
مجهورية العراق
احملكمة االحتادية العليا 

2010/ احتادية /55العدد: 
سة القاضى السيد مدحت احملمود 24/10/2010تشكلت احملكمة االحتادية العليا بتاريخ  بر

صر حسني وأكرم طه حممد و أكرم  وعضوية كل من السادة القضاة فاروق حممد السامى وجعفر 
ن و حممد صائب الن قشبندى و عبود صاحل التميمى وميخائيل مششون قس كوركيس و أمحد 

سم الشعب وأصدرت قرارها األتى : لقضاء  حسني عباس أبو ألتمن املأذونني 
سكرترية مجعية األمل العراقية / اضافة لوظيفتها -. هناء ادورد جورج 1املدعون / 

وكيلتهم. على خضري عباس العنبورى               2
. سامى شاتى عبيد                                         احملامية 3
ميم العزاوى 4 جى حسني                                     . شذى 

لس النواب إضافة لوظيفته  / وكيلهاملدعى عليه / حممد فؤاد معصوم ( رئيس السن ) 
اخلبري القانوىن حممد هاشم املوسوى .

.نظام مجهورى نياىب–نظام احلكم -) من الدستور 1املادة (–دستور -1
أنه قد اعتمد نظام 2005جتد احملكمة من استقراء نصوص دستور مجهورية العراق لسنة 

) منه على " مجهورية العراق دولة احتادية 1كم اجلمهورى النياىب ىف العراق ، حيث نصت املادة (احل
.واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام احلكم فيها مجهورى نياىب (برملاىن) دميوقراطى ... "

احلكم ركيزة من ركائز نظام -مبدأ الفصل بني السلطات-) من الدستور47املادة (–دستور -2
.اجلمهورى النياىب

بت ىف الدول الىت تعتمد هذا  وجتد احملكمة االحتادية العليا أن النظام اجلمهورى النياىب ، كما هو 
النظام ، يرتكز على سلطات ثالث هى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية متارس كل منها 

ا على أساس مبدأ الفصل بني السلطات ا ومهما من حيث املهام واالختصاصات اختصاصا
وتعمل متزامنة ومتعاونة ومتكاملة لتسيري شؤون الدولة ومواطنيها ، وأن الدستور العراقى قد أقر 

) منه ، وجتد احملكمة االحتادية العليا أن غياب عمل احدى هذه السلطات 47هذا املبدأ ىف املادة (
.النياىبيؤشر خلًال ىف ركيزة من ركائز نظام احلكم اجلمهورى

االدعاء



ن احملكمة االحتادية العليا قد صادقت بتاريخ  على نتائج 1/6/2010أدعت وكيلة املدعني 
عتباره أكرب  سة املدعى عليه إضافة لوظيفته ،  ت التشريعية . ومت عقد اجللسة األوىل بر االنتخا

املدعى عليه اعترب اجللسة مفتوحة ) من الدستور . اال أن 54األعضاء سنًا استنادًا حلكم املادة (
ئبيه وحسبما تتطلبه املادة  لس و من دون نص قانوىن أو دستورى مما عرقل انتخاب رئيس ا

) من الدستور . كما أدى إىل عرقلة العملية السياسية بعدم ترشيح رئيسًا للجمهورية وفق نص 55(
من الدستور 76ة املذكورة ىف املادة /ب) من الدستور والتجاوز على املدة القانوني72املادة (

بتشكيل جملس الوزراء وكذلك خمالفته ألحكام الدستور عندما مسح لبعض أعضاء جملس النواب 
داء اليمني الدستورية كل ذلك أدخل البلد ىف أزمة خانقة ال تعرف عواقبها واملتضرر  دون سواهم 

لزامه الرئيسى فيها هو عموم الشعب لذا طلب املدعون دعوة ا ملدعى عليه للمرافعة ومن مث 
نيًا عمًال  ئبًا  ئبًا أول و إضافة لوظيفته بعقد جلسة جملس النواب وانتخاب رئيسًا للمجلس و
ت وإلزامه بدفع تعويض عن األضرار  لدعوة إلعادة االنتخا حكام الدستور ، وبعكسه احلكم 

اب احملاماة ، وبعد تسجيل الدعوى لدى هذه مببلغ قدره ألف دينار مع حتميله املصاريف وأتع
لثًا) من املادة ( ) من النظام الداخلى للمحكمة االحتادية العليا وبعد 1احملكمة وفقًا للفقرة (

نيًا) من املادة ( ) من النظام املذكور مت تعيني موعد 2استكمال اإلجراءات املطلوبة وفقًا للفقرة (
ميم جليل العزاوى مبوجب الوكاالت املربوطة للمرافعة وحضرت عن املدعيني وك يلتهم احملامية 

مبلف الدعوى وحضر اخلبري القانوىن حممد هاشم داود املوسوى وكيًال عن املدعى عليه إضافة 
ملرافعة احلضورية والعلنية كررت وكيلة  لوظيفته مبوجب الوكالة املربوطة ىف ملف الدعوى وبوشر 

الدعوى وطلبت احلكم مبوجبها وقدمت الئحة حتريرية مؤرخة ىف املدعني ما ورد ىف عريضة 
ً على الئحة وكيل املدعى عليه املؤرخة ىف 15/9/2010 . أجاب وكيل 25/8/2010جوا

ن يكرر ما جاء ىف الئحته اجلوابية املؤرخة ىف  وأن مهمة موكله 25/8/2010املدعى عليه 
ئبيه فيعود إىل أعضاء جملس تنحصر ىف إدارة جلسة االنعقاد األوىل أما  لس و انتخاب رئيس ا

ألغلبية املطلقة لعدد أعضائه وطلب ىف الئحته اجلوابية رد الدعوى  النواب حيث يتم التصويت 
مع حتميل املدعني املصاريف كافة . ولدى التدقيق كلفت احملكمة وكيلة املدعني بيان مطالبها 

ا على م ً كما كلفتها بيان جوا ا أورده وكيل املدعى عليه من أن مهمة موكله تنحصر ىف حصر
ئبيه استنادًا ألحكام املادة  لس و نتخاب رئيس ا إدارة جلسة االنعقاد وليس هلا إلزام األعضاء 

) من النظام الداخلى للمجلس وبناء على ذلك قدمت وكيلة املدعني الئحة حتريرية إىل احملكمة 5(
لطلب األول الوارد ىف عريضة الدعوى حصرت فيها14/10/2010ىف  دعوى املدعني 

عالنه اجللسة األوىل مفتوحة ، وعدم إعالنه  املتضمن طلب احلكم بعدم دستورية قرار املدعى عليه 



حكام املادتني ئبيه عمًال  لس و ب الرتشيح النتخاب رئيس ا ) من 55) و (54(عن فتح 
لس النواب . وقام وكيل املدعى عليه 7، 5الدستور العراقى واملادتني (  ) من النظام الداخلى 

لالئحة اجلوابية الىت قدمها كرر فيها ما أورده ىف 30/9/2010الئحة جوابية مؤرخة ىف  مكملة 
ن الدستور مل مين25/8/2010الئحته اجلوابية املؤرخة ىف  لس وأوضح  ح سلطة لرئيس السن 

ئبيه وأن املادة ( نتخاب رئيس للمجلس و ) من الدستور 55النواب تلزم أعضاء جملس النواب 
ألغلبية املطلقة لعدد أعضائه ودأب  م مبجلس النواب ويكون التصويت  حددت مهمة انتخا

ه مفتوحة ألجل على إبقاء الكثري من جلسات16/3/2010جملس النواب بدورته املنتهية ىف 
استكمال احلوارات والنقاشات بشأن األمور املختلف عليها بغية توصل الكتل النيابية لإلتفاق على 
سات الثالث  إقرارها وهذا ما دفع رئيس السن وبناء على رغبة الكتل الفائزة بتشكيل الر

سة جملس النواب . وعليه استنادًا للمادة ( من قانون املرافعات ) 4واملناصب السيادية ومنها ر
املدنية تكون خصومة املدعى عليه غري متوجهة ىف الدعوى لذا طلب رد الدعوى . وقدمت وكيلة 

حددت فيها طلبات املدعني 19/10/2010املدعني الئحة جوابية أخرى إىل احملكمة مؤرخة ىف 
ا واالطالع عليها حفظت ىف اضبارة الدعوى وأضافت  ا حتصر طلب ىف الدعوى وبعد تالو

لس النواب  لغاء قرار املدعى عليه / إضافة لوظيفته جبعل اجللسة األوىل  املدعني بطلب احلكم 
لس مهامه املنصوص عليها ىف القانون والنظام الداخلى  مفتوحة لعدم دستوريتها لغرض ممارسة ا

ما السابقة وعليه وحيث مل يبق ما يقال افهم ختام املرافعة وكرر وكيلى الطرفني أقواهلما وطلبا
وأصدرت احملكمة حكمها علناً .

:القرار
لدى التدقيق واملداولة من احملكمة االحتادية العليا ىف موضوع الدعوى بعد حصرها كما هو مبني ىف 

أنه قد اعتمد نظام 2005أعاله ، جتد احملكمة من استقراء نصوص دستور مجهورية العراق لسنة 
) منه على " مجهورية العراق دولة احتادية 1نياىب ىف العراق ، حيث نصت املادة (احلكم اجلمهورى ال

واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام احلكم فيها مجهورى نياىب (برملاىن) دميوقراطى ... " وجتد 
بت ىف الدول الىت تعتمد هذا  النظام احملكمة االحتادية العليا أن النظام اجلمهورى النياىب ، كما هو 

، يرتكز على سلطات ثالث هى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية متارس كل منها 
ا على أساس مبدأ الفصل بني السلطات من حيث املهام واالختصاصات  ا ومهما اختصاصا
وتعمل متزامنة ومتعاونة ومتكاملة لتسيري شؤون الدولة ومواطنيها ، وأن الدستور العراقى قد أقر 

) منه ، وجتد احملكمة االحتادية العليا أن غياب عمل احدى هذه السلطات 47ا املبدأ ىف املادة (هذ
يؤشر خلًال ىف ركيزة من ركائز نظام احلكم اجلمهورى النياىب ، ويبعد نظام احلكم عن املنهج 



من الدميوقراطى الذى اختاره الشعب عند االستفتاء على الدستور وعندما عرب عن اختياره هذا
خالل صناديق االقرتاع الختيار من ميثله ىف السلطة التشريعية عند ممارسة حقه الدستورى ىف 

لس النواب ىف آذار من عام  ت العامة  بع حبرص نتائجها بعد تصديق 2010االنتخا ، وأنه 
بعاً) /سا93وحسب صالحيتها املنصوص عليها ىف املادة (1/6/2010احملكمة االحتادية العليا ىف 

لس النياىب املنتخب ىف أول جلسة له انتخاب رئيس  من الدستور وإن ذلك يستلزم أن يتوىل ا
ئبيه تنفيذًا لإللزام املنصوص عليه ىف املادة ( ) من الدستور ، ومن مث يقوم 55جملس النواب و

نتخاب رئيس اجلمهورية وفقًا ألحكام املادة ( ثالثني يومًا ) من الدستور خالل 70جملس النواب 
ريخ أول انعقاد للمجلس كما تلزم بذلك املادة ( /ب) من الدستور ، ليتوىل رئيس 72من 

اجلمهورية مهامه الدستورية وىف مقدمتها تكليف " مرشح الكتلة النيابية األكثر عددًا " لتشكيل 
مهامه املنصوص /أوًال) من الدستور ، ليمارس جملس الوزراء 76جملس الوزراء كما هو نص املادة (

) من الدستور ىف تنفيذ السياسة العامة للدولة واملهام األخرى املنصوص عليها 80عليها ىف املادة (
ىف التشريعات النافذة وذلك حتت رقابة جملس النواب استنادًا إىل صالحيته املنصوص عليها ىف 

نياً) من الدستور ، وجتد احملكمة االحتادية العليا أن61املادة ( غياب كل ما تقدم ذكره عن /
لس النواب  ً وبسبب من القرار الذى اختذ جبعل اجللسة األوىل  التطبيق وىف املدد احملددة دستور
(مفتوحة) وإىل زمن غري حمدد ودون سند من الدستور قد شكل خرقًا ألحكامه وصادر مفهوم 

ا املادة ( ) منه .55(اجللسة األوىل) ومراميها الىت قصد
لس النواب ىف دورته لسنة وبن 2010اء عليه ولعدم دستورية القرار املتخذ جبعل اجللسة األوىل 

(مفتوحة) قررت احملكمة االحتادية العليا إلغاء هذا القرار وإلزام املدعى عليه إضافة لوظيفته بدعوة 
الدستور ) من55جملس لالنعقاد واستئناف أعمال اجللسة األوىل املنصوص عليها ىف املادة (

واملهام الدستورية األخرى ، وحتميل املدعى عليه املصاريف وأتعاب حماماة وكيلة املدعني احملامية 
ً مبوجب املادة ( إلتفاق  ) من 94ميم العزاوى ومقدارها عشرة آالف دينار . وصدر احلكم 

.24/10/2010الدستور وافهم علناً ىف 


