
مجهورية العراق
احملكمة االحتادية العليا 

2010/ احتادية /56العدد: 

سة القاضى السيد مدحت احملمود 24/10/2010تشكلت احملكمة االحتادية العليا بتاريخ  بر
صر حسني وأكرم طه حممد وأكرم  وعضوية كل من السادة القضاة فاروق حممد السامى وجعفر 

ن وحممد صائب النق شبندى وعبود صاحل التميمى وميخائيل مششون قس كوركيس وحسني أمحد 
سم الشعب وأصدرت قراراها اآلتى : لقضاء  عباس أبو ألتمن املأذونني 

جت فارس العزاوى املدعى عليه / حممد -املدعى / امساعيل علوان عبود التميمى  وكيله احملامى 
لس النواب إضافة لو -فؤاد معصوم  وكيله اخلبري -ظيفته رئيس السن 

القانوىن حممد هاشم املوسوى .
.نظام مجهورى نياىب–نظام احلكم -) من الدستور 1املادة (–دستور -1

مد نظام أنه قد اعت2005جتد احملكمة من استقراء نصوص دستور مجهورية العراق لسنة 
) منه على " مجهورية العراق دولة احتادية 1احلكم اجلمهورى النياىب ىف العراق ، حيث نصت املادة (

.واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام احلكم فيها مجهورى نياىب (برملاىن) دميوقراطى ... "
كائز نظام احلكم ركيزة من ر -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 ب ا ومهما ني السلطات 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 (
م اجلمهورى النياىب.يؤئر خلالً ىف ركيزة من ركائز نظام احلك

ت–سابعاً 93املادة–دستور -3 تصديق احملكمة االحتادية على نتائج االنتخا
وحسب صالحيتها املنصوص عليها ىف املادة 1/6/2010تصديق احملكمة االحتادية العليا ىف 

/سابعاً) من الدستور.93(

ئبيه.انتخاب رئيس جملس النواب-من الدستور55املادة –دستور -4 و



ئبيه  لس النياىب املنتخب ىف أول جلسة له انتخاب رئيس جملس النواب و يستلزم أن يتوىل ا
) من الدستور.55تنفيذاً لإللزام املنصوص عليه ىف املادة (

انتخاب رئيس اجلمهورية.–) 72، 70املادتني (–دستور -5
نتخاب رئيس اجلمهورية وفقًا ألحك ) من الدستور خالل ثالثني 70ام املادة (يقوم جملس النواب 

ريخ أول انعقاد للمجلس كما تلزم بذلك املادة ( /ب) من الدستور.72يوماً من 
مهام رئيس اجلمهورية.-/أوًال)76املادة (–دستور -6

ليتوىل رئيس اجلمهورية مهامه الدستورية وىف مقدمتها تكليف " مرشح الكتلة النيابية األكثر عددًا " 
/أوًال) من الدستور.76لتشكيل جملس الوزارء كما هو نص املادة (

نيًا ، 61املادتني (–دستور -7 مهامه ىف تنفيذ السياسة -جملس الوزراء -) من الدستور80/
العامة للدولة، خضوع بعض املهام األخرى لرقابة جملس النواب.  .

) من الدستور ىف تنفيذ السياسة العامة 80(ميارس جملس الوزراء مهامه املنصوص عليها ىف املادة
للدولة واملهام األخرى املنصوص عليها ىف التشريعات النافذة وذلك حتت رقابة جملس النواب 

نياً) من الدستور.61استناداً إىل صالحيته املنصوص عليها ىف املادة ( /
لس النواب مفتوحة و –55املادة –دستور -8 خيالف -إىل زمن غري حمددجعل اجللسة األوىل 

الدستور.
 ً وجتد احملكمة االحتادية العليا أن غياب كل ما تقدم ذكره عن التطبيق وىف املدد احملددة دستور
لس النواب (مفتوحة) وإىل زمن غري حمدد  وبسبب من القرار الذى اختذ جبعل اجللسة األوىل 

مفهوم (اجللسة األوىل) ومراميها الىت ودون سند من الدستور قد شكل خرقًا ألحكامه وصادر
ا املادة ( لس النواب 55قصد ) منه وبناء عليه ولعدم دستورية القرار املتخذ جبعل اجللسة األوىل 
(مفتوحة)2010ىف دورته لسنة 

االدعاء
لس  نه سبق للمدعى عليه / إضافة لوظيفته رئيس جلسة االنعقاد األوىل  ادعى وكيل املدعى 

عتباره أكرب األعضاء سنًا ان اختذ قرارًا بتاريخ الن بقاء اجللسة مفتوحة إىل 14/6/2010واب 
جيل 27متوز املاضى موعدًا الستئنافها مث عاد يوم 27أجل غري مسمى مث حدد يوم  متوز وقرر 

خري اكمال إج راءات استئنافها ، ولكون قرارات املدعى عليه جاءت خمالفة للدستور وتسببت ىف 
تشكيل احلكومة لفرتة طويلة ولكون هذا التأخري احلق ويلحق ضررًا مباشرًا ىف مصاحل املواطنني 
ر الىت ترتتب على قرارات املدعى  عتبار أن املدعى هو أحد املواطنني املتضررين من اآل عمومًا و

لثاً) من الدستور ال93عليه املشار إليها واستنادًا إىل أحكام املادة ( ىت كلفت لألفراد حق الطعن /



عتبارها صاحبة الوالية العامة ىف النظر بكل الدعاوى الىت املبا شر أمام احملكمة االحتادية العليا 
لدستور والذى شكلت قرارات املدعى عليه خرقًا متكررًا ومقصودًا ألحكامه لكون هذه  تتعلق 

خري تشكيل احلكومة خالفًا للتوقيتات الىت حددها الدستور هلا لذا در القرارات سامهت ىف 
وكيل املدعى للطعن بقرارات املدعى عليه / إضافة لوظيفته املشار إليها انفًا وطلب نقض تلك 
القرارات وحتديد مهلة حمددة الستئناف جلسة االنعقاد غري قابلة للتمديد على أن يتمخض عنها 

ت ، وبعد تسجيل الدع ئبيه وخبالفه يصار إىل إعادة االنتخا لس و وى لدى انتخاب رئيس ا
لثاً) من املادة ( ) من النظام الداخلى للمحكمة االحتادية العليا 1هذه احملكمة وفقًا للفقرة (

نياً) من املادة ( ) من النظام املذكور مث تعيني موعد 2واستكمال اإلجراءات املطلوبة وفقًا للفقرة (
ملرافعة احلضورية العلنية ك رر وكيل املدعى عريضة الدعوى للمرافعة وحضر وكيال الطرفني وبوشر 

وطلب احلكم مبوجبها كما قرر وكيل املدعى عليه / إضافة لوظيفته ما ورد بالئحته املؤرخة 
وطلب رد الدعوى لعدم توجه اخلصومة وبعد تبادل اللوائح بني الطرفني فقد حصر 30/9/2010

لس وكيل املدعى الدعوى بطلب اعتبار قرار املدعى عليه إضافة لوظيفته جب عل اجللسة األوىل 
النواب مفتوحة غري دستورى وكرر الطرفان أقواهلما وحيث مل يبق ما يقال افهم ختام املرافعة 

وأصدرت احملكمة القرار التاىل علناً .
:القرار

لدى التدقيق واملداولة من احملكمة االحتادية العليا ىف موضوع الدعوى بعد حصرها كما هو مبني ىف 
أنه قد اعتمد نظام 2005د احملكمة من استقراء نصوص دستور مجهورية العراق لسنة أعاله ، جت

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

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 47هذا املبدأ ىف املادة (
عن املنهج يؤئر خلًال ىف ركيزة من ركائز نظام احلكم اجلمهورى النياىب ، ويبعد نظام احلكم

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

لس النواب ىف اذار من عام  ت العامة  بع حبرص نتائجها2010االنتخا بعد تصديق ، وأنه 



/سابعاً) 93وحسب صالحيتها املنصوص عليها ىف املادة (1/6/2010احملكمة االحتادية العليا ىف 
لس النياىب املنتخب ىف أول جلسة له انتخاب رئيس  من الدستور وأن ذلك يستلزم أن يتوىل ا

ئبيه تنفيذًا لإللزام املنصوص عليه ىف املادة ( ر ، ومن مث يقوم ) من الدستو 55جملس النواب و
نتخاب رئيس اجلمهورية وفقًا ألحكام املادة ( ) من الدستور خالل ثالثني يومًا 70جملس النواب 

ريخ أول انعقاد للمجلس كما تلزم بذلك املادة ( /ب) من الدستور ، ليتوىل رئيس 72من 
ثر عددًا " لتشكيل اجلمهورية مهامه الدستورية وىف مقدمتها تكليف " مرشح الكتلة النيابية األك

/أوًال) من الدستور ، ليمارس جملس الوزراء مهامه املنصوص 76جملس الوزارء كما هو نص املادة (
) من الدستور ىف تنفيذ السياسة العامة للدولة واملهام األخرى املنصوص عليها 80عليها ىف املادة (

ىل صالحيته املنصوص عليها ىف ىف التشريعات النافذة وذلك حتت رقابة جملس النواب استنادًا إ
نياً) من الدستور ، وجتد احملكمة االحتادية العليا أن غياب كل ما تقدم ذكره عن 61املادة ( /

لس النواب  ً وبسبب من القرار الذى اختذ جبعل اجللسة األوىل  التطبيق وىف املدد احملددة دستور
قد شكل خرقًا ألحكامه وصادر مفهوم (مفتوحة) وإىل زمن غري حمدد ودون سند من الدستور

ا املادة ( ) منه وبناء عليه ولعدم دستورية القرار املتخذ 55(اجللسة األوىل) ومراميها الىت قصد
لس النواب ىف دورته لسنة  (مفتوحة) قررت احملكمة االحتادية العليا 2010جبعل اجللسة األوىل 

ة لوظيفته بدعوة جملس النواب لالنعقاد واستئناف أعمال إلغاء هذا القرار وإلزام املدعى عليه إضاف
) من الدستور واملهام الدستورية األخرى ، وحتميل 55اجللسة األوىل املنصوص عليها ىف املادة (

جت فارس العزاوى ومقدارها عشرة  املدعى عليه املصاريف وأتعاب حماماة وكيل املدعى احملامى 
الت ً مبوجب املادة (آالف دينار . وصدر احلكم  ) من الدستور وافهم علنًا ىف 94فاق 

24/10/2010.


