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                           املستخهص
إ دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام ايٓاؾر ٜعد اع٢ً ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ يف ايدٚي١ ربطع ي٘ 

تٓؿٝر١ٜ ٚايكطا١ٝ٥ نُا ٜتِ بٓا٤ ايٓعاّ ايطٝاضٞ ايكا٥ِ مجٝع ايطًطات ايتػسٜع١ٝ ٚاي
مبٛدب٘ ٚذبدٜد غهٌ ايدٚي١، اال إ ايدضتٛز قد مت ٚضع٘ يف ظسٚف اضتجٓا١ٝ٥ ٚقد است٣ٛ 
ع٢ً ايهجري َٔ ايتٓاقطات ٚايػُٛض ٚعدّ ايٛضٛح ؾٝهٕٛ حباد١ يتؿطريٙ تؿطريا 

القتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ مما ٚاضشًا، نُا اْ٘ مل ٜهٔ َٓطذًُا َع ايعسٚف ايطٝاض١ٝ ٚا
 ٜتطًب تعدًٜ٘ يٝٛانب ٖرٙ ايعسٚف

ٚعًٝ٘ البد َٔ ايبشح عٔ ٚضا٥ٌ ميهٔ َٔ خالهلا ذبكٝل االصالح َٚعازب١  
 االشَات ٚاملػانٌ اييت ميس بٗا ايبًد ٚتسدٟ االٚضاع ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ. 

تٛزٟ يف ع١ًُٝ اإلصالح ايدض ٚميهٔ إ تًعب احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا دٚز نبري
 ّ َع ايعسٚف ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ.َٔ خالٍ تؿطريٙ تؿطريا ٜتال٤

زٟ ٚميهٔ إ تًعب احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا دٚز نبري يف ع١ًُٝ اإلصالح ايدضتٛ
 ّ َع ايعسٚف ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ.َٔ خالٍ تؿطريٙ تؿطريا ٜتال٤
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 .الؾتتاس١ٝ: ايدضتٛز، اإلصالح، احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝاايهًُات ا

Abstract 
The effective Constitution of the Republic of Iraq is 

the highest legal rule in the state to which all legislative, 

executive, and judicial authorities are subject, and the 

existing political system is built according to it and 

determines the shape of the state. A clear explanation, as it 

was not in harmony with the political, economic, and social 

conditions, which requires amending it to keep pace with 

these circumstances. 
Accordingly, it is necessary to search for means 

through which reform can be achieved and the crises and 

problems that the country is going through and the 

deterioration of the political, economic, and social 

conditions must be addressed. 
The Federal Supreme Court can play an important role 

in the process of constitutional reform by interpreting it in a 

way that is compatible with the political, economic, and 

social circumstances. 
Keywords: Constitution, reform, court.  

 ةـاملقذم
 اٚاًل: َٛضٛع ايبشح ٚاُٖٝت٘

قد مت ٚضع٘ يف ظسٚف اضتجٓا١ٝ٥ غاَط١   ١2005 ايعسام ايدا٥ِ يط١ٓ إ دضتٛز مجٗٛزٜ      
، االَس ايرٟ ٜكتطٞ ادسا٤ 2003 بعد اسداخ  عاّ  بطبب ايعسٚف اييت نإ ميس بٗا ايبًد

ايتعدٜالت ايطسٚز١ٜ عًٝ٘ يٝهٕٛ َٛانبا يًعسٚف ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ اٚ 
اذ ناْت  ازب١ٗ املدتص١ بٛضع٘ )ازبُع١ٝ  ،ممهٔ ٚضع دضتٛز ددٜد اذا نإ ايتعدٌٜ غري

ايٛط١ٝٓ( تكّٛ بإدخاٍ األطس ايعا١َ يًٓعاّ ايطٝاضٞ ازبدٜد دٕٚ االخر بعني االعتباز 
ايعسٚف ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ اييت ػبب إ تهٕٛ َٛانب١ ي٘،  ٚنريو اتباع 

 يرٟ ػبعٌ اَس ايتعدٌٜ غري ممهٔ.ادسا٤ات َعكد٠ ٚغري َأيٛؾ١ يف تعدٌٜ ايدضتٛز االَس ا
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ضٓادٙ يألغًب١ٝ املطًك١ إنُا مت ٚضع غسٚط سبٌ ايربملإ ال تطُح بتطبٝكٗا ؾعًًٝا ب      
يف ايربملإ َطاي١ اسبٌ ٖٚرا غري ممهٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ مما ٜؤدٟ يعدّ سصٍٛ ايسقاب١ 

خسٚد٘ عٔ اختصاصات٘  املتبادي١ املتُج١ً بكٝاّ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ حبٌ ايربملإ عٓد
اال مبٛاؾك١ األغًب١ٝ  احملدد٠ بايدضتٛز ٚباملكابٌ ال ميهٔ يًربملإ ضشب ايجك١ عٔ اسبه١َٛ

َٓ٘ اذ ْصت ع٢ً اْ٘  3َٓا ؾكس٠ /ثا61املطًك١ جملًظ ايٓٛاب ٚؾل َا ْصت عًٝ٘ املاد٠ 
 أعطا٥٘" ٜكسز صبًظ ايٓٛاب ضشب ايجك١ َٔ ز٥ٝظ صبًظ ايٛشزا٤ باألغًب١ٝ املطًك١ يعدد"

بٛادباتٗا املٛن١ً ايٝٗا ٖٚرا االَس قد ٚضع عجس٠ اَاّ  ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ يف ساٍ عدّ قٝاّ
 عٌُ ايربملإ ٚاسبه١َٛ َعًا.

ؾًِ ٜطبل إ مت سٌ ايربملإ َٔ قبٌ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ، نُا مل ٜتِ سٌ ايربملإ َٔ       
 ػا١ٜ االٕ.قبٌ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ َٓر ايدٚز٠ األٚىل يًربملإ ٚي

ٚقد اتبع ايٓعاّ ايدميكساطٞ َطأي١ مل تػٗدٖا مجٝع دضاتري ايعامل برتدٝح زأٟ       
/زابعًا( َٔ دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام ايٓاؾر ع٢ً 142ْصت املاد٠ )اذ  االق١ًٝ ع٢ً االغًب١ٝ،

ؾط٘ اْ٘ " ٜهٕٛ االضتؿتا٤ ع٢ً املٛاد املعدي١ ْادشًا مبٛاؾك١ اغًب١ٝ املصٛتني، ٚإذا مل ٜس
ثًجا املصٛتني يف ثالخ ضباؾعات اٚ أنجس" ٖٚٛ َا سصٌ عٓد ٚضع ايدضتٛز يف َطأي١ 
ايتعدٌٜ مما ٚيد اثازًا ضًب١ٝ ع٢ً ايع١ًُٝ ايطٝاض١ٝ، ٚعالق١ ايطًطات ايجالخ بعطٗا 
ايبعض، نُا اْعهظ االَس ع٢ً ممازض١ االختصاصات اييت سددٖا ايدضتٛز، نٕٛ إ ايعسام 

 ًاضٝاضٝ ًاايٓاؾر ْعاَ 2005ٚمبٛدب دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يط١ٓ  2003قد اتبع بعد عاّ 
ال َجٌٝ ي٘ ٖٛ )ايٓعاّ االذبادٟ ايؿٝدزايٞ(، سٝح ْص ايدضتٛز ع٢ً إ مجٗٛز١ٜ  ًاددٜد

ايعسام دٚي١ اذباد١ٜ ٚاسد٠ َطتك١ً، ذات ضٝاد٠ نا١ًَ، ْعاّ اسبهِ ؾٝٗا مجٗٛزٟ ْٝابٞ) 
أَ يٛسد٠ ايعسام، ٚمبٛدب ذيو تتهٕٛ مجٗٛز١ٜ بسملاْٞ( دميكساطٞ، ٖٚرا ايدضتٛز ض

ايعسام َٔ ايطًطات االذباد١ٜ ٚاالقايِٝ ٚاحملاؾعات غري املٓتع١ُ يف اقًِٝ ٚاييت تعترب نٌ 
َٓٗا ٦ٖٝات اداز١ٜ اق١ًُٝٝ الَسنص١ٜ تتُتع نٌ َٓٗا باختصاصات ضبدد٠ ٚؾل َبدأ 

ؼبصٌ تٓاشع بني ايطًطات يف  ايالَسنص١ٜ االداز١ٜ اييت ْص عًٝٗا ايدضتٛز ٚبايتايٞ قد
 ممازض١ ٖرٙ االختصاصات.

يف اسبكٝك١ إ يهٌ ْعاّ ضٝاضٞ ْعاّ قاْْٛٞ ٚقطا٥ٞ ٜعٌُ مبٛدب٘ سٝح ال ميهٔ     
 تصٛز قإْٛ اٚ سهِ قطا٥ٞ َٓاقض يًٓعاّ ايطٝاضٞ ايكا٥ِ.
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ٚعًٝ٘ ٚملا ٚزد اعالٙ البد َٔ اتباع ٚضا٥ٌ َع١ٓٝ تطاِٖ يف اصالح َا تطُٓ٘       
ايدضتٛز َٔ تٓاقطات يف ْصٛص٘ ضاُٖت يف االشَات ٚاملػانٌ اييت متس بٗا ايبالد، ٖٚرٙ 
ايٛضا٥ٌ ٖٞ اَا عٔ طسٜل تؿطري ايدضتٛز َٔ خالٍ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا اٚ تعدًٜ٘ َٔ 
قبٌ ايطًط١ ايتأضٝط١ٝ املٓػ١٦، اٚ إ ٜتِ اْػا٤ دضتٛز ددٜد إذا مل تٓذح ٖرٙ ايٛضا٥ٌ 

 صالح.يف ع١ًُٝ اإل
  ثاًْٝا: ٖدف ايبشح:

ٜٗدف ايبشح اىل ادسا٤ اإلصالسات ايدضتٛز١ٜ ايالش١َ يدضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يط١ٓ       
َٔ خالٍ تؿطريٙ اٚ تعدًٜ٘ اٚ ايػا٤ٙ ٚاْػا٤ دضتٛز ددٜد اذا نإ ايتعدٌٜ غري  2005

طًطات ايجالخ ممهٔ، اذ ٜعد ايدضتٛز ايٛثٝك١ األمس٢ يف ايدٚي١ ايرٟ ؼبدد غهٌ ايدٚي١ ٚاي
ٚاختصاصاتٗا ٚتٓعِٝ سكٛم ٚسسٜات االؾساد ٚنؿايتٗا، سٝح اْ٘ ع٢ً اضاض٘ ؼبدد ايٓعاّ 
ايطٝاضٞ ايكا٥ِ، ٚبايتايٞ ميهٔ َٔ خالٍ ايدضتٛز بتؿطريٙ َٔ قبٌ ازب١ٗ املدتص١ 
بايتؿطري اٚ ادسا٤ ايتعدٜالت ايطسٚز١ٜ عًٝ٘ َٔ قبٌ ازب١ٗ املدتص١ بتعدًٜ٘، إ ٜتِ 

 ميس ب٘ ايبًد َٔ اشَات سكٝك١ٝ ضٝاض١ٝ ٚاقتصاد١ٜ ٚادتُاع١ٝ.َعازب١ َا 
 ثايجًا: َٓٗذ١ٝ ايبشح:

تكّٛ َٓٗذ١ٝ ايبشح ع٢ً اختٝاز املٓٗر ايتشًًٝٞ ايتطبٝكٞ َٔ خالٍ ذبًٌٝ ْصٛص     
دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام ايٓاؾر اشباص١ بٛضا٥ٌ ذبكٝل االصالح ايدضتٛزٟ ٚنٌ َا ميهٔ إ 

 ًل بايدزاض١.ْكدَ٘ َٔ َعازبات تتع
 زابعًا: إغهاي١ٝ ايبشح:

تدٚز اغهاي١ٝ ايبشح يف ايدضتٛز ايرٟ تعرتٜ٘ ايهجري َٔ ايتٓاقطات ٚاييت ادت اىل      
تسدٟ ايٛاقع ايطٝاضٞ ٚاالقتصادٟ ٚاالدتُاعٞ يف ايبًد، ٚعًٝ٘ البد َٔ ادسا٤ االصالسات 

 ايدضتٛز١ٜ ايالش١َ.
 خاَطًا: ؾسض١ٝ ايبشح:

 تطاؤالت َٓٗا:ْطسح صبُٛع١ َٔ اي
 َاٖٞ ايٛضا٥ٌ اييت ميهٔ َٔ خالهلا ادسا٤ اإلصالسات ايدضتٛز١ٜ ايالش١َ؟ .1
 ٌٖ َٔ املُهٔ ذبكٝل اإلصالح ايدضتٛزٟ َٔ خالٍ تعدٌٜ ايدضتٛز؟ .2
 ٌٖ َٔ املُهٔ ذبكٝل اإلصالح ايدضتٛزٟ َٔ خالٍ تؿطري ايدضتٛز؟ .3
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يف ادسا٤ اإلصالسات ٌٖ َٔ املُهٔ إ تًعب احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا دٚزا َُٗا  .4
 ايدضتٛز١ٜ؟

 خط١ ايبشح:
ٜكطِ ٖرا ايبشح اىل ثالخ َباسح: ْتٓاٍٚ يف املبشح االٍٚ: تؿطري ايدضتٛز نٛض١ًٝ         

َٔ ٚضا٥ٌ ذبكٝل اإلصالح، َكطِ اىل َطًبني: ْتٓاٍٚ يف املطًب االٍٚ: ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ 
ه١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا يف ذبكٝل يًُشه١ُ ٚاختصاصاتٗا، ٚغبصص املطًب ايجاْٞ: دٚز احمل

االصالح َٔ خالٍ قٝاَٗا بايتؿطري، اَا املبشح ايجاْٞ: ؾطٓتٓاٍٚ ؾٝ٘ تعدٌٜ ايدضتٛز 
ٜٚكطِ اىل َطًبني: ْتٓاٍٚ يف املطًب األٍٚ: ازب١ٗ نٛض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ذبكٝل اإلصالح، 

اَا  تٛز،اييت ؼبل هلا تعدٌٜ ايدضتٛز، ٚغبصص املطًب ايجاْٞ: ألضباب تعدٌٜ ايدض
اإلصالح، ْػا٤ دضتٛز ددٜد نٛض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ ذبكٝل ا: ح ؾطٓتٓاٍٚ ؾٝ٘املبشح ايجاي

ْٚكطُ٘ اىل َطًبني: ْتٓاٍٚ يف املطًب األٍٚ: ايطًط١ املدتص١ بإْػا٤ دضتٛز ددٜد، 
 ٚغبصص املطًب ايجاْٞ: ملربزات اْػا٤ دضتٛز ددٜد.

 املثحث االول
 ك االصالحتفسري انذستىر كىسيهة مه وسائم حتقي

إ ازب١ٗ املدتص١ بتؿطري ايدضتٛز ٖٞ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا اييت أند اْػاؤٖا       
َٓ٘، يرا ٜهٕٛ يًُشه١ُ دٚز يف ذبكٝل  92يف املاد٠  2005دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يط١ٓ 

 االصالح ايدضتٛزٟ َٔ خالٍ قٝاَٗا بايتؿطري.
ذبدٜد اختصاصاتٗا مبٛدب ايدضتٛز، إ سٝح مت تػهٌٝ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا ٚ   

ٚدٛد احمله١ُ ايدضتٛز١ٜ ي٘ ا١ُٖٝ نبري٠ يف اٟ دٚي١ ٚخاص١ يف االْع١ُ ايؿٝدزاي١ٝ َٔ ادٌ 
تٛؾري اسبُا١ٜ يًدضتٛز االذبادٟ ايرٟ ٜعد اع٢ً ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ٜٚأتٞ يف ق١ُ اهلسّ ٚع٢ً 

، نٕٛ إ دضتٛز١ٜبًا بعٝب عدّ ايمجٝع ايطًطات اشبطٛع ي٘ ٚاسرتاَ٘ ٚاال نإ عًُٗا َػٛ
 ايدضتٛز ٖٛ ايرٟ ؼبدد غهٌ ايدٚي١ ٜٚهؿٌ اسبكٛم ٚاسبسٜات ايعا١َ. 

ٚأل١ُٖٝ دٚز احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا يف ذبكٝل االصالح ضٓكّٛ بتكطِٝ ٖرا املبشح اىل     
 َطًبني: ْتٓاٍٚ يف املطًب االٍٚ: ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًُشه١ُ ٚاختصاصاتٗا، ٚغبصص

 املطًب ايجاْٞ: دٚز احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا يف ذبكٝل االصالح َٔ خالٍ تؿطري ايدضتٛز.
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 املطهة االول 
 انطثيعة انقاوىوية نهمحكمة االحتادية انعهيا واختصاصاتها

احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا مبٛدب قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ تػهًت       
ع٢ً اْ٘ )ػبسٟ تػهٌٝ ضبه١ُ يف ايعسام َٓ٘ /أ 44، اذ ْصت املاد٠ (1)2004 املًػ٢ يط١ٓ

 بكإْٛ ٚتط٢ُ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا(. 
باعتبازٙ  (2)نُا إ اسبؿاظ ع٢ً َبدأ ع١ًٜٛ ايدضتٛز ٚايطُٛ ع٢ً ضا٥س ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ     

، ٖٚٛ ٜعُد بريو ْتٝذ١ (3)ميكساط١ٝاع٢ً ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ يف ايدٚي١ ال ٜتشكل اال يف االْع١ُ ايد
، ٜٚكتطٞ ذيو ٚدٛد ضُاْات قا١ْْٝٛ سكٝك١ٝ (4)َٔ ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً َبدأ املػسٚع١ٝ

متٓع اٟ خسم اٚ اعتدا٤ ع٢ً ايدضتٛز ٚتؿطريٙ تؿطريًا صشٝشًا مبا ؼباؾغ ع٢ً ضٝاد٠ 
احمله١ُ طبتص١ ) (5)ايدٚي١، ٚتتُجٌ ٖرٙ ايطُاْات يف ٚدٛد ١٦ٖٝ قطا١ٝ٥ َطتك١ً
 ايدضتٛز١ٜ( مبساقب١ دضتٛز١ٜ ايكٛاْني ٚتؿطري ايٓصٛص ايدضتٛز١ٜ.

ٚقد مت اصداز قإْٛ ٜٓعِ عٌُ احمله١ُ ٚعدد اعطا٥ٗا ٚنٝؿ١ٝ اْعكادٖا ٚؼبدد      
( 30اختصاصاتٗا مبٛدب االَس ايصادز َٔ صبًظ ايٛشزا٤ بعد َٛاؾك١ صبًظ ايس٥اض١ زقِ )

، ٚمت ادسا٤ ايتعدٌٜ األٍٚ يًكإْٛ (6)اد١ٜ ايعًٝا املعدٍٖٚٛ قإْٛ احمله١ُ االذب 2005يط١ٓ 
                                                      

  .3004|2|4في  2547( نذخ ىحا القانهن في الهقائع العخاقية بالعجد 7)
 |القاىخة ،( د. احسج فتحي سخور، مشيج االصالح الجستهري، )دار الشيزة العخبية3)

  .34( ص3002
 |د. ابخاهيم عبج العديد شيحا، القانهن الجستهري، )الجار الجامعية للظباعة والشذخ، بيخوت (2)

وايزًا يشظخ: د. دمحم كامل ليلو، القانهن الجستهري، )دار الفكخ   .731( ص7542
 .777( ص7523 |العخبي، القاىخة

 |7ط |د. عبج العديد دمحم سالسان، رقابة دستهرية القهانين، )دار الفكخ العخبي، القاىخة( 4)
 .20(، ص7551

هرىا وضساناتيا ومدتقبليا، يشظخ: د. عبج الحسيج متهلي، الحخيات العامة، نظخات في تظ (1)
. ويشظخ: د. عرام عبج الهىاب البخ 57(، ص7531|)مشذأة السعارف، اإلسكشجرية

العجدان االول | ( 71السجلج ) | (3000) |"سسه الجستهر ودستهرية القهانين"|زنجي، 
 .23ص | مجلة العلهم القانهنية، جامعة بغجاد،  |والثاني

 .3001|2|73في  2552العخاقية بالعجد  نذخ ىحا القانهن في الهقائع( 2)
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ٚسطٓا ؾعٌ املػسع ايعساقٞ بأدسا٤ ايتعدٌٜ، اذ إ ايكإْٛ  2021يط١ٓ  25بايكإْٛ زقِ 
قبٌ ايتعدٌٜ ناْت تعرتٜ٘ ايهجري َٔ ايتٓاقطات ٚعدّ َعازب١ بعض اسباالت نشاي١ ايتكاعد 

يتعدٌٜ تكاعد األعطا٤ ٚاْتٗا٤ عًُِٗ باحمله١ُ ألعطا٤ احمله١ُ ؾًِ ٜبني ايكإْٛ قبٌ ا
 ٚامنا تسى ذيو يًعطٛ إ غا٤ اضتُس بايعٌُ ٚإ غا٤ تسن٘.

ٚنريو َطاي١ ايٓعس بايطعٕٛ املكد١َ ع٢ً اسهاّ ٚقسازات ضبه١ُ ايكطا٤ اإلدازٟ اذ       
عد ناْت َٔ اختصاص احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا قبٌ ايتعدٌٜ، ٚيهٔ َٔ خالٍ ايتعدٌٜ ٚب

 اْػا٤ احمله١ُ اإلداز١ٜ ايعًٝا مت ايػا٤ ٖرا االختصاص َٔ بني اختصاصات احمله١ُ.
ٚقد ْصت املاد٠ االٚىل َٔ ايكإْٛ اعالٙ )تٓػأ ضبه١ُ تط٢ُ احمله١ُ االذباد١ٜ       

ايعًٝا ٜٚهٕٛ َكسٖا يف بػداد متازع َٗاَٗا بػهٌ َطتكٌ ال ضًطإ عًٝٗا يػري ايكإْٛ( 
تتهٕٛ  ْصت ٖرٙ املاد٠ ع٢ً اْ٘"( َٓ٘ نٝؿ١ٝ تػهٌٝ احمله١ُ سٝح 3) نُا بٝٓت املاد٠

احمله١ُ َٔ ز٥ٝظ ْٚا٥ب يًس٥ٝظ ٚضبع١ أعطا٤ اصًٝني ٜتِ اختٝازِٖ َٔ بني قطا٠ 
(  مخظ 15ايصٓـ األٍٚ املطتُسٜٔ باشبد١َ ممٔ ال تكٌ خدَتِٗ ايؿع١ًٝ يف ايكطا٤ عٔ )

 ."عػس٠ ض١ٓ
يًُشه١ُ أزبع١ أعطا٤ استٝاط غري د٠ أعالٙ ع٢ً إ "ؿكس٠ ب َٔ املانُا ْصت اي      

َتؿسقني ٜتِ اختٝازِٖ َٔ بني قطا٠ ايصٓـ األٍٚ املطتُسٜٔ باشبد١َ ممٔ ال تكٌ 
 ( مخظ عػس٠ ض١ٓ".15خدَتِٗ ايؿع١ًٝ يف ايكطا٤ عٔ )

اختٝاز أعطا٤ احمله١ُ َٔ قبٌ ز٥ٝظ صبًظ  باْ٘ " ٜتِ-ثاًْٝا-3نُا ْصت املاد٠       
األع٢ً ٚز٥ٝظ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا ٚز٥ٝظ دٗاش االدعا٤ ايعاّ ٚز٥ٝظ دٗاش ايكطا٤ 

االغساف ايكطا٥ٞ، َٔ بني ايكطا٠ املسغشني َع َساعا٠ متجٌٝ األقايِٝ يف تهٜٛٔ احمله١ُ 
َد٠  ُٗٛزٟ بايتعٝني خالٍازبسضّٛ املاىل ز٥ٝظ ازبُٗٛز١ٜ إلصداز  تسؾع امساؤِٖٚ

 (1)تازٜذ اختٝازِٖ. َٔ ( مخط١ عػس ًَٜٛا15أقصاٖا )

 

 

                                                      

( بسهجب قانهن التعجيل األول لقانهن السحكسة االتحادية العليا رقم 2تم استبجال السادة ) (7)
. بعج الحكم بعجم دستهريتيا بسهجب قخار السحكسة االتحادية العليا رقم 3037لدشة  31
 .3075|اتحادية|24
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ٚقد سددت املاد٠ ايسابع١ َٔ قإْٛ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا املعدٍ اختصاصات      
 احمله١ُ ٖٚٞ:

  .: ايسقاب١ ع٢ً دضتٛز١ٜ ايكٛاْني ٚاالْع١ُ ايٓاؾر٠أٚاًل
 : تؿطري ْصٛص ايدضتٛزثاًْٝا
ذباد١ٜ، ٚايكسازات ٚاالْع١ُ : ايؿصٌ يف ايكطاٜا اييت تٓػأ عٔ تطبٝل ايكٛاْني االثايجًا

ٚايتعًُٝات ٚاالدسا٤ات ايصادز٠ عٔ ايطًط١ االذباد١ٜ، ٜٚهؿٌ ايكإْٛ يهٌ َٔ صبًظ 
 ايٛشزا٤، ٚذٟٚ ايػإٔ َٔ االؾساد ٚغريِٖ، سل ايطعٔ املباغس يد٣ احمله١ُ

: ايؿصٌ يف املٓاشعات اييت ذبصٌ بني اسبه١َٛ االذباد١ٜ ٚسهَٛات االقايِٝ زابعًا
  .ات ٚايبًدٜات ٚاالدازات احمل١ًٝٚاحملاؾع

  .: ايؿصٌ يف املٓاشعات اييت ذبصٌ بني سهَٛات االقايِٝ اٚ احملاؾعاتخاَطًا
  .: ايؿصٌ يف االتٗاَات املٛد١ٗ اىل ز٥ٝظ ازبُٗٛز١ٜ ٚز٥ٝظ صبًظ ايٛشزا٤ ٚايٛشزا٤ضادضًا
 ايٓٛاب: ايتصدٜل ع٢ً ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ يالْتدابات ايعا١َ يعط١ٜٛ صبًظ ضابعًا
: أ. ايؿصٌ يف تٓاشع االختصاص بني ايكطا٤ االذبادٟ ٚاهل٦ٝات ايكطا١ٝ٥ يألقايِٝ ثآًَا

ب. ايؿصٌ يف تٓاشع االختصاص ؾُٝا بني اهل٦ٝات  .ٚاحملاؾعات غري املٓتع١ُ يف اقًِٝ
  .ايكطا١ٝ٥ يألقايِٝ اٚ احملاؾعات غري املٓتع١ُ يف اقًِٝ

ايٓٛاب ايصادز ع٢ً ٚؾل صالسٝاتٗا املٓصٛص عًٝٗا : ايٓعس بايطعٔ يف قساز صبًظ تاضعًا
( ثالثني ًَٜٛا َٔ 30ٚذيو خالٍ ) 2005( َٔ دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يعاّ 52يف املاد٠ )

 .تأزٜذ صدٚزٙ
ٜٚالسغ ع٢ً تػهٌٝ احمله١ُ ٚذبدٜد اختصاصاتٗا ٚؾل قإْٛ احمله١ُ االذباد١ٜ      

 ساقٞ تالؾٝٗا َٓٗا: ايعًٝا املعدٍ أَٛز عد٠ نإ ع٢ً املػسع ايع
 مل تتِ َعازب١ ساي١ سصٍٛ ؾساؽ يف ايعط١ٜٛ بطبب ايٛؾا٠ اٚ املسض. .1
ٜالسغ ع٢ً تػهٌٝ احمله١ُ اْ٘ قصس ايعط١ٜٛ ع٢ً ايكطا٠ ؾكط ٚمل ٜدخٌ عٓاصس  .2

قا١ْْٝٛ اخس٣ ناألضاتر٠ ازباَعٝني ٚاحملاَني ٚاملطتػازٜٔ الٕ قطا٤ احمله١ُ قطا٤ 
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ٜكتصس ع٢ً تطبٝل  ًاتؿطريٖا ٚيٝظ قطا٤ عادٜدضتٛزٟ ٜكّٛ بتشًٌٝ ايٓصٛص ٚ
 .(1)ايٓص ؾكط ؾالبد َٔ زؾد احمله١ُ باشبربا٤ يالضتؿاد٠ َٔ خرباتِٗ

نُا إ االختصاصات قد ٚزدت يف نٌ َٔ قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ      
ٚقد اضاف  ١2005 املًػ٢ ٚقإْٛ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا ٚدضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يطٓ

قإْٛ احمله١ُ اختصاصًا ددٜدا مل ٜتطُٓ٘ قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ 
مما اثاز خالؾًا ع٢ً صعٝد ايؿك٘ يف ايعسام، سٝح إ قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً 

احمله١ُ اٚاًل االْتكاي١ٝ قد سدد اختصاصات احمله١ُ قبٌ إ ٜتِ اْػاؤٖا ؾالبد َٔ اْػا٤ 
 .(2)اختصاصٗا ثِ ذبدٜد

ٕ ٖٓاى زأٜني يبٝإ ٚد١ٗ ْعس ايؿك٘ يف ٖرا ايتعازض بني قإْٛ إَُٚٗا ٜهٔ َٔ اَس ؾ     
اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ املًػ٢ ٚقإْٛ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا املعدٍ 

 ْٛضشٗا نايتايٞ:
ٖٓاى تعازض ٚتٓاقض ٚاضح بني َا ٚزد َٔ ٜس٣ ازباْب االٍٚ َٔ ايؿك٘ إ      

( َٚا ٚزد يف املاد٠ 4/3اختصاصات يف قإْٛ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا املعدٍ )املاد٠ ) 
/ب( َٔ قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ سٝح اضاف قإْٛ احمله١ُ 44)

ُسس١ً االْتكاي١ٝ )ٖٚٛ ايٓعس يف اختصاصًا ددٜدًا مل ٜسد يف قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يً
مما ٜؿكد قإْٛ احمله١ُ ضٓدٙ  (3)االسهاّ ٚايكسازات ايصادز٠ َٔ ضبه١ُ ايكطا٤ االدازٟ(

ايدضتٛزٟ ألٕ االختصاصات ٚزدت ع٢ً ضبٌٝ اسبصس يف قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ 
١ االع٢ً ؾايكٛاعد يًُسس١ً االْتكاي١ٝ ٚبريو ٜهٕٛ قإْٛ احمله١ُ قد خايـ ايكاعد٠ ايكاْْٛٝ

 .(4)ايكا١ْْٝٛ تتدزز ع٢ً غهٌ ٖسَٞ

                                                      

ادية العليا ودورىا في ضسان مبجأ السذخوعية، د. غازي فيرل ميجي، السحكسة االتح( 7)
 .73(، ص3004 |، القانهنية، بغجاد7)مهسهعة الثقافة، ط

 .34د. غازي فيرل ميجي، مرجر الدابق، ص (3)
لدشة  31ىحا التشاقض كان قبل تعجيل قانهن السحكسة االتحادية العليا بالقانهن رقم  (2)

3037. 
 |( 3003) |ت الجستهرية فيسا يخص رقابة القزاء""التعجيال|د. غازي فيرل ميجي،  (4)

  .42ص |مجلة السدتقبل العخاقي، اذار،  |العجد )التاسع(| )الدشة الثالثة( 
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/ب( َٔ 44اَا ازباْب االخس َٔ ايؿك٘ ؾري٣ إ االختصاصات ايٛازد٠ يف املاد٠ )        
قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ مل تسد ع٢ً ضبٌٝ اسبصس سٝح مل تػس املاد٠ 

االختصاص اسبصسٟ امنا ٜكصد بٗا إ ٖرٙ  اىل عباز٠ )سصسًا( ٚإ َا ٚزد َٔ عباز٠
االختصاصات متازضٗا احمله١ُ ٚال ػبٛش ألٟ د١ٗ اخس٣ ممازضتٗا اال إ ذيو ال ميٓع َٔ 
اضاؾ١ اختصاصات اخس٣ يًُشه١ُ، نُا ٜكصد باالختصاصات االص١ًٝ بإ ٖٓاى 

 اختصاصات اخس٣ باإلضاؾ١ اىل االختصاصات ايكا١ْْٝٛ متازضٗا احمله١ُ.
ٚعبٔ َٔ داْبٓا ْؤٜد َا ذٖب ايٝ٘ االدباٙ االٍٚ َٔ إ قإْٛ احمله١ُ غري دضتٛزٟ       

يتٓاقط٘ َع قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ نْٛ٘ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ االع٢ً يف 
 ايدٚي١.

 2005ط١ٓ ي 30/اٚاًل( َٔ قإْٛ احمله١ُ زقِ 5اَا عٔ اْعكاد احمله١ُ ؾاْ٘ ٚؾكًا يًُاد٠ )     
ال تٓعكد احمله١ُ اال بدع٠ٛ َٔ ز٥ٝظ احمله١ُ ألعطا٥ٗا ٚقبٌ املٛعد احملدد بٛقت ناف 
ٜكدزٙ ز٥ٝظ احمله١ُ سطب ا١ُٖٝ املٛضٛع املساد ايؿصٌ ؾٝ٘ يف ازبًط١ ٚتهٕٛ ايدع٠ٛ 
بهتاب ٜٛد٘ ز٥ٝظ احمله١ُ يألعطا٤ َسؾكًا َع٘ َٛاضٝع ازبًط١ ٚايٛثا٥ل املتعًك١ بهٌ 

 َٛضٛع.
ذباد١ٜ ايعًٝا اييت ْصت ع٢ً ( َٔ ايٓعاّ ايداخًٞ يًُشه١ُ اال9ٚقد بٝٓت ذيو املاد٠)      

ٜدعٛ ز٥ٝظ احمله١ُ أعطا٤ٖا يالْعكاد قبٌ املٛعد احملدد مبد٠ ال تكٌ عٔ مخط١ اْ٘ "
عػس َٜٛا اال يف اسباالت املطتعذ١ً ٚسطب تكدٜس ز٥ٝطٗا ٜٚسؾل بهتاب ايدع٠ٛ ددٍٚ 

 َٔ ٚثا٥ل".االعُاٍ َٚا ٜتعًل ب٘ 
ْ٘ ٜتِ حبطٛز مجٝع اعطا٥ٗا ٚإذا ربًـ أسد إٚؾُٝا ٜتعًل بانتُاٍ ْصاب احمله١ُ ؾ     

 االعطا٤ عٔ اسبطٛز ؼبٌ ضبً٘ ايعطٛ االستٝاط ٚاال ؾال تٓعكد ازبًط١.  
ْٚٛد اإلغاز٠ ٖٓا اىل إ اْعكاد احمله١ُ بهاٌَ أعطا٥ٗا ضبٌ ْعس اذ ٜػهٌ ذيو عا٥كا      

١ُ ٚعدّ متهٓٗا َٔ أدا٤ َٗاَٗا يف ساٍ تػٝب أسد األعطا٤، ؾًِ ٜهٔ اَاّ عٌُ احمله
 املػسع َٛؾكا يف ذيو ٚنإ األٚىل إ ٜتِ اْعكاد احمله١ُ باألغًب١ٝ املطًك١. 

ٚتصدز احمله١ُ قسازاتٗا باألغًب١ٝ ايبطٝط١ باضتجٓا٤ ايؿصٌ يف املٓاشعات بني       
ْٗا تصدز بأغًب١ٝ إايبًدٜات ٚاإلدازات احمل١ًٝ ؾاسبه١َٛ االذباد١ٜ ٚاالقايِٝ ٚاحملاؾعات ٚ

 ايجًجني ألُٖٝتٗا.
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مت ايتأنٝد ع٢ً تهٜٛٔ ١٦ٖٝ  2005ٚبعد صدٚز دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام ايٓاؾر يط١ٓ     
قطا١ٝ٥ َطتك١ً َايًٝا ٚادازًٜا تط٢ُ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا متازع ايعدٜد َٔ 

دٜد٠ مل ٜسد ذنسٖا يف قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ، َطٝؿًا ايٝٗا اختصاصات د(1)االختصاصات
( يف ايؿكس٠ ايجا١ْٝ 92ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ املًػ٢ ٚقإْٛ احمله١ُ، ؾكد بٝٓت املاد٠ )

َٓٗا، نٝؿ١ٝ تػهٌٝ احمله١ُ بطسٜك١ طبتًؿ١ متاًَا عٔ ايطسٜك١ اييت تػهًت بٗا مبٛدب 
، سٝح 2005يط١ٓ  30ٚقإْٛ احمله١ُ زقِ قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ 

ٜالسغ إ قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ قد سدد اعطا٤ احمله١ُ بتطع١ 
اعطا٤ ٚسصس االعطا٤ بايكطا٠ ؾكط ٜتِ تسغٝشِٗ َٔ صبًظ ايكطا٤ االع٢ً ٚتعِٝٝٓٗ 

ساٍ ذيو اىل مل ؼبدد اعطا٤ احمله١ُ ٚا 2005َٔ صبًظ ايس٥اض١، يف سني إ دضتٛز 
ايكإْٛ ايرٟ ضٝصدز مبٛدب٘ بأغًب١ٝ ثًجٞ اعطا٤ صبًظ ايٓٛاب، نُا اْ٘ مل ؼبصس 

، سٝح ْصت (2)االعطا٤ بايكطا٠ بٌ اضاف ايِٝٗ خربا٤ ايؿك٘ االضالَٞ ٚؾكٗا٤ ايكإْٛ
املاد٠  اعالٙ ع٢ً إ تتهٕٛ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا َٔ عدد َٔ ايكطا٠ ٚخربا٤ ايؿك٘ 

ؾكٗا٤ ايكإْٛ, ٜتِ تٓعِٝ اختٝازِٖ ٚعددِٖ بكإْٛ ٜطٔ بأغًب١ٝ تًجٞ اعطا٤ االضالَٞ ٚ
 صبًظ ايٓٛاب.

اَا عٔ اختصاصات احمله١ُ ؾكد ٚزد ذنسٖا ع٢ً ضبٌٝ اسبصس يف نٌ َٔ املاد٠       
/ضادضًا/ب(، ٚظبد إ ايدضتٛز قد تطُٔ 61/ثاًْٝا 52ٚ( َٔ ايدضتٛز ٚاملٛاد )93)

مل ٜتطُٓٗا قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ اختصاصات ددٜد٠ يًُشه١ُ 
 ٚقإْٛ احمله١ُ االذباد١ٜ ٖٚرٙ االختصاصات ْٛزدٖا نايتايٞ:

 : ايسقاب١ ع٢ً دضتٛز١ٜ ايكٛاْني.اٚاًل
   : تؿطري ايدضتٛز.ثاًْٝا

                                                      

( د. نعسان احسج الخظيب، الهسيط في الشظم الدياسية والقانهن الجستهري، )مكتبة دار 7)
ك يشظخ: د. ماىخ . وكحل113(، ص3004 |، عسان، األردن7ط| الثقافة للشذخ والتهزيع

صالح عالوي، الهسيط في القانهن االداري، )دار ابن اثيخ للظباعة، جامعة السهصل، 
 .710-744(، ص 3005|

د. حسيج حشهن خالج، مبادى القانهن الجستهري وتظهر الشظام الدياسي في العخاق، ( 3)
 .247-240( ص3071 | )بيخوت،
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١ُ اييت : ايؿصٌ يف املٓاشعات ايٓاغ١٦ عٔ تطبٝل ايكٛاْني االذباد١ٜ ٚايكسازات ٚاالْعثايجًا
 تصدزٖا اسبه١َٛ االذباد١ٜ.

: ايؿصٌ يف املٓاشعات اسباص١ً بني اسبه١َٛ االذباد١ٜ ٚسهَٛات االقايِٝ ٚاحملاؾعات زابعًا
 ٚايبًدٜات ٚاالدازات احمل١ًٝ.

 : ايؿصٌ يف املٓاشعات اييت ذبصٌ ؾُٝا بني سهَٛات االقايِٝ ٚاحملاؾعات.خاَطًا
 يس٥ٝظ ازبُٗٛز١ٜ ٚز٥ٝظ ايٛشزا٤ ٚايٛشزا٤. : ايؿصٌ يف االتٗاَات املٛد١ٗضادضًا
 : املصادق١ ع٢ً ايٓتا٥ر ايٓٗا١ٝ٥ يالْتدابات ايعا١َ.ضابعًا
 : ايطعٔ يف قساز صبًظ ايٓٛاب يف صش١ ايعط١ٜٛ.   ثآًَا
اال اْ٘ ٜالسغ ع٢ً ايتهٜٛٔ ازبدٜد يًُشه١ُ مبٛدب ايدضتٛز عد٠ َالسعات َٓٗا: اْ٘      

ا٤ ايؿك٘ االضالَٞ ٚؾكٗا٤ ايكإْٛ َٔ اضاتر٠ ازباَعات ٚاحملاَني اضاف اىل ؾ١٦ ايكطا٠ خرب
ٚاملطتػازٜٔ، ٚسطًٓا ؾعٌ املػسع ايعساقٞ بإضاؾ١ ؾ١٦ ؾكٗا٤ ايكإْٛ يالضتؿاد٠ َٔ 
خرباتِٗ يف ٖرا اجملاٍ، اال اْ٘ مل ٜٛؾل يف اضاؾ١ خربا٤ ايؿك٘ االضالَٞ االَس ايرٟ اثاز 

اْب َِٓٗ بإٔ طبٝع١ عٌُ احمله١ُ طبٝع١ قا١ْْٝٛ حبت١، سؿٝع١ ايؿك٘ يف ايعسام سٝح ٜس٣َ د
ٚبايتايٞ ال عالق١ يًؿك٘ االضالَٞ باحمله١ُ نٕٛ عٌُ احمله١ُ يٝظ َٔ اختصاصِٗ ٚال 

، يف (1)ميت هلِ بص١ً سٝح إ ٚدٛدِٖ ضٝؤثس ضًبًا ع٢ً عٌُ احمله١ُ ٜٚعسقٌ سسنتٗا
ا٤ ايؿك٘ االضالَٞ اْطذاًَا َع سني ٜس٣ داْب اخس َٔ ايؿك٘ إ تٛد٘ احمله١ُ بإضاؾ١ خرب

اسهاّ املاد٠ ايجا١ْٝ /أ َٔ ايدضتٛز اييت تٓص ع٢ً اْ٘ ) ال ػبٛش ضٔ قإْٛ ٜتعازض َع 
، ٖٚٓاى زأٟ (2)اسهاّ ٚثٛابت االضالّ( ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ضُاًْا يعدّ خسم ايكإْٛ يًدضتٛز
ٓٗا٥ٞ ٜهٕٛ بٝد اخس ٜس٣ إ ٚدٛد ايؿك٘ االضالَٞ ٖٛ زأٟ اضتػازٟ سٝح إ ايكساز اي

قطا٠ احمله١ُ، نُا ٜس٣ داْب اخس َٔ ايؿك٘ إ اختصاصات احمله١ُ تكطِ اىل 
اختصاصات قطا١ٝ٥ ميازضٗا ايكطا٤ ٜٚهٕٛ يًؿك٘ االضالَٞ سل تكدِٜ االضتػاز٠ ؾكط، 

                                                      

  .233د. حسيج حشهن خالج، السرجر الدابق، ص (7)
(، 3003 |، الشجف7( د. مكي ناجي، السحكسة االتحادية العليا، )دار الزياء للظباعة، ط3)

 .34ص
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ٚاختصاصات غري قطا١ٝ٥ نتؿطري ايٓصٛص ايدضتٛز١ٜ متازع بصٛز٠ َػرتن١ بني 
 .(1)كد اخسٕٚ ٖرا ايتكطِٝايكطا٠ ٚايؿك٘ االضالَٞ, ٜٚٓت

ٚعبٔ َٔ داْبٓا ْس٣ إ ٚدٛد ايؿك٘ االضالَٞ اَس ال َربز ي٘ ْعسًا يطبٝع١ عٌُ       
يف ايدضاتري املكاز١ْ  احمله١ُ ايكا١ْْٝٛ ٚإ ٚدٛدِٖ يف عط١ٜٛ احمله١ُ مل ْسَ ي٘ َجٝاًل

، مما ٜعين (2) ؾسادالؾتكادِٖ يًدرب٠ ايكا١ْْٝٛ ٚبايتايٞ ْؿكد ضُا١ْ محا١ٜ سكٛم ٚسسٜات اال
إ املػسع ايعساقٞ ؾكط ٖٛ َٔ قسز اضاؾتِٗ يًعط١ٜٛ، يرا نإ ع٢ً املػسع إ ٜكصس 
تػه١ًٝ احمله١ُ ع٢ً ايكطا٠ ٚؾكٗا٤ ايكإْٛ َٔ اضاتر٠ داَعٝني ٚضباَني َٚطتػازٜٔ 

 يهٞ ميدٚا احمله١ُ خبرباتِٗ نٕٛ إ قطا٤ احمله١ُ قطا٤ دضتٛزٟ ٚيٝظ قطا٤ عادٟ.
اْ٘ ٚع٢ً ايسغِ َٔ اصداز االَٛز االخس٣ اييت السعٓاٖا ع٢ً ايتػه١ًٝ ازبدٜد٠  َٚٔ     

مبٛدب ايدضتٛز  2021يط١ٓ  25قإْٛ ايتعدٌٜ األٍٚ يكإْٛ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا زقِ 
اال آْا نٓا ْأٌَ َٔ املػسع ايعساقٞ إ ٜصدز قاًْْٛا ددٜدًا ٜٓعِ عٌُ احمله١ُ ٚيٝظ 

٢ ألْ٘ صدز باالضتٓاد اىل قإْٛ إداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ تعدٜاًل يكإْٛ ًَػ
مما اثاز ايعدٜد َٔ ايتطاؤالت ؾٌٗ ٜعد اضتُساز عٌُ احمله١ُ ٚؾل قإْٛ اداز٠ املًػ٢، 

صشٝشًا  2005يط١ٓ  30ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ املًػ٢ ٚقإْٛ احمله١ُ زقِ 
 قاًْْٛا؟ 

ب زأٟ اخس اىل إ ذيو ٜعد خًاًل نبريًا يف عٌُ احمله١ُ ٚادسا٤اتٗا ٚبايتايٞ نُا ٜرٖ     
، اذ إ تهٕٛ قسازاتٗا باط١ً ألْٗا تؿتكد يألضاع ايدضتٛزٟ ايرٟ تطتٓد ايٝ٘ يف عًُٗا

قإْٛ ايتعدٌٜ األٍٚ يكإْٛ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا ٖٛ تعدٌٜ يكإْٛ ًَػ٢ ٚمل ٜتِ اصداز 
ايػاؤٙ مبٛدب املاد٠  يًُسس١ً االْتكاي١ٝ مت إ قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝنٕٛ قإْٛ ددٜد، 

 .(3)( َٔ ايدضتٛز143)
                                                      

د. محدن جسيل جخيح، السحكسة االتحادية العليا، دراسة مقارنة، )دار الدياب للظباعة  (7)
 .40-35(، ص3005 |، لشجن،7والشذخ والتهزيع، ط

بحث  ،4، ص|القهاعج الجستهرية في العخاق""ضسانات احتخام |د. مازن ليله راضي،  (3)
 مشذهر على السهقع االلكتخوني:

https://constitutionnet.org/sites/default/files/guarantees_for_respecting

constitutional_rules_in_iraq.pdf 

 ةدستهري على بالخقابة واختراصيا العليا االتحادية السحكسة الرالحي، بيجت ميا .( د2)
 .11 (، ص3004 بغجاد، | ،7الحكسة، ط )بيت ،لقهانينا
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( َٔ 130ٜٚس٣ زأٟ ثايح بإٔ قإْٛ احمله١ُ ال شاٍ ْاؾر املؿعٍٛ سطب ْص املاد٠ )     
كًا ايدضتٛز اييت تٓص ع٢ً اْ٘ )تبك٢ ايتػسٜعات ايٓاؾر٠ َعُٛاًل بٗا َا مل تًؼَ اٚ تعدٍ ٚؾ
، (1)ألسهاّ ٖرا ايدضتٛز( ٚقد َازضت احمله١ُ عًُٗا ٚاصدزت ايعدٜد َٔ االسهاّ ٚايكسازات

اال اْ٘ ٜسد ع٢ً ٖرا ايسأٟ بإ ايتػسٜعات تبك٢ ْاؾر٠ بػسط عدّ تعازضٗا َع ايدضتٛز، 
ٚإ ايدضتٛز قد ْص ع٢ً تػهٌٝ احمله١ُ بطسٜك١ طبتًؿ١ عٔ َا ْص عًٝ٘ قإْٛ اداز٠ 

، ٖٚٓاى َٔ ٜس٣ إ احمله١ُ تعٌُ املًػٞ ١2004 يًُسس١ً االْتكاي١ٝ يعاّ ٝايدٚي١ ايعساق
 نطًط١ قطا١ٝ٥ طبتص١ ٚؾل االختصاصات احملدد٠ هلا يف ايدضتٛز.

ميجٌ عدّ ايدضتٛز١ٜ  2005يط١ٓ  30ٚعًٝ٘ ؾإ اضتُساز احمله١ُ بايعٌُ بايكإْٛ زقِ      
اط١ً، يرا ػبب ع٢ً املػسع ايعساقٞ ٚػبعٌ مجٝع ادسا٤اتٗا ٚقسازاتٗا ب عٝتٗاٚؽبٌ بػس

 تدازى االَس ٚاالضساع بإصداز ايكإْٛ ايرٟ ْص عًٝ٘ ايدضتٛز.
َٚٔ االضباب االخس٣ نريو ٖٛ عدّ ذبدٜد اعطا٤ احمله١ُ بايدضتٛز ٚعدّ ذبدٜد      

ازب١ٗ اييت تكّٛ باختٝازِٖ، ٚتسى ذيو يًُػسع ؼبددٖا بايكإْٛ عٓد اصدازٙ ٖٚرا حبد 
طري ٜؤثس ع٢ً اضتكالهلا ٚعدّ اضتكسازٖا ؾالبد َٔ تاليف ٖرا االَس بايٓص عًٝ٘ ذات٘ اَس خ

 .(2)، ٜٚؿطٌ إ تهٕٛ َد٠ ايعط١ٜٛ مخظ ضٓٛات2005دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يط١ٓ يف 
( َٔ ايٓعاّ ايداخًٞ يًُشه١ُ 9ؾكد بٝٓت املاد٠ ) اَا عٔ نٝؿ١ٝ اْعكاد احمله١ُ    

ز٥ٝظ احمله١ُ اعطا٤ٖا يالْعكاد قبٌ املٛعد  ٜدع٢ًٛ اْ٘ "د١ٜ ايعًٝا ذيو اذ ْصت عاالذبا
احملدد مبد٠ ال تكٌ عٔ مخط١ عػس َٜٛا اال يف اسباالت املطتعذ١ً ٚسطب تكدٜس ز٥ٝطٗا، 

 ٚثا٥ل".ٜٚسؾل بهتاب ايدع٠ٛ ددٍٚ االعُاٍ َٚا ٜتعًل ب٘ َٔ 

                                                      

  .732د. مكي ناجي، السرجر الدابق، ص( 7)
 7345( مثلسا فعلت الجساتيخ االخخى كجستهر الهاليات الستحجة االمخيكية الرادر عام 3)

تتذكل السحكسة العليا من رئيذ وثسانية قزاة يتم ( مشو على انو" 2الحي نرت السادة )
ن قبل الخئيذ ويرجق مجلذ الذيهخ على تعييشيم، يتستع القاضي بالخجمة تخشيحيم م

، يشظخ بيحا مجى الحياة مالم يدتقيل او يتقاعج او يقال من مشربو بعج سحب الثقة مشو"
الخرهص د. غازي فيرل ميجي، السحكسة االتحادية العليا ودورىا في ضسان مبجأ 

 .73السذخوعية، مرجر الدابق، ص
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ْٕٛ اداز٠ دا٤ باختصاصات ددٜد٠ مل ٜتطُٓٗا قا 2005نُا السعٓا إ دضتٛز         
ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ املًػ٢، َٓٗا تؿطري ْصٛص ايدضتٛز ...، ٚبايتايٞ ال 

نْٛ٘  2005يط١ٓ  30ػبٛش يًُشه١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا إ تطتُس بايعٌُ بكإْٛ احمله١ُ زقِ 
غري دضتٛزٟ ٚباطاًل نُا اضًؿٓا سٝح دا٤ َتعازضًا َع ايدضتٛز، سٝح بٝٓت املاد٠ 

اْٝا َٔ ايدضتٛز باْ٘ ال ػبٛش ضٔ قإْٛ ٜتعازض َع ٖرا ايدضتٛز ٜٚعُد باطاًل نٌ /ث13
ْص ٜسد يف دضاتري االقايِٝ اٚ اٟ ْص قاْْٛٞ اخس ٜتعازض َع٘، ٚال ػبٛش االستذاز بٓص 

َٔ ايدضتٛز اييت بٝٓت بإ تبك٢ ايتػسٜعات ايٓاؾر٠ َعُٛاًل بٗا َا مل تًؼَ اٚ  130املاد٠ 
ّ ايدضتٛز، ؾكإْٛ احمله١ُ ايرٟ تعٌُ ب٘ االٕ غري دضتٛزٟ ٚؽبٌ تعدٍ ٚؾكا ألسها

 .(1)بػسعٝتٗا
ٖٚٓا ْالسغ إ اختصاصات احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا مل تكتصس ع٢ً ْص املاد٠         

ثاًْٝا( َٔ دضتٛز -52أخس٣ َٚٓٗا املاد٠ )( ٚامنا ٚزدت يف ْصٛص دضتٛز١ٜ 93)
٢ً اْ٘" ػبٛش ايطعٔ يف قساز صبًظ ايٓٛاب اَاّ اذ ْصت ع 2005مجٗٛز١ٜ ايعسام يط١ٓ 

ٚايكٛاْني ايعاد١ٜ نكإْٛ  احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا، خالٍ ثالثني َٜٛا َٔ تازٜذ صدٚزٙ"
احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا، ٚإ االختصاصات اييت تطُٓٗا قإْٛ احمله١ُ قد مت تعدًٜٗا 

اٚ تعدٍ مبٛدب ايدضتٛز، ٚايتعدٌٜ بايدضتٛز سٝح إ ايتػسٜعات تبك٢ ْاؾر٠ َامل تًؼَ 
ٜهٕٛ اَا باإلضاؾ١ نإضاؾ١ اختصاصات ددٜد٠ مل تهٔ َٛدٛد٠ بايكإْٛ َٚٔ ٖرٙ 

 .(2)االختصاصات اييت مت اضاؾتٗا تؿطري ْصٛص ايدضتٛز، اٚ ايتعدٌٜ باسبرف
 املطهة انثاوي

 دور احملكمة االحتادية انعهيا يف حتقيك االصالح 
 مه خالل تفسري انذستىر

َٔ اختصاصات احمله١ُ ايرٟ ميهٔ َٔ خالي٘ إ  إ تؿطري ايٓصٛص ايدضتٛز١ٜ ٜعد     
 2005تعاجل ايهجري َٔ االشَات اييت متس بايبًد، سٝح ْص دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يط١ٓ 

/ثاْٝا( ع٢ً ٖرا االختصاص ايرٟ مل ٜتٓاٚي٘ قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ 93يف املاد٠ ) ايٓاؾر

                                                      

 .243-247حشهن خالج، مرجر الدابق، ص د. حسيج (7)
( صالح خلف عبج، السحكسة االتحادية العليا في العخاق )تذكيليا واختراصاتيا(، )رسالة 3)

 . 14(، ص3077|ماجدتيخ، كلية الحقهق جامعة الشيخين،
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يط١ٓ  30املًػ٢ ٚقإْٛ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا زقِ  2004تكاي١ٝ يط١ٓ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْ
، نُا ْص ايدضتٛز ع٢ً ايطًط١ ايكطا١ٝ٥ ٚاؾسد هلا ايؿصٌ ايجايح َٔ ايباب ايجايح 2005

تتهٕٛ ايطًط١ ) ( َٓ٘ ع٢ً ا89ٕٚاند ع٢ً اضتكالهلا ٚاضتكالٍ ايكطا٠ سٝح ْصت املاد٠) 
٢ً ٚاحمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا ٚضبه١ُ ايتُٝٝص ١٦ٖٝٚ ايكطا١ٝ٥ َٔ صبًظ ايكطا٤ االع

االغساف ايكطا٥ٞ اييت تٓعِ ٚؾكًا يًكإْٛ( ٚقد اؾسد ايدضتٛز ايؿسع ايجاْٞ َٔ ايؿصٌ 
ايجايح يًُشه١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا ٚاعتربٖا ١٦ٖٝ قطا١ٝ٥ َطتك١ً َايًٝا ٚادازًٜا متازع ايعدٜد 

 َٔ االختصاصات َٔ ضُٓٗا تؿطري ايدضتٛز.
ٚايطبب يف ٚدٛد د١ٗ طبتص١ بتؿطري ايدضتٛز ٖٛ إ ايٓصٛص ايدضتٛز١ٜ َُٗا بًػت      

دزد١ يف ايعًٛ ٚايطُٛ اال اْ٘ قد ٜعرتض ْصٛصٗا ايػُٛض ٚعدّ ايٛضٛح ؾهإ البد َٔ 
 ٚدٛد د١ٗ طبتص١ تكّٛ مب١ُٗ اٜطاح املكصٛد َٓٗا.

٢ اسبكٝكٞ يًٓص، َٚا ٜٚساد بايػُٛض ٚعدّ ايٛضٛح ٖٛ عدّ ايٛصٍٛ اىل املعٓ     
 . (1)ٜكصدٙ املػسع ايدضتٛزٟ، يتطبٝك٘ ع٢ً اسباي١ املعسٚض١ اَاّ ايكطا٤

ٜعد اَسا ضبُٛدا َٔ قبٌ  (2)ٚبايتايٞ ؾإ َٓح احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا اختصاص ايتؿطري
ازاد٠  املػسع ايعساقٞ ألْٓا َٔ خالٍ ايتؿطري ضٓتٛصٌ اىل اسهاّ َٚبادئ ددٜد٠ تتؿل َع 

، ٚميهٔ َٔ خالهلا َعازب١ املػانٌ ٚاالشَات اييت ذبصٌ ْتٝذ١ تٛشٜع (3)ػسعامل
، نُا (4)االختصاصات بني اسبه١َٛ املسنص١ٜ ٚاالقايِٝ ٚاحملاؾعات غري املٓتع١ُ يف اقًِٝ

                                                      

"الشظام القانهني لتفديخ الشرهص الجستهرية في االنظسة |( د. عيج احسج الحدبان، 7)
مجلة الحقهق، كلية  |السجلج الخابع |العجد الثاني|  (3003| )دراسة مقارنة |الجستهرية"

  .43ص |الحقهق، جامعة البحخين،
د. علي ىادي عظية، الشظخية العامة في تفديخ الجستهر، )مشذهرات زين الحقهقية،  (3)

  .372.ص747ص |3077|، 7ط
، قاضي التفديخ، )دار الشيزة د. ىاشم عبج السشعم عكاشة، السحكسة الجستهرية العليا (2)

  .13ص |3001|العخبية، القاىخة، 
( د. ىادف راشج العهيذ، |"تهزيع االختراصات في الشظام االتحادي في كل من دولة 4)

| ابخيل ( 77( العجد )7554) | االمارات العخبية الستحجة وجسيهرية السانيا االتحادية"
  . 45ص| العخبية الستحجة، مجلة الذخيعة والقانهن، جامعة االمارات ،
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ٜؤدٟ ٚدٛد ضبه١ُ ٚاسد٠ عًٝا طبتص١ بايتؿطري اىل تٛسٝد اآلزا٤ َٚٓع تطازبٗا إذا َا 
 .(1) د١ٗ ناْت ٖٓاى أنجس َٔ

مل ؼبدد ازب١ٗ اييت تكّٛ بطًب  2005اال آْا ْالسغ إ دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يط١ٓ     
، غري إ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا قد سددت ٖرٙ ازبٗات يف ايتؿطري ايدضتٛزٟ َٔ احمله١ُ

 ،(2)اسد٣ قسازاتٗا ٖٚٞ نال َٔ ) صبًظ ايس٥اض١ ٚصبًظ ايٓٛاب ٚصبًظ ايٛشزا٤ ٚايٛشزا٤(
االَس ايرٟ دؾع بعض ، 2005مل ٜتِ ذنس ٖرٙ ازبٗات يف قإْٛ احمله١ُ اٚ دضتٛز  اال اْ٘

ايؿك٘ يف ايعسام اىل ايكٍٛ بإ احمله١ُ تكّٛ بتؿطري ايٓص ايدضتٛزٟ ايرٟ ٜعتكد إ قاًْْٛا 
   قد خايؿ٘، ثِ تكّٛ بتؿطري ايكإْٛ املدايـ هلرا ايٓص ٚع٢ً ذيو تتٛقـ ْتٝذ١ ايتؿطري 

، ٚبايتايٞ تطتطٝع احمله١ُ ممازض١ اختصاصاتٗا (3)صادز َٔ احمله١ُع٢ً ايكساز اي
 بايتؿطري بايطًب غري املباغس.

نُا إ ممازض١ احمله١ُ الختصاصٗا بايتؿطري ٜتِ ٚؾل ضٛابط ٚغسٚط َع١ٓٝ ٚبدٕٚ      
 .(4)ٖرٙ ايػسٚط ال ميهٔ يًُشه١ُ ممازض١ اختصاصٗا

 ْٓا ْبدٟ املالسعات ايتاي١ٝ:إه١ُ ؾٚعًٝ٘ ٚبعد اطالعٓا ع٢ً قسازات احمل      
إ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا مل متازع دٚزٖا يف َعازب١ َا ميس ب٘ ايعسام َٔ اشَات َٔ  -1

ضًبًا ع٢ً االٚضاع ايطٝاض١ٝ  إثسخالٍ اختصاصاتٗا املُٓٛس١ هلا بايدضتٛز، مما 
أخر بٓعس ٚاالشَات اييت متس بٗا ايبالد، ؾعٌُ احمله١ُ ذٚ طابع ضٝاضٞ ٚقاْْٛٞ ٜ

االعتباز ايٛاقع ايطٝاضٞ ٚايدضتٛزٟ يًبًد، ثِ تكّٛ بإصداز سهُٗا ع٢ً اضاع ٖرٙ 
 . ايعٛاٌَ، ؾاملطأي١ يٝظ َطأي١ ْصٛص ؾكط ٚامنا تتعد٣ ذيو

                                                      

د. عادل الظبظبائي، الشظام االتحادي في االمارات العخبية الستحجة، دراسة مقارنة، ( 7)
 .234ص |7534|)مظبعة القاىخة الججيج، 

 .3004/اتحادية/32قخار السحكسة االتحادية العليا رقم ( (3
 .731يشظخ: د. علي ىادي عظية، مرجر الدابق، ص (2)
 ميجي صالح، تهزيع االختراصات الجستهرية في الجولة الفيجرالية، )دراسة ( د. دمحم4)

 ( 3003 | مقارنة(، )اطخوحة دكتهراه، في القانهن العام، كلية القانهن، جامعة بغجاد,
  .343-327ص
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إ احمله١ُ اعتربت يف أسد قسازاتٗا إ االضتذٛاب ؾاقد يطٓدٙ ايدضتٛزٟ ٚايكاْْٛٞ  -2
ه١ُ باْ٘" شبطٛز٠ االضتذٛاب باعتبازٙ اذ قسزت احمل ،(1)ٚاعتربت٘ يف صٛز٠ اضتٝطاح 

ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ زقاب١ ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ ع٢ً ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ ٚدب إ ٜهٕٛ 
االضتذٛاب َطتٛؾٝا يًػسٚط املٓصٛص عًٝٗا يف ايدضتٛز ٚايٓعاّ ايداخًٞ جملًظ 

 ٚنإ ٜؿرتض باحمله١ُ إ ال ايٓٛاب ٚبعهط٘ ٜهٕٛ َٔ باب ايطؤاٍ اٚ االضتٝطاح..."
تكٝد ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ يف عًُٗا ايسقابٞ الٕ ذيو ٜطعـ َٔ دٚزٙ ايسقابٞ ٚال ٜطتطٝع 

 .(2)اجملًظ ضباضب١ املدايؿني
إ احمله١ُ يف اسد قسازاتٗا دعًت اهل٦ٝات املطتك١ً َستبط١ بايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ سٝح  -3

ض اهل٦ٝات بٓا٤ ع٢ً اضتؿطاز َٔ ز٥ٝظ ايٛشزا٤ بإ "زبط بع (3)دا٤ يف اسد قسازاتٗا
املطتك١ً ذات ايطبٝع١ ايتٓؿٝر١ٜ يف عًُٗا مبذًظ ايٓٛاب أَس ال ٜتؿل َع اختصاص 
اجملًظ ٜٚتعازض َع َبدأ ؾصٌ ايطًطات ٚال ٜتؿل َع َا دس٣ ايعٌُ عًٝ٘ يف 

نُا دبد احمله١ُ االذباد١ٜ إٔ  ازتباط  بعض اهل٦ٝات املطتك١ً  ،بسملاْات ايعامل
غساف  ع٢ً ْػاطاتٗا َٔ قبٌ صبًظ ايٛشزا٤ تطبٝكا مبذًظ ايٓٛاب ال ؼبٍٛ دٕٚ اإل

، باعتبازٖا دٗات غري َستبط١ بٛشاز٠ ,أَا بك١ٝ (4)الختصاصات٘ ايٛازد٠ يف ايدضتٛز
ايطًطات اييت مل ذبدد ايٓصٛص ايدضتٛز١ٜ ازتباطٗا مبذًظ ايٓٛاب أٚ صبًظ ايٛشزا٤ 

ًظ ايٓٛاب( أٚ دعًٗا َٓٗا )يسقاب١ صب ًاٚاخطع ايدضتٛز قطُ ،ٚمتازع َٗاّ تٓؿٝر١ٜ
ٕ َسدعٝتٗا جملًظ ايٛشزا٤، ٜٚهٕٛ جملًظ ايٓٛاب إ، ؾ(َطؤٚي١ أَاّ صبًظ ايٓٛاب)

سل ايسقاب١ ع٢ً أعُاهلا ْٚػاطاتٗا، ٚتهٕٛ َطؤٚي١ أَاّ صبًظ ايٓٛاب غأْٗا غإٔ 
ضٛا٤ ذنس ذيو ايٓص ايدضتٛزٟ أٚ مل  ،أ١ٜ ٚشاز٠ أٚ د١ٗ تٓؿٝر١ٜ غري َستبط١ بٛشاز٠

ع٢ً َا أٚزدٙ َٔ ْصٛص تعطٞ سل ايسقاب١ جملًظ ايٓٛاب ع٢ً أعُاٍ  ٜرنس تأضٝطا
 ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ". 

                                                      

 .3073لدشة  21( قخار السحكسة االتحادية العليا رقم 7)
 .241( د. حسيج حشهن خالج، مرجر الدابق، ص 3)
  .3070لدشة  44( قخار السحكسة االتحادية العليا رقم 2)
 .3001/اواًل( من دستهر جسيهرية العخاق لدشة 40يشظخ: نص السادة )( 4)
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ْٓا ْالسغ إ ضبب تٛد٘ إٚبعد إ اضتعسضٓا قسازات احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا ؾ
احمله١ُ ٖرا سطب َا ْساٙ عبٔ َٔ داْبٓا عدّ اصداز قإْٛ يًُشه١ُ ٜٓعِ عًُٗا 

، ٖٚرا ٜػهٌ 2005يط١ٓ  30ال شايت تعٌُ بكاْْٛٗا زقِ  ٚأْٗاٚاْعكادٖا ٚعدد اعطا٥ٗا 
خطسا نبريا ع٢ً اسبكٛم ٚاسبسٜات ايعا١َ ٚع٢ً صبٌُ االٚضاع ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ 

 ٚاالدتُاع١ٝ.
 املثحث انثاوي

 تعذيم انذستىر كىسيهة مه وسائم االصالح
دتُاعٞ إ ايٓصٛص ايدضتٛز١ٜ متجٌ اْعهاضًا يًٛاقع ايطٝاضٞ ٚاالقتصادٟ ٚاال

ٚايجكايف ؾاذا طسأ عًٝٗا اٟ تػٝري ٜكتطٞ االَس تعدٌٜ ٖرٙ ايٓصٛص مبا ٜتؿل َع 
، سٝح إ ٖٓاى عالق١ ٚثٝك١ بني ايٓصٛص ايدضتٛز١ٜ ٚؾًطؿ١ ايٓعاّ ايطٝاضٞ، (1)ايتػريات

يرا ؾإ تعدٌٜ ايدضتٛز ضسٚز٠ َٔ ضسٚزات تطٛزٙ َٚٛانبت٘ زبُٝع ايعسٚف ايطا٥د٠ يف 
 اجملتُع.

ٓكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني: ْتهًِ يف املطًب األٍٚ: عٔ ازبٗات اييت ٚعًٝ٘ ض
 ؼبل هلا تعدٌٜ ايدضتٛز، ٚغبصص املطًب ايجاْٞ: ألضباب تعدٌٜ ايدضتٛز

 املطهة األول
 اجلهات انتي حيك هلا تعذيم انذستىر

ٜتِ ايتعدٌٜ َٔ قبٌ ازبٗات اييت ؼبددٖا ايدضتٛز، ٚمبٛدب دضتٛز مجٗٛز١ٜ 
ؾإ ازبٗات اييت ؼبل هلا اقرتاح تعدٌٜ ايدضتٛز نال َٔ ايطًط١  ١2005 ايعسام يطٓ

  .(2)ايتٓؿٝر١ٜ ٚايطًط١ ايتػسٜع١ٝ
نُا تعد ايطًط١ اييت ؼبل هلا تعدٌٜ ايدضتٛز ضًط١ َٓػأ٠ يف ايدضتٛز ذات٘ 

ايدضتٛز ٖٚٞ بريو ربتًـ عٔ ايطًط١  ددٖاٚميٓشٗا اختصاصات ايدضتٛز ؾٗرٙ ايطًط١ ؼب

                                                      

. وكحلك يشظخ: د. احدان حسيج 30د. احسج فتحي سخور، مرجر الدابق، ص (7)
جستهري السفخجي، كظخان زغيخ نعسة، رعج ناجي الججة، )الشظخية العامة في القانهن ال

 .314(، ص3003 |، السكتبة القانهنية، بغجاد،3والشظام الجستهري في العخاق، ط
 .3001( من دستهر جسيهرية العخاق لدشة 732يشظخ: نص السادة )( 3)
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الص١ًٝ اييت تهٕٛ َُٗتٗا ٚضع دضتٛز ددٜد يًبالد ؾٗرٙ ايطًط١ ٚددت خازز ايتأضٝط١ٝ ا
 ايدضتٛز.

تهٕٛ َُٗتٗا ٚضع اييت سٝح ميٝص ايؿكٗا٤ بني ايطًط١ ايتأضٝط١ٝ االص١ًٝ 
دضتٛز يدٚي١ ددٜد٠ اٚ ٚضع دضتٛز ددٜد يًدٚي١ بداًل َٔ دضتٛزٖا ايكدِٜ، ٚضًط١ 

يتعدٜالت ايطسٚز١ٜ ع٢ً دضتٛز ضازٟ تأضٝط١ٝ َٓػ١٦ يف ايدضتٛز تكّٛ بأدسا٤ ا
 .(1)املؿعٍٛ

ٚظبد إ مجٝع ايدضاتري تطع ْصٛص ضًط١ تأضٝط١ٝ َٓػ١٦ يتعدٌٜ ايدضتٛز 
َٓ٘ ع٢ً اْ٘  126ْص يف املاد٠  ٚدضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام مل ؽبسز عٔ ٖرا االَس سٝح

ح تعدٌٜ يس٥ٝظ ازبُٗٛز١ٜ ٚصبًظ ايٛشزا٤ صبتُعني اٚ شبُظ اعطا٤ صبًظ ايٓٛاب اقرتا"
  .ايدضتٛز"

ػبب َساعات٘ عٓد اقرتاح ايتعدٌٜ، ْصت  ًاَٚٛضٛعٝ ًاشَٓٝ ًااال إ ٖٓاى سعس
عًٝ٘ املاد٠ اعالٙ يف ايبٓد ثاْٝا ٚثايجًا َٓٗا سٝح دا٤ يف ايبٓد ثاْٝا َٓٗا" ال ػبٛش تعدٌٜ 

اْٞ َٔ املبادئ االضاض١ٝ ايٛازد٠ يف ايباب االٍٚ ٚاسبكٛم ٚاسبسٜات ايٛازد٠ يف ايباب ايج
ايدضتٛز، اال بعد دٚزتني اْتدابٝتني َتعاقبتني، ٚبٓا٤ ع٢ً َٛاؾك١ ثًجٞ اعطا٤ صبًظ 
ايٓٛاب عًٝ٘، َٚٛاؾك١ ايػعب باالضتؿتا٤ ايعاّ َٚصادق١ ز٥ٝظ ازبُٗٛز١ٜ خالٍ ضبع١ 

ٖٛ اسبعس  اٖٚر تنياٜاّ"، مبع٢ٓ اْ٘ ال ميهٔ تعدٌٜ ايدضتٛز اال بعد َسٚز دٚزتني اْتدابٝ
سعس تعدٌٜ  ٛد َطت ٖرٙ املد٠، نُا تطُٔ ٖرا ايبٓد اسبعس املٛضٛعٞ ٖٚايصَين ٚق

املبادئ االضاض١ٝ ايٛازد٠ يف ايباب االٍٚ َٔ ايدضتٛز ٚنريو اسبكٛم ٚاسبسٜات ايٛازد٠ يف 
(، ادسا٤ات ايتعدٌٜ سٝح ٜتِ 2ايباب ايجاْٞ َٓ٘، نُا بني ايبٓد ثايجًا َٔ ذات املاد٠)

صبًظ ايٓٛاب ٜٚعسض ايتعدٌٜ ع٢ً اجملًظ َٚٔ ثِ ٜعسض  ايتعدٌٜ مبٛاؾك١ ثًجٞ اعطا٤
 ع٢ً ايػعب يالضتؿتا٤ عًٝ٘.

 
 

                                                      

. وكحلك يشظخ: د. احدان حسيج 13د. احسج فتحي سخور، مرجر الدابق، ص (7)
 .311-314-دابق، صالسفخجي، كظخان زغيخ نعسة، رعج ناجي الججة، مرجر ال

 .224( د. حسيج حشهن خالج، مرجر الدابق، ص3)



 وسائل تحقيق االصالح الجستهري في العخاق

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (82), Year (25) 

322 

 املطهة انثاوي
 أسثاب تعذيم انذستىر

االضباب اييت تدعْٛا يتعدٌٜ ايدضتٛز ذبكٝكًا يإلصالح ايدضتٛزٟ َٛضٛع  إٕ
يف  حبجٓا نجري٠ َٓٗا: إ اقرتاح سٌ صبًظ ايٓٛاب مل ٜعط يس٥ٝظ ايدٚي١ نُا َعٍُٛ ب٘

االْع١ُ ايربملا١ْٝ، ٚامنا ٜطتطٝع اجملًظ إ ؼبٌ ْؿط٘ باألغًب١ٝ املطًك١ يعدد اعطا٥٘ 
بٓا٤ ع٢ً طًب َٔ ثًح اعطا٤ صبًظ ايٓٛاب اٚ َٔ قبٌ ز٥ٝظ صبًظ ايٛشزا٤ بعد َٛاؾك١ 

 .(1)ز٥ٝظ ازبُٗٛز١ٜ
ٖٚرا االَس َٔ غأْ٘ إ ٜطعـ َٔ ادا٤ ايربملإ ٜٚعطٌ اعُاٍ اسبه١َٛ ألضباب 

ض١ٝ حبت١، يعدّ ٚدٛد َا ٜجري طباٚف ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ َٔ استُاٍ اسبٌ َٔ قبٌ ضٝا
ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ ٚايعهظ صشٝح ؾًٝظ ٖٓاى َا ٜدعٛ يتدٛف ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ َٔ 
استُاٍ سًٗا َٔ ايربملإ، ٚبايتايٞ ؾكد اد٣ ٖرا االَس اىل اضعاف دٚز ايربملإ ايسقابٞ 

ْٓا ْس٣ ضسٚز٠ اعطا٤ سل سٌ صبًظ إكٛاْني، ٚعًٝ٘ ؾٚتعطٌٝ ايعدٜد َٔ َػسٚعات اي
 .(2)ايٓٛاب يس٥ٝظ ايدٚي١ عٓدَا ٜس٣ إ ايربملإ ال ٜؤدٟ دٚزٙ اسبكٝكٞ املٛنٌ ايٝ٘

ؼبٌ صبًظ ايٓٛاب إ ٜعدٍ ايٓص ايدضتٛزٟ يٝهٕٛ " ٚعًٝ٘ ْكرتح ع٢ً املػسع
 ."ايٛشزا٤ ٚمبٛاؾك١ ز٥ٝظ ازبُٗٛز١ٜبٓا٤ ع٢ً طًب َٔ ز٥ٝظ 

ثاْٝا( ْص ع٢ً إ تكدّ َػسٚعات -/ أٚال60يف املاد٠ ) ايدضتٛزد إ نريو ظب
ايكٛاْني َٔ قبٌ ز٥ٝظ ازبُٗٛز١ٜ ٚصبًظ ايٛشزا٤ يف سني إ اقرتاح ايكٛاْني ٜكدّ َٔ قبٌ 

احمله١ُ يف  ٖٚرا َا اندت٘ عػس٠  َٔ أعطا٤ صبًظ ايٓٛاب اٚ اسد٣ زباْ٘ املدتص١، 
ٛاْني اييت تكدّ َٔ عػس٠ َٔ اعطا٤ صبًظ ايٓٛاب ذباٍ َػسٚعات ايك بإاسد٣ قسازاتٗا 

اٚ َٔ اسد٣ زباْ٘ املدتص١ يًشه١َٛ يٛضعٗا يف ١٦ٖٝ َػسٚع قإْٛ تكدّ َٔ ز٥ٝظ 
 .(3)ازبُٗٛز١ٜ اٚ صبًظ ايٛشزا٤

                                                      

  .3001من دستهر جسيهرية العخاق لدشة  -أوال | 24( يشظخ: نص السادة 7)
 .243-241( د. حسيج حشهن خالج، مرجر الدابق، ص3)
. 73/3/3070الرادر بتاريخ  3070لدشة  44قخار السحكسة االتحادية العليا رقم  (2)

لدشة  42. وكحلك قخار السحكسة رقم 3072لدشة  24سحكسة االتحادية العليا رقم وقخار ال
 .3072لدشة  43وقخارىا رقم  3072
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ٕ سسَإ ايربملإ َٔ تكدِٜ َػسٚعات ايكٛاْني ٖٚٛ ايطًط١ املدتص١ ٚعًٝ٘ ؾإ
ٚايسقابٞ، ٚبايتايٞ ٜسدح نؿ١ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ بتػسٜع ايكٛاْني ٜطعـ َٔ دٚزٙ ايتػسٜعٞ 

ع٢ً ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ، ٖٚرا َٔ غأْ٘ إ ٜستب خًاًل نبريًا يف اقا١َ ايتعإٚ ٚايتٛاشٕ بني 
 ايطًطتني باعتبازُٖا َٝص٠ اضاض١ٝ َٔ ممٝصات ايٓعاّ ايربملاْٞ.

يتٓؿٝر١ٜ، ٚإ ٜعط٢ سل اقرتاح ايكٛاْني يًطًط١ ايتػسٜع١ٝ دٕٚ إ ميس بايطًط١ ا
تكدّ َػسٚعات َٚكرتسات ايكٛاْني ٍ ايٓص ايدضتٛزٟ يٝهٕٛ نايتايٞ "يرا ْكرتح إ ٜعد

 ".َٔ عػس٠ َٔ أعطا٤ صبًظ ايٓٛاب اٚ َٔ اسد٣ زباْ٘ املدتص١
اال آْا ْالسغ إ تعدٌٜ ايدضتٛز غري ممهٔ الٕ ايتعدٌٜ نُا أضًؿٓا ٚزد يف املاد٠ 

َٔ ايدضتٛز ٖٚٛ ْص  142اد٠ َستبط١ باملاد٠ ٚتعد ٖرٙ املاد٠ ْص عاّ ٖٚرٙ امل 126
ٜػّهٌ صبًظ ايٓٛاب يف بدا١ٜ عًُ٘ زب١ٓ َٔ أعطا٥٘ تهٕٛ اييت تٓص ع٢ً اْ٘ "خاص ٚ

ممج١ً يًُهْٛات ايس٥ٝط١ٝ يف اجملتُع ايعساقٞ َُٗتٗا تكدِٜ تكسٜس إىل صبًظ ايٓٛاب، خالٍ 
١ٜ اييت ميهٔ إدساؤٖا ع٢ً َد٠ ال تتذاٚش أزبع١ أغٗس، ٜتطُٔ تٛص١ٝ بايتعدٜالت ايطسٚز

ٌّ ايًذ١ٓ بعد ايبت يف َكرتساتٗا"  .ايدضتٛز. ٚذب
نُا إ ايؿكس٠ زابعًا َٔ ذات املاد٠ قد قسْت ايتعدٌٜ بعدّ زؾط٘ َٔ ثالخ 
ضباؾعات اٚ أنجس سٝح ْصت ع٢ً اْ٘" ٜهٕٛ االضتؿتا٤ ع٢ً املٛاد املعدي١ ْادشًا مبٛاؾك١ 

ا املصٛتني يف ثالخ ضباؾعات اٚ أنجس" ٚبريو ظبد اغًب١ٝ املصٛتني، ٚإذا مل ٜسؾط٘ ثًج
إ ايدضتٛز قد اعط٢ سل ايٓكض يجًجٞ املصٛتني يف ثالخ ضباؾعات اٚ أنجس بػض ايٓعس 
عٔ ْطب١ املػازنني يف ايتصٜٛت ٚبريو ظبد إ اَس ايتعدٌٜ أصبح غري ممهٔ ٚقد أؾسؽ 

 . (1)َٔ َطُْٛٗا 142املػسع املاد٠ 
َٔ ايدضتٛز  126، ٚبايتايٞ ال ميهٔ تٓؿٝر املاد٠ ًاخاص ًا( ْص142ٚتعد املاد٠ )

( ال ميهٔ تٓؿٝرٖا ؾٗٞ َعط١ً متاًَا ألْٗا ضبدد٠ مبد٠ 142ٚإ املاد٠) 142َامل تٓؿر املاد٠ 
ٖٚٞ ازبع١ أغٗس سٝح ع٢ً ايًذ١ٓ إ تكدّ تكسٜسٖا املتعًل بايتعدٜالت خالهلا َٔ تازٜذ 

أنجس َٔ عػس ضٓٛات ٚمل ٜتِ تكدِٜ املكرتسات اٍٚ دًط١ جملًظ ايٓٛاب ٚقد َط٢ االٕ 
 .(2)املتعًك١ بتعدٌٜ ايدضتٛز

                                                      

 .240د. حسيج حشهن خالج، مرجر الدابق، ص( 7)
 .225( د. حسيج حشهن خالج، مرجر الدابق، ص3)
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ٚعًٝ٘ ؾإ ع١ًُٝ االصالح ايدضتٛزٟ ايرٟ نإ َٔ املكسز إ ٜتِ َٔ خالٍ 
 بايتعدٌٜ قد عطًت ٚال ميهٔ تٓؿٝرُٖا نيايتعدٌٜ غري ممه١ٓ ٚنال املادتني املتعًكت
ضاع ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ اييت ٚبايتايٞ ؾكد ضاِٖ ٖرا االَس يف تؿاقِ االٚ

 يف َعازبتٗا. انبري اَست بٗا ايبالد سٝح نإ َٔ املُهٔ إ ًٜعب ايتعدٌٜ دٚز
 املثحث انثانث

 اوشاء دستىر جذيذ كىسيهة مه وسائم االصالح
بعد إ اضتٓؿرْا ايٛضا٥ٌ ايٛازد٠ اعالٙ ألدسا٤ ع١ًُٝ االصالح ايدضتٛزٟ ٖٚٞ نٌ 

دضتٛز َٔ خالٍ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا ايرٟ أصبح غري ممهٔ يألضباب اييت َٔ تؿطري اي
مت ذنسٖا، ٚتعدٌٜ ايدضتٛز َٔ قبٌ ايطًط١ ايتأضٝط١ٝ املٓػ١٦ ٖٚرا االَس اٜطا غري ممهٔ 
يهٕٛ املٛاد املتعًك١ بايتعدٌٜ َعط١ً، ؾًِ ٜبك٢ اَآَا َٔ اَس ألدسا٤ ع١ًُٝ االصالح 

 ٛع حبجٓا اال عٔ طسٜل اْػا٤ دضتٛز ددٜد يًبالد.ايدضتٛزٟ يف ايعسام َٛض
ٚعًٝ٘ ضٓكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني: ْتهًِ يف املطًب األٍٚ: عٔ ايطًط١ 

 املدتص١ بإْػا٤ دضتٛز ددٜد، ٚغبصص املطًب ايجاْٞ: ملربزات اْػا٤ دضتٛز ددٜد.
 املطهة األول

 انسهطة املختصة تإوشاء دستىر جذيذ
دضتٛز ددٜد ٖٞ ايطًط١ ايتأضٝط١ٝ االص١ًٝ اييت  إ ايطًط١ املدتص١ بٛضع

كدِٜ، ٚتٓتٗٞ ١َُٗ ايطًط١ مبذسد تهٕٛ َُٗتٗا ٚضع دضتٛز ددٜد بدال َٔ ايدضتٛز اي
 اصداز ايدضتٛز.

ٚتعد ايطًط١ ايتأضٝط١ٝ االص١ًٝ َٔ األضايٝب ايدميكساط١ٝ اييت تعتُدٖا اغًب 
ايطٝاد٠ ٚازب١ٗ اتٞ تطع ايدضتٛز ايدٍٚ يف ايٛقت ايسأٖ، باعتباز إ ايػعب ٖٛ صاسب 

 .(1)عٔ طسٜل َٔ ٜٓتدبِٗ يُٝجًٛا ايطًط١ ايتأضٝط١ٝ
 
 

                                                      

 .732د. حسيج حشهن خالج، السرجر الدابق، ص (7)
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ٜٚتِ ٚضع ايدضتٛز مبٛدب ٖرٙ ايطسٜك١ ممجًني عٔ ايػعب ٜتِ اختٝازِٖ َٔ 
قبٌ ايػعب ألدا٤ ٖرٙ امل١ُٗ، ٜٚتِ اختٝاز أعطا٤ ٖرٙ ازبُع١ٝ عٔ طسٜل االْتداب غري 

 .(1)بعطِٗ يطُإ اختٝاز عٓاصس أنؿا٤ ٚذٟٚ خرب٠ اْ٘ يٝظ ٖٓاى َا ميٓع َٔ تعٝني
مت اْتداب ١٦ٖٝ تأضٝط١ٝ يهتاب١ ايدضتٛز  2003ٚيف ايعسام ٚبعد اسداخ عاّ 

مسٝت بازبُع١ٝ ايٛط١ٝٓ َُٗتٗا اعداد دضتٛز ددٜد يًبالد نُا اضٓد ايٝٗا ١َُٗ ايتػسٜع 
 .(2)ٚايسقاب١ ع٢ً أدا٤ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ

املًػٞ ١َُٗ  2004ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ يط١ٓ ٚقد اٚنٌ قإْٛ إداز٠ 
 .15/8/2005نتاب١ ايدضتٛز اىل ازبُع١ٝ ايٛط١ٝٓ ع٢ً إ تٓتٗٞ َٔ نتابت٘ 

 املطهة انثاوي
 مربرات اوشاء دستىر جذيذ

 ٢َربزات عدٜد٠ تدعٛ يتػٝري ايدضتٛز َٓٗا: تػٝري غهٌ ايدٚي١، اٚ إ تًػَ تٛدد
ؼبدخ ؾساؽ دضتٛزٟ بطبب االستالٍ اٚ اسبسب ٕ دضاتري ددٜد٠، اٚ ا ايدضاتري ٚذبٌ ضبًٗا

 .(3)ؾال ٜهٕٛ اَآَا خٝاز ض٣ٛ ٚضع دضتٛز ددٜد يًبالد 2003نُا سصٌ يف ايعسام عاّ 
إ االضباب اييت ْطتٓد ايٝٗا يف اْػا٤ دضتٛز ددٜد يف ايعسام نجري٠ َٓٗا: عدّ 

بٓا٤ املؤضطات ايدضتٛز١ٜ ناحمله١ُ  ايتطبٝل ايطًِٝ يًٓصٛص ايدضتٛز١ٜ ٚعدّ انتُاٍ
االذباد١ٜ ايعًٝا ٚصبًظ االذباد ٚايهجري َٔ اهل٦ٝات املطتك١ً ٚعدّ صدٚز ايهجري َٔ 
ايكٛاْني اييت ْص عًٝٗا ايدضتٛز ٚخاص١ تًو املتعًك١ باسبكٛم ٚاسبسٜات، اضاؾ١ يًؿػٌ 

ايدضتٛز١ٜ ٚدباٚش املد٠  َٔ ايدضتٛز املتعًك١ بايتعدٜالت 142ايرزٜع يف تٓؿٝر اسهاّ املاد٠ 
املٓصٛص عًٝٗا يف ٖرٙ املاد٠ اضاؾ١ الْتػاز ايبطاي١ ٚايتدٖٛز االقتصادٟ ايػدٜد، 
ٚازتؿاع َعدالت ازبسمي١ بهٌ اغهاهلا ٚاْتػاز االَساض االدتُاع١ٝ، ٚنريو ضعـ ايب٢ٓ 

                                                      

، مظبعة كلية الحقهق، جامعة 7دمحم، )القانهن الجستهري، طد. صبخي دمحم الدشهسي  (7)
 .24-23(، ص3074|القاىخة، القاىخة، 

)دراسة في إشكالية  3002د. احسج يحيى الدىيخي، العسلية الدياسية في العخاق بعج  (3)
 .54-52(، ص3073|الخئاسات الثالث( ، )مكتبة الدشيهري، بيخوت، 

  .22-27لدابق، ص د. احسج فتحي سخور، مرجر ا (2)
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اضعاز  ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ اْتٗت بأش١َ َاي١ٝ ميس بٗا ايعسام بطبب تسادع
 ايٓؿط ٚاعتُاد ايعسام ايهًٞ عًٝ٘.

هلرٙ االضباب ٜطتًصّ االَس ادسا٤ تػٝريات درز١ٜ ٚاصالسات ٚاضع١ ٚقد قاَت 
 ايدٚي١ بايعدٜد َٔ االصالسات.

اعتُد ع٢ً  2005نُا تعد َٔ االضباب ايداع١ٝ يٛضع دضتٛز ددٜد إ دضتٛز 
ض١ٝ يف ايعسام نٕٛ إ ٖرا ايٓعاّ ايٓعاّ ايربملاْٞ ٖٚرا ايٓعاّ ال ٜصًح يألٚضاع ايطٝا

ػبعٌ َٔ ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ ايطًط١ ايعًٝا يف ايدٚي١ اال إ ايٛاقع ايطٝاضٞ ٜػري اىل ضعـ 
تػٝري ايٓعاّ َٔ  االَس ايرٟ ٜتطًب َع٘ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ يف َٛاد١ٗ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ 

سٝات ٚاضع١ ٜٚتِ بسملاْٞ اىل ْعاّ ز٥اضٞ ايرٟ مبٛدب٘ متٓح يس٥ٝظ ازبُٗٛز١ٜ صال
اْتداب٘ َٔ قبٌ ايػعب مما ٜؤدٟ اىل تك١ٜٛ َسنصٙ ٜٚهٕٛ بعٝدا عٔ تأثريات ازبٗات 

 اسبصب١ٝ ٜٚتُهٔ بريو َٔ اختٝاز ايهؿا٤ات ٚاشبربات يًُٓاصب ايٛشاز١ٜ.
اال إ ٖرا املكرتح دٛب٘ بايسؾض يتدٛؾِٗ َٓ٘ ع٢ً اعتباز اْ٘ ٜكٛد يًٓعاّ 

 اضٞ ٖٛ أسد اْٛاع االْع١ُ ايدميكساط١ٝ.ايدنتاتٛزٟ، ٚيهٔ ايٓعاّ ايس٥
ٚعًٝ٘ ؾإ َا ْؤند عًٝ٘ ٚايرٟ ػبب إ ٜؤخر ب٘ يف ايدضتٛز ازبدٜد َٔ ادٌ 
ذبكٝل ع١ًُٝ االصالح ايدضتٛزٟ إ ٜتِ تك١ٜٛ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ ممج١ً بس٥ٝظ ايدٚي١ عٔ 

هلا طسٜل اْتداب٘ َٔ قبٌ ايػعب سٝح ميٓش٘ ذيو ق٠ٛ غعب١ٝ ٚتؿٜٛض ٜتُهٔ َٔ خال
ممازض١ اختصاصات٘ بك٠ٛ، نُا إ ذيو ميٓش٘ اختصاصات ٚاضع١ ٚسكٝك١ٝ نرتأض٘ 
جملًظ ايٛشزا٤ ٚاختٝاز ايٛشزا٤ ٚسك٘ يف سٌ صبًظ ايٓٛاب بػسٚط َػدد٠ ٜٓص عًٝٗا 
ايدضتٛز، نُا ْؤند ع٢ً تطبٝل ايٓعاّ املدتًط ايرٟ ػبُع بني ايٓعاَني ايربملاْٞ 

اضٞ خبصا٥ص٘ االػباب١ٝ املتُج١ً بك٠ٛ ز٥ٝظ ايدٚي١ ٚايس٥اضٞ، ؾٗٛ ميٌٝ يًٓعاّ ايس٥
ٚدٚزٙ االػبابٞ ٚاْتداب٘ بػهٌ َباغس سٝح ٜطتُد ز٥ٝظ ايدٚي١ قٛت٘ َٔ ايػعب ٖٚرا َٔ 
غأْ٘ إ ٜطاعد يف سٌ ايعدٜد َٔ االشَات ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ اييت ٜعاْٞ 

صا٥ص االػباب١ٝ يًٓعاّ ايربملاْٞ نُٓع َٓٗا ايبًد, نُا ٜبك٢ ضبتؿعًا يف ايٛقت ذات٘ باشب
االضتبداد ٚايتشٍٛ يًدنتاتٛز١ٜ ْتٝذ١ يًتُجٌٝ ايٛاضع يف ٖرا ايٓٛع َٔ االْع١ُ َٚٓح ايجك١ 
يًشه١َٛ اييت ؽبتازٖا ز٥ٝظ ازبُٗٛز١ٜ، نُا اْ٘ ٜربش ايتؿاعٌ بني ايطًطات ٜٚؤدٟ 

 بايٓتٝذ١ يرتضٝذ املؿاِٖٝ ايدميكساط١ٝ.
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 ةـاخلامت
ذبكٝل االصالح ٚضا٥ٌ ْتٗٝٓا َٔ نتاب١ حبجٓا ٖرا ايرٟ تٓاٚيٓا ؾٝ٘ بعد إ ا

ايدضتٛزٟ يف ايعسام ٜتطًب َٓا االَس إ ْػري اىل اِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًٓا ايٝٗا ٚايتٛصٝات 
 ايالش١َ يإلصالح.

 االضتٓتادات:اٚاًل: 
 إ ذبكٝل االصالح ايدضتٛزٟ يف ايعسام ٜتِ َٔ خالٍ تؿطري ايدضتٛز عٔ طسٜل

ٌّ  َٔ ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ اٚ ايطًط١ ايتٓؿٝر١ٜ. احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا اٚ تعدًٜ٘ َٔ قبٌ ن

البد َٔ اْػا٤ دضتٛز ددٜد يًبالد عٔ طسٜل اْتداب مجع١ٝ تأضٝط١ٝ تط٢ُ ايطًط١ 
)تؿطري ايدضتٛز اٚ  عٔ طسٜل االصالح ايدضتٛزٟ ٜتشكلإذا مل  ايتأضٝط١ٝ االص١ًٝ.

 .تعدًٜ٘(

بٓصٛص تتٓاٍٚ تػهٌٝ احمله١ُ  2005ٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يط١ٓ يكد دا٤ دضت
بطسٜك١ ربتًـ عٔ ايتػهٌٝ ايرٟ دا٤ ب٘ قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ 

ٚإ ايكإْٛ ايرٟ ْص عًٝ٘ ايدضتٛز  2005يط١ٓ  30ٚقإْٛ احمله١ُ زقِ  2004يط١ٓ 
ب إ ٜصدز بأغًب١ٝ ثًجٞ اعطا٤ صبًظ َٓ٘ ٚايرٟ ػب 92يتٓعِٝ عٌُ احمله١ُ يف املاد٠ 

 ايٓٛاب مل ٜطٔ يػا١ٜ االٕ.

احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا تطتُد اختصاصاتٗا َٔ ايدضتٛز ٚقإْٛ احمله١ُ إ 
 . 2005يط١ٓ  30زقِ 

إ تعدٌٜ ايدضتٛز ايرٟ ٜعد ضسٚزًٜا ملٛانب١ االٚضاع ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ 
يتأضٝط١ٝ املٓػ١٦ أصبح اَس ال ميهٔ تٓؿٝرٙ بطبب ٚاالدتُاع١ٝ ٚايرٟ تكّٛ ب٘ ايطًط١ ا

 إ املٛاد املتعًك١ بايتعدٌٜ َعط١ً ٚال ميهٔ ايعٌُ بٗا.

  ثاًْٝا: املكرتسات:
االضساع يف تػسٜع قإْٛ يًُشه١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا ايرٟ ْص عًٝ٘ ايدضتٛز ٜبني 

، ال إ ؿ١ٝ اْعكادٖاعدد االعطا٤ َٔ ايكطا٠ ٚخربا٤ ايؿك٘ االضالَٞ ٚخربا٤ ايكإْٛ ٚنٝ
ٜكتصس االَس ع٢ً صبسد تعدٌٜ قإْٛ ًَػ٢، ؾكإْٛ احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا قد صدز 

 املًػ٢. 2004مبٛدب قإْٛ إداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ يط١ٓ 

ْكرتح ضسٚز٠ اْػا٤ دضتٛز ددٜد يًبالد ٜطاِٖ يف َعازب١ االشَات ٚاالٚضاع 
١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ َٚٔ بني َا ٜتطُٓ٘ ايدضتٛز ازبدٜد تػٝري ايٓعاّ َٔ ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد
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بسملاْٞ اىل ْعاّ طبتًط َٔ غأْ٘ َٓح صالسٝات ٚاضع١ يس٥ٝظ ازبُٗٛز١ٜ ٚتك١ٜٛ َسنصٙ 
 يف ايدٚي١.

ع٢ً احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا إ متازع اختصاصٗا بايتؿطري بإقساز اسهاّ 
َا ميس ب٘ ايعسام َٔ اشَات َٚػانٌ ضٝاض١ٝ  َٚبادئ ددٜد٠ تتُهٔ َٔ خالهلا اصالح

 ٚاقتصاد١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٚذيو بصٛز٠ َطتك١ً دٕٚ اٟ تأثريات خازد١ٝ.
The Author declare That there is no conflict of interest 

 ادرـاملص
 اٚاًل: ايهتب:

 س،ٚايٓػايداز ازباَع١ٝ يًطباع١  ايدضتٛزٟ،ايكإْٛ  غٝشا،ابساِٖٝ عبد ايعصٜص د.  .1
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 .2015بريٚت, 

ن١ًٝ اسبكٛم، ، َطبع١ 1صربٟ ضبُد ايطٓٛضٞ ضبُد، ايكإْٛ ايدضتٛزٟ، طد.  .6
 .2014داَع١ ايكاٖس٠، ايكاٖس٠، 

 َكاز١ْ،دزاض١  املتشد٠،ايٓعاّ االذبادٟ يف االَازات ايعسب١ٝ  ايطبطبا٥ٞ،عادٍ د.  .7
 .1978 ،َطبع١ ايكاٖس٠ ازبدٜد

 َٚطتكبًٗا،ْعسات يف تطٛزٖا ٚضُاْاتٗا  ايعا١َ،اسبسٜات  َتٛيٞ،عبد اسبُٝد د.  .8
 .1975االضهٓدز١ٜ,  املعازف،َٓػأ٠ 
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 ايعسبٞ،داز ايؿهس ، 1ط ايكٛاْني،زقاب١ دضتٛز١ٜ  ضاملإ،ايعصٜص ضبُد  د. عبد .9
 .1995ايكاٖس٠،

 اسبكٛق١ٝ،َٓػٛزات شٜٔ ، 1ط ايدضتٛز،ايٓعس١ٜ ايعا١َ يف تؿطري  عط١ٝ،ٖادٟ  د. عًٞ .10
2011. 

 املػسٚع١ٝ،احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا ٚدٚزٖا يف ضُإ َبدأ  َٗدٟ،ؾٝصٌ  د. غاشٟ .11
 .2008 بػداد، ايكا١ْْٝٛ،ايجكاؾ١ َٛضٛع١ ، 1ط

داَع١  يًطباع١،داز ابٔ اثري  االدازٟ، يف ايكإْٛايٛضٝط  عالٟٚ،صاحل  د. َاٖس .12
 .2009 ،املٛصٌ

 ،داز ايطٝاب يًطباع١ َكاز١ْ،دزاض١  ايعًٝا،احمله١ُ االذباد١ٜ  ،مجٌٝ دسٜح د. ضبطٔ .13
 .2009 األٚىل،ايطبع١  ،يٓدٕ ٚايتٛشٜع،ٚايٓػس 

 .1967 ،ايكاٖس٠ ايعسبٞ،داز ايؿهس  ايدضتٛزٟ،ايكإْٛ  يًٝ٘، ناٌَ د. ضبُد .14

 األٚىل،ايطبع١  ايٓذـ، يًطباع١،داز ايطٝا٤  ايعًٝا،احمله١ُ االذباد١ٜ  ْادٞ، د. َهٞ .15
2007. 

احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا ٚاختصاصٗا بايسقاب١ ع٢ً دضتٛز١ٜ  ايصاسبٞ،بٗذت  د. َٗا .16
 .٢٠٠٠, 1ط بػداد، اسبه١ُ،بٝت  ايكٛاْني،

ايطبع١  ايدضتٛزٟ،يف ايٓعِ ايطٝاض١ٝ ٚايكإْٛ  اشبطٝب، ايٛضٝطامحد  د. ْعُإ .17
 .2004 األزدٕ، عُإ، ٚايتٛشٜع،َهتب١ داز ايجكاؾ١ يًٓػس  االٚىل،

داز ايٓٗط١  ايتؿطري،قاضٞ  ايعًٝا،احمله١ُ ايدضتٛز١ٜ  عهاغ١،عبد املٓعِ  د. ٖاغِ .18
 .2005ايعسب١ٝ, 
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 ازٜح ازباَع١ٝ:طثاًْٝا: ايسضا٥ٌ ٚاأل

زضاي١  ٚاختصاصاتٗا(، )تػهًٝٗااحمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا يف ايعسام  عبد،صالح خًـ  .1
 .2011 ،ن١ًٝ اسبكٛم داَع١ ايٓٗسٜٔ َادطتري،

)دزاض١  ايؿٝدزاي١ٝ،تٛشٜع االختصاصات ايدضتٛز١ٜ يف ايدٚي١  ،ضبُد َٗدٟ صاحل .2
 .2007 ،داَع١ بػداد يكإْٛ،ان١ًٝ  ،يف ايكإْٛ ايعاّ ،اطسٚس١ دنتٛزاٙ ،َكاز١ْ(

 ثايجًا: ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ:

صب١ً ايعًّٛ  ايكٛاْني،مسٛ ايدضتٛز ٚدضتٛز١ٜ  ،د. عصاّ عبد ايٖٛاب ايربشظبٞ .1
 .2000 بػداد،داَع١  ،ايعددإ االٍٚ ٚايجاْٞ ،اجملًد اشباَظ عػس ايكا١ْْٝٛ،

١ يف االْع١ُ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يتؿطري ايٓصٛص ايدضتٛزٜ اسبطبإ،د. عٝد امحد  .2
 ايبشسٜٔ،داَع١  ،ايجاْٞ ايسابع، ايعدداجملًد  اسبكٛم،صب١ً  َكاز١ْ،دزاض١  ايدضتٛز١ٜ،

2007. 

صب١ً  ايكطا٤،ايتعدٜالت ايدضتٛز١ٜ ؾُٝا ؽبص زقاب١  َٗدٟ،د. غاشٟ ؾٝصٌ  .3
 .2007،ايط١ٓ ايجايج١ اذاز، ايتاضع،ايعدد  ايعساقٞ،املطتكبٌ 

حبح  ،8ص ايعسام،اّ ايكٛاعد ايدضتٛز١ٜ يف ضُاْات اسرت زاضٞ،د. َاشٕ يًٝٛ  .4
 َٓػٛز ع٢ً املٛقع االيهرتْٚٞ: 

https://constitutionnet.org/sites/default/files/guarantees_for_respecting

_constitutional_rules_in_iraq.pdf 

تٛشٜع االختصاصات يف ايٓعاّ االذبادٟ يف نٌ َٔ دٚي١  ،ٖادف زاغد ايعٜٛظ د. .5
ٚايكإْٛ، صب١ً ايػسٜع١  االذباد١ٜ،ايعسب١ٝ املتشد٠ ٚمجٗٛز١ٜ املاْٝا  االَازات

 .1998 املتشد٠،داَع١ االَازات ايعسب١ٝ  ،( ابس11ٌٜ)ايعدد

 زابعًا: ايدضاتري ٚايكٛاْني ٚايكسازات:

 .2004قإْٛ اداز٠ ايدٚي١ ايعساق١ٝ يًُسس١ً االْتكاي١ٝ يط١ٓ  .1

 .2005دضتٛز مجٗٛز١ٜ ايعسام يط١ٓ  .2
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 .2005يط١ٓ  30احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا زقِ  قإْٛ .3

 . 12/7/2010ايصادز بتازٜذ  2010يط١ٓ  44قساز احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا زقِ  .4

 . 2010يط١ٓ  93قساز احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا زقِ  .5

 2010يط١ٓ  88قساز احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا زقِ  .6

 . 2011يط١ٓ  53قساز احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا زقِ  .7

 .2012يط١ٓ  35قساز احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا زقِ  .8

 .2013يط١ٓ  64قساز احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا زقِ  .9

 .2013يط١ٓ  86احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا زقِ  قساز .10

 .2013يط١ٓ  87احمله١ُ االذباد١ٜ ايعًٝا زقِ  قساز .11
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