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Abstract:  The study proceeds from the study of the nature of the 

constitutional judiciary as a work with political dimensions, ie, legal 

work with political implications. Legal frameworks, that is, it 

regulates political activity with legal rules, which led the Authority to 

think about creating a judicial body to monitor the constitutionality of 

laws that can deter the legislative authority and commit them to walk 

within the constitutional framework and achieve the principle of 

legality and prevent the legislative authority from abuse Stamal 

powers and the emphasis on the rule of law. 

          Therefore, the descriptive approach was used in dealing with 

the research topics and details based on the different sources. The 

research was divided into a preface, two demands, and a conclusion. 

The first one dealt with the political control over the constitutionality 

of the laws, which is either by assigning the task of oversight to the 

legislature, On the constitutionality of laws, and dealt with the second 

demand judicial control over the constitutionality of laws and chose 

the model of judicial control in the United States and then Egypt, 

which established the Supreme Constitutional Court and Iraq, which 

established the Federal Court, which is the subject P Search in the 

Constitution of Iraq in 2005. 

 

 

 

 
© 2019 TUJR, College of Right, Tikrit University 

mailto:Nady_law2000@yahoo.com


421 
 

     131-123( 2112( )1( الجزء)2( العدد)3( المجلد)3مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة)
 

  عمار محسن علوان السلطاني .م.د
 كلية االسراء الجامعة، بغداد، العراق
Nady_law2000@yahoo.com  

 

راسة من بحث طبيعة القضاء الدستوري بأنه ينطلق البحث في معالجته لموضوع الد    :   الخالصة
عمل ذو ابعاد سياسية  أي عمل قانوني بآثار سياسية ,فالرقابة على دستورية القوانين والتفسير الدستوري 
, ينصب كل منهما على النصوص الدستورية ذات الطابع السياسي  وهي نصوص قانونية , على , 

في إطارات قانونية , أي أنه ينظم النشاط السياسي بقواعد فموضوع الدستور إدخال الظواهر السياسية 
قانونية , مما دفع بالسلطة الى التفكير بخلق هيئة قضائية للرقابة على دستورية القوانين تستطيع ان تردع 
السلطة التشريعية  وتلزمها بالسير في حدود الدستورية وتحقيق مبدأ الشرعية  وتمنع السلطة التشريعية 

 ف في استعمال سلطاتها والتأكيد على سيادة القانون . من التعس
لذلك فقد استخدمت المنهج الوصفي في تناول مواضيع البحث وتفاصيله باالعتماد على المصادر   

الرصينة المختلفة ,و تم تقسيم البحث الى مقدمة ومطلبين وخاتمة تناولت في المطلب االول الرقابة 
ن والتي تكون الرقابة  إما بإسناد مهمة الرقابة الى الهيئة التشريعية السياسية على دستورية القواني

)البرلمان( أو تكوين هيئة خاصة على دستورية القوانين   , وتناولت في المطلب الثاني الرقابة القضائية 
التي على دستورية القوانين واخترت نموذج الرقابة القضائية في الواليات المتحدة االمريكية  ومن ثم مصر 

انشأت المحكمة الدستورية العليا  والعراق  الذي انشأ المحكمة االتحادية  والتي هي موضوع البحث في 
  5002دستور العراق لعام 

 
 , كلية الحقوق، جامعة تكريت9102  ©
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 الكلمات المفتاحية :
 االجراءات الجزائية  -
 الضبط القضائي  -
 الجرائم البيئية  -
 المسؤولية الجزائية  -
 .الضبط البيئي -

 

 املقدمة :
ة علوى سويادا القوايو  تهدف الرقابة على دستورية القووايي  الوى تعزيوز  سور و ركوا  الدولوة القايوييوة القائمو   

والحيلولة دو  الخروج على الدستور باعتباره الميظم للقواعد االساسية الواجبة االحتورام يوي الدولوة وللوديا  عو  

 رادا الشووعا الووصد  اوودر الدسووتور وحمايووة حقوووق والحريووات االساسووية لويووراد ،ولضووما  وجووود الرقابووة علووى 

المشوروعية ووجووود قضواء مسوتقل ،وعلوى الوور م مو     الرقابوة علووى دسوتورية القووايي  البود موو  االيموا  بمبود  

دستورية القوايي  ليست مرتبطة ارتباط السبا باليتيجة بوجود قضاء دستورد. هو الصد ديو  بالسولطة يوي العديود 

موو  الوودول الووى التخكيوور بخلووا هيئووة  قضووائية للرقابووة علووى دسووتورية القوووايي  تكووو  مهمتهووا العموول علووى يوورز 

يات التووي وضووعت يووي  يوور السووبيل الووصد حددتووو االحكووام القايوييووة لحوودونها ،وترتووا علووى صلوو  ا  عمليووة التاوور

الرقابة تؤدد الى تأكيد احة التاريات التي  جريت كما حددها القوايو  لهوا لتحقيوا المشوروعية كموا توؤدد الوى 

تووؤدد الووى تحديوود التاووريات  تحديوود التاووريات التووي  جريووت كمووا حووددها القووايو  لهووا لتحقيووا المشووروعية كمووا

الخاطئة العادا تقييمها ضم  الحدود القايويية ،وباتت الحاجة الوى وجوود هيئوة قضوائية مسوتقلة تأخوص علوى عاتقهوا 
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اليظر يي موضو  الرقابة على دستورية القوايي   مر يي  اية االهمية خاواا يي البلدا  اليامية ،حيث الور د 

سات الدستورية هشة والسلطة التيخيصية متسلطة يال يالئمهوا لرقابوة الدسوتورية العام ضعيف او معدوم وحيث الؤس

اال وجووود محكمووة دسووتورية تشووكل جووزء موو  السوولطة القضووائية تقووف علووى قوودم المسوواواا موو  السوولطتي  التشووريعية 

القوايو  بورو  والتيخيصية ،يأصا كايت السلطة التيخيصية صات محتوى سياسي يوا  السولطة القضوائية تتجوو الوى تطبيوا 

الحا وااليااف والعدالوة وتغليوا حكوم الدسوتور علوى سوائر القووايي  وااليظموة واللووائا ،وهوصا موا يعورف بمبود  

علوية الدستور، وعلى هصا االسار  البا موا تتقواط  تلو  الغايوات خاواوا يوي المسوائل صات المحتووى السياسوي 

عالقوة بوالتوتر اصا موا ايبنقوت الحكوموة بطريوا  يور شورعي والتي تكو  الكلمة الخال ييها للقضاء ،وتتسوم تلو  ال

كااليقالبات العسكرية اص تعمل جاهده لتطوي  القضاء لخدموة بريامجهوا واهودايها يوي احكوام قبضوتها علوى السولطة 

وقد تظهر المشكلة ايضا يي البلدا  صات الحكومات الشرعية اال ايها تعايي م  خلل تواز  السلطات بواخخ  اصا 

 مدت دساتيرها الى تقوية السلطة التيخيصية على حساا السلطتي  التشريعية والقضائية.ما ع

 أشكالية البحث:

تكم   شكالية البحث يي ا  عدم الوي  علوى تيظويم الرقابوة الدسوتورية ال يعيوي يخيهوا بول  يهوا تخضو  للمبواد     

الوصد ديو  بالسولطة يوي العديود مو  الودول  العامة والعرف الدستورد ،لك  التاور الميطقي والتحليل الواقعي هوو

 الى التخكير بخلا هيئة قضائية مستقلة تراقا دستورية القوايي  .

 أهمية البحث:

يي هصا الحكم الهائل م  التشريعات تعرضت الضمايات الخردية والحريات العامة والمبواد  الدسوتورية الخاول    

ه التشريعات م  عجلة وسرعة يوي اودورها هوصا يضوال عو  بي  السلطات الى اعتداءات عديدا لما تتاف بو هص

ويرا التشريعات الخرعية التي تاودرها السولطة بسوبا ايتشوار المبواد  االشوتراكية وتودخل الدولوة يوي العديود مو  

 يشطة االيوراد لتوويير حواجتهم المتجوددا والتوسو  يوي سياسوة التخوويع التشوريعي لوصل  يجوا البحوث عو  وسويلة 

ة قود راعوت حودودها الدسوتورية المرسوومة لهوا ام ال وهوصا هوو سوبا اختياريوا موضوو   طورق لضما  ا  السلط

الرقابة على دسوتورية القووايي  ب باعتبارهوا مو   هوم الوسوائل التوي تسوتطي  ا  تورد  السولطة التشوريعية وتلزمهوا 

ريوات العاموة مو  تعسوف بالسير يي حدود الدستورية وتحقيا مبد  الشورعية ،بواوخها الضوما  الخعوال لحمايوة الح

السلطة التشريعية يي استعمال سلطتها والتأكيد على مبود  سويادا القوايو  الوصد هوو  سوار الحكوم يوي الدولوة  ومو  

 هيا تظهر  همية البحث .  

استخدمت الميهج الواخي يي تياول مواضي  البحث وتخاايلو باالعتماد على الماوادر الراويية  : منهج البحث

 المختلخة.

تتكو  خطة البحث م  مقدمة ومطلبي  وخاتمة .تياولت يي المطلا االول  الرقابة  السياسية علوى  : البحثخطة 

 دستورية القوايي  ،بييما دار المطلا النايي  حول الرقابة القضائية على دستورية القوايي  .

 المطلب االول: الرقابة السياسية على دستورية القوانين

اموا  ظويم الرقابوة علوى دسوتورية القووايي  ،يوبعع دسواتيرها تميو  الرقابوة بشوكل اوريا،تختلف الدول يوي تي     

وموودى مووا  الودول التووي تأخووص بالرقابووة علووى دسوتورية القوووايي  يأيهووا تختلووف موو  حيووث الجهوة التووي تتووولى الرقابووة،
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الخور الخووتالف يميحهوا القوايو  مو  اووالحيات يوي هوصا الشوأ  ،حيووث     يووا  الرقابوة تعودد وتختلووف مو  يظوام 

التيظيم الدستورد كما تختلف هصه الرقابة يي الياتها ،يميها م  اعتمود طريوا الرقابوة السياسوية  وميهوا مو  اعتمود 

 طريا القضائية على دستورية القوايي .

يقد يات بعع الدساتير وميهوا دسواتير الودول االشوتراكية علوى الرقابوة علوى دسوتورية القووايي  ،بواسوطة        

سياسية ،يميهما ما جعل هصه المهمة م  اختاا  المجلر التشريعي يخسة وميها ما يشأ هيئة خااة تتوولى  هيئة

إسوياد مهموة الرقابوة الوى الهيئوة التشوريعية  البرلموا  ب  مهمة الرقابة. لصل  قسمت المطلا الى يورعي  يخوي االول

 ويي النايي تكوي  هيئة خااة للرقابة على دستورية القوايي  . 

 الفرع األول: إسناد مهمة الرقابة الى الهيئة التشريعية )البرلمان( :

يعوورف الخقووة الدسووتورد السوولطة التشووريعية بأيهووا  تلوو  الجهووة التووي تملوو  الحووا يووي ااوودار القواعوود العامووة      

شووعا ويووي الدولووة الحدينووة ،تعووود سوولطة التشووري  لل ب0 الملزمووة التووي تحكووم تاووريات الجماعووة يووي يطوواق الدولووةب

،يمارسها مباشرا يي حالة الديمقراطية المباشرا ، و ع  طريوا يوواا عيوو يوي حالوة الديمقراطيوة  يور المباشورا 

،او بالطريقتي  معا يي حالة الديمقراطية المباشرا  و شبو المباشرا .وتعود  همية السولطة التشوريعية لموا تطلو  بوو 

  سيها ومراقبة تيخيصها ،يضال عو  المهوام االخورى كالوظيخوة م  قيامها ييابة ع  الشعا بتمنيلو يي وض  القوايي

ب،علوى اسوياد 0291الرقابة والمالية واالقتاادية .ويي صل  عمل دستور االتحاد السووييتي السوابا الاوادر عوام  

مهمة الرقابة على دستورية القوايي  الوى الهيئوة التشوريعية اصا جعول المجلور السووييت االعلوى المخوت  بالرقابوة 

علووى تيخيووص الدسووتور االتحووادد ،واتخوواص االجووراءات التووي تضووم  توايووا دسوواتير الجمهوريووة موو   حكامووو ،و سوويد 

ب،الى المكتا االدارد للمجلر الشعبي مهموة التحقيوا مو  عوام مخالخوة 0291الدستور اليو ساليي الاادر عام  

كمووا يوو  الدسووتور الاووييي الاووادر عووام قوووايي  الوودويالت للقوووايي  االتحاديووة  و االحكووام الدسووتور االتحووادد ،

ب على اختاا  الجمعية الاييية لممنلوي الشوعا بالرقابوة علوى تطبيوا الدسوتور،و خص الدسوتورالبلغارد 0299 

ب،بوويخر الطريقووة اصا جعوول الهيئووة التشووريعية هووي المختاووة بالتأكوود موو  مراعوواا الشووروط 0291الاووادر عووام  

مخالخة هصه القوايي  للدستور،وم  الدساتير مو  مويا رئوير الييوابي الحوا الدستورية عيد  ادار القوايي  م  عدم 

 .ب9 ب0211يي ميا التاويت على مشرو  قايو   ير دستورد ،كما يي دستور السويد الاادر عام  

 الفرع الثاني :تكوين هيئة خاصة للرقابة على دستورية القوانين

قابوة السياسوية  سويادها الوى هيئوة خااوة مسوتقلة تتوولى الرقابوة تلجأ معظم دساتير الدول التي تختار طريا الر    

على دستورية القوايي  على وجو الخاو  قبول اودورها يوي الغالوا االعوم لتكوو  رقابوة وقائيوة تسوتهدف ميو  

اوودور القووايو  اصا كووا  مخالخووا للدسووتور،وقد يووتم تشووكيل هووصه الهيئووة  مووا بطريقووة التعيووي  موو  جايووا البرلمووا  او 

التيخيصية ،او ميها معا ،بطريا االيتخاا م  القاعدا الشعبية او م  خالل اعضاء اللجية صاتها بعود تشوكيلها  السلطة

                                                           
 . 19،الطبعة النالنة ، 0222يهضة العربية ،مار ،د. محمود دمحم حايظ ،الوجيز يي القايو  الدستورد ،دار ال 0

د.سليما  الطماود،السلطات النالث يي الدسواتير العربيوة المعااورا ويوي الخكور السياسوي االسوالمي ،جامعوة عوي   9)     
 9,الطبعة الخامسة،  0211شمر ،مار ،



421 
 

     131-123( 2112( )1( الجزء)2( العدد)3( المجلد)3مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة)
 

،ويسووتمد هووص االتجوواه  ساسووو موو  مبوود  الخاوول بووي  السوولطات بتيخيووصه علووى يحووو يميوو  توودخل السوولطة ب0 الول موورا

لتووي تبيووت هووصه الطريقووة موو  الرقابووة الدسووتور ،وموو  الدسوواتير العربيووة اب9 القضووائية يووي  عمووال السوولطة التشووريعية

 991البيايي الصد  وكل الرقابة الى المجلر الدستورد،وقد ايشئ المجلر الدسوتورد اللبيوايي ويوا القوايو  رقوم  

ب،وقود جواء يوي يو  0222\01\91الاادر بتواريخ  091ب المعدل بالقايو  رقم  0229ب 7\09الاادر بتاريخ 

مو  الدسوتور ييشوأ مجلور  02قوايو  المجلور الدسوتورد اللبيوايي   تيخيوصا خحكوام الموادا المادا االولى المعدلة م 

يسوومى المجلوور الدسووتورد مهمتووو مراقبووة دسووتورية القوووايي  وسووائر الياووو  التووي لهووا قوووه القووايو  والبووت يووي 

رية مسووتقلة صات اليزاعووات والطعووو  الياشووئة عوو  االتيخابووات الرئاسووية والييابيووة .المجلوور الدسووتورد هيئووة دسووتو

 . ب9 اخة قضائيةبب

مبالمعدلوة   يتوألف المجلور الدسوتورد اللبيوايي مو  عشورا  عضواء يعوي  مجلور اليوواا ياوف 9وجواء يوي      

هؤالء االعضاء باالكنرية م  االعضاء الصد يتألف ميو قايويا... ويعي  مجلور الووزراء الياوف االخور بأكنريوة 

يقة اختيار  عضاء المجلر الدستورد ،يأيو   يوتم مو  بوي  القضواا السوابقي  ، ما طر9نلني عدد  عضاء الحكومةبب

الووصي  مارسوووا القضوواء العوودلي ، و االدارد ،او المالي،موودا عشووري  سووية علووى االقوول او موو  االسوواتصا االاووليي  

المحوامي  الوصي   السابقي  او الحاليي  يي التعليم العالي الصد مارسوا تدرير مواد القايو  عشري  سية ،او م  بي 

 ما ع  مدا والية  عضاء المجلور الدسوتورد يهوي   ...سوت  ب9 مارسوا مهية المحاماا عشري  سية على االقلبب

سيوات  ير قابلة للتجديد وال يجوز اختاار مدا والية  د ميهم ويبد  احتساا هصه المدا مو  التواريخ قسوم اليموي  

لر الرقابة على دستورية القوايي  وسوائر الياوو  التوي لهوا القووا .    ويتولى المجب1 م  قبل جمي  االعضاءبب

القايو  خاليا خد ي  مغاير،وال يجوز خد مرج  قضائي    يقوم بهوصه الرقابوة مباشورا عو  طريوا الطعو ،او 

وييما يعود الى تحديد ااحاا الحا بمراجعوة المجلور ب، 7 باورا  ير مباشرا ع  طريا القواعد والياو بب

رد يوووي الشووووكل حاووورد لكوووول مووو    رئوووير الجمهوريووووة ،ورئوووير مجلوووور اليوووواا،ورئير مجلوووور الدسوووتو

الوزراء،ولعشرا اعضاء م  مجلر اليواا على االقل مراجعة المجلر الدسوتورد ييموا يتعلوا بمراقبوة دسوتورية 

وحريوة  القوايي  ولرؤساء الطوائف المعتورف بهوا قايويوا حوا المراجعوة ييموا يتعلوا حاوريا بواالحوال الشخاوية

المعتقد ،وممارسة الشعائر الدييية ،وحرية التعليم الدييي،وتقوديم المراجعوة مو  قبول المرجو  المخوت  الوى رئاسوة 

                                                           
،الطبعووة 0229لوودار الجامعيووة ،ماوور،د.عبوود الغيووي بسوويويي عبوود  ،الوويظم السياسووي والقووايو  الدسووتورد،مطبعة ا 0

 .991،099االولى، 
،الطبعووة 9119سووامي جمووال الوودي  ،القووايو  الدسووتورد والشوورعية الدستورية،ميشووأه المعووارف باالسكيدرية،ماوور، 9 

 099النايية، 
و  رقوم المعودل بالقواي 0229\7\09الاوادر  يوي  991المعدلة م  القوايو  المجلور الدسوتورد اللبيوايي رقوم  0المادا  9

 .0222\01\91يي 091
المعودل بالقوايو  رقوم  0229\7\09الاوادر  يوي  991المعدلة م  القايو  المجلر الدستورد اللبيايي رقوم   9المادا ب 9

 .0222\01\91يي 091
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 .0222\01\91يي 091
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المجلر الدستورد خالل مهلة خمسة عشر يوما" تلي يشر القوايو  يوي الجريودا الرسومية او  حودى وسوائل اليشور 

,ويتووولى المجلوور الدسووتورد الخاوول يووي اووحة  ب0 االخوورى المعتموودا قايويووا تحووت طائلووة رد المرجعيووة شووكالبب

ايتخابات رئاسة الجمهورية ،ورئاسة مجلر اليواا ،والبت يي الطعو  واليزاعات الياشئة عيها وصل  بطلوا مو  

نلث االعضاء الصد يتوألف مويهم مجلور اليوواا قايويوا علوى االقول ويجوا    يكوو  اسوتدعاء الطعو  موقعوا مويهم 

لمجلر الدستورد يي خالل مهلة  رب  وعشري  ساعة ،تلي  عوال  اليتوائج تحوت طائلوة شخايا يقدم الى رئاسة ا

رده شكال ويتخص القرار يي  رية المصكرا يي كلتوي الحوالتي  بأكنريوة سوبعة  عضواء علوى االقول .وياودر القورار 

ة لحوي  اودور قورار بمهلة اقااها نالنة  يام م  تاريخ ورود المرجعية ويبقى مجلر اليواا ميعقد كهيئة ايتخابي

ويعل  المجلر الدستورد قراره ا  كا  القايو  مطابا  و مخالف كليا  و جزئيوا للدسوتور، ب،9  المجلر الدستورد

و صا قرر المجلي الدستورد ا  الي  موضو  المرجعية مشوا كليا  و جزئيا بعيا عدم الدستورية يأيوو يقضوي 

البطال ،والي  الصد تقرر بطاليو يعتبور يوي حودود قورار المجلور  بأبطالو كليا  و جزئيا بقرار معلل يرسم حدود

 .ب9 كأية لم يادر وال يجوز خد كا  التصر  بو

 المطلب الثاني :الرقابة القضائية على دستورية القوانين

تبيووت معظووم دسوواتير الوودول يووي وقتيووا الحاضوور الرقابووة القضووائية علووى دسووتورية القوووايي ، يميهووا مووالم  تووي       

اتيره باووورا اوريحة بوول يظمهوا ظميووا مو  خووالل رقابتووو كامريكوا  وميهووا ميوص يشوواتو ااودر محكمووة خااووة دسو

للرقابة الدستورية كمار  وميها ايشأ محكمة عليا  خوالل مسويرتو القضوائية كوالعراق , ومو  خوالل هوصا المطلوا 

 بخرعي  .يتطرق للرقابة القضائية يتعرف على الرقابة القضائية يي يموصجي  م  الدول 

 الفرع االول :الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الواليات المتحدة  االمريكية :

وقود ظلوت هوصه التجربوة طووال القور  التاسو  عشور وبودايات  م   قدم التجوارا و كنرهوا نوراء و بعودها توأنير،    

الووى ا  بوود ت يووي  وربووا عقووا الحوورا القوور  العشووري  التجربووة الوحيوودا يووي الرقابووة علووى الدسووتورية القوووايي  ،

العالمية االولى .وبعد صل  بد ت يي االيتشار الواس  يي الاف النايي م  القر  العشري  ،ويكاد الخقهاء يجمعوو  

على ا  الدستور االمريكي لم ييظم الرقابة على دستورية القوايي  ولم يتحدث عو  منول تلو  الرقابوة اوراحة يوي 

المقابل ال يوجود يوي ياوو  الدسوتور االمريكوي موا يخهوم ميوو اوراحة  و ضوميا  الي  م  ياواو ،ولك  يي

ب مو  9\1الحيلولة بي  القضاء ومنول هوصه الرقابوة بول    يوي الدسوتور موا يشوج  علوى االخوص بهوا ومو  صلو      م

لووبالد الدسووتور االمريكووي التووي تووي    هووصا الدسووتور وقوووايي  الواليووات المتحوودا سووتكو  هووي القووايو  االساسووي ل

والقضوووواا يووووي كوووول الووووبالد سوووويتقيدو  بووووصل  باوووورف اليظوووور عوووو   د حكووووم مخووووالف يووووي دسووووتور الواليووووة  و 
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بمو  الدسوتور التوي تتحودث عو  االختاوا  القضوائي التوي جواء ييهوا      9\9،يضوال عو  يو   مب0 قوايييهابب

 .ب9 يي ظل هصا الدستورببالوظيخة القضائية تمتد الى كل القضايا المتعلقة بالقايو   و العدالة التي تنور 

هصا  الياا  م  ياو  الدستور االمريكي وا  كايا ال ييظما  وسيلة معييوة لمراقبوة دسوتورية القووايي   ال     

 يهمووا بغيوور شوو  يختحووا  البوواا عوو  طريووا التخسوويير  مووام المحوواكم اليظوور يووي موودى اتخوواق القوووايي  الاووادرا موو  

ي  كنر اليظم القضائية قوا يي العالم ، وتيهع  سر هصه القوه علوى حقيقوة الدستور.ويعد اليظام القضائي االمريك

   المحاكم االمريكية تخسر القايو  و   للمحكمة الحكم اليهائي يي تخسير الدستور،وقد مارست المحكمة ميوص عوام 

 .ب9 ب سلطة المراجعة القضائية  د سلطة  عال  عدم دستورية  حد القوايي 0119 

ب الوووصد قضوووي بعووودم دسووووريتو القاضوووي  جوووو  0712بأحووود القووووايي  القضووواا االتحوووادد لعوووام   والمقاوووود    

مارشالبيي المشهورا  ماربورد ضد ماديسو بوالصد  ابا قرار الحكوم بعودم دسوتورية القوايو  سوابقة قضوائية 

قوايو   القضواا  خصت المحكمة العليا على عاتقها الرقابوة علوى دسوتورية القووايي ،وتتلخ  قضوية عودم دسوتورية 

ب ويوواز بهووا الحووزا 0111االتحوواددب ايووو عيوودما خسوور الحووزا االتحووادد الووديموقراطي حاليووا االيتخابووات عووام  

الجمهوورد الوصد كوا  يودعو الووى تقويوة السولطات الواليوات علوى حسوواا السولطة االتحاديوة قلوا االتحواديو  علووى 

هم الوى تعيوي  قضواا يؤميوو  بوالخكرا االتحاديوة ب قبول تخلويهم عو  مياوب0110ماير االتحاد يسارعوا يي عام  

ويي مقدمتهم القاضي  مارشالب رئوير المحكموة االتحاديوة العليا،وعيودما تسولم الورئير  جيخرسوو بمهام مياوبة 

 مر وزير الداخلية  ماديسو ب بارف اليظور عو  تعيوي  بعوع القضواا الوصي  لوم تاودر  وامور تعيويهم بعود،وم  

يأسر  االخير الى المحكمة االتحادية العليا طالبا تطبيا الباا النالوث عشور مو  قوايو   بييهم القاضي  ماربوردب

ب الصد كلف ييو الكويغرر المحكمة االتحادية العليا بأادار  وامور الوى االشوخا  0712القضاا االتحادد لعام  

وزيوور الداخليووة  إال     العوواملي  يووي الخدمووة المدييووة االمريكيووة وطلووا  موواربوردب  اوودار منوول صلوو  االموور الووى

المحكمة االتحادية العليا ريضت طلبو اليو يخالف الدستور ومبد  الخاول بوي  السولطات،و عليت المحكموة اسوتيادا 

الووى الخقوورا الناييووة موو  المووادا النالنووة موو  البوواا النووايي موو  الدسووتور    البوواا النالووث عشوور موو    قووايو  القضوواا 

 .ب9 االتحادد  ير دستورد

 الثاني :الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر والعراقالفرع 

 أوال: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مصر

عريووت ماوور الرقابووة علووى دسووتورية القوووايي  ميووص زموو  بعيد،يقوود  اوور مجلوور الدولووة ميووص ايشووائو يووي عووام      

دستورية والتي كايت تجرد ع  طريا الدي  حيوث ب  يشأت يي مار خول مرا محكمة خااة للرقابة ال0291 

يتقدم بو ااحا المالحة  مام محكمة الموضو  يأصا ر ت    الدي  جدد وا  هيا  شكوكا جدية حول دسوتورية 

الي  الصد يراد تطبيقو  وقخت الدعوى  مامها وحددت للخام ااحا المالحة مدا معيية يري  الودعوى خاللهوا 

                                                           
 . 0717م  الدستور االمريكي الاادرعام  9\1المادا ب  0
  .0717م  الدستور االمريكي الاادرعام 9\9المادا ب  9
الواليات المتحدا االمريكية،ترجمة جابر سعيد عوع،الجمعية الماورية ليشور المعريوة  الرد الويتز،يظام الحكم ييب  9

 .909،الطبعة االولى، 0221والنقاية العالمية،مار ،
،الطبعة 9119د  سماعيل مرزا،مباد  القايو  الدستورد والعلم السياسي،دار المال  للخيو  واالداا واليشر،بغداد  ،ب 9

 ..ومابعدها 019النالنة   
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ب يأيشووأ المحكمووة الدسووتورية العليووا و اووبحت هووصه المحكمووة 0270اوودر دسووتور عووام   مووام المحكمووة العليووا.نم 

  ب.0 االمتداد الطبعي للمحكمة العليا 

يهوي عياور داخول يوي تكوييهوا مو   تلعا الرقابة على دسوتورية القووايي  دورا مزدوجوا يوي الدولوة للقوايو ,     

ة  خوورى يالقضوواء بواووخو الجهووة المحايوودا موو  بووي  جهووة وضووماية ياعلووة لسوويادا القووايو  وميوو  ايتهاكووو موو  جهوو

السلطات النالنة لعدم تأنره بأد اعتبوار سياسوي وعودم اسوتجابتو خد توأنير شخاوي ييبغوي    يبسوط رقابتوو علوى 

يلو    يبسط رقابتو علوى  عموال السولطة التشوريعية للتأكود مو  مودى موايقتوو  عمل السلطتي  التيخيصية والتشريعية،

يأصا خالخت  حكامو جواز لوو ا  يلغيهوا  و يمتيو  عو  تطبيقهوا وبوصل   اادرا عيها لمضمو  الدستور،التشريعات ال

يكو  الحامي اخمي  للدستور شكال وموضوعا لصل  يجود الكنيور مو  الدسواتير تجويا الوى الوي  يوي اولبها علوى 

 .   ب9 تيظيم هصا الموضو 

 العراق  ثانياً: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في

موو  خووالل ياووو  الدسوواتير العراقيووة يجوود    بعووع الدسوواتير العراقيووة ياووت علووى ايشوواء محوواكم مهمتهووا      

بودسوتور 0299مراقبة دستورية القوايي  وتخسوير ياوو  الدسوتور،كما هوو الحوال يوي القوايو  االساسوي لعوام  

ب لوم توي  0221ى مشورو  دسوتور عوام  بالو0271ب  ال ا  الدساتير العراقية االخرى ميص دستور  0211عام  

 .ب9 على  يشاء محكمة لليظر يي دستورية القوايي 

وقوود اسوويد المشوور  الدسووتورد الووى القضوواء مهمووة الرقابووة يووي التجووربتي  المووصكورتي  اعترايووا بحووا السوولطة     

تقالل القضواء عامول القضائية يي  داء هصه المهمة وتوايا صل  م  المبواد  العاموة والعورف الدسوتورد،كما    اسو

مهم يي اسياد هصا الحا للقضاء يي تقرير الرقابة الدستورية،واالبراز العالقة بي  مبد  استقاللية السولطة القضوائية 

 والرقابة على دستورية القوايي  يي الدساتير العراقية .

 : الرقابة الدستورية في قانون أدارة الدولة االنتقالية:-أ 

دولوووة للمرحلوووة االيتقاليوووة كوووا  بمنابوووة الدسوووتور لكوووي يوووتم ويقوووا لوووو تيظووويم اعموووال السووولطات قوووايو  ادارا ال      

والمؤسسات  ي الدولة خالل يترا االيتقال بعدما ايتهت سلطة االئتالف المؤقة لحي  اودور دسوتور دائوم للعوراق 

  ب ميووو علووى   يجوورد تشووكيل ب الخقوورا 99ولقود يوو  قووايو  ادارا الدولووة العراقيووة للمرحلووة االيتقاليووة يوي المووادا  

 . ب9 محكمة يي العراق بقايو  وتسمى المحكمة االتحادية العليا ب وقد حددت ايضا اختاااات هصه المحكمة

ب ميوو علوى 0حيوث يو  هوصا القوايو  يوي الموادا   9119لعوام  91وبياء على هصه المادا اودر القوايو  رقوم      

يوا ويكوو  مقرهوا يوي بغوداد تموارر مهامهوا بشوكل مسوتقل ال سولطا   تيشأ محكمة تسومى المحكموة االتحاديوة العل

                                                           
،الطبعوووة 0221ب د.ماوووطخى  بوووو زيووود يهمي،الدسوووتور الماووورد يقهوووا وقضووواء،دار المطبوعوووات الجامعيوووة ،ماووور، 0

 التاسعة،   ،ا.
ب د.عووديا  عاجوول عبيوود، نر اسووتقالل القضوواء عوو  الحكومووة يووي دولووة القايو ، طروحووة دكتوووراه مقدمووة الووى كليووة  9

 .97، 9117العراق،-الحقوق،جامعة اليهري ،بغداد
 . 97. عديا  عاجل عبيد , المرج  السابا ,   ب د 9
 يقرا ا . 99المادا  9119ب قايو  ادارا الدولة العراقية للمرحلة االيتقالية لعام 9
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ب موو  هووصا 9-9-9عليهووا لغيوور القووايو  ب وايظووا تووم الووي  علووى اسووتقاللها وتكوييهووا واختاااووتها يووي المووواد  

 . ب0 القايو 

 النافذ: 2112مرحلة الدستور العراقي لعام  –ا 

  دولة بسيطة الوى دولوة اتحاديوة،وايتقال يظوام الحكوم مو  ب م9119   ايتقال العراق  يي ظل دستور عام        

يظووام الرئاسووي الووى البرلمووايي وتووم اعتموواد مبوود  الخاوول بووي  السوولطات والتأكيوود علووى احتوورام الحقوووق والحريووات 

االساسية سواء يي ونيقة قايو   دارا الدولة العراقية للمرحلة االيتقالية  و يي ونيقوة الدسوتور الحوالي ،كوصل  يو  

لى مبد  استقاللية السلطة القضوائية والضومايات التوي يتمتو  بهوا القضواا مو  خوالل  عوادا تشوكيل مجلور القضواا ع

االعلى وجعلة مستقل ع  وزارا العدل وعودم تودخل السولطتي  التشوريعية والتيخيصيوة يوي اسوتقالل القضواا وحخاظوا 

حخاظ علوى سويادا القوايو  وتحقيوا العدالوة, واراد على اياية الونيقة الدستورية كا  البد م  ايشاء محكمة عليا لل

المشر  الدسوتورد ا  يوضوا معوالم الدولوة القايوييوة الجديودا مو  خوالل الوي  علوى ايشواء محكموة اتحاديوة عليوا 

لعوام  91تخت  بالرقابة على دستورية القوايي  الى جايا اختاااات اخرى مهمة وصلو  بموجوا القوايو  رقوم 

ث م  الدستور الصد خا  للسلطة القضائية جعلت المحكمة االتحاديوة العليوا جوزءان مو  يخي الخال النال 9119

نووم تيوواول الدسووتور اعوواله االحكووام الخااووة بالمحكمووة االتحاديووة العليووا يووي المووواد  ب9 مؤسسووات السوولطة القضووائية 

 ب . 20-29-29 

 تكوين المحكمة االتحادية العليا: -ج

ب عو  9119حادية العليا يي قايو   دارا الدولوة العراقيوة للمرحلوة االيتقاليوة لعوام  تختلف تكوي  المحكمة االت     

بم  حيث  جراءات تعوي  رئوير واعضواء المحكموة كموا ا  الرقابوة التوي 9119تكوي  المحكمة يي دستور عام  

يظوام الوداخلي تمارسها المحكمة جمعت بي  المزج بي  طريقتي الدي  الخرعي والدعوى االالية،حسا ما قرره ال

 للمحكمة،والدعوى المباشرا  دعوى االلغاءبيي قايو  المحكمة.

ميوو  اودار تعوي  رئوير واعضواء المحكموة االتحاديوة العليوا  ب9 جب\92 وكل قايو   دارا الدولة يي الموادا        

  رئوير الى مجلر الرئاسوة،اص ياوت علوى ايوو   يقووم مجلور الرئاسوة كموا هوو مخاول يوي البواا السوادر بتعوي

ناييووا بموو  \29و عضوواء المحكمووة العليووا، بيوواء علووى تواووية موو  مجلوور القضوواا اخعلووىبب بييمووا يجوود    المووادا  

. وتتكو  ويقا لقايو   دارا الدولة المحكمة االتحاديوة العليوا  ب9 الدستور الدائم  حالت االختيار الى المجلر اليواا 

يا بالتشاور م  مجلر القضوائية لوقواليم بترشويا موا ال يقول عو  م  تسعة اعضاء ،وقام مجلر القضاا االعلى  ول

وعشري  يردا  لغرع ملوئ الشووا ر يوي المحكموة الموصكورا ويقووم بالطريقوة يخسوها ييموا نمايية عشر الى سبعة 

بعد بترشيا نالنة  عضواء لكول شوا ر ال حوا يحاول بسوبا الويواا  و االسوتقالة  و العزل،ويقووم مجلور الرئاسوة 

                                                           
 اليايص . 9119لعام  91ب ييظر قايو  المحكمة االتحادية العليا رقم 0
 اليايص .  9119ب م  دستور العراق لعام 12ب ي  المادا  9
 .9119م  قايو  ادارا الدولة العراقية للمرحلة االيتقالية لعام \قره ج ي 92المادا ب  9
 . 9119/ ناييا م  الدستور العلراقي لعام  29ب المادا 9
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االعلوى  بتعي   عضاء هصه المحكموة وتسومية  حودهم رئيسوا لهوا ويوي حالوة ريوع  د تعوي  يرشوا مجلور القضواا

 .ب0 مجموعة جديدا م  نالنة مرحي 

وبعوود التشوواور موو  المجلوور القضووائية يووي كردسووتا ، وموو  خووالل عمليووة اقتوورا  سوورد وحر،خضووعت  سووماء      

المرشحي  للتمحي  م  قبل مجلر الرئاسة استمر سبعة  شهر اختير بعودها رئوير و عضواء المحكموة االتحاديوة 

ببالتعيي  ،وبعد  جراء ايتخابوات 9119\9\91والمؤرخ يي  921د المرقم  العليا ،حيث ادر المرسوم الجمهور

الجمعية الوطيية وتشكيل الحكومة  عيد تعي  رئير و عضاء المحكمة االتحادية العليا بوالقرار الجمهوورد المورقم 

 ب9 ب9119\1\0الاادر م  هيئة الرئاسة يي  9 

كموة االتحاديوة العليوا سووف تختلوف عموا ورد بقوايو   دارا     ولعل هصه الطريقة بتعوي  رئوير و عضواء المح        

ب سيد الى قوايو  اختيوار  عضواء المحكموة بموايقوة 9119الدولة العراقية للمرحلة االيتقالية وصل     دستور عام  

و ا لبية نلني  عضاء مجلر اليواا،والمحكمة ال تتكو  م  القضاا يقط بل  ضواف الدسوتور  ليهوا خبوراء يوي الخقو

االسالمي ويقهاء القايو  ،كما ي  على صل    تتكو  المحكمة االتحادية العليا مو  عودد مو  القضواا وخبوراء يوي 

الخقو االسالمي ويقهاء القايو ،يحودد عوددهم وتيظويم طريقوة اختيوارهم وعمول المحكموة بقوايو  يسو  بأ لبيوة نلنوي 

ف ييما يؤديو م  عمل :يالقضاا :هوي الجهوة التوي .ولكل م  هصه العياوي  اخات تختلب9 اعضاء مجلر اليواا بب

تخت  بخع الميازعات بمقتضى القايو  سواء  كايت هصه الميازعات واقعة بي  االيراد والحكومة ،والقضواا يوي 

يد إ إإ ب9 اللغة بمعيى الحكم وااللزام ودق الإ بإالدوق بَو ق  قاَل تقعدبوودووا إإاَل إإيَواهو وق وىر رق ققضق ودق ق . قال تعوالى   وق يد واينا   إإَموا يقوبدلوغقَ  عإ سق حد

وابب يمن الن كقرإ وا ققوود مق قوولد لقهو وا وق هومق رد الق تقيدهق وا  وفَلا وق مق وا يقوالق تققوولد لقهو هومق الق ا  قود كإ ودوهومق بقرق  قحق الدكإ
. ويوصها يقهواء الشوريعة يوي ب9 

ويها يخووووص حكموووة تعريوووف القضووواا موووصهبي  االول يووورى    القضووواا اوووخة حكميوووة يوووي القاضوووي توجوووا لموااووو

الشرعي.النايي يرى    القضاا هو يعل يادر ع  القاضي يهو يع الخاوومات وقطو  الميازعوات علوى  وجوو 

.اما االاطال  يهو قول ملزم ياودر عو  واليوة عاموة وهوو يوي حقيقوة االخبوار عو  حكوم شورعي ب1 مخاو  

 ب7 على سبيل االلزام

خضول وتؤخوص مشوورتهم ييموا يعورع مو  يوزا  موا لمعريوة موا هيوة  ما خبراء الخقو االسالمي :يهوم  هول العلوم وال

الحكم الشرعي المياسا ،وهصه المشورا  مر مطلوا يوي عمول القاضوي. ما الخبورا القايوييوة :يهوي استشوارا يييوة 

يستعي  بها القاضي للواول الى معرية علميوة  و يييوة ييموا يتعلوا المعروضوة  ماموو تييور الطريوا ليبيوي حكموة 

 .ب1 ر سليمعلى  سا

                                                           
 .9119م  قايو  ادارا الدولة العراقية للمرحلة االيتقالية لعام \ه\99المادا ب  0
ء للطباعوووة والتاوووميم ،اليجوووف االشووورف ،العوووراق مكوووي ياجي،المحكموووة االتحاديوووة العليوووا يوووي العوووراق ،دار الضوووياب  9

 .91-92،الطبعة االولى، 9117،
 .9119ناييا م  دستور العراق الدائم لعام \929 ) 

 .09،الطبعة االولى ، 0277مار،–ياروق الكياليي،استقالل القضاا ،دار اليهضة العربية،القاهرا  9)
 . 99ب سورا االسراء , اية  9
 .09ستقالل القضاا ،المرج  السابا ،رياروق الكياليي،ا ب  1
 .99عديا  عاجل عبيد ،انر استقالل القضاء ع  الحكومة يي دولة القايو  ،مرج  السابا ، ب  7
 .097مكي ياجي ،المحكمة االتحادية العليا يي العراق ،مرج  سابا ، ب  1
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المعوودل   تتيوواول الخبوورا االمووور العلميووة والخييووة و يرهووا موو  0272لسووية  017وجوواء يووي قووايو  اخنبووات رقووم  

وتأسيسا على صل  صهبوت المحكموة االتحاديوة العليوا ب0 االمور الالزمة للخال يي الدعوى دو  المسائل القايويية بب

ال يوي عمول السولطة القضوائية ،وعودم جوواز زج خبوراء الخقوو يي يظامها البعع مخالخوة السوتقاللية القضواا وتودخ

االسووالمي الووداخلي علووى ايووو    صا اقتضووى موضووو  الوودعوى االسووتعاية بوور د المستشوواري  لووديها  و خبووراء موو  

 .ب9 خارجها يتقرر االستعاية بهم ويكو  ر يهم استشاريا بب

ضووم خبووراء الخقووو االسووالمي ويقهوواء القووايو  الووى    التجربووة الجديوودا يووي العووراق تنيوور المخوواوف لوودى الووبعع ب  

عضووية المحكموة  باعتبوار العضوووية  مورا محاوورا بالقضوواا يقوط، وهوي يظورا ال تخلووو مو  القاوور يمخووردات 

،  ممووا ال شوو  ييووو    سوو  القووايو  يخووالف هووصه النوابووت هووو القووايو   يوور ب9 ميووو 9الدسووتور واضووحة يووي المووادا 

ء الخقووو االسووالمي ليبييوووا    هووصا القووايو  يخووالف  و ال يخووالف نوابووت  حكووام دسووتورد ،وهيووا يبوورز دور خبوورا

االسالم، يمو  المعلووم    القضواا ال يملكوو  موا يملكوو خبوراء الخقوو االسوالمي ،كموا    خبوراء الخقوو اخسوالمي ال 

سالمي ويقهواء القوايو  يملكو  ما يملكو القضاا يي حسم دعاود القضائية،وعليو يكو  التمييز بي  خبراء الخقو اال

والقضاا ،يحدده طبيعوة الموضوو  الموراد حسومو  موام المحكموة ، صا كوا  الموضوو  صو طبيعوة قضوائية يوا  دور 

خبراء الخقو االسالمي ويقهاء القايو  ال يتعدى المشوورا يقوط دو  التاوويت ،  موا  صا كوا  الموضوو  صو طبيعوة 

لماوادقة علوى يتوائج االيتخابوات  رى مو  الضورورد    يكوو  لهوم مو  الدسوتور وا 9 ير قضائية يتعلا بالمادا 

الحا بالتاويت ،وبهصا يخل  الى التمييز بي  ما هو م  االختاااات الحارية للقضاء الوصد يكوو  البوت ييوو 

للقضاا حارا م  مشورا خبراء الخقو االسالمي ويقهاء القايو  دو  التاويت وصل  للتخل  م  اشوكالية الجودل 

 9حول خبراء الخقو االسالمي ويقهاء القايو  الدائر

 طرق ممارسة الرقابة الدستورية : -د

يتطرق الى طرق ممارسة الرقابة على دستورية القوايي  التي يتبعها التيظويم القضوائي العراقوي منول  الموزج      

 بي  طريقتي الدي  الخرعي والدعوى االالية، ويي طريقة الدعوى المباشراب.

 زج بين طريقتي الدفع الفرعي والدعوى االصلية:الم -أوال

   طوورق الرقابووة القضووائية يووي الوودول  مووا    تووتم بطريقووة الوودي  الخرعووي وهووي رقابووة االمتيووا  عوو  التطبيووا      

القووايو  المخووالف للدسووتور  و رقابووة الوودعوى المباشوورا وتسوومى  يضووا الوودعوى االاوولية  و  دعوووى اخلغوواءب   و 

الودعوى االاولية المباشورا والودي  بعودم الدسوتورية ويوتم االسولوا االخيور بوأ  يتقودم االيوراد  بطريقة الموزج بوي 

بالطع  بعدم دستورية قايو  ما  مام المحاكم ،يا  اقتيعت بجدية الطع  تقدمت بو الى المحكموة الدسوتورية ،وهوصه 

بعدم دسوتورية هوصا القوايو  ،ويوي الطريقة تخترع وجود دعوى يراد ييها تطبيا قايو  معي  ييدي   حد الخاوم 

                                                           
 المعدل. 0272لسية  017م  قايو  االنبات رقم  099ب المادا  0
 .9119لسية0م  اليظام الداخلي للمحكمة االتحادية العليا رقم  09 الماداب  9
 :للتشووري  اوالن ـ االسووالم ديوو  الدولووة الرسوومي، وهووو ماوودر اسووار /9119موو  دسووتورالراقي لعووام :(2) ب المووادا  9

 .ـووووووووووووو اليجووووووووووووووز سووووووووووووو  قوووووووووووووايو  يتعوووووووووووووارع مووووووووووووو  نوابوووووووووووووت احكوووووووووووووام االسوووووووووووووالم   
 .راطيوووووووووووووةقوووووووووووووايو  يتعوووووووووووووارع مووووووووووووو  مبووووووووووووواد  الديمق ا ـ اليجووووووووووووووز سووووووووووووو 

 .والحريات االساسية الواردا يي هصا الدستور ج ـ اليجوز س  قايو  يتعارع م  الحقوق
 .092-091مكي ياجي،المحكمة االتحادية العليا يي العراق،مرج  سابا ، ب   9
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هصه الحالة ال تخال المحكمة يي احة الدي  بل تؤجول اليظور يوي الودعوى وتحليول الطعو  يوي دسوتورية القوايو  

 .ب0 الى المحكمة الدستورية التي يكو  لحكمها حجية مطلقة تجاه الكاية 

 طريقة الدعوى المباشرة )دعوى االلغاء(:-ثانيا

لووصد اتبعتووو المحكمووة االتحاديووة العليووا للرقابووة علووى دسووتورية القوووايي  هووو طريووا الوودعوى االسوولوا االخوور ا    

االالية  و المباشرا ،وهو ما تبي  م  ي  المادا الخامسة م  اليظام الداخلي للمحكمة االتحادية العليا حيث جواء 

بووي  جهووة اخوورى الخاوول يووي يووي الووي  ايووو    صا طلبووت  حوودى الجهووات الرسوومية بمياسووبة ميازعووة قائمووة بييهووا و

القايو   و قرار تشريعي  و يظام  و تعليمات  و  مور يترسول الطلوا بودعوى الوى المحكموة االتحاديوة العليوا معلوال 

 .ب9 م   ساييده وصل  بكتاا م  الوزير المخت   و رئير الجهة  ير المرتبطة بوزارا بب

رسمية وجهة  خرى سواء  كايت تل  الجهوة رسومية  و  وهصه المادا تطرقت الى الميازعات التي قد تيشأ بي  جهة

 ير رسمية .وم  نم يأ   قاموة الودعوى مو  تلو  الجهوة يختورع وجوود ميازعوة قائموة و   تقودم االسوباا بكتواا 

موق  م  الوزير  صا كايت جهة رسمية مرتبطة بوزارا ، و رئير الجهة  ير المرتبطة بوزارا ويطلا علوى هوصه 

و دعوووى اخلغوواء .وتسووتيد المحكمووة االتحاديووة العليووا يووي اختاااووها هووصا الووى يوو  المووادا الوودعوى المباشوورا  

ب التووي ياووت علووى ايووو   الخاوول يووي 9119لسووية  91موو  قووايو  المحكمووة االتحاديووة العليووا رقووم   ب9 ناييوواب\9 

 يوة جهوة تملو  حوا  الميازعات المتعلقة بشرعية القوايي  والقرارات وااليظمة والتعليقات واالوامور الاوادرا مو 

 ادارها و لغاء التي تتعارع ميها م   حكام قوايو   دارا الدولوة العراقيوة للمرحلوة االيتقاليوة ،ويكوو  صلو  بيواءا 

على طلا م  محكمة  و جهة رسمية  و م  مد  بمالحةبب. وم  الجدير بالصكر    هصا الي  يسوما لكول مود  

 موام المحكموة االتحاديوة العليوا لليظور بشورعية القووايي  والقورارات بمالحة بما يي صل  اخيراد    يري  الدعوى 

وااليظمة والتعليمات واالوامر الاادرا م   د جهة تملو  حوا  اودارها و لغواء التوي تتعوارع ميهوا مو  احكوام 

 الدستور. 

 اختصاصات المحكمة االتحادية العليا:  -ه

,  9119لسوية  91اختاااوات يو  عليهوا قايويهوا رقوم  تتمت  المحكمة االتحادية باختاااات متعدده ميهوا    

 : لموضو  سيتطرق الهم اخات المحكمةولالحاطة  بهصا ا 9119واختاااات ي  عليها دستور العراق لعام 

 الرقابة على دستورية القوايي  واالختاا  التخسيرد للمحكمة : -0

ب موو  29يظمووة اليايوصا ويقووا لموا جوواءت بوو المووادا  تتوولى هووصه المحكموة  الرقابووة علوى دسووتورية القووايي  واال     

ن وهووصا يعيووي    رقابووة المحكمووة تشوومل جميوو  القوووايي  االعتياديووة  التشووريعات  الدسووتور الوودائم إصجوواء الووي  مطلقووا

االالية ب اتي تادرها السلطة التشريعية والتشريعات الخرعية التي تتولى إادارها السلطة التيخيصية سوواء بحكوم 

, و عمال باختاااوها التشوريعي االسوتنيائي , وهوصا االمور تخرضوو الرقابوة القضوائية , إص ب9 ا التيخيصد اختاااه

                                                           
  .90،الطبعة االولى ، 9119ب القاضي مدحت المحمود ،القضاء يي العراق ،موسوعة القوايي  العراقية،العراق ، 0
 .9119لسية0م  اليظام الداخلي للمحكمة االتحادية العليا رقم   9لمادا  ب ا 9
 . 9119لسية  91/ ناييا م  قايو  المحكمة االتحادية العليا رقم  9ب المادا  9
الى    مجلر الوزراء يمارر االحية اادار االيظمة  9119ب م  دستور العراق لعام 9/ يقرا 11ب اشارت المادا  9

 ليمات والقرارات بهدف تيخيص القوايي  . والتع
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اص    المشور  الدسوتورد  ب0  يها تضم  ا  تكو  كاية القوايي  الاادرا م  السلطة التيخيصية متوايقة م  الدسوتور

, إص شوملت رقابوة المحكموة علوى الياوو  كلهوا العراقي  خص بالمخهوم الواس  للقايو  وبالمدلول الموضوعي لوو 

 .ب 9  الية كايت ام يرعية , وهصا االتجاه يسهم يي الحماية المباشرا للحقوق والحريات العامة لويراد

ومما يلحظ على اختاا  المحكمة يي مجال الرقابة على دستوربة القووايي  ,  يوو امتود ليشومل كايوة التشوريعات 

وهوصا يعيوي اسوتمرار يخواص التشوريعات اال ايوو علوى  ب9 ب091استيادا الى ي  المادا   9119الاادرا قبل دستور 

الر م م  الطبيعة الكاشخة للحكم الاادر  بعودم الدسوتورية مو   هميوة . إال إ  هوصه الطبيعوة قود تاودم باعتبوارات 

يوالقول بوا  الحكوم لوو انور معييو , ميها ماتخرضو ضرورا حمايوة الحقووق المكتسوبة واسوتقرار المراكوز القايوييوة, 

رجعي بحيث ييسحا  نره الى تاريخ مولد القايو  المقضي بعدم دستوريتهقد يتسبا يي زعزعوة اليظوام القوايويي 

, إص  ييشأ ع  الحكم بعدم الدستورية يراغ تشريعي , يتيجة لزوال القايو  المقضي بعدم دستوريتو , وهصا الخوراغ 

دستورية سوف تتس  دائرتو وبالتوالي يكوو   موام يظوام قوايويي سورعا  مايتسواقط بتكرار االحكام الاادرا بعدم ال

 .  ب9 يبيايو وتهوى قواعده

ن يوي االختاوا  , إص         كما ا  إعطاء اليظور يوي دسوتورية االيظموة للمحكموة االتحاديوة العليوا , ينيور تيازعوا

ن يأيو يكو  م  اختاا  محكمة القضاء / ناييوة /د ب  مو  7االدارد باريا ي  المادا   اليظام يعد قراران إداريا

, وعيدما تقوم المحكمة بواليظر يوي اليظوام يايهوا تعمول علوى اليظور يوي  9107لسية  70قايو  مجلر الدولة رقم 

ن  ويمك  ا  يطلا الحكم  لو بوالتعويع عو  االضورار التوي لحقوت بوو   كوصل  يمكو  اسوتأيايو اموام  دستوريتو  يظا

يووة العليووا التووي تلغووي اليظووام المخووالف للدسووتور موو  دو  الحكووم بووالتعويع , ال  قوورارات هووصه المحكمووة االتحاد

 .  ب9 المحكمة باتو وال تقبل الطع  

 الماادقة على اليتائج  اليهائية لاليتخابات والخال يي تياز  االختاااات : -9

مجلور اليوواا لمجلور اليوواا  ختاا  الخال يي احة عضووية  9119لقد  عطى الدستور العراقي لعام     

إص يبت يي احة عضوية اعضائو خالل نالني  يوما مو  تواريخ تسوجيل االعتوراع لديوو بأ لبيوة نلنوي  عضوائو, 

 ب.1 وقد اجاز الدستور الطع  يي قرار المجلر  مام المحكمة االتحادية العليا خالل نالني  يوما م  ادوره 

هووصا االختاووا  للمحكمووة االتحاديووة العليووا , بعوود ا  كووا  هووصا  9119ولقوود اضوواف الدسووتور العراقووي لعووام      

االختاووا  ميوواط بالمخوضووية العليووا المسووتقلة لاليتخابووات , وهووو اختاووا  نووايود إص ا  عملهووا يقتاوور علووى 

                                                           
, دار اليهضة العربية , القاهرا ,  0ب د. طعيمة الجرف , القضاء الدستورد   دراسة مقارية يي رقابة الدستورية ب ,ط0

0229    ,010 ,09  . 
بيوت الحكموة , بغوداد ,  د. مها بهجت يوير, المحكمة االتحادية العليا واختاااها بالرقابة على دستورية القووايي  , ب 9

 . 99,  9111, 2ط 
على تبقوى التشوريعات اليايوصا معموول بهوا موالم تلود او تعودل ويقوا الحكوام هوصا  9119م  دستور  091ب يات المادا  9

 الدستورب .
 وما بعدها . 911,    0219ب د. رمزد الشاعر , القايو  الدستورد , دار اليهضة العرية , القاهرا ,  9
ا وموا 99,   9111, 0يوي الميوزا  , ط 9119ازد ييال مهودد, ياوو  دسوتور جمهوريوة العوراق لسوية ب د.   9

 بعدها .
 . 9119ب م  الدستور العراقي لعام 99ب ييظر: المادا   1
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. وهو  معلوم    عملية االيتخابوات عمليوة طويلوة ومعقودا ويتطلوا ممارسوة ب 0 تاديا اليتائج اليهائية لاليتخابات

حكمووة لهووصا االختاووا  , إعووال  اليتووائج االوليووة لاليتخابووات موو  مجلوور المخوضووي  التوواب  للمخوضووية العليووا الم

المستقلة لاليتخابات ,و   تكو  هيال  طعو  ايتخابية قدمت إلى المجلر المصكور و يو قود بوت بهوا, وإصا لوم يقتيو  

ة العليوا . ولقود ظهور دو المحكموة االتحاديوة واضوا مقدم الطع  بيتيجة الطع  الصد قدمو يلجأ إلى المكمة االتحاديو

إص تم الطع  بيتائج الخورز للخوارج  والطعو  بوالتزوير , ولوصل  توم إعوادا الخورز اليودود وهوصا  9101يي ايتخابات 

 يحسا للمحكمة بادائها دور ريادد . 

لالقوواليم بالمحكمووة و   إعطوواء اختاووا  يووع تيوواز  االختاووا  , بووي  القضوواء االتحووادد والهيئووات القضووائية 

االتحادية مقبول ,  ال    إياطة الخال يي تيواز  االختاوا  , بوي  القضواء االتحوادد والهيئوات يوي المحايظوات 

 يوور المرتبطووة بووأقليم بالمحكمووة المووصكورا يكووو  مريوضووة , ال  هووصه الهيئووات تتبوو  القضوواء االتحووادد وتخضوو  

ن الحكوام الموواد   الشراف محكمة التمييز , يعيدما يحال يزا  بي   ب  72- 71هصه المحاكم يوأ  حلوو يكوو  ويقوا

موو  قووايو  المرايعووات المدييووة , هووصا موو  ياحيووة إمووا اصا حاوول يووزا  بووي  هووصه الهيئووات ومحكمووة القضوواء االدارد  

 . ب9 ييحل م  قبل هيئة تعيي  المرج 

االتهاموات الموجهوو الوى رئوير  وم  الجدير بالصكر ا  للمحكمة االتحادية اختاااات اخرى  وهي الخاول يوي 

الجمهورية ورئير مجلر الوزراء واللوزراء وكصل  الخاول يوي القضوايا التوي تطبوا القووايي  االتحاديوة واليظور 

 بالطعو  يي احكام وقرارات محكمة القضاء االدارد .

 الخاتمة

 بعد    شارف بحنيا على ايتهاء،تواليا الى بعع االستيتاجات والتوايات وكاالتي 

 :االستنتاجات -إوال

لووم يمووارر القضوواء العراقووي الرقابووة علووى دسووتورية القوووايي  باسووتنياء حووالتي  باالمتيووا  عوو  تطبيووا الووي     -4

المخالف للدستور طوال عمر الدساتير العراقية الؤقتو وكا  لترؤر وزير العدل لجلسات مجلر العودل الوصد حول 

 على القضاا م  خالل تهديدهم بالعقوبة واليقل والترقية .محل مجلر القضاء االعلى تأنير سلبي هو االخر 

بمرحلووة جديوودا مو  خووالل  عووادا تكوووي  مجلوور  9119\9\2مور القضوواء العراقووي بعوود احوتالل العووراق يووي  - -2

 القضاا اخعلى و ياطة شؤو  القضاا بو بعد    كايت تدار م  قبل مجلر العدل .

وعالج استقاللية السلطة القضوائية متبييوا مبود   9119حلة االيتقالية لعام جاء قايو   دارا الدولة العراقية للمرا  -9

 الخال بي  السلطات والي  على  يشاء محكمة اتحادية عليا لمراقبة دستورية القوايي .

اسووتقاللية السوولطة القضووائية،وي  علووى ايشوواء المحكمووة االتحاديووة العليووا  9119عووالج دسووتور العووراق لعووام  -9

اختاااات  وسو  مموا كايوت عليوو يوي قوايو   دارا الدولوة وقود مارسوت اختاااواتها و اودرت و ضاف اليها 

 الكنير م  القرارات واالحكام واالجتهادات ،لكيها قد تعايي مستقبال م  التجاوز على اختااااتها.

 

                                                           
ب دمحم عبار محس  , اختاا  المحكمة االتحاديوة العليوا يوي الرقابوة علوى دسوتورية القووايي  يوي العوراق , اطروحوة  0

 . 21,   9112, جامعة اليهري  ,  دكتوراا
 . 99ب د. مها بهجت يوير , المرج  السابا ,    9
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 التوصيات:-ثانيا

 .التأكيد على استقاللية السلطة القضائية وعدم تبعيتها للسلطة التيخيصية -0

 حماية القضاا وتحاييهم م  سطوا السلطة وتهديداتها المباشرا و ير المباشرا. -9

زيادا توسي  اختاااات المحكمة االتحادية العليا  كنور مو  صد قبول التاحوة المجوال لهوا يوي اتخواص قراراتهوا  -3

ويراعوي ييوو   و حكامها الاحيحة م  خالل التأكيد على االنر القوايويي المترتوا علوى الحكوم بعودم دسوتورية

 الحقوق المكتسبة والمراكز القايويية .

 المصادر

 القرآ  الكريم

 الكتا العامة : - وال

 ،الطبعة النالنة .0222. محمود دمحم حايظ ،الوجيز يي القايو  الدستورد،دار اليهضة العربية،0

السياسوي االسوالمي ،جامعوة .   سليما  الطماود ،السلطات النالث يوي الدسواتير العربيوة المعااورا ويوي الخكور 9

 م،الطبعة الخامسة. .0211عي  شمر،

 ،الطبعة االولى.0229. عبد الغيي بسيويي عبد هلل ،اليظم السياسية والقايو  الدستورد ،مطبعة الدار الجامعة ،9

. سوووووووووووامي جموووووووووووال الووووووووووودي  ،القوووووووووووايو  الدسوووووووووووتورد والشووووووووووورعية الدستورية،ميشوووووووووووأه المعوووووووووووارف 9 

 عة االولى.،الطب9119باالسكيدرية،مار،

. الرد الويتز،يظام الحكم يوي الواليوات المتحودا االمريكية،ترجموة جوابر سوعيد عوع،الجمعيوة الماورية ليشور 9

 ،الطبعة االولى .0221المعرية والنقاية العالمية،مار ،

طبعوة ،ال9119.  سماعيل مرزا ،مباد  القايو  الدستورد والعلم السياسي ،دار المال  للخيوو  واالداا واليشور،1

 النالنة. 

،الطبعووة 0221. ماووطخى  بووو زيوود يهمي،الدسووتور الماوورد يقهووا وقضوواء،دار المطبوعووات الجامعيووة ،ماوور،7

 التاسعة.

. مكووي ياجي،المحكمووة االتحاديووة العليووا يووي العووراق ،دار الضووياء للطباعووة والتاووميم ،اليجووف االشوورف ،العووراق 1

 ،الطبعة االولى .9117،

 ،الطبعة االولى .0277مار،–ل القضاا ،دار اليهضة العربية،القاهرا . ياروق الكياليي،استقال2 

  ،الطبعة االولى .9119.القاضي مدحت المحمود ،القضاء يي العراق ،موسوعة القوايي  العراقية،العراق ،01

ة , , دار اليهضوة العربيو 0.  طعيمة الجرف , القضاء الدستورد   دراسة مقاريوة يوي رقابوة الدسوتورية ب ,ط 00

 . 0229القاهرا , 

. مها بهجت يووير, المحكموة االتحاديوة العليوا واختاااوها بالرقابوة علوى دسوتورية القووايي  , بيوت الحكموة , 09

  .9111, 2بغداد , ط 

  .0219رمزد الشاعر , القايو  الدستورد , دار اليهضة العرية , القاهرا ,  -09 

 . 9111, 0يي الميزا  , ط 9119لعراق لسية  ازد ييال مهدد, ياو  دستور جمهورية ا - 09
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 : الرسائل واالطاريح:-ثانيا

. عديا  عاجل عبيد، نر استقالل القضاء عو  الحكوموة يوي دولوة القايو ، طروحوة دكتووراه مقدموة الوى كليوة 0

 ب .9117الحقوق،جامعة اليهري ،

لوى دسوتورية القووايي  يوي العوراق , دمحم عبار محس  , اختاا  المحكمة االتحادية العليوا يوي الرقابوة ع  -9

 .9112اطروحة دكتوراا , جامعة اليهري  , 

 ثالثاً : الدساتير 

يووووي 091المعوووودل بالقووووايو  رقووووم  0229\7\09الاووووادر  يووووي  991المجلوووور الدسووووتورد اللبيووووايي رقووووم  -0

91\01\0222 . 

 . 0717الدستور االمريكي الاادرعام   -9

 .9119دستور العراق الدائم لعام  -1

 ابعا: القوانينر

 .9119قايو  ادارا الدولة العراقية للمرحلة االيتقالية لعام  -0

 المعدل. 0272لسية  017قايو  االنبات العراقي رقم   -9

 . 9119لسية  0اليظام الداخلي للمحكمة االتحادية العليا يي العراق  رقم  -9


