحادية العليا: اخت ا ات المحلمة اثانيا   
 16..........................................................ادتحادية العليا : ضمانات استقالل المحلمةثالثا   

عند النمر في يا : اإلجراءات التي تتخذ ا المحلمة ادتحادية العلرابعا  
 18..........................الطعون

 19.................................العلياادتحادية حا الطعن أمال المحلمة  الجيات التي لياالفرع الثاني: 
الوض  الدستور  للقوانين العراقية ال ادرر قبل الدستور العراقي لسنة : المطلا الثال 

(2005)....21 
 الرقابة على دستورية القوانين في إقليل لوردستان ـ العرا  في مل الدستور: المطلا الراب 

 22.....................................................................................(2005) العراقي لسنة 
 22...................................ـ العرا  والقانوني إلقليل لوردستانالوض  الدستور  : الفرع األول
ـ  الرقابة على دستورية القوانين في إقليل لوردستان: الفرع الثاني

إ24.................................العرا 

إ(إبِٞإرىْظ ٝت2005رى لـبتإػيٚإتصخ٘سٝتإرىق٘رِّٞإ ٜإظوإتصخ٘سإصْتإ):إرىَبذذإرىزـىذ

إإ27................ٗرىخطبٞق.

 27................................... الرقابة على دستورية القوانين وال راعات السياسية: المطلا األول
 وأثر ا على الرقابة إشلاليات في ن وص الدستور: المطلا الثاني

.....................................28 
 31......................................................................................................: الخاتمة

 33....................................................................................................الم ادر: 
 36.....................................................................................................: الفيرس

 
إ

إ

إ
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إ
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