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عن املركز
مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف 
بغداد، مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية 
بنحو خاٍص ومنطقة  العراق  اليت ختّص  العامة واخلارجية  السياسات  حول قضااي 
الشرق األوسط بنحو عام، ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول 

عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.
املتالحقة  والتطورات  ودولياً،  إقليمياً  العراق  هبا  اليت حيظى  ابألمهية  قياساً 
اليت يشهدها البلد واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت حتاول مالحقة 
األحداث والقضااي يف العراق تفتقر إىل القدرة على التفكري خارج إطار األسلوب 
السائد والقوالب اليت حّددت النظرة إىل العراق خالل العقود املاضية؛ هلذا السبب 
واحليادية،  املوضوعية،  تعتمد  جديدة  نظر  وجهات  تقدمي  إىل  يسعى  املركز  فإن 
اليت  للتحدايت  والتحليل  البحث  أنشطَتُه يف  املركُز  ويوّجُه  واإلبداع،  واملصداقية، 
عن  القرار  لصانعي  وأفكاٍر  بصائَر  بتقدمِي  األوسط  الشرق  ومنطقة  العراق  تواجه 

املقرتابت الناجعة ملعاجلتها على املديني القصري والطويل.
ويقدم املركز وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع 
لقضااي الصراع عرب حتليالت، وأعمال ميدانية، وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة 
يف الشرق األوسط؛ من أجل مقاربة قضااي العراق اليت ختصُّ ويقدم املركز وجهات 
نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع لقضااي الصراع عرب حتليالت، 
وأعمال ميدانية، وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف الشرق األوسط؛ من أجل 
مقاربة قضااي العراق اليت ختصُّ السياسة، واالقتصاد، واجملتمع، والسياسات النفطية 

والزراعية، والعالقات الدولية، والتعليم.
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المقدمة

تقتضي مقومات الدولة القانونية تسيد أحكام الوثيقة الدستورية على سائر 
ـسة  ــَؤسِّ

ُ
امل السلطات  خضوع  مع  الدولة،  داخل  التشريعي  الطابع  ذات  القواعد 

)التنفيذية، والتشريعية، والقضائية( ألحكامه ومنهجه سياسياً واجتماعياً واقتصادايً 
مثلما خيضع له األفراد، ومن هنا جاءت الرقابة على الدستورية؛ لضمان عدم جمافاة 
أحكام الدستور من قبل السلطات، ألنَّه يضع املبادئ والقواعد العليا للدولة اليت 
يلتزم هبا احلاكم واحملكوم، وال ميكن لقاعدة قانونية أخرى أن تعلوه، فهو مبا حيمله 
من قيمة سامية يرتكز عليها بناء سائر القواعد القانونية داخل الدولة، لذا حترص 
الرقابة على أعمال السلطات حيول  الدول لضمان إعالء أحكامه إجياد نوع من 
بينها وبني خمالفتها للدستور، وهو ما افتقدت إليه اجلمهورية العراقية طيلة السنوات 
للقضاء  األوىل  النشأة  بني  طويلة  زمنية  فجوة  فبعد   ،2005 عام  عن  السابقة 
القانون األساسي يف املواد )81  العراق عام 1925، حينما نظَّم  الدستوري يف 
اختصاصاهتا  مارست  اليت  واختصاصاهتا،  العليا  احملكمة  تشكيل  أحكام   )87-
بوصفها جهة ضامنة لسمو الدستور يف ظل احلكم امللكي، لينتهي وجودها إبعالن 
اجلمهورية يف 14/7/1958، تالها النص على تشكيل حمكمة دستورية عليا يف 
ظل دستور عام 1968، وصدر قانوهنا رقم )159( لسنة 1968 واملرسوم اخلاص 
بتعيني أعضائها ابلعدد )258( لسنة 1969 على الورق فقط من دون أن ترى 

النور على أرض الواقع.
العام 2005  وي( يف  د عالَّ السيد )إايَّ الوزراء  فكان إصدار رئيس جملس 
األمر رقم )30( بوصفه ميلك الصالحية التشريعية، والذي نُظِّمت مبوجبه األحكام 
اخلاصة إبنشاء احملكمة االحتادية العليا؛ لتمارس دورها يف ضمان املشروعية الدستورية 
يف ظل أحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة )2004(1، إيذاانً 

1. نشر قانون احملكمة االحتادية العليا يف جريدة الوقائع العراقية العدد )3996( يف 17/3/2005.
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بوجود جهة حامية للنصوص الدستورية. 
وقد مارست احملكمة االحتادية العليا وظيفتها هذه بعد نفاذ الدستور احلايل، 
والذي جاء آبلية خمتلفة يف تكوين احملكمة، وتغيرياً يف االختصاصات اخلاصة هبا، 
يف املادتني )92/اثنياً، و93( من الدستور، على أن ينظِّم ذلك بقانون ُيصوَّت 
عليه أبغلبية خاصة هي ثلثا أعضاء جملس النواب؛ لضمان وجود توافق واسع على 

بنوده بني أعضاء اجمللس.
قدَّم جملس الوزراء أول نسخة ملشروع قانون احملكمة االحتادية العليا يف العام 
إعادة  لغرض  سحبه؛  بطلب  اجمللس  قام  للمشروع  األوىل  القراءة  وبعد   ،2008
صياغته من قبل جلنة تضم جهات ممثلة عن رائسة اجلمهورية واحملكمة االحتادية العليا 
نفسها، واستمر قانون احملكمة يف املراحل املمهدة مع الدعوات إىل وجوب تشريعه مبا 
يتوافق مع النصوص الدستور، وكان لألزمة اليت حصلت بني جملس القضاء األعلى 
واحملكمة االحتادية العليا يف ظل احلكم بعدم دستورية املادة )3( من قانون احملكمة 
قانون  يف  النظر  موضوع  تعجيل  يف  دوراً   )2019 احتادية/   /38( قرارها  مبوجب 
احملكمة االحتادية العليا، إذ تعطَّل عملها؛ نتيجة إلحالة القاضي )فاروق السامي( 
على التقاعد، وعدم وجود جهة متتلك احلق يف الرتشيح بعد احلكم بعدم دستورية 
املادة )3( من قانون احملكمة فيما خيص صالحية جملس القضاء األعلى يف ترشيح 
االحتادية  احملكمة  قضاة  إىل  إشارة  ورود  بعدم  قرارها  احملكمة  أسندِت  إذ  قضاهتا، 
املادة )91/أواًل واثنياً(  الدستور، وأنَّ  أ( من  املادة )61/ خامساً/  ضمن أحكام 
على  واإلشراف  القضاء  شؤون  إبدارة  األعلى  القضاء  جملس  صالحيات  حصرت 
القضاء االحتادي، وترشيح رئيس وأعضاء حمكمة التمييز االحتادية، ورئيس االدعاء 
النواب للموافقة على  العام، ورئيس هيئة اإلشراف القضائي، وعرضها على جملس 
تعيينهم يف تلك املناصب القضائية ممَّا يقتضي عدم جتاوزها إىل عناوين قضائية أخرى. 
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مث جاء صدور مرسوم تعيني القاضي االحتياط حممَّد رجب الكبيسّي بصفة 
انعقادها،  الذي حيول دون  العددي  النقص  )عضو أصلي( يف احملكمة، إلكمال 
لُيْظِهَر األزمة على السطح، ابعرتاض جملس القضاء األعلى على املرسوم اجلمهوري، 
بوصف أنَّ القاضي الكبيسّي حمال على التقاعد من حمكمة التمييز االحتادية، ممَّا 
مينع تعيينه يف احملكمة، وُخوِطبت رائسة اجلمهورية بطلب إلغاء املرسوم، واإليعاز إىل 
احملاكم كافة بعدم التعامل مع أيِّ قرار يصدر عن احملكمة االحتادية العليا يتضمَّن 

توقيع القاضي الكبيسّي.
فكان أن ردَِّت احملكمة االحتادية على ذلك إبصدارها توضيحاً بشأن تعيني 
ا استندت إىل املادة )6/اثلثاً( من قانون  القاضي االحتياط عضواً أصلياً، مبينة أهنَّ
احملكمة االحتادية العليا واليت تقضي ابستمرار األعضاء يف اخلدمة من دون حتديد 
حدٍّ أعلى للعمر، وأنَّ هذه املادة تسري على العضو االحتياط كما تسري على 

العضو األصلي من وجهة نظرها. 
تتضمَّن طلب  األعلى دعوى قضائية  القضاء  لألزمة رفع جملس  واستمراراً 
بطالن املرسوم اجلمهوري اخلاص بتعيني القاضي حممد رجب الكبيسي أمام حمكمة 
بداءة الكرخ واليت انتهى حكمها ببطالن التعيني ومصادقة حمكمة التمييز االحتادية 
سبقها  إذ   ،17/3/2020 يف  العامة/2020(  )4/5/اهليئة  بقرارها  ذلك  على 
بيوم واحد طلب القاضي إعفاَءه من مهام عمله يف احملكمة، والذي متت املوافقة 
عليه من قبل السيد رئيس اجلمهورية، إذ تقرَّر سحب املرسوم اخلاص ابلتعيني وبدءاً 
من اتريخ 16/3/2020، فما كان للخروج من هذه األزمة إال اللجوء إىل تشريع 

قانون احملكمة االحتادية العليا َوْفقاً ملا رمسه الدستور.
وكان أن أكمل جملس النواب القراءة األوىل ملشروع قانون احملكمة االحتادية 
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مواده،  مبناقشة  اخلاصة  الثانية  اجللسة  وتلتها  اللجنة  القانونية،  واملقدَّم من  العليا، 
ومن مَثَّ عرضه للتصويت، إذ مضت عملية تشريع القانون بصورة كربى، وأبغلبية 
التصويت  عملية  اكتمال  أنَّ  إال  القانون،  بنود  معظم  على  اجمللس  أعضاء  ثلثي 
اصطدمت بعقبة أساسية، أاَل وهي اشرتاط الكتلة الكردية صدور قرارات احملكمة 
إكمال  عن  اجمللس  تراجع  أن  فكان  )الفيتو(،  حق  القضاة  إعطاء  أو  ابإلمجاع 
التصويت، ومضى يف التصويت على قانون تعديل أحكام األمر رقم )30( لسنة 
2005، كحلٍّ مرحليٍّ يتجاوز عن طريقه أزمة عدم إمكانية التوافق على صيغة 
هنائية للقانون، خصوصاً أنَّ التعديل ال يشرتط التصويت أبغلبية خاصة )ثلثا عدد 
ا ميكن متريره ابألغلبية اليسرية للحاضرين داخل اجمللس، فصدر  أعضاء اجمللس(، وإنَّ
 َ القانون رقم )25( لسنة 2021 التعديل األول لألمر )30( لسنة 2005، وُعنيِّ
مهام عملها بصدور  احملكمة  اجلُُدد، ومارست  االحتادية  احملكمة  قضاة  إثره  على 
املرسوم اجلمهوري رقم )17( لسنة 2021 يف 8/4/2021، ولكي ينسجم عمل 
احملكمة االحتادية العليا مع قانوهنا املعدَّل؛ إذ جاء إصدار النظام الداخلي اجلديد 
للمحكمة، والذي محل الرقم )1( لسنة 2022، لينظم اآلليات واإلجراءات اليت 
ينبغي اتباعها عند ممارسة احملكمة الختصاصاهتا الواردة يف الدستور وقانوهنا، والذي 
العليا عن طريق  االحتادية  احملكمة  بوظيفة  املتعلِّقة  األساسية  سنبني بعض جوانبه 
هذه الدراسة التحليلية لنصوص النظام الداخلي فيما يتعلَّق ابلرقابة على الدستورية، 
مطالب  طريق  وعن  العليا،  االحتادية  للمحكمة  القضائي  العمل  جوانب  وبعض 
للوصول إىل  نقدية سعياً  بقراءة حتليلية ذات صبغة  املوضوع  تعاجل  رئيسة عديدة 
أفضل تنظيم تشريعي ممكن لعمل احملكمة، ومبا يتناسب مع موقعها كجهة ضامنة 

الحرتام الدستور. 
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المطلب األول 

تغيير األطـــر العامة لعمل المحكمة االتحادية العليا

اً يف جوانب  مبراجعة األحكام الواردة يف النظام الداخلي جند أنَّ هناك تغريُّ
عديدة يف مقدِّمتها االهتمام مبوضوع التفصيل يف اإلجراءات مبا يساهم يف تعزيز 
واقع عمل احملكمة وتوضيحه، إذ تضمَّنت مواد النظام الداخلي عديداً من اجلوانب 

اليت أغفلها القانون فيما يتعلَّق بعمل احملكمة.
أواًل: االعتراف بإمكانية إضافة اختصاصات جديدة للمحكمة االتحادية العليا.

كرَّرت املادة )4( من قانون احملكمة بنود الدستور فيما يتعلَّق ابختصاصات 
احملكمة االحتادية العليا الواردة يف املادتني )52 و93(، فيما أضاف النظام الداخلي 
األخرى،  القوانني  يف  عليه  املنصوص  االختصاصات  سائر  إىل  اإلشارة  للمحكمة 
بوصفها جزءاً من وظيفة احملكمة أسوة بسائر االختصاصات، على أنَّ تطبيق إجراءات 
وشروط البت فيه َوْفقاً لبنود النظام الداخلي، مبا ينسجم مع طبيعته من دون حتديد 

مسبق مبا يعين أنَّ احملكمة هي َمن ستقدِّر أي إجراءات ميكن تطبيقها دون غريها.
والواقع أنَّ االختصاصات الواردة يف الدستور من السعة مبكان حبيث تثقل 
كاهل احملكمة، وال حاجة إلقحامها بدعاوى ميكن للقاضي العادي أو اإلداري 
النظر فيها، ممَّا يتطلَّب قيام جملس النواب بتعديل النصوص يف القوانني األخرى، 

واليت تعطي للمحكمة االحتادية اختصاصاً غري الذي ورد يف قانوهنا2.
2. متارس احملكمة االحتادية اختصاصات عديدة يف قوانني متفرقة هي: )اختصاص متييزي لقرارات اهليئة القضائية 
االنتخابية يف حمكمة التمييز فيما يتعلَّق بقرارات إنشاء األحزاب وإلغائها َوْفقاً لقانون األحزاب رقم )36( لسنة 
2005، والرقابة على قرارات جملس النواب بقبول الرتشيحات ملنصب رئيس اجلمهورية َوْفقاً ألحكام قانون 
أحكام الرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية رقم )8( لسنة 2012، وأمر الدفاع عن السالمة الوطنية رقم )1( لسنة 

2004، وقانون اجلنسية رقم )26( لسنة 2006 فيما يتعلق ابلطعن بقرارات القضاء اإلداري(.
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ثانيًا: تنظيم أكثر دقة آللية انعقاد المحكمة

يظهر هذا التنظيم عن طريق التفاصيل اخلاصة ابنعقاد احملكمة، وتكون أكثر 
دقة ممَّا سبق يف هذا اجلانب، ميكن مالحظتها عن طريق اآليت:

الدعوة لالنعقاد..  
التحوُّل اإلجيايب يف الدعوة النعقاد احملكمة االحتادية العليا، يظهر عن طريق 
ا ميكن لنائب الرئيس توجيه الدعوة وترؤُّس  ا مل تعد مقتصرة على رئيسها، وإنَّ أهنَّ
اجللسة يف حال غيابه، فإن تعذَّر ذلك عليه أيضاً لوجود مانع حيول دون حضوره، 
يصار إىل إعطاء الصالحية للقاضي األقدم3، اإلجيابية هنا ترجع إىل أخذ قانون 
احملكمة االحتادية العليا بنظام القضاة االحتياط غري املتفرغني يف املادة )3/ أواًل/ب( 
والذين حيلُّون حمل العضو الذي يتعذَّر حضوره للمحكمة؛ لعارض حيول بينه وبني 
اجللسات، وهو ما ينهي قدر اإلمكان مسألة تعذُّر انعقاد احملكمة، الذي عانت 
منه املدَّة بني تقدمي القاضي )حممد رجب الكبيسّي( استقالته، وصدور قرار حمكمة 
ونشر  بتعيينه،  اخلاص  اجلمهوري  املرسوم  إبطال  على  ابملصادقة  االحتادية  التمييز 
لعدم  قانون احملكمة االحتادية، ذلك  بتعديل  2021 اخلاص  قانون )25( لسنة 

3. املادة )3/ أواًل ( من النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا. وقد حددت الفقرة )اثلثاً( مفهوم العضو 
األقدم ابعتمادها معيار اتريخ املرسوم اجلمهوري الصادر ابلتعيني طبقاً للرتتيب الوارد فيه، من دون بيان هل 
أنَّ املقصود هو مرسوم تعيني القضاة يف احملكمة االحتادية العليا أو املرسوم اخلاص بتوليهم سدة القضاء، وكان 
األفضل أن ُيصار  إىل حتديد أدق يف صياغة النص أبن حيدد مبرسوم التعيني يف احملكمة االحتادية العليا، واملراسيم 
اليت قد تصدر بعده، أو يصار إىل اعتماد اتريخ أول تعيني يف السلك القضائي أو اعتماد معيار األقدمية يف 
أنَّ املعيارين األخريين هي معايري معتمدة يف احملاكم الدستورية أو السلك القضائي  يف حماكم  السن، علماً 
أخرى، مثال املادة )3( من قانون احملكمة الدستورية املصرية  اعتمدت معيار األقدم فاألقدم من األعضاء، 
املادة )5/ب( من قانون احملكمة الدستورية األردين يف حال الغياب حيل العضو األقدم يف احملكمة فإنَّ تساوايً 
فيصار إىل العضو األكرب سناً، أمَّا املادة )16( من قانون احملكمة الدستورية املغربية فيوجه أكرب األعضاء سناً 

من بني األقدم عضوية الدعوة لالنعقاد وتويل اجللسة.
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إمكانية القول بصحة انعقاد احملكمة دون حضور مجيع األعضاء4.
مكان االنعقاد..  

حدد مكان االنعقاد يف مقر احملكمة ابلعاصمة بغداد، مع إمكانية عقدها 
إقليم، وال يشوب حتديد مكان  أو أي حمافظة أخرى غري منتظمة يف  يف اإلقليم 
أنَّه  الصياغة، ذلك  االنعقاد يف بغداد، أو األماكن األخرى شائبة إال عن طريق 
ميثِّل بعداً ميكن للمحكمة عن طريقه تاليف حالة تعذُّر االنعقاد يف مقر احملكمة، 
ألي عارٍض أو سبٍب من األسباب، لكن حصر االنعقاد يف اإلقليم، أو احملافظات 
غري املنتظمة يف إقليم، مل يكن سديداً ذلك أنَّ صيغة اجلمع )األقاليم( هي األمشل 
العليا تعديل نظامها  قيام احملكمة االحتادية  واألعم واليت ميكن عن طريقها تاليف 
الداخلي يف أحوال تشكل إقليم آخر، وهذا ينسحب أيضاً على استخدام مصطلح 
)حمافظة غري منتظمة يف إقليم( إذ ميكن أن يثار إشكال فيما لو مل انضمت مجيع 
احملافظات إىل أقاليم، وكان ابإلمكان استخدام عبارة )وميكن عقدها خارج بغداد 
العراقية من دون حاجة إىل  الدولة  إقليم  لشمول كل أحناء  عند االقتضاء( كافياً 

الدخول ابلتفصيالت. 
املدد اخلاصة ابالنعقاد..  

ْلَغى، واليت 
ُ
أُلغيت املدَّة اليت كانت تشرتطها املادة )9( من النظام الداخلي امل

كانت تتطلَّب قيام الرئيس يف احلاالت االعتيادية بتوجيه الدعوة النعقاد احملكمة 
حبضور قضاهتا قبل )15( يوماً على أقل تقدير من املوعد احملدَّد، ممَّا يؤثِّر على 
سرعة إجناز الدعاوى املنظورة من قبلها، إال يف حاالت االستعجال إذ كان ميكن 
توجُّه  هو  حمدَّدة  مدَّة  على  النص  عدم  وراء  والدافع  املدَّة،  جتاوز  سابقاً  للرئيس 

4. املادة )5( من قانون احملكمة االحتادية العليا.
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احملكمة إىل أسلوب حتديد توقيتات زمنية حلسم القضااي والطلبات املقدمة إليها، 
ومن مَثَّ مل يعد هناك مدَّة فاصلة ال ميكن جتاوزها بني دعوة الرئيس وانعقاد احملكمة.

ثالثًا: اعتماد األساليب اإللكترونية في إجراءات التبليغ في 
الدعاوى.

    جعلت احملكمة االحتادية العليا وجود عناوين اإللكرتونية ألطراف الدعوى 
املقدمة  العريضة  توافرها يف  الواجب  املتطلبات  من  األقل جزءاً  مقدميها على  أو 
يتألف  التدقيق األويل، وهي تشكيل مستحدث يف احملكمة  تتوىلَّ جلنة  إذ  إليها، 
من مدير قسم الدعاوى والشؤون القانونية وموظفني اثنني حيمالن مؤهل ال يقل 
عن )البكالوريوس( يف القانون5، تقتضي مهام اللجنة التأكُّد من اكتمال األوراق 
احملكمة  رئيس  إىل  تقرير  وإعداد  الطلب  أو  ابلدعوى كافة،  اخلاصة  واملستندات 
ليتخذ قراره على ضوء ما ُقدَِّم له من بياانت بقبول الدعوى، أو رفض تسجيلها، 
فنكون أمام استحداث جلهة تقوم بفحص مدى توافر الشروط الشكلية يف األوراق 
النواقص فيها6،  الطلب من مقدمها استكمال  املقدمة للمحكمة، وخبالفه ميكن 
قبل عرضها على رئيس احملكمة، أو من خيّوِله التأشري على الطلبات. واستكماالت 

العتماد احملكمة األساليب اإللكرتونية جندها ألزمت األطراف مبا أييت:
اعتماد النشر يف املوقع اإللكرتوين للمحكمة كطريقة للتبليغ ُيشعر مبقتضاها .  

املدَّعي أبنَّه الوسيلة املعتمدة للتبليغ خبصوص املواعيد اخلاصة جبلساهتا7.
تبليغ املدََّعى عليه بعريضة الدعوى، وكافة مستنداهتا أيضاً عن طريق بريده .  

اإللكرتوين، أو عنوانه، أو اإلجراءات املنصوص عليها يف قانون املرافعات.  
5.  املادة )17/ أواًل( من النظام الداخلي.

6. املادة )21( من النظام الداخلي.
7. املادة )21/ أواًل( من النظام الداخلي. 
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وحيسب للمحكمة االحتادية اجتاهها حنو اعتماد التكنلوجيا يف عملية التبليغ 
الختصار الزمن مبا يقلِّل من مدد التقاضي اليت يشكِّل عنصر البطء فيها مؤشراً 

سلبياً على جناعة العدالة عموماً.
رابعًا: هجر أسلوب المرافعة كأصل في التقاضي أمام 

المحكمة.
لسري  العلنية  اجللسة  أسلوب  على  تعتمد  سابقاً  االحتادية  احملكمة  كانت 
املرافعات أمامها، إال يف األحوال اليت تكون هناك ضرورة، أو مصلحة عامة، أو 
تعلُّق موضوع الدعوى ابلنظام العام واآلداب العامة ممَّا يدعو إىل جعل اجللسات 
سرية بقرار من رئيس احملكمة8، وهذا األسلوب جنده متبعاً يف احملكمة الدستورية يف 
الكويت أيضًا9، يف املقابل جند أنَّ احملاكم الدستورية يف مصر وفلسطني ال تعتمد 
أسلوب املرافعة يف الدعاوى املنظورة أمامها إال من ابب االستثناء على األصل10، 
وبعد  احملكمة  فعلى  احلايل  الداخلي  النظام  من  اثلثاً(   /21( املادة  عليه  ونصَّت 
استكمال إجراءات تبليغ أطراف الدعوى، وورود إجابة املدََّعى عليه إىل احملكمة 
أو عدم إجابته مع مضي مدَّة )15( يوماً على استالمه الربيد اإللكرتوين11، أو 
ا تعنيِّ موعداً للنظر يف الدعوى من دون  ورقة التبليغ اخلاصة أبوراق الدعوى، فإهنَّ
حاجة إىل إجراء مرافعة، إال إذا رأت أنَّ هناك ضرورة تدعوها لذلك، كأن تتطلَّب 

8. املادة ) 10( من النظام الداخلي امللغى للمحكمة االحتادية.
9. املادة )11( من املرسوم اخلاص بالئحة احملكمة الدستورية الصادر عام 1974.

10. املادة )44( من قانون احملكمة الدستوري املصرية واملادة )36( من قانون احملكمة الدستورية يف فلسطني.
ا  11. هناك حتدايت تثريها مسألة اعتماد اتريخ استالم الربيد اإللكرتوين كوسيلة الحتساب مدة اإلجابة، ممَّ
يتطلَّب تنظيماً أكثر تفصياًل يف هذه اجلانب يبني اآلليات املعتمدة لتحديد حلظة االستالم، وأثرها على العلم 
ابلوصول من عدمه، ذلك ألنَّ جمرد اعتماد االستالم يعين أنَّنا أمام علم مفرتض ال علم حقيقي، وهذ قد يثري 

إشكاليات يف التطبيق مستقباًل فيما لو أنكر املدََّعى عليه الوصول أو االطالع.  
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الدعوى االستيضاح منهم، أو أي شخص ترى أبنَّ هناك حاجة لالستيضاح منه، 
أو تطلب منه تقدمي إجابة حتريرية على األسئلة املوجَّهة من قبلها من دون حاجة 
إىل حضوره12، أي: إنَّنا أمام إجراءات ذات طابع كتايب من حيث األصل خالفاً 
لإلجراءات السابقة، مع مالحظة أنَّ اعتماد هذا األسلوب يعين عدم إمكانية قيام 
مرافعة أمام احملكمة بصورة مطلقة، ولكن من املمكن أن تتخذ احملكمة قراراً إبجراء 

املرافعات، ولكن على سبيل االستثناء ال األصل.  
وجيري أسلوب احلكم من دون مرافعة على سائر الدعاوى والطلبات اليت 
تنظرها احملكمة االحتادية، كالطعن بقانون املوازنة13، وقانون االنتخاابت14، وطلبات 
التفسري15، وتنازع االختصاصات بني احلكومة االحتادية واألقاليم واحملافظات غري 
االهتامات  والفصل يف  النواب17،  البت بصحة عضوية جملس  إبقليم16،  املنتظمة 
املوجهة إىل رئيس اجلمهورية18، أو رئيس جملس الوزراء وأعضائه19، مع أنَّ الدعوى 
الدفاع  حق  لضمان  املرافعة  فيها  تتحقق  أن  ينبغي  اهتامات  توجيه  تتضمن  اليت 
ا  فإهنَّ املرافعة كاستثناء  اللجوء إىل  أنَّ احملكمة حىت يف حالة  إال  أبقصى حدوده، 

جعلتها غري علنية إال يف حاالت استثنائية متلك هي لوحدها تقدير ضرورهتا.  

12. املادة )21/ اثلثاً( من النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا. 
13. املادة )22( من النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا.

14. املادة )23( من النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا. 
15. املادة )24/اثلثاً( من النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا.

16. املادة )26/ اثنياً( من النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا.
17. املادة )31/ خامساً( من النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا.

18. املادة )27/ اثلثاً( من النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا.
19. املادة )28( من النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا.
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المطلب الثاني

إعادة تنظيم اإلجراءات الخاصة بالدعاوى التي تنظرها المحكمة

       جاء قانون احملكمة خالياً من اإلشارة إىل أيِّ أحكام تنظم كيفية 
التقاضي، أو أساليب حتريك الرقابة على دستورية القوانني واألنظمة، إذ فات جملس 
النواب عند تعديله للقانون إيراد نصوص قانونية خاصة حتدِّد هذه األساليب بصورة 
دقيقة، خصوصاً بعد إلغائه املادة )4( اليت كانت تشري إىل إمكانية حتريك الرقابة 
على الدستورية عن طريق احملاكم أو اجلهات الرمسية أو كل مدعي ذي مصلحة، 
احملاكم  قوانني  أنَّ  جند  حني  يف  اجلانب،  هذا  يف  تشريعي،  فراغ  أمام  فأصبحنا 
الدستورية تنصُّ على هذه األساليب وبتفصيل إجرائي دقيق يبنيِّ اجلهات اليت متلك 
حق حتريكها والشروط الواجب توافرها لُتقبل من قبل القاضي الدستوري، فكان 
الوظيفة  أنَّ  مع  الداخلي،  النظام  األساليب عن طريق  تنظيم هذه  من  مناص  ال 
الشخص  بعمل  اخلاصة  اهليكلية  حتديد  يف  تتمثَّل  الداخلية  لألنظمة  األساسية 

املعنوي واإلجراءات اخلاصة بتسيري العمل واختاذ القرارات داخله. 
أواًل: إجراءات الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة.

جاء دستور مجهورية العراق لعام 2005 خالياً من التصريح ابألسلوب املتبع 
يف حتريك الرقابة على الدستورية عموماً، أي: إنَّه ترك مسألة تنظيم أسلوب الرقابة 

إىل جملس النواب بوصفه خياره التشريعي، املمنوح له مبوجب الدستور20.
 2004 لعام  االنتقالية  للمرحلة  العراقية  الدولة  إدارة  قانون  خبالف  هذا 
متارس  العليا  االحتادية  احملكمة  أنَّ  )44/ب/2(  املادة  يف  صرَّح  والذي  امللغى، 
20.نصت املادة )92/ اثنياً( من الدستور على أنَّ عدد أعضاء احملكمة وطريقة اختيارهم وعمل احملكمة يتم 

بقانون ُيسن أبغلبية ثلثي أعضاء جملس النواب.
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اختصاصها بناء على دعوى من مدٍع، أو إحالة من حمكمة أخرى، للبت يف مدى 
الدستور  بوصفه  الدولة  إدارة  قانون  مع  التعليمات  أو  واألنظمة،  القوانني  اتفاق 
قبل   2005 لسنة   )30( رقم  األمر  اعتمد  وقد  املرحلة،  تلك  للبالد يف  املؤقت 
الفرعي  القضاء، والدفع  أساليب عديدة، هي أسلوب اإلحالة عن طريق  تعديله 
عن طريق األفراد أمام احملاكم والدعوى املباشرة، أي: إنَّ احملكمة تنظر بناًء على 
طلب من حمكمة، أو جهة رمسية أو مدٍع ذي مصلحة21، وقد أعاد النظام الداخلي 
اجلديد اإلشارة إىل األساليب السابقة يف الرقابة مع استحدث أسلوب جديد أعطى 
عن طريقه للسلطات العامة امتيازاً ميكن عن طريقه تقدمي طلب للبت يف دستورية 
القوانني واألنظمة ابشرتاطات حتتاج إىل تفصيل سيتبنيَّ عند توضيح أساليب نظر 
لنظام الداخلي اجلديد، فضاًل  احملكمة يف الرقابة والتغيري الذي جرى عليها طبقاً 
عن إضافتها الختصاص التصدي كأسلوب تعتمده لضمان توسُّع نطاق املشروعية 

الدستورية.
املتغري يف األساليب السابقة لتحريك الرقابة على الدستورية..  

املادة )4/اثنياً( من قانون احملكمة االحتادية العليا قبل تعديلها كانت تنص 
على أنَّ الرقابة على الدستورية ميكن ممارستها عن طريق طلب يُقدَّم من قبل إحدى 
احملاكم، أو أي جهة رمسية، أو شخص ذي مصلحة، ومن مَثَّ فإنَّ األساليب اليت 
اعتمدها النظام الداخلي يف الرقابة على الدستورية كانت تتمثل بثالثة أساليب هي: 
)اإلحالة املباشرة عن طريق حمكمة، أو عن طريق الدفع الفرعي الذي يقدِّمه أحد 
طريف النزاع، واألسلوب األخري يتمثل ابلدعوى املباشرة أو األصلية(، ومل تتغري هذه 
ا جرى التغيري يف بعض  األساليب يف النظام الداخلي من حيث أصل وجودها، وإنَّ

آليات ممارستها مبا يعّزِز دور الرقابة يف ضمان املشروعية الدستورية.

21. ينظر املادة )4/ اثنياً( من قانون احملكمة االحتادية العليا قبل التعديل.
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ثانيًا: تحريك الرقابة على الدستورية عن طريق اإلحالة المباشرة من 
محكمة الموضوع.

بني النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا اجلديد رقم )1( لسنة 2022 
يف املادة )18/ أواًل( منه أنَّ للمحكمة ومن تلقاء نفسها عند نظرها يف دعوى 
البت يف دستورية نص ورد يف  تطلَّب  إن  أمامها )خصومة بني طرفني(،  مرفوعة 
قانون أو نظام يتعلَّق ابلدعوى، إذ يرسل الطلب إىل احملكمة االحتادية عن طريق 
رئيس حمكمة االستئناف اليت تتبعها احملكمة، أو عن طريق دائرة املستشار القانوين 
يف وزاريت الدفاع والداخلية ابلنسبة للمحاكم العسكرية، وحماكم قوى األمن الداخلي 

وُيصدر قرار ابستئخار الدعوى حلني ورود قرار احملكمة االحتادية العليا.
التغيري الذي أوجده النظام الداخلي يظهر أبوجه عديدة:

1. إعطاء االدعاء العام صالحية طلب البت يف دستورية القوانني واألنظمة 
وعدم قصر املوضوع على قاضي الدعوى، وهذا يعّزِز بصورة كربى ضماانت احرتام 
الدستور، إذ نصَّت املادة )5/ احلادي عشر( من قانون االدعاء العام رقم )49( 
القوانني  دستورية  بعدم  ابلطعن  العام  املدَِّعي  قيام  إمكانية  على   2017 لسنة 

واألنظمة.
2. النص صراحة على وجوب استئخار الدعوى حلني صدور قرار احملكمة 
قرار  صدور  اتريخ  من  أايم   )10( يتجاوز  ال  الطلب  لرفع  زماين  أجل  وحتديد 
االستئخار، وهو سياق تنظيمي مل يكن منصوصاً عليه سابقاً، إذ كان يعتمد على 
القواعد العامة الواردة يف قانون املرافعات املدنية املادة وابلتحديد املادة )83/ أواًل( 
فيما يتعلَّق ابالستئخار، ومل يكن هناك مدَّة حمدَّدة للقاضي يلزم فيها برفع الطلب، 

ممَّا قد يؤدِّي لرتاخيه عن إحالة املوضوع ملدَّة قد ُتِطيل أمد الدعوى.
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الداخلي مل جيز إاثرة موضوع عدم دستورية  النظام  املقابل جند أنَّ  3. يف 
التعليمات، بوصف أنَّ الدستور ومن بعده قانون التعديل مل يتضمَّنا اإلشارة إىل 
ذلك، ممَّا يقتضي أنَّ خمالفة التعليمات للنصوص القانونية األعلى مرتبة منها يكون 

جمال الطعن فيها هو دعوى عدم املشروعية وأمام حماكم جملس الدولة فقط22.
4. عدم جواز إاثرة عدم الدستورية من قبل حماكم القضاء اإلداري لعدم 
النص عليها يف النظام، وممَّا يعين أنَّ القاضي يف جملس الدولة ال ميكنه إاثرة عدم 
دستورية النصوص من تلقاء نفسه، وهذا نقص يف التنظيم حيتاج إىل إعادة النظر 
فيه أبن تضاف فقرة )جتيز للهيئات القضائية يف جملس الدولة إاثرة موضوع عدم 
الدستورية يف النصوص القانونية املتعلِّقة ابلنطاق اإلداري، وأن حتال طلبات احملاكم 
فيها عن طريق احملكمة اإلدارية العليا يف اجمللس(، أسوة ابلنظم األخرى اليت مل تفرق 

بني القضاء العادي واإلداري يف موضوع اإلحالة املباشرة من احملاكم23.
5. كذلك املنع مشل حمكمة التمييز االحتادية وحماكم التمييز يف وزاريت الدفاع 
والداخلية بوصفها حماكم قانون ال موضوع، إذ إنَّ الفقرة )أواًل( من املادة )18( 
من  الطلب  إحالة  اشرتاط  أنَّ  إال  استخدمت مصطلح )ألي حمكمة.....(  وإن 
رئيس حمكمة االستئناف اليت تتبعها احملكمة يدل داللة ال لبَس فيها على اقتصار 
وهي  غريها،  دون  االستئناف  حماكم  تتبع  بوصفها  املوضوع  حماكم  على  اإلحالة 
حماكم بطبيعتها تنظر يف موضوع الدعوى، كما أنَّ املنطق يقول بتعذُّر قيام احملاكم 
22. ميلك جملس الدولة العراقي حمكمتني مها: ) حمكمة القضاء اإلداري و حمكمة قضاء املوظفني ( وتراقب 
أحكامهما احملكمة اإلدارية العليا كجهة متييز لألحكام الصادرة عنهما ، وقد نص قانون اجمللس يف تعديله 
اخلامس رقم )17( لسنة 2013 على إنشاء حماكم عديدة يف أربع مناطق هي الشمالية والوسط والفرات 
األوسط واجلنوبية، من دون أن يوضع النص حمل التطبيق طيلة التسع سنوات املاضية ممَّا حال دون وجود عدالة 
انجعة يف اجملال اإلداري نتيجة لطول مدد حسم الدعاوى اإلدارية الراجع لزمخها أمام حمكمتني فقط تنظران يف 

كل ما يتعلق ابلعمل اإلداري يف الدولة العراقية.
23. ينظر يف هذا السياق املادة )29/أ( من قانون احملكمة الدستورية املصرية.
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العليا )التمييز( مبخاطبة جهة أخرى عن طريق حمكمة أدىن تتبع هلا، يف حني جند 
أنَّ الرقابة الالحقة من املمكن أن تُثار عدم الدستورية فيها من قبل احملاكم العليا 
ا تطبِّق القانون، وضمان احرتام القاعدة القانونية األدىن للنص الدستوري  بوصفها أهنَّ
من  التمييز  عدم حرمان حماكم  األفضل  فكان  القانون،  تطبيق  يدخل يف صميم 
إمكانية إاثرة عدم دستورية النص الذي طبَّقه القاضي على النزاع املعروض أمامه24.

6. مل يشرتط يف الطلب أن يكون معلِّاًل كما كان منصوصاً عليه سابقاً، 
للشك يف  اليت دفعته  القانونية  أبن يضمن طلبه األسباب  ملزماً  القاضي  إذ كان 
دستورية النص الواجب التطبيق، إذ إن خلُّوا الطلب من التعليل القانوين جيعله فاقداً 
لشرط أساسي يوجب على احملكمة رده، وعدم اشرتاط التعليل مسألة حمل نظر، إذ 
ينبغي أن يتضمن الطلب أيضاً بيان أوجه خمالفة أحكام الدستور من وجهة نظر 

احملكمة. 
7. إنَّ أسلوب إعطاء احلق للقاضي الذي يشك يف دستورية النص حمل 
الدستورية،  للمشروعية  واسعة  ضمانة  يشكِّل  أمامه  املنظورة  الدعوى  يف  التطبيق 
خصوصاً يف أحوال عدم قدرة األفراد على الدفع بعدم الدستورية حملدودية قدراهتم 
القانونية، أو عدم التفاهتم على شائبة خمالفة الدستور اليت تعرتي النص لقلَّة خربهتم 

القانونية.

24. وهو ما يؤيده الفقه الدستوري يف مصر والبحرين إذ ميكن حملكمة النقض إاثرة عدم الدستورية، ويثبته 
الصادر يف  املرقَّم )طلب 1 قضائية 14  العملي يف قضاء احملكمة االحتادية يف اإلمارات يف قرارها  التطبيق 
19/4/1987(، أشار إليه، محيد إبراهيم ، الرقابة على دستورية القوانني يف اإلمارات العربية املتحدة، املركز 

القومي لإلصدارات القانونية، ص 344. 
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ثالثًا:الدفع الفرعي أمام محكمة الموضوع )اإلحالة غير المباشرة(.

الدفع  العليا هو أسلوب  الدعوى ابحملكمة االحتادية  الثاين التصال  املسار 
الفرعي، وملخصه أنَّ ألحد طريف الدعوى تقدمي دفع بعدم دستورية نص قانون، 
من  )18/اثنياً(  املادة  بينت  وقد  القضائي،  النزاع  حمل  ابلدعوى  يتعلق  نظام  أو 
النظام الداخلي للمحكمة هذه الصورة ووضعت هلا ضوابط عديدة ميكن توضيحها 
بضرورة وجود دعوى مرفوعة أمام إحدى احملاكم دون النظر إىل نوع احملكمة، ودفع 
إذ يكلِّف مقدِّم  املوضوع،  أمام حمكمة  النص  بعدم دستورية  الدعوى  أحد طريف 
الدفع إبقامة دعوى بدفعه مستقلة عن الدعوى األصلية ويدفع الرسم القانوين عنها.

يربز هنا دور احملكمة يف اإلسهام بكشف العيب الذي اعرتى النص حمل 
الطعن والذي قد ينفي عنه صفة الدستورية، وإن كان قرارها قبول الدفع ال يعين 
حكماً فاصاًل يف املسألة؛ ألنَّ ذلك من االختصاصات احلصرية املوكلة إىل احملكمة 
االحتادية العليا، فالقاضي هنا ميارس دور القناة اليت عن طريقها يتم تنقية الدفوع، 
–ولو  أساساً  تصلح  اعتبارات  على  تقوم  ال  اليت  الدفوع  عن  منها  اجلدي  ومتييز 
يف  أو  فيها،  البت  ألجل  احملكمة  أمام  املنظورة  القضية  إيقاف  يستدعي  ظنيًا– 
األحوال اليت ال ينتج النص فيها أي أثر قانوين يف اخلصومة القائمة، ممَّا يعين أنَّ 
البت يف الدستورية غري منتج يف الدعوى، والقاضي هنا ال ميارس اختصاصه دون 

رقابة؛ إذ إنَّ رفضه للدفع قابل للطعن أمام احملكمة االحتادية العليا.
ميثِّل التطوُّر يف هذه الطريقة أنَّه -سابقًا- مل تكن هناك مدد حمددة يكون 
حمكمة  قبل  من  الدفع  رفض  بقرار  الطعن  تقدمي  أو  الدعوى،  رفع  طريقها  عن 
املوضوع، وهذا النقص التشريعي مت تالفيه، إذ تضمَّن النظام الداخلي إطاراً زمانياً 
حمدداً بدقة حيمل طابع السرعة يف حسم هكذا دفوع، إذ ينبغي رفع الدعوى خالل 
عشرة أايم من اتريخ الدفع بعدم الدستورية، وللمحكمة البت بقبول الدعوى، أو 
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رفضها خالل ثالثة أايم، َوْفقاً لسلطتها التقديرية.
إىل  مستنداهتا  مع  الدعوى  إرسال  املوضوع  حمكمة  فعلى  الدفع  قبل  فإْن 
احملكمة االحتادية العليا للبت فيها، وتصدر قراراً ابستئخار الدعوى األصلية للنتيجة 
خالل عشرة أايم، من اتريخ قبوهلا، أمَّا يف حالة الرفض أو عدم صدور قرار من 
احملكمة مع مضي مدَّة الثالثة أايم، فيمكن الطعن ابلرفض الصريح أو الضمين يف 
مدَّة أقصاها سبعة أايم من اتريخ حتقُّق الرفض ويكون الطعن أمام احملكمة االحتادية 

نفسها.
واملالحظ على هذا األسلوب أنَّه:

قصر الدفع بعدم الدستورية أمام حمكمة املوضوع دون غريها، فال ميكن . 1
الدفع ابتداًء أمام حمكمة التمييز بعدم دستورية النص، ومن مَثَّ ينبغي أن يقدِّم الدفع 
من   )11( املادة  أنَّ  املرافعة، يف حني جند  غلق ابب  قبل  املوضوع  أمام حمكمة 
النظام اخلاص ابحملكمة الدستورية األردنية جييز تقدمي الطلب أول مرة أمام حمكمة 
التمييز، أو العدل العليا، يف حني ال جييز إاثرة احملكمة للموضوع من تلقاء نفسها، 
كذلك احلال يف فرنسا، إذ جتيز الدفع ألول مرة أمام حمكمة النقض، أو جملس 
الدولة، وعليه ينبغي تعديل النظام الداخلي مبا جييز إاثرة موضوع عدم الدستورية 
أمام التمييز االحتادية ألول مرة وهذا ميكن األخذ به كأسلوب يعّزِز من الدستورية، 
ويبقى حملكمة التمييز تقدير مدى جدية الدفع، وهل يستهدف أتخري احلسم يف 

القضية أو ضمان املشروعية الدستورية؟
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ا مبرتبة أدىن من . 2 ال ميكن للدفع أن يتعلَّق بعدم دستورية التعليمات؛ ألهنَّ
مرتبة النظام، ومن مَثَّ ال جمال للطعن ابلتعليمات إال أمام القضاء اإلداري بدعوى 

عدم املشروعية.
إلاثرة . 3 إمكانية  أمام  جيعلنا  احملكمة،  ملصطلح  الداخلي  النظام  إطالق 

موضوع عدم الدستورية أمام حماكم جملس الدولة، ممَّا قد يشكِّل تعارضاً بني حالة 
عدم جواز إاثرة هذه احملاكم املسألة من تلقاء نفسها، يف حني ميكن لألفراد إاثرهتا 
أثناء النظر يف الدعاوى اإلدارية، وهذا يرجع إىل عيب يف الصياغة، يتطلب إعادة 

نظر مبا يسمح بتحريك الرقابة يف القضااي ذات الطابع اإلداري يف احلالتني.  
للسلطة . 4 ذلك  تقدير  وترك  الدفع،  يف  اجلدية  شرط  القانون  يشرتط  مل 

لو  األفضل  وكان  العليا،  االحتادية  احملكمة  رقابة  املوضوع حتت  لقاضي  التقديرية 
أنَّه جعل الرقابة هنا أمام حمكمة التمييز االحتادية ابلنسبة للقضاء العادي واحملكمة 
األمن  قوى  أو  العسكرية  التمييز  وحماكم  اإلداري  للقضاء  ابلنسبة  العليا  اإلدارية 
الداخلي، لكيال يثقل كاهل احملكمة االحتادية بتدقيق موضوع فحص مدى جدية 

الطعن بعدم دستورية النص.
مل يعاجل النظام الداخلي املدَّة اليت تفصل مبقتضاها احملكمة االحتادية العليا . 5

الزمانية  األطر  سائر  نظم  املوضوع كما  قاضي  قرار  على  أمامها  املرفوع  ابلطعن 
لإلجراءات األخرى.

مل يبني النظام الداخلي اإلجراء املتبع يف حالة قبول احملكمة االحتادية العليا . 6
للطعن بقرار الرفض الصادر من حمكمة املوضوع، أتنظر يف عدم الدستورية مباشرة 
أم تصدر قراراً يلزم حمكمة املوضوع إبعادة النظر يف قرارها، وإصدار قرار ابستئخار 
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الدعوى وإرسال نسخة من إضبارهتا للمحكمة االحتادية، مع مالحظة عدم إمكانية 
األخرية ابلتمسُّك بقرارها األول )الرفض(؛ ألنَّه سيتعارض مع حقيقة أنَّ قرارات 

احملكمة االحتادية العليا ملزمة لكل اجلهات وواجبة االتباع من دون مناقشة.    
الدعوى الدستورية املباشرة..  

تتطلَّب الدعوى املباشرة قيام صاحب الشأن ابلطعن بعدم الدستورية أمام 
احملكمة االحتادية العليا من دون أن تكون هناك دعوى منظورة أمام القضاء، وهذا 
ا جمرَّد أنَّه  األسلوب يتلخَّص كأصل مبهامجة التشريع من دون انتظار تطبيقه، وإنَّ
الدعوى  إقامة هذه  الداخلي للمحكمة ُخطُوات  النظام  للتطبيق، وقد رسم  قابل 
النظام  من   )20( املادة  يف  قضائية  خصومة  تنازعها  ال  أصلية  دعوى  بوصفها 
الداخلي، إذ نصَّ على الشروط واألشخاص الذين حيقُّ هلم رفع هذه الدعوى وكما 

أييت:
أشخاص حتريك الدعوى.. 1

)أو  خاص،  معنوي  أو  طبيعي  شخص  قبل  من  -هنا-  الدعوى  حُترَّك 
منظمات اجملتمع املدين املعرتف هبا قانوانً(. وهذا التحديد على أمهية ما ورد فيه 
من إقرار صريح جلهات رفع الدعوى املباشرة إال أنَّه ال خيلو من املالحظات اآلتية:

للشخص الطبيعي احلق يف رفع دعوى عدم دستورية أي نص حمل تطبيق عليه - 
على قدم املساواة مع األشخاص املعنوية اخلاصة، من دون النظر إىل جنسية 
بعدم  الطعن  يف  ابحلق  األجنيب  والشخص  العراقي  يتمتَّع  إذ  الشخص،  هذا 

الدستورية، مىت مس القانون أو النظام مركزه القانوين. 
أعطى القانون للشخص املعنوي اخلاص دون العام احلق يف رفع دعوى عدم - 
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الدولة  دوائر  حرم  ألنَّه  نظر؛  حمل  التحديد  وهذا  مباشرة،  بصورة  الدستورية 
ومؤسساهتا اليت تتمتع ابلشخصية املعنوية من هذا احلق، مع إمكانية ممارستها 
ا طرف يف دعوى قضائية، وقد يكون الدافع  الدفع بعدم الدستورية يف حالة أهنَّ
وراء عدم منح الشخصية املعنوية العامة هذا احلق، هو أنَّ النظام الداخلي قد 
استحدث أسلوابً جديداً يف املادة )19(، مقتضاه أن تنظر احملكمة يف طلبات 
عدم الدستورية املقدمة من قبل )السلطات االحتادية الثالث، والوزارات، واهليئات 
املستقلة، ورائسة وزراء اإلقليم، واجلهات غري املرتبطة بوزارة، واحملافظني(، ويلزم 
هذا التحديد دوائر الدولة أن تكون دعواها مرفوعة عن طريق اجلهة العليا اليت 
تتبعها، كما يتطلَّب قيام احملكمة االحتادية بتوسيع مفهوم املصلحة املباشرة املؤثرة 
يف املركز القانوين، أو املايل، أو االجتماعي اخلاص ابلشخص املعنوي بطريقة 
ال تتعارض مع فكرة االستقالل املايل واإلداري الذي منحت على أساسه هذه 
الدوائر الشخصية املعنوية وأهلية التقاضي، مع مالحظة أنَّ نص املادة )19( 
وهي جهة  إقليم،  يف  املنتظمة  غري  احملافظات  جمالس  إىل  اإلشارة  يتضمن  مل 
منتخبة غري مرتبطة يف اهليكل اإلداري ال ابحملافظ وال مبجلس النواب، كما مل 
يتضمن جمالس األقضية ومديريها، أو أي من السلطتني التشريعية والقضائية 
يف األقاليم، مع العرض أنَّ احملكمة االحتادية العليا كانت سابقاً تقبل النظر يف 
دعاوى مقدمة من بعض هذه اجلهات25، وكذلك الشركات العامة كاملصرف 
الزراعي التعاوين، وكان األفضل االبقاء على مصطلح )املدَّعي( والذي يشمل 
له للتقاضي.  كل شخص طبيعي أو معنوي ميلك الشخصية القانونية واليت تؤهِّ

املباشرة إشارة -  الدعوى  املدين يف رفع  اجملتمع  التصريح حبق منظمات  يشكِّل 

25. ينظر القرار )66 وموحدهتا 71 و107 و224/ احتادية / 2018( يف 23/1/2019 وكان أحد 
املدعني هو رئيس جملس حمافظة ميسان فضاًل عن وظيفته. 
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العامة،  حياة  يف  املنظمات  هذه  تلعبه  الذي  املهم  للدور  وحمورية  أساسية 
ويعكس نظرة احملكمة اإلجيابية هلذا الدور، إال أنَّ اإلشكالية اليت تثار يف هذا 
الصدد تتعلَّق بصياغة املصطلح )إذ افتقر إىل التحديد الدقيق(؛ ألنَّ اصطالح 
اجملتمع املدين يتضمَّن إشكال خمتلفة من التجمعات ذات الطابع غري احلكومي 
ومجعيات  دراسات،  ومراكز  ونقاابت،  واحتادات،  حكومية،  غري  )منظمات 
الداخلي  الفضاء املدين(، والنظام  التجمعات يف  علمية، وغريها من أشكال 
نص على مصطلح )منظمات اجملتمع املدين( وهو يف األعم األغلب يستهدف 
املنظمات غري احلكومية اخلاضعة ألحكام القانون رقم )12( لسنة 2010، 
ا ختضع لقوانني وأنظمة متعددة، وهي من وجهة نظران  أمَّا سائر التجمعات فإهنَّ
املعنوية اخلاصة(، والذي يشتمل مبضمونه كل  مشمولة مبصطلح )الشخصية 

شخص معنوي خاص حائز على ترخيص ابالعرتاف بشخصيته املعنوية.
شروط حتريك الدعوى.. 2

حدَّد النظام الداخلي الشروط الواجب توافرها ليتسنَّ حتريك هذه الدعوى، 
املرافعات  قانون  )44، و45، و46، و47( من  املواد  مراعاة  بيَّنت وجوب  إذ 

املدنية، كما ينبغي توافر الشروط التالية لرفع الدعوى. 
أ. أن يكون للمدَّعي يف موضوع الدعوى مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة يف 
مركزه القانوين أو املايل أو االجتماعي26، على أن تتوافر ابتداًء من إقامة الدعوى 

وحىت صدور احلكم فيها.

26. هذه الصيغة حمل نقد، إذ إنَّ املركز القانوين للشخص ميثل ما له من حقوق وما عليه من التزامات مالية 
أو غري مالية لذا فإنَّ املركز املايل للشخص هو جزء من مركزه القانوين، أمَّا مركزه االجتماعي فال شأن للقانون 

به إال يف أحوال أتثريه على املركز القانوين.
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ب. أن يكون النص املطعون فيه قد طُبَِّق على املدَّعي فعاًل. 
ج. أالَّ يكون املدَّعي قِد استفاد من النص املطعون فيه كاًل أو جزءاً.

أمام  املرفوعة  الدعوى  طبيعة  يف  جوهرية  عديدة  نقط  الشروط  هذه  تثري 
احملكمة.

أهلية التقاضي.- 
العليا  االحتادية  احملكمة  أمام  املقامة  الدعوى  يف  اخلصومة  تكون  حىت 
صحيحة، فإنَّه ينبغي أن تكون هناك أهلية لدى الشخص للتقاضي، وخالفه فإنَّ 
احملكمة تقضي برد الدعوى لبطالن اخلصومة، يف حالة رفعها من قبل شخص ال 
ا مقرَّرة  تتوفر فيه األهلية القانونية للتقاضي كاجملنون أو الصغري دون سن الرشد، ألهنَّ
للشخص الذي ميلك الوالية، أو الوصاية، أو القوامة عليه، َوْفقاً ملا ينظمه القانون، 
ألحكام  َوْفقاً  بوجوده  يعرتف  ترخيصاً  ميلك  ال  الذي  املعنوي  الشخص  وكذلك 

القانون العراقي.
واالجتاه اجلديد الذي أقرته املادة )20( من النظام الداخلي، يتمثَّل بوجود 
خيار رفع الدعوى وإمكانيتها من قبل املدَّعي نفسه من دون حاجة إىل وجود حماٍم، 
ا اجتهت إىل  ط من إجراءات التقاضي أمام احملكمة، خصوصاً أهنَّ وهذا توجُّه يبسِّ
أسلوب النظر يف الدعاوى من دون مرافعة كأصل يف التقاضي أمامها، مع إمكانية 
توكيل حماٍم، شرط أن يتمتَّع بصالحية مطلقة كما كان يشرتط سابقاً يف ظل النظام 

الداخلي امللغى.
شرط املصلحة عند إقامة الدعوى. - 

ال دعوى أمام احملكمة االحتادية العليا من دون مصلحة شأهنا شأن سائر 
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احملاكم، فال ميكن قبول الدعوى من دون وجود ما يؤيِّد املنفعة العملية اليت ميكن 
للمدَّعي احلصول عليها إذا ما صدر احلكم لصاحله، واملصلحة من النظام العام، 
إذ ميكن للقاضي أن يستند إليها كسبب لرد الدعوى حىت يف أحوال عدم متسُّك 
املدَّعى عليه ابلدفع بعدم توافرها، ما يفيد تفادي إرهاق احملكمة االحتادية بدعاوى 
غري جدية الغرض منها إطالة أمد الفصل يف النزاعات، أو إاثرة الرأي العام، لذا 
ينبغي أن تكون املصلحة حالة، ومباشرة أي أن يكون من رفع الدعوى هو صاحب 
أن  ا جيب  أو عن طريق حماميه، فال يكفي وجود نص غري دستوري، وإنَّ احلق، 
يكون هذا النص قد طُبَِّق على املدَّعي مبا يؤدِّي إىل اإلخالل حبقوقه، أو املساس 
مبركزه القانوين، فيؤدي إىل إحلاق ضرر مباشر فيه، إذ ال ميكن القول بوجود املصلحة 
يف حال عدم تطبيق النص، أو عدم إخالله حبقوق املدَّعي، ذلك أنَّ املصلحة ال 
تعدو أن تكون »الفائدة أو املنفعة العملية اليت تعود على رافع الدعوى من احلكم 
له بطلباته كاًل أو جزءاً مبا يضمن استبعاد النصوص التشريعية املخالفة للدستور من 

مناط التطبيق«.
لذا فإنَّ اشرتاط املساس ابملركز القانوين حيول دون اعتبار الدعوى املباشرة 
أداة يسعى عن طريقها األشخاص عرض آرائهم خبصوص النصوص املشرعة، أو 
حلبة حلسم نزاع أو جمال للنقاش العلمي حول ما يسعى إلثباته أو نفيه من حقائق 
ال متس حقوقه، فال جمال لقبول املصلحة النظرية اليت يكون الدافع وراء رفع الدعوى 
هو تقرير حكم عدم الدستورية؛ ألسباب أيديولوجية، أو أكادميية، أو للدفاع عن 
قيم مثالية، أو أتكيد سيادة القانون يف مواجهة أي إخالل ال ميت بصلة ابلطاعن. 
ا  وكان النظام الداخلي سابقاً ال يشرتط لقبول الدعوى تطبيق النص، وإنَّ
يكتفي بوجود إرادة لتطبيق النص على املدَّعي، أي: إنَّ النص كان يقبل ابلضرر 
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احملتمل كسبب لرفع الدعوى، يف حني جند أنَّ النظام الداخلي اجلديد تراجع عن 
األخذ هبذه الرخصة، ولو رجعنا إىل األصل يف األحكام املنظمة للتقاضي عموماً 
يف الدعاوى العادية، فإنَّ مصلحة املدَّعي ينبغي أن تكون قائمة وحالة، مبا فيها أن 
يكون الضرر وقع على احلق، أو املركز القانوين املراد محايته، أو كان ذلك الضرر 

وشيكاً يهدِّده، ففي كلتا احلالتني يتحقَّق الضرر الذي يربِّر اللجوء للقضاء.  
إال أنَّ الفقرة )اثنياً( من املادة )20( من النظام الداخلي اجلديد اشرتطت 
تطبيق النص على املدَّعي مبا يعين عدم أخذها بفكرة الضرر احملتمل الوقوع، أو 
وشيك اللحاق ابحلق كشرط لقبول الدعوى، إذ ينبغي أن يقدِّم رافعها ما يؤيد أنَّ 
النص قد طبق عليه فعاًل؛ ممَّا أدَّى إىل املساس حبقوقه، وإحلاق ضرر واقعي بكيفية 
ميكن إدراكها، كشرط لقبول الدعوى املباشرة وخالف ذلك ال تعد املصلحة يف 

رفع الدعوى قائمة.
أمَّا يف اجلانب التطبيقي فإنَّ احملكمة االحتادية العليا كانت يف السابق قد 
توسَّعت يف بعض قراراهتا يف مفهوم املصلحة، ونطاق توافرها يف املدعني، للحد 
النواب بوصفه ميثِّل  يقدمها أي انئب يف جملس  الذي كانت تقبل مبوجبه دفوعاً 
جمموع الشعب العراقي وذلك ابلرجوع إىل أحكام املادة )49/أواًل( من الدستور، 
وكذلك يف أحوال أنَّ هناك مصلحة عامة متسُّ جمموع األفراد فينربي لرفع الدعوى 
النائب )الشيخ  املقدَّمة من قبل  الدعوى  أي شخص، إذ جند احملكمة قد قبلت 
رقم  األعلى  القضاء  جملس  قانون  دستورية  بعدم  طعن  حينما  العطية(  خالد 
)112( لسنة 2013، يف قرارها املرقم )87/إعالم/احتادية/2013( الصادر يف 
القانون  أو  الدستور،  يقتضي وجود نص صريح يف  أنَّه  16/9/2013، واحلال 
ا اجتهت إىل قبول  مينح النواب هذا احلق ال أن يُفرتض من قبل احملكمة، كما أهنَّ
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توافر املصلحة لدى كل مواطن حينما قضت بقبوهلا الطعن املقدَّم يف دعوى عدم 
االحتادية  قانون احملكمة   2005 لسنة   )30( األمر رقم  )3( من  املادة  دستورية 
العليا يف قرارها ذي العدد )38/احتادية/2019( يف 21/5/2019، إذ قالت يف 
تسبيب قرارها أنَّ هاجس العدالة هو الذي دفع الفرد للطعن بعدم مشروعية وجود 
العدالة،  من شؤون  بشأن  تتعلَّق  ا  الدستور، وألهنَّ ملخالفتها ألحكام  املادة؛  هذه 
خها  وهي هاجس لكل مواطن ومن حقه أن يتخذ من الوسائل القانونية ما يرسِّ
وحيميها، وعليه قضت بقبول دفوع املدَّعي، مبا حول الدعوى يف هذا السياق إىل 
دعوى حسبة ميكن ألي شخص تقدميها، على وصف أنَّ دعاوى احلسبة يف الفقه 
اإلسالمي قائمة على أساس األمر ابملعروف والنهي عن املنكر الذي هو فريضة 
على كل فرد مسلم، فال مصلحة شخصية مباشرة فيها، ومبقتضى هذه الفكرة تتعدَّد 
فرص تعقب النصوص ملخالفة للدستور كما تتوسع دائرة األشخاص الذين حيق هلم 
الطعن وهو ما ال تتحمله طبيعة الدعوى الدستورية واليت تقتضي وجود مصلحة 
شخصية ومباشرة يف الطاعن، وهو ما كرَّسته نصوص النظام الداخلي اجلديد فال 
ا ينبغي  ميكن للمحكمة أن تستند يف قبول الدعوى إىل معيار هاجس العدالة وإنَّ
أن تكون للمدَّعي مصلحة معلومة وحالة ومباشرة تؤثِّر يف مركزه القانوين، مبا حيسم 
اجلدال حول أحقية األشخاص يف رفع الدعوى يف حاالت ال متس مراكزهم )املالية، 
أو القانونية، أو االجتماعية( بتعبري الفقرة )أواًل( من املادة )20( يف النظام الداخلي 

للمحكمة االحتادية العليا.
استمرار املصلحة إىل صدور احلكم. - 

ا جيب استمرار  ال يكفي لقبول الدعوى توافر شرط املصلحة يف رافعها، وإنَّ
املصلحة اليت دفعته لرفع الدعوى حلني الفصل فيها، فال ميكن القول بوجود املصلحة 
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هبا  رفع  اليت  الصفة  انتفاء  به،  يطالب  الذي  احلق  املدَّعي عن  تنازل  يف حاالت 
الدعوى، أو صدور حكم يف دعوى أخرى مقتضاه عدم دستورية النص حمل الطعن، 
فاملصلحة إن كانت تقدر وقت رفع الدعوى، فإنَّه ينبغي أن تظل قائمة ومصاحبة 
للمدَّعي حلني الفصل فيها، ويرتتب على اشرتاط ذلك أنَّه إذا زالت املصلحة بعد 

رفع الدعوى وقبل صدور احلكم فيها فإنَّ احملكمة تقضي برد الدعوى.
األساليب املستحدثة يف النظام الداخلي اجلديد. .  

 أوجد النظام الداخلي اجلديد أسلوبني للرقابة على الدستورية مل يكن هلما 
وجود يف السابق، ومها كاآليت:

حتريك الرقابة من قبل السلطات بناء على طلب..  
يُعدُّ هذا األسلوب من مستحداثت النظام الداخلي اجلديد َوْفقاً ملا أوردته 
املادة )19(، ومبقتضاه أصبحنا أمام جهات حمددة متتلك دون غريها حبكم وصفها 
ومركزها القانوين احلق يف خماطبة احملكمة االحتادية العليا، وأخطارها لغرض حتديد 
إبجناز  قيامها  عند  نظام  أو  قانون  يف  الواردة  النصوص  من  نص  دستورية  مدى 
مهامها، أو أعماهلا مبا جينِّبها اخلالف يف التطبيق، وهنا نكون أمام مصلحة مفرتضة 

ذات طبيعة عامة وجمردة هلذه اجلهات دون غريها.
وهذا األسلوب غري شائع يف احملاكم الدستورية اليت أتخذ ابلدعاوى املباشرة، 
ألنَّه يقوم على إاثرة عدم الدستورية بصورة الحقة على نفاذ نص من قبل اجلهات 
أساسياً يف الدول اليت  الرمسية داخل الدولة، وهو يف العادة طريقة مرتبطة ارتباطاً 
تطبق الرقابة عن طريق اجملالس الدستورية، أو ما يعرف ابملنهج الفرنسي يف الرقابة 
على الدستورية والفارق األساسي عن هذا األسلوب، يتمثَّل يف أن طلب إاثرة عدم 
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الدستورية يكون يف اجمللس الدستورية سابقاً على نفاذ النص، ومن مَثَّ يوفِّر ضمانة 
كبرية مبنع دخول النص غري الدستوري ضمن املنظومة القانونية للدولة قبل اكتمال 
عملية التشريع، أمَّا األسلوب الذي اعتمدته احملكمة لدينا فهو الحق على نفاذ 
النص، وقد يكون السبب األساسي العتماده هو عدم إعطاء األشخاص املعنوية 
العامة احلق يف رفع دعوى مباشرة أمام احملكمة االحتادية العليا، وقصرها على األفراد 
واألشخاص املعنوية اخلاصة، وهذا التوجُّه األخري حمل نظر؛ ألنَّه سيؤدي إىل منع 
بعض اجلهات من احلق يف إاثرة عدم الدستورية مع متتِّعها ابتداًء أبهلية التقاضي 

َوْفقاً للقانون العراقي.
أمَّا اآللية اليت متارس فيها هذه الرقابة فهي تتمثَّل مبا أييت:

جهات تقدمي الطلب. .أ
حددهتا املادة )19( من النظام الداخلي وهي كل من:

- السلطات الثالثة: )رئيس اجلمهورية، ورئيس جملس الوزراء، ورئيس جملس 
النواب، ورئيس جملس القضاء األعلى(.

- الوزارات االحتادية.
- اهليئات املستقلة.

- اجلهات غري املرتبطة بوزارة )كأمانة بغداد(.
- رائسة وزراء اإلقليم.

- احملافظني يف احملافظات غري املنتظمة إبقليم.
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املوجودة  األخرى  السلطات  تتضمَّن  مل  ا  أهنَّ اجلهات  هذه  على  واملالحظ 
يف األقاليم، وال جمالس احملافظات، أو رؤساء الوحدات اإلدارية اليت هي أقل من 
احملافظة كاألقضية، ممَّا يعين أنَّ هذه اجلهات ال متلك خماطبة احملكمة إال عن طريق 
جهات أخرى، ممَّا قد يُثري إشكالية امتناع األخرية عن تقدمي الطلب؛ أليِّ سبٍب 
من األسباب خصوصاً إذا كان أصل اخلالف على التطبيق، أو عدم دستورية النص 
قائم بني رائسة وزراء اإلقليم، وجملس نواب، أو جملس القضاء يف اإلقليم، أو يف 
حالة أنَّ اخلالف بني احملافظ وجملس احملافظة، أو القائم مقام، أو جملس القضاء، 
دعوى  حتريك  احلق يف  متتلك  ال  اجلديد  الداخلي  النظام  مبوجب  اجلهات  وهذه 
مباشرة بعدم الدستورية، ممَّا قد يُثري إشكالية عند التطبيق، كان ابإلمكان تالفيها 
لو تضمَّن النظام الداخلي حقاً للشخص املعنوي العام برفع الدعوى املباشرة أسوة 

ابلنظام الداخلي وتطبيق احملكمة السابق.  
تقدمي الطلب بتوقيع رئيس اجلهة املعنية. .أ

إذ ينبغي خماطبة احملكمة بطلب يوقعه رئيس إحدى اجلهات الوارد تعدادها 
يف املادة )19( دون غريه، ومن مَثَّ ال يقبل التفويض، أو التخويل يف خماطبة احملكمة 

يف هذا الصدد، وال ميلك وكالء أو نواب هذه اجلهات احلق يف خماطبة احملكمة.
توافر شروط معينة يف النص حمل الطلب. .أ

ال جيوز للجهات الواردة يف املادة )19( خماطبة احملكمة فيما يتعلَّق بعدم 
دستورية أي نص يف املنظومة القانونية ما مل تتوافر فيه شروط معينة، وهي:

- وجود ارتباط بني مهام هذه اجلهة والنص حمل الطعن، وجند أنَّ احملكمة 
ا ستبحث يف دستوريته دون دعوى  هنا استخدمت مصطلح الطعن ابلنص؛ مع أهنَّ
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ا تصدر قرارها بناء على الطلب املرسل إليها. قضائية، وإنَّ
- وجود خالف يف عملية تطبيق النص، وهذا يقتضي أنَّ على اجلهة طالبة 
البت مبدى دستورية النص أن تبنيِّ أوجه اخلالف يف التطبيق اليت تواجهها، مع بيان 
اآلراء القانونية جمال التعارض، أو التناقض يف تطبيق النص، واليت أدَّت هبا إىل طلب 

اللجوء إىل احملكمة االحتادية حلسم اخلالف.
ث. أخطار احملكمة اختصاص جوازي.

فللجهات املنصوص عليها دون غريها من اجلهات الرمسية، تقدير احلاجة إىل 
استخدامه من عدمه يف حالة وجود خالف يف التطبيق.

تقنني رخصة التصدي للمحكمة االحتادية العليا..  
     أعطى النظام الداخلي يف املادة )46( للمحكمة صالحية تقدير مدى 
للنظر يف مدى دستورية أي نص تشريعي  تلقاء نفسها  إمكانية أن تتصدى من 
النص حمل  تعلق  الدستورية مىت ما  الرقابة على عدم  أثناء ممارسة اختصاصها يف 
التصدي ابلنص املطعون فيه، ويالحظ أنَّ القانون، أو النظام الداخلي السابق مل 
يتضمنا اإلشارة إىل هذه املكنة للمحكمة، والتصدي وإن كان يُعدُّ من قبيل اخلروج 
على القواعد العامة يف قوانني املرافعات اليت تقتضي عدم جواز خروج القاضي عن 
الطلبات اليت تقدم هبا اخلصوم، إال أنَّه -كوسيلة- يُعدُّ ضرورايً لضمان املشروعية 
الدستورية، بوصف أنَّ احملكمة االحتادية العليا هي َمن متلك الوالية العامة يف الرقابة، 
ومن واجبها العمل على ترسيخ دعائم الدستور كلَّما تطلَّب األمر ذلك؛ عن طريق 
مـــد اختصاصاهتا إىل النصوص اليت تتعلق بصورة أو أبخرى ابلنص الطعني، وهلا أن 
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تقضي بعدم دستوريتها27، كما أنَّ احملاكم العادية متتلك إحالة طلب البت مبدى 
دستورية أي نص يراد تطبيقه يف الدعاوى املنظورة أمامها، فإنَّ احملكمة االحتادية 
يبقى  الطعن،  تتعلق ابلنص حمل  اليت  للنصوص  تتصدَّى  أن  أوىل متلك  من ابب 
التصدي مع طلبات اخلصوم، وهذا حسمه صراحة  اإلشكال يف مسألة تعارض 
النظام الداخلي ابألخذ هبذه الطريقة من قبل احملكمة دون حاجة إىل اشرتاط الطعن 
قد كرَّست  تكون  مَثَّ  الدعوى، ومن  قبل طريف  املقدمة من  الدفوع  ابلنص ضمن 

تشريعياً توجهها اجلديد يف التصدي.  
إنَّ ممارسة احملكمة االحتادية العليا هلذه الرخصة مرتبط حبالة واحدة هي النظر 
يف دعوى عدم الدستورية، فال ميكن للمحكمة اللجوء إليها عند ممارستها سائر 
االختصاصات، أو نظرها الدعاوى األخر، خالفاً للنص املوجود يف القانون املصري 
الذي جييز للمحكمة الدستورية هناك التصدي أثناء ممارسة اختصاصاهتا األخرى، 
كالنظر يف دعوى تنازع االختصاص أو تنازع التنفيذ أو الفصل يف صحة العضوية، 
يف حني جند أنَّ احملكمة العليا يف الوالايت املتحدة األمريكية مارست التصدي دون 
وجود نص، وعليه ال ميكن للمحكمة االحتادية العليا يف العراق أن تتصدَّى لعدم 
دستورية النصوص أثناء ممارسة اختصاصاهتا األخرى، إال يف حالة إاثرة املوضوع من 

قبل أحد طريف النزاع بدفعه بعدم الدستورية أمامها.
التصدي ال ميكن عن طريقها أن متد احملكمة صالحيتها  كما أنَّ رخصة 
عدم  يعين  ال  وهذا  احملكمة،  تنظره  الذي  الطعن  مبوضوع  تدخل  نصوص ال  إىل 
إذ  الطعن،  القانون حمل  قانون آخر غري  تشريعي ورد يف  لنص  التصدي  إمكانية 
ميكن التصدِّي لدستورية هكذا نص شرط أن يكون النصني متصلة مع بعضهما 

27. د. إبراهيم حسنني، الرقابة القانونية على دستورية القوانني والقضاء املقارن، منشأة املعارف، 2000، 
ص 147. 
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بعضاً اتصااًل حتمياً، مبعن آخر أن يكوان مبنزلة وحدة متكاملة من التنظيم التشريعي 
مثال ذلك القوانني املتعلقة ابلوظيفة العامة، إذ إنَّ التعلُّق بني النصوص يظهر عن 
ا ممكن  طريق وجود عالقة بينها يف التنظيم ال يشرتط أن تكون يف قانون واحد، وإنَّ
ا تتعلَّق ببعضها بعضاً بتنظيمها حالة، أو موضوع  وجودها يف قوانني عديدة، إال أهنَّ

معني دون غريه.
وهنا ينبغي عدم اخللط بني تصدي احملكمة لعدم دستورية نص يتعلَّق ابلنص 
املطعون فيه وبني حالة امتداد رقابتها إىل احلكم بعد دستورية بعض النصوص املرتبطة 
ا ستـُْلَغى تبعاً للنص احملكوم بعدم  ابلنص ارتباطاً ال يقبل التجزئة، أو االنفصال؛ ألهنَّ
دستوريته، وذلك مىت ما كانت نتيجة هلذا النص، أو أثراً من آاثر وجوده، أو يف 
حالة عدم إمكانية فصلها عن بعضها بعضاً، ذلك أنَّ عدم دستورية األخرية هي 
نتيجة متفرعة عن احلكم بعدم دستورية النص املطعون فيه، ومن مَثَّ فهي ال تدخل 
يف ابب تصدِّي احملكمة االحتادية والذي متارسه احملكمة مىت ما وجدت نصاً يتعلَّق 

مبوضوع الدعوى املنظورة أمامها، وهناك شك يف مدى توافقه مع الدستور.
إقرار  جمرد  ال  الدستورية  عدم  يكون  أن  ينبغي  التصدي  مناط  أنَّ  كما 
الدستورية، أي: أن يكون الدافع الذي دفع احملكمة للتصدي هو وجود شك يف 
عدم دستورية النص، كما أنَّه ميكن للمحكمة أن تقضي بعدم دستورية ِفْقرة من 
ِفْقرات إحدى املواد دون املساس بسائر الِفْقرات، يف حاالت عدم وجود ارتباط، 
أو عالقة بينهم، أو يف حالة وجود ارتباط يقبل االنفصال، أو التجزئة، ذلك أنَّ 

األصل يف التصدي هو الشك بعدم الدستورية. 
من هنا فإنَّ احملكمة االحتادية العليا تكون إبقرارها التصدي كمكنة متارسها 
عند النظر يف دعاوى الدستورية، تكون قد وسعت من نطاق فكرة النظام العام عن 
طريق بسط رقابتها على نصوص مل تكن حمل طعن مىت ارتبطت ابلدعوى املرفوعة، 
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وعليه يكون التصدي أسلوابً مكماًل لسائر صور حتريك الدعوى الدستورية تباشره 
احملكمة دون حاجة إىل تدخل من أحد.  

وضع إجراءات خاصة للطعن بقانون املوازنة العامة االحتادية.. 	
حدَّدِت احملكمة االحتادية يف املادة )22( من النظام الداخلي آلية خاصة 
ابلطعن بدستورية قانون املوازنة العامة أو أي نص آخر يرد فيه دون سائر القوانني 
املوازنة  مبصطلح  مشمولة  تُعدُّ  اليت  التكميلية  املوازنة  عدا  ما  املايل،  الطابع  ذات 
يف  )29/ت/2008(  العليا  االحتادية  للمحكمة  التفسريي  للقرار  َوْفقاً  العامة 
31/7/2008، وعليه ميكن الطعن فيها ابآلليات والشروط نفسيهما، على أنَّ 
ميثِّل  وهو  واحدة،  لسنة  يُطبَّق  مؤقت  قانون  ا  أبهنَّ املوازنة  حتملها  اليت  اخلصوصية 
لتنفيذ برانجمه احلكومي، ممَّا يقتضي  الوزراء  الوسيلة اليت يسعى عن طريقه جملس 
ضمان استقرار أحكامه عند التطبيق واحليلولة دون استخدام الطعن بعدم الدستورية 
كوسيلة لتأخري تنفيذ بنوده أو منعها، لذا جند احملكمة قد حدَّدت توقيتات زمنية 
إليها حتديد جهات متلك دون غريها احلق يف  للطعن وحسم الدعوى، وأضافت 

حتريك الدعوى.
إطار زمين لدعوى عدم دستورية قانون املوازنة.. 	

املوازنة  قانون  دستورية  بعدم  مباشرة  دعوى  رفع  الداخلي  النظام  اشرتط 
من اتريخ صريورته انفذاً يف  االحتادية، أو أي نص فيه مبدة أقصاها )30( يوماً 
إنَّه حدَّد مدَّة يرتتَّب  العراقية، أي:  الوقائع  مواجهة كافة األفراد بنشره يف جريدة 
على مضيها سقوط احلق يف رفع الدعوى والطعن، وتوجه احملكمة يف هذا السياق، 
وإن كان يستهدف ضمان استقرار العمل ابملوازنة االحتادية، إال أنَّه قيد احلق يف 
حتريك الدعوى مبوجب نظام داخلي هو مبرتبة أدىن من القانون، فكان األجدى 
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لو أنَّ جملس النواب أورد هذا الشرط يف قانون التعديل اخلاص ابألمر رقم )30( 
لسنة 2005.

كما أنَّ النظام الداخلي قد قيد احملكمة بوجوب قيامها إبصدار قرارها يف 
موعد أقصاه ثالثون يوماً من اتريخ تسجيل الطعن لديها يف سجالت احملكمة، َوْفقاً 
للمادة )47( من قانون املرافعات املدنية لعام 1969، إال يف حال وجود ضرورة 

لدى احملكمة حتول دون قيامها إبصدار القرار يف هذه املدَّة.          
حتييد اجلهات اليت متلك احلق يف حتريك دعوى عدم الدستورية.. 	

إذ مل تطلق احملكمة احلق ابلطعن يف نصوص قانون املوازنة العامة، إذ أحال 
النظام الداخلي إىل أحكام املادة )19( حتديد اجلهات اليت متلك احلق دون غريها 
يف رفع الدعوى وهي )السلطات الثالث، والوزارات االحتادية، واهليئات املستقلة، 
الطعون  وحتديد  واحملافظني(  بوزارة،  املرتبطة  غري  واجلهات  اإلقليم،  وزراء  ورائسة 
غريها  دون  االحتاديتني  والقضائية  التشريعية  السلطتني  ورائسة  التنفيذية  ابجلهات 
قبلت  واليت  السابقة  احملكمة  قرارات  عن  عدول  فيه  وتوجُّه  مربَّر،  غري  متييز  فيه 
وعدَّهتا  اجلهات،  هذه  غري  من  املوازنة  قانون  دستورية  بعدم  مقدمة  طعون  فيها 
)81/احتادية/2018(  قرارها  ففي  الدعوى،  رفع  املصلحة يف  لديها  تتوافر  جهة 
الصادر يف3/6/2018، طعن مدير املصرف الزراعي التعاوين )شركة عامة(، يف 
تضمنت  واليت   2018 للعام  العامة  املوازنة  قانون  من  )20/اثنياً(  املادة  أحكام 
أتجيل استيفاء الديون احلكومية املرتتبة بذمة الفالحني ومن دون فوائد أتخريية، 
إذ عدَّت تعديل جملس النواب للمادة هبذه الصيغة خياراً تشريعياً مع اخلسارة اليت 
تعرَّض هلا املصرف الزراعي يف السنوات من )2016 -2018(، وللسبــــب نفسه 
ردَّت يف قراريـــها املرقميـــــن ) 66/احتــــــــادية/2019 ( و )67/احتادية/2019( يف 
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31/7/2019، الدعوتني املقامة من قبل املدير املفوَّض لشركة الكندي إلنتاج 
اللقاحات واألدوية الطبية وهي شركة مسامهة خمتلطة خبصوص عدم دستورية املواد 
)24( و)43( من قانون ملوازنة لعام 2019، وكذلك الدعوى اليت أقامها أحد 
األفراد حول املادتني نفسها من قانون موازنة 2019 وكان الرد أيضاً على أساس 
اخليار التشريعي جمللس النواب ابلقرارين املرقمني )51 و52/احتادية/2019( يف 

.31/7/2019
كما ذهبت احملكمة أبعد من ذلك حينا قرَّرت عدم دستورية املادة )46( 
إذ  أفراد،  قبل جمموعة  بناًء على طعن مقدَّم من   2019 العام  قانون موازنة  من 
إجيارات  قيمة  تقدير  يف  احلق  الدولة  عقارات  لدائرة  تعطي   )46( املادة  كانت 
العقارات يف املنطقة الدولية من دون االعتماد على ما موجود من ضوابط يف قانون 
بيع أموال الدولة وإجيارها رقم )21( لسنة 2019، ومن دون مراعاة وضع البناء 

وموقعه، مبا خيل مببدأ املساواة الوارد يف املادة )14( من الدستور. 
كان من األجدى عدم حرمان األفراد، أو األشخاص املعنوية اخلاصة من 
العام واجب على كل مواطن مبوجب  املال  أنَّ محاية  الطعن خصوصاً  حقهم يف 
أحكام املادة )27/أواًل( من الدستور، ومن مَثَّ ال ميكن رفع هذا الواجب الدستوري 
عنهم، وحتديده ابجلهات الرمسية دون غريها، الحتمالية اتفاق هذه اجلهات على 
عدم الطعن بنصوص قانون املوازنة االحتادية حىت يف حالة خمالفتها للدستور، ممَّا 
ُيضفي حصانة على قانون املوازنة ال ميكن أن يتمتَّع هبا دون نص دستوري صريح، 
ممَّا يقتضي إضافة فقرة ُتشري إىل إمكانية طعن األفراد بقانون املوازنة على أساس 

الشروط العامة للدعوى املباشرة مىت ما أحلق هبم ضرراً. 
استحداث مدد للطعن بقانون االنتخاابت.. 	
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الطعن بعدم دستورية أحكام قانون االنتخاابت هي الصيغة اليت وردت يف 
الداخلي وهذا يعرض تساؤل أساسي: )املقصود ابلقانون االنتخايب فقط  النظام 
االنتخاابت(، وهذا عيب يف  ينظم  قانون  أم كل  النواب  انتخاابت جملس  قانون 
الصياغة؛ ألنَّنا إذا طبَّقنا حرفية النص نكون أمام حاجة لوجود قانون انتخاابت 
واحد يف العراق جيمع كل عملية انتخابية وهذا غري موجود، أمَّا إذا قصدان قانون 
انتخاابت جملس النواب دون غريها، فإنَّ النص لن يشمل قانون انتخاابت جمالس 
استخدم عبارة مفردة هي  النظام  أنَّ  إقليم، خصوصاً  املنتظمة يف  احملافظات غري 
قانون االنتخاابت، وهذا يعين وجود متييز يف قانون انتخاابت جملس النواب عن 

سائر القوانني ال سنَد له يف الدستور. 
بقانون  الطعن  يف  الواردة  االشرتاطات  إىل  رجعنا  لو  آخر،  جانب  من 
إجراء  من  أشهر  ستة  قبل  الطعن  تقدمي  بوجوب  حمددة  جندها  االنتخاابت 
االنتخاابت، وهذا يقتضي أنَّ أيَّ تعديل يف قانون االنتخاابت ينبغي أن يكون قد 
جرى يف مدة سابقة على هذا التاريخ، مع مراعاة املدد اخلاصة برائسة اجلمهورية 
للمصادقة، وإصدار املرسوم اجلمهوري اخلاص بتشريع القانون، وهي فرتة اخلمسة 
عشر يوماً الالحقة على وصول القانون إىل رائسة اجلمهورية، مث اإلجراءات اخلاصة 
مبخاطبة وزارة العدل لغرض النشر، إذ ينبغي أن يكون القانون منشوراً يف اجلريدة 

الرمسية، ليسمح لألطراف ذوي املصلحة الطعن فيه.
هذا إن كان يعّزِز من إجيابية استقرار القواعد املنظمة لتداول السلطة قبل 
مدَّة زمنية مالئمة، مبا حيول دون توغُّل السلطة التشريعية يف استخدام صالحياهتا 
يف التشريع بطريقة جتعلها تشرع ابلتعديل بعد هذه املدة، إال أنَّ هذه اإلجيابية على 
بعدم  احلكم  ولتجاوز خماطر  السياسي،  الواقع  أمهيتها وجدارهتا كوسيلة الستقرار 
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دستورية مواد قانونية مؤثرة يف سالمة اإلرادة الشعبية املعربَّ عنها عن طريق صناديق 
االقرتاع مبا يقتضي احلكم ببطالن االنتخاابت ككل، وإلزام السلطات ابلعمل على 
يعاب  ما  أنَّ  إال  القانون.  نصوص  الذي شاب  العوار  جتاوز  بعد  إجرائها  إعادة 
ا كضابط قد شكَّل تقييداً للصالحية التشريعية جمللس النواب، واليت هي  عليها أهنَّ
ا جتعله ميتنع عن القيام  يف األصل مطلقة من الناحية الزمانية مبوجب الدستور، إذ إهنَّ
أبيِّ تعديٍل أو تغيري يف أحكام قانون االنتخاابت قبل مدة تزيد عن الستة أشهر، 
التقييد حيتاج أن يكون مبوجب نص دستوري ال مبوجب نظام داخلي، مبا  وهذا 
جيعله من الناحية الواقعية تقييداً غري ملزم دستورايً جمللس النواب، من هذا اجلانب.

يف جانب آخر، يؤدي اشرتاط هذه املدة إىل تقييد حقوق األفراد يف موضوع 
الطعن بعدم الدستورية سواًء ابلدعوى املباشرة مبجرَّد دخولنا يف مدَّة الستة أشهر 
السابقة على املوعد احملدَّد لالنتخاابت، وهذا يعين أنَّنا يف أحوال تطبيق أحكام 
حلل  نتيجة  املبكِّرة؛  االنتخاابت  إبجراء  املتعلِّقة  الدستور  من  اثنياً(   /64( املادة 
جملس النواب نفسه مبوجب أحكام الفقرة )األوىل( من املادة نفسها، سنكون أمام 
عدم جواز للطعن أبي نصٍّ من النصوص املنظمة لالنتخاابت ممَّا يقيِّد احلق يف 

السعي لضمان املشروعية الدستورية.
كما أنَّ التقييد سيكون أمام األفراد بصورة كربى، إذ ال ميكنهم أبي حاٍل 
عليهم يف  يطبق  ابالنتخاابت  يتعلق  نص  أي  دستورية  بعدم  الدفع  األحوال  من 
املاس  أو  حبقهم  الصادر  القرار  إلغاء  طلب  تتضمن  قضائية  دعوى  رفعهم  حال 
حبقوقهم، إذ إنَّ مدَّة الستة أشهر ستكون قد دخلت وقت تنفيذ اإلجراءات اخلاصة 
أوهلا  شروطاً  تتطلَّب  واليت  املباشرة  للدعوى  ابلنسبة  احلال  كذلك  ابالنتخاابت، 
تطبيق النص على املدَّعي إلمكانية القبول بوجود مصلحة لديه يف رفع الدعوى، 
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وتطبيق النص عادة يكون يف مدَّة مقاربة ملوعد إجراء االنتخاابت.
القاضي،  أمام  الدفع  أصح  مبعن  أو  املباشرة  غري  الدعوى  فإنَّ  هنا،  من 
أو طلب احملكمة نفسها البت بدستورية نص معني لن يكون حمل تطبيق لوجود 
الطلب من  أو  للطعن،  االحتادية  احملكمة  قبول  الذي حيول دون  الزماين  العارض 
نورد  ذلك  وإلثبات  املباشرة،  للدعوى  ابلنسبة  احلال  وكذلك  الشكلية،  الناحية 
املثال التطبيقي التايل، خبصوص املصادقة على أمساء املرشحني النتخاابت جملس 
ا متت بتاريخ 27/6/2021، أي: قبل قرابة املئة يوم  النواب عام 2021، فإهنَّ
الشروط  دستورية  بعدم  الدفع  ميكنهم  ال  املرشحني  فإنَّ  وعليه  االنتخاابت،  من 
اخلاصة ابلرتشيح اليت اْستُبعدوا على أساسها، فيما لو كانت تتضمَّن شبهة عدم 
الدستورية من وجهة نظرهم، ألنَّ املدَّة أقل من ستة أشهر، ومن هنا ميكن القول 
إنَّ صالحية الطعن من الناحية الواقعية بقانون االنتخاابت لن تكون متوفرة إال عن 
طريق الطلب املقدَّم من قبل السلطات التنفيذية فقط َوْفقاً ألحكام املادة )19( 
من النظام الداخلي، أو يف حالة تطبيق أحكام قانون االنتخاابت على الشخص 

يف مدَّة سابقة على موعد إجرائها بستة أشهر، وهذا أمر مستبعد بصورة كربى.
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المطلب الثالث

تنظيم االختصاصات األخرى للمحكمة االتحادية.

عمد النظام الداخلي إىل تنظيم كافة االختصاصات األخرى اليت متارسها 
اجلانب  يف  )52، و93(، خصوصاً  املادتني  والواردة يف  العليا  االحتادية  احملكمة 
على  اختصاصني  إىل  اإلشارة  ستقتصر  لالختصار  وسعياً  فيها،  للنظر  اإلجرائي 
التشريعات االحتادية، وكذلك ما  الرقابة على تطبيق  درجة كبرية من األمهية، مها 
لبحث كافة  الفرصة  تسنح  أن  عسى  التنفيذية،  السلطة  أعضاء  مبحاكمة  يتعلَّق 

اختصاصات احملكمة يف دراسة أخرى أكثر تفصياًل.
أواًل: اختصاص الرقابة على تطبيق القوانين والقرارات واألنظمة 

والتعليمات االتحادية.

اختصاص احملكمة الوارد يف الفقرة اثلثاً من املادة )93( من الدستور واخلاص 
واألنظمة  والقرارات  االحتادية  القوانني  تطبيق  عن  تنشأ  اليت  القضااي  يف  ابلفصل 
والتعليمات واإلجراءات الصادرة عن السلطات االحتادية، يُعدُّ من االختصاصات 
الدستوري،  املشرع  قبل  من  إيراده  جدوى  مدى  يف  املختصني  بني  حمل خالف 
لرأي28 مزامحة احملكمة للقضاءين العادي واإلداري يف النظر  إذ يرتتب عليه َوْفقاً 
بقضااي تطبيق القوانني واألنظمة والتعليمات، ما يدخل يف صلب اختصاص احملاكم 
مبختلف أنواعها ودرجاهتا َوْفقاً للمنظومة القضائية يف العراق، كما أنَّه سيؤدِّي إىل 
جعل دعاوى معينة تنظر بدرجة واحدة وغري قابلة إعادة النظر فيها مرة أخرى، 
فمع أمهية مكانة احملكمة االحتادية العليا وعلوها مقارنة بسائر احملاكم العادية، إال أنَّ 

28.  صالح خلف عبد، احملكمة االحتادية العليا )تشكيلها واختصاصاهتا( رسالة ماجستري ، كلية احلقوق 
جامعة النهرين، 2008، ص 88.
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من أهم الضماانت يف التقاضي إمكانية النظر ابلدعوى أبكثر من درجة، ما يعّزِز 
االقتناع لدى املتقاضني، وهذا ال ميكن تطبيقه يف الدعاوى املنظورة من قبل احملكمة 

االحتادية العليا، ألنَّ التقاضي أمامها يكون بدرجة واحدة وال معقِّب عليها.
بينما عمد رأي فقهي إىل تفسري مضامني املادة )93( للوصول إىل إرادة 
أبن  )اثلثاً(،  الفقرة  يف  الوارد  احملكمة  اختصاص  نطاق  لتحديد  الدستور،  كاتيب 
يكون حمل الدعوى تطبيق النصوص دون املساس مبدى دستوريتها، أو إجراءات 
تشريعها، على أن تكون ذات طابع احتادي مرتبطة مبصلحة سيادية وقومية هتم 
النظر يف طعون  التوصيف يصطدم بقبول احملكمة  الدولة29، على أنَّ هذا  أرجاء 
تتعلق بقرارات إدارية خاصة أبشخاص أو واقعة معينة ابلذات، وهو إن كان يتعلَّق 
بتطبيق قانون احتادي إال أنَّه ال يرتبط مبصلحة سيادية، والواقع أنَّ هذا االختصاص 
حري على جملس النواب إسقاطه عند قيامه إبعادة النظر ببنود الدستور، ألنَّه يؤدِّي 
إىل إثقال كاهل احملكمة االحتادية العليا بدعاوى ميكن للمحاكم العادية النظر فيها، 
وأن يستبدل ابلنص على النظر ابلدعاوى الناشئة عن تطبيق النصوص اليت تنظم 
العالقة بني السلطات الثالث إذا مل يرد هبا نص يف القوانني حيدد حمكمة أخرى 

كجهة خمتصة للنظر فيه.
ثانيًا: الفصل في االتهامات الموجهة إلى أعضاء السلطة التنفيذية.

متارس احملكمة االحتادية العليا وظيفة الفصل يف االهتامات املوجهة إىل رئيس 
)61/سادساً/ب  املادتني  وفقاً ألحكام  والوزراء،  الوزراء  اجلمهورية ورئيس جملس 
ينظم  قانون  يقتضي ممارستها صدور  الوظيفة  الدستور، وهذه  و93/سادساً( من 
29. د. علي اهلاليل، اختصاص احملكمة االحتادية العليا ابلنظر ابلقضااي الناشئة عن تطبيق القوانني والقرارات 
العليا االحتادية  للمحكمة  اإللكرتوين  املوقع  على  منشور  مقال  االحتادية،  واإلجراءات  والتعليمات  واألنظمة 

 /https://www.iraqfsc.iq/news.4708

https://www.iraqfsc.iq/news.4708/
https://www.iraqfsc.iq/news.4708/
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أحكامها ومل يتضمن قانون احملكمة االحتادية يف املادة )4( منه سوى تكرار النص 
يف  الداخلي  النظام  فصل  أنَّ  فكان  )93/سادساً(،  املادة  يف  الوارد  الدستوري 

اختصاص احملكمة يف هذا اجلانب يف املادتني )27 و28(.
يقوم موضوع مساءلة أعضاء السلطة التنفيذية إبجراءات خاصة على مبادئ 
متمثلة ابلربملان  التشريعية  السلطة  منح  أوهلا هو  الدساتري  مشرتكة بني عديد من 
سلطة االهتام مبا يؤدِّي إىل حتقيق نوع من التوازن بني اجملالس التشريعية من جهة 
ورائسة الدولة واحلكومة من جهة أخرى30. وأحال الدستور املوضوَع إىل نص قانوين 
ينظِّمه يرجع إىل خطورة املسألة وأتثريها على العالقة بني السلطات، ممَّا حتتاج معه 
إىل تنظيم قانوين دقيق قد ال تشري إىل تفصيالته النصوص الدستورية املوضوعة حتت 
وطأة االختصار والعمومية، إذ يبدأ التنظيم من توجيه االهتام، مث التحقيق، فتحديد 
املخالفة وإقرار ما ورد يف الئحة االهتام، وصواًل إىل خماطبة احملكمة إلجراء  نوع 
احملاكمة، وإصدار القرار القضائي ابإلدانة، أو الرباءة، أو عدم ثبوت األدلة ليصار 

بعدها إىل العودة إىل السلطة التشريعية إلصدار قرارها ابإلعفاء من املنصب.
حتريك االهتام. -

ولو رجعنا إىل قانون جملس النواب والنظام الداخلي اخلاص ابجمللس جندها 
اقتصرت إىل اإلشارة إىل صالحية  ا  االهتام، وأهنَّ تنظيم توجيه  خالية من موضوع 
أمام  القانوين جيعلنا  التنظيم  التنفيذية، وغياب  السلطة  اجمللس يف مساءلة أعضاء 
عدم إمكانية املضي بتوجيه االهتام وفقاً للقواعد العامة لعمل اجمللس، وإال فإنَّ النص 
الدستوري الوارد يف عجز املادة )93/سادساً( والذي يتضمَّن إصدار قانون لتنظيم 
املوضوع يُعدُّ لغواً، أو يف أقل تقدير ال أثر له، وهو ما أيَّدته احملكمة االحتادية العليا 
30. د. نزيهة رعد، القانون الدستوري والنظم السياسية، ط1، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، 1995، 

ص 165.
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يف قرارها )41/احتادية/2017( يف 13/6/2017 حينما ذهبت إىل أنَّ انعقاد 
اختصاصها يف مساءلة الرئيس حيتاج إىل إصدار قانون ينظمها. 

طابع  ذات  ملسؤولية  أمام حتريك  إنَّنا  للقول  األوىل  اخلطوة  هو  االهتام  إنَّ 
ضمن  يندرج  فعاًل  أحدهم  ارتكاب  أحوال  يف  التنفيذية  السلطة  أبعضاء  خاص 
اخليانة العظمى، أو احلنث ابليمني الدستورية أو انتهاك الدستور، وهي حتتاج إىل 
ح َمن ميلك احلق يف تقدمي اقرتاح توجيه االهتام لرئيس اجلمهورية، أجيوز  تفصيل يوضِّ
لنائب ذلك، أم جلنة من جلان اجمللس، أم كتلة نيابية، أم عدد معني من األعضاء، 
وأُيصوَُّت مباشرة على املقرتح أم ينبغي إجراء حتقيق سابق من قبل اجمللس ملعرفة 
مدى جدية املقرتح، وما تضمنه من بياانت، فمن غري املنطقي قبول توجيه اهتام إىل 
رئيس الدولة دون إجراء حتقيق أويل للتثبت من صحة الوقائع من وجهة نظر اجمللس 
النيايب على األقل، ال أن يُلجأ مباشرة إىل التصويت أبغلبية أعضاء اجمللس على 
أمر مل يُناقش مناقشًة مستفيضة، والسؤال هنا: َمن يقوم ابلتحقيق؟ إحدى جلان 
اجمللس أم جلنة خاصة؟ ما آلية تكوين هذه اللجنة؟ واليت ينبغي أن تشكَّل بطريقة 
قواعد  أنَّ  ذلك  أخرى،  على حساب  احنياز جلهة  دون  التحقيق  حيادية  تضمن 
األغلبية ال ميكنها أن تضمن عدم التشكيك حبيادية تقرير اللجنة يف حال اعتمادها 
كأسلوب للتشكيل ممَّا يقتضي أن تشكَّل من عدٍد مناسب ميثِّل كل الكتل النيابية 
ابلتساوي لضمان احليادية، ويف ضوء ما جُيرى من حتقيق، يُعرض التقرير ليصار إىل 
توجيه االهتام من عدمه، بعد حتديد طبيعة املخالفة املرتكبة من قبل الرئيس، وحتت 
النواب،  جملس  ألعضاء  املطلقة  األغلبية  صوَّتِت  فإن  عليه،  تنطبق  توصيف  أي 
نكون أمام اكتمال إلجراءات االهتام بتحديد التهمة املوجهة إىل الرئيس ارتكاهبا 
واألسباب اليت استند عليها اجمللس، ال جند هذا التفصيل يف القوانني املنظمة لعمل 
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جملس النواب، ومن مَثَّ ال ميكننا القول إبمكانية احملاسبة دون وجود قانون ألسباب 
أخرى منها:

عدم وجود أي تعريف أو توصيف حيدد نوع السلوك املادي الذي يرتتَّب . 1
عليه عدُّ الفعل من قبيل احلنث ابليمني الدستورية، أو انتهاك الدستور، أو اخليانة 
العظمى، ودساتري بعض الدول املقارنة وقوانينها حتدِّد حتديداً واضحاً ال لبَس فيه 
مدلوالت هذه األفعال مبا جيعلها منافية للجهالة، وميكن عن طريقها معرفة كيفية 
إثبات املخالفة يف ضوء معرفة السلوك املادي املخالف31، من هنا ميكن القول إنَّه 
من غري املنطقي ومن غري املقبول الركون إىل موضوع التصويت فقط داخل جملس 
النواب لتحديد أنَّ السلوك الصادر يشكِّل جرمية أم ال؛ ألنَّ قواعد التصويت داخل 
السلوك  وحتديد  واالتفاقات  املصاحل  سياسي، حتكمها  طابع  ذات  النواب  جملس 

املادي للجرمية حيتاج إىل مسطرة قانونية قابلة للتطبيق.
أشار النظام الداخلي للمحكمة االحتادية إىل أنَّ توجيه االهتام إىل رئيس . 2

جملس الوزراء والوزراء ال يتطلَّب تصويتاً داخل اجمللس لعدم اشرتاطه يف الدستور، 
وهذا يُثري إشكالية عدم االستقرار الوزاري يف حال قبولنا بفكرة إمكانية قيام أي 
انئب داخل اجمللس بتوجيه االهتام لرئيس جملس الوزراء وأعضائه بطريقة أسهل من 

اللجوء إىل االستجواب الذي يتطلَّب مجع تواقيع نواب، وإجراءات مفصلة.

31. لو رجعنا إىل املادة )3/ اثلثاً( من الدستور األمريكي لوجدان حتديداً ملفهوم اخليانة ميكن عن طريقه حماكمة 
الرئيس يف حال ارتكابه فعاًل يندرج ضمن مفهوم اخليانة، وهذا ما ال جنده يف الدستور العراقي.
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  احملاكمة أمام احملكمة االحتادية العليا.
النواب إىل رئيس اجلمهورية  املوجَّهة من قبل جملس  بوصول طلب االهتام 
بكتاب رمسي موقع من قبل رئيسه، مع األسباب اليت بين االهتام عليها ونوع التهمة 
التصويت، فإنَّ احملكمة متارس وظيفتها يف فحص األدلة  للرئيس وحمضر  املوجهة 
ن )30(  املقدَّمة، وإعطاء املتهم احلق يف الدفاع عن طريق إجابة حتريرية يقدُّمها إابَّ
يوماً من اتريخ تبليغه ابلتهمة، وللمحكمة طلب حضوره لالستماع ألقواله ودفوعه، 
وكذلك هلا أن تطلب من املمثل القانوين جمللس النواب اإلدالء أبقواله، أو تقدمي ما 
تريد احملكمة حتريرايً، وتنظر احملكمة يف القضية دون مرافعة أو جبلسة غري علنية إال 
إذا قرَّرت خالف ذلك أي: إنَّ اجللسة العلنية ال تعدو يف حماكمة الرئيس إال إجراًء 

ا: وارداً على سبيل االستثناء، ويالحظ على إجراءات احملاكمة أهنَّ
مل تشر إىل الوضع القانوين ملن يوجه إليه االهتام من أعضاء السلطة التنفيذية .  

ُتْسَحب منه؟ ويف حالة  الدستورية أم  أيبقى متمتعاً بصالحياته  يف فرتة احملاكمة، 
منعه مىت يتم ذلك من اتريخ تصويت اجمللس أم عند بدء احملاكمة من قبل القضاء؟ 
وَمن له احلق يف ممارسة صالحياته بداًل عنه يف فرتة احملاكمة؟ هذه كلُّها حتتاج إىل 
تنظيم قانوين واضح تفتقر إليها املنظومة القانونية احلالية؛ لعدم صدور قانون ينظم 
فيها عن  للبحث  العامة  القواعد  إىل  الركون  األحوال  املسألة، وال أبيِّ حاٍل من 
حلول، خصوصاً أنَّ األصل يف املتهم الرباءة، ومن مَثَّ ال يوجد ما مينع املتهم من 
ممارسة صالحياته القانونية، لو ركنا إىل األصل، يف حني املنطق يتطلَّب وجود تنظيم 
قانوين حيدِّد َمن حيل حمل املتهم يف حالة توجيه التهمة إليه، لضمان حماكمة عادلة 

بعيداً عن التأثريات املختلفة. 
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أو .   الوظيفية )أحوال االستقالة،  املتهم لصفته  تنظيم حلالة فقدان  ال يوجد 
ن مدَّة احملاكمة،  فقدان شرط من شروط تويل املنصب( أثناء توجيه االهتام، أو إابَّ
أتستمر اإلجراءات أم تتوقَّف؟ بوصفه فـََقَد الصفة اليت ميكن عن طريقه حماكمته 

َوْفقاً لإلجراءات اخلاصة أبصحاب املناصب العليا يف السلطة التنفيذية.
التنفيذية .   السلطة  القضائي حملاكمة أعضاء  اليت أخذت ابالجتاه  الدول  يف 

يصار إىل وجود ادعاء عام ميثِّل جهة االهتام أو جلنة من أعضاء السلطة التشريعية 
هي َمن متارس دور املدعي، يف حني جند أنَّ النظام الداخلي للمحكمة أرجعها إىل 
املمثل القانوين جمللس النواب فيما يتعلَّق ابالستماع إىل أقواله، أو تقدمي ما تطلبه 
احملكمة من توضيحات خبصوص االهتام، وهذا قد ال يتناسب مع خطورة االهتام 

املوجَّه إىل أعلى سلطة يف البلد إال وهي رئيس اجلمهورية.
صدور قرار احملكمة. -

بعد اكتمال كافة اإلجراءات اليت توصل احملكمة إىل قناعة إبصدار حكمها 
يف موضوع االهتام، فإنَّ هلا َوْفقاً للفقرتني )خامساً، وسادساً( من املادة )27( أمَّا 
إصدار قرار ابلرباءة وإشعار جملس النواب بذلك، أو احلكم ابإلدانة وإرسال قرار 
احملكمة إىل اجمللس ليصار إىل تطبيق أحكام املادة )61/سادساً/ب( من الدستور 
منصبه،  من  التنفيذية  السلطة  عضو  أو  الرئيس،  إعفاء  على  ابلتصويت  اخلاصة 
وتنظيم هذه املسألة حيتاج إىل إعادة نظر يف جانب عدم وجود نص حيدِّد األغلبية 
 /5( املادة  َوْفقاً ألحكام  السرية  األغلبية  أنَّ  يعين  ممَّا  الرباءة،  أو  اخلاصة ابإلدانة 
أواًل( من قانون احملكمة كافية للحكم، وهذا يتطلب أن أيخذ املشرع بعني االعتبار 
احلاجة إىل تشديد األغلبية إىل الثلثني عند صدور القرار أو إذا كان القرار يتضمن 

احلكم ابإلدانة على أقل تقدير.
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آاثر قرار احملكمة ابإلدانة. -
يف حالة صدور قرار يقضي بوصفه رئيس اجلمهورية، أو أحد أعضاء السلطة 
احملكمة عقد  قرار  وبعد وصول  النواب،  يتطلَّب من جملس  فإنَّه  مذنباً،  التنفيذية 
جلسة خمصَّصة للتصويت على إعفاء الرئيس من منصبه كعقوبة على ثبوت ارتكابه 
عقد  موعد  حيدِّد  نص  يوجد  وال  العليا،  االحتادية  احملكمة  لقرار  َوْفقاً  للمخالفة 
اجللسة، إذ خيضع حتديد موعدها لقرار صادر عن رئيس اجمللس، ويكون التصويت 
/61( للمادة  َوْفقاً  منصبه  من  عزله  على  اجمللس  أعضاء  لعدد  املطلقة  ابألغلبية 

اثنياً/ب(، اإلشكال الذي ميكن تصوره هو حصول تعارض بني قرار احملكمة وإرادة 
اجمللس، ففي حالة عدم تصويت األغلبية املطلقة لعدد األعضاء على اإلعفاء، فإنَّ 
تتمتَّع  اليت  العليا،  االحتادية  قبل احملكمة  إدانته من  الرئيس سيبقى يف منصبه مع 
ممَّا  الدستور،  من   )94( للمادة  َوْفقاً  السلطات  جلميع  واإللزام  ابلبتات  قراراهتا 
يقتضي من املشرِّع الدستوري العمل على إعادة النظر يف تنظيم موضوع مساءلة 
الرئيس وأعضاء السلطة التنفيذية مبا يضمن رفع هذا التعارض يف أحكام املسؤولية 
أبن يكون قرار احملكمة االحتادية العليا كافياً لعزله من منصبه من دون تعقيب عليه 

من جملس النواب.
    كما أنَّ هناك حاجة إىل تنظيم اآلاثر املرتتبة على اإلعفاء من املنصب، 
من حيث إيراد عقوابت تبعية أو تكميلية متنعه من تويلِّ املناصب العليا يف املستقبل، 
أو حتول دون متتعه ابالمتيازات املرتتبة على سبق إشغاله للمنصب، وكذلك تنظيم 
موضوع مدى إمكانية توجيه اهتامات جنائية مرتتبة على األفعال اليت حوكم ألجلها 
العادي كنتيجة  القضاء  أمام  بسببها وحماكمته  املنصب  من  وعزله  إبدانته  وقضي 

الحقة لفقدانه حصانة وامتيازات املنصب التنفيذي.   
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ثالثًا: االختصاص التفسيري للمحكمة االتحادية.

قبل بيان موضوع األثر الزمين للقرار التفسريي ال بدَّ من توضيح اآلليات 
احملكمة  تفسري  موضوع  للمحكمة  الداخلي  النظام  عاجل  إذ  للتفسري،  املعتمدة 
لنصوص الدستور، وحدَّد على سبيل احلصر اجلهات اليت متتلك دون غريها طلب 
التفسري  طلبات  لقبول  ابلنسبة  السابق  منهجها  عن  عدواًل  شكَّل  مبا  التفسري، 
الواردة من بعض اجلهات32، وعدواًل جزئياً عن قراراهتا األخرية فيما خيص بعض 
اجلهات33، وللوصول إىل تفسري دستوري َوْفقاً ملنهج احملكمة االحتادية العليا ال بدَّ 

من توافر شروط معينة وإجراءات حمدَّدة وهي كاآليت:  
جهات تقدمي طلب التفسري. -

الداخلي  النظام  من   )19( املادة  يف  ذكرها  الوراد  نفسها  اجلهات  هي 
املستقلة،  واهليئات  االحتادية،  والوزارات  الثالث،  )السلطات  وهي  للمحكمة، 
احملافظات غري  واحملافظني يف  بوزارة،  املرتبطة  واجلهات غري  اإلقليم،  وزراء  ورائسة 

املنتظمة يف إقليم(. 
الشروط اخلاصة ابلطلب. -

أن يكون حتريرايً.. 1
32. للتفصيل يف اجلهات اليت متتلك سابقاً خماطبة احملكمة االحتادية العليا الرجوع إىل حماضراتنا )االجتاهات 
احلديثة يف تفسري الدستور( اليت أُلقيت على طلبة املاجستري/ قسم القانون العام يف كلية القانون والسياسة/ 

اجلامعة العراقية، للعام الدراسي 2021-2022.
2/3م2022  يف  )18/احتادية/2022(  التفسريية  قراراهتا  يف  العليا  االحتادية  احملكمة  أنَّ  املالحظ   .33
أنَّ  اىل  وُتشري   29/5/2022 و)116/احتادية/2022( يف   28/3/2022 و)28/احتادية/2022( يف 
التفسري ممكن أن يكون من اجلهات الرمسية اليت تتمتع ابلشخصية املعنوية يف األقاليم أو احملافظات غري املنتظمة 

يف إقليم، يف حني يف نظامها الداخلي قصرت احلق يف خماطبتها على رائسة وزراء اإلقليم واحملافظني.
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موقع من قبل رئيس السلطة أو اجلهة املنصوص عليها يف املادة )19(، مبا . 2
يعين عدم جواز إرسال الطلب من قبل انئب رئيس اجلهة.

وماهية . 3 التفسري،  لطلب  الدافع  والسبب  تفسريه،  املطلوب  النص  بيان 
اخلالف الذي إاثره النص عن طريق إيراد آراء اجلهات املختصة.

إجراءات احملكمة االحتادية يف التفسري. -
تسجيل الطلب الوارد إليها يف حال توافر الشروط القانونية فيه.. 1
استدعاء أي شخص ترى احملكمة احلاجة إىل االستيضاح منه على أن . 2

يقدِّم رأيه شفوايً أو حتريرايً، َوْفق ما حتدِّده احملكمة.
حتديد موعد جللسة التفسري حبضور أعضاء احملكمة ودون مرافعة.. 3
أو أي موعد . 4 االنعقاد،  احملدد جللسة  املوعد  التفسريي يف  القرار  إصدار 

آخر حتدده احملكمة. 
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المطلب الرابع

األثر الزمني ألحكام المحكمة االتحادية العليا.

    يف نطاق حتديد األثر الزمين ملا يصدر عن احملكمة من أحكام ال بدَّ 
من التفرقة بني اآلثر املرتتِّب على أحكام احملكمة الصادرة بعدم الدستورية ابلنسبة 

للنصوص التشريعية وقراراهتا فيما يتعلَّق بتفسري الدستور.
أواًل: نطاق تطبيق األحكام التي تصدرها المحكمة بعدم الدستورية.      

من  قدر كبري  على  موضوع  الدستوري  القاضي  لقرار  الزمين  األثر  حتديد 
جتاه  القاضي  به  يقوم  أن  ميكن  الذي  الدور  معرفة  طريقه  عن  ميكن  إذ  األمهية، 
ميتد إىل  لإللغاء أوم رجعياً  مستقبلياً  التشريعية، سواًء عند حتديده اترخياً  الوظيفة 
القانونية اليت سبق أن ترتبت على  املاضي بصورة مطلقة بطريقة تلغي كل اآلاثر 
النص احملكوم بعدم دستوريته أو َوْفقاً لضوابط يضعها القاضي يف قراره تضيق من 

إطالق األثر الرجعي.
إنَّ قرارات احملاكم الدستورية من حيث األصل ينبغي أن جتد طريقها للنشر 
املخاطبني هبا،  قبل  العلم مبضموهنا من  أو أي وسيلة تضمن  الرمسية،  يف اجلريدة 
ومن مَثَّ سراين األثر امللزم للقرار يف مواجهتهم َوْفقاً للقواعد العامة، وإذا كان قانون 
أنَّ  جند  القرارات،  نشر  موضوع  معاجلة  من  خالياً  جاء  العليا  االحتادية  احملكمة 

احملكمة قِد استعانت ابلنظام الداخلي لتنظيم النشر.
ميلك القاضي الدستوري فيما خيص حاالت إلغاء التشريعات لعدم دستوريتها 
حتديد مدى إمكانية رجوع األثر املرتتَّب على اإللغاء إىل املاضي، وذلك عن طريق 
طبيعة الرقابة اليت ميارسها، أهي قرارات كاشفة أم منشئة؟ إذ يرتتب على عدِّ القرار 
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ذا طبيعة كاشفة ملدى دستورية القاعدة القانونية، ورجوع آاثر اإللغاء إىل املاضي، 
التشريع كأنَّه مل يصدر، خالفاً  التشريع امللغى، إذ يُعدُّ  إىل اتريخ صدور  وحتديداً 
للقول ابلطبيعة املنشئة لقرارات احملكمة، إذ يكون األثر من يوم صدور القرار، أو 

اتريخ حمدَّد يف املستقبل تتبنَّاه احملكمة يف طيات قرارها.
جنده  العليا  االحتادية  للمحكمة  )امللغى(  الداخلي  النظام  إىل  رجعنا  فلو 
اليت تصدرها احملكمة، وابلرجوع إىل  القرارات  لنفاذ  من حتديد نطاق زمين  خالياً 
مع  األصل  من حيث  لقراراهتا  املباشر  األثر  جند  احملكمة  اعتمدته  الذي  التطبيق 
إمكانية اعتماد اتريخ، أو واقعة حمددة للسراين، تُورد يف احلكم الصادر، وبذلك 
أجابت احملكمة على طلب التفسري املقدَّم إليها من أمانة جملس الوزراء يف قرارها 
ا سبق هلا أن أرجأت  املرقَّم )28/احتادية/2018( يف 12/2/2018، كما أهنَّ
آاثر قرارها على املستقبل، حينما مل ترتَّب أي آاثر على قراريها املرقمني )6، و7/

احتادية/2010( يف 3/3/2010 والذي قضت فيهما بعدم دستورية توزيع مقاعد 
الكوات الواردة يف املادة )1/اثلثاً/ج( من قانون رقم )26( لسنة 2009 اخلاص 
اليت  االنتخاابت  إىل  القرارين  أثر  متد  مل  النواب،  جملس  انتخاابت  قانون  بتعديل 
كان من املزمع إجراؤها يف 7/3/2010 يف حينها، أمَّا يف قرارها املرقم )12/

احتادية/2010( الصادر يف 14/6/2010 والقاضي بعدم دستورية املادة )3/ 
رابعاً( من القانون نفسه، واخلاصة بتوزيع املقاعد النيابية على الكتل الفائزة بنسبة 
ا اكتفت  ا مل ترجع أثر قرارها على املاضي، وإنَّ ما حصلت عليه من أصوات، فإهنَّ

ابألثر املباشر دون املساس ابملراكز القانونية.
رقم  اجلمهوري  القرار  إلغائها  عند  الرجعي  ابألثر  األخذ  إىل  ذهبت  بينما 
)67( الصادر يف 31/7/2001، حينما قضت مبخالفته ألحكام دستور 1970 
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ا  امللغى، ودستور 2005 احلايل، إذ مل تعد عدم الدستورية مقتصرة على القرار، وإنَّ
مدَّت أثر قرارها إىل التصرفات اليت متت على قطعة األرض -موضوع الدعوى-، 
املرقَّم )60/احتادية/2009( الصادر يف 12/7/2010، إي:  وذلك يف قرارها 
إنَّ احملكمة من الناحية العملية كانت آخذًة ابألثر املباشر من حيث األصل أمَّا 
يف  صريح  وبنص  استثناًء،  جيري  فقد كان  املستقبلي  أو  الرجعي  األثر  اعتمادها 

قرارها، وتبعاً خلصوصية كل واقعة.
للنظام  َوْفقاً  العليا     وابلرجوع إىل األثر الزمين لقرارات احملكمة االحتادية 
الداخلي )احلايل(، جند أنَّ احملكمة قد فصلت يف بيان أحكام تنظيم سراين قراراهتا 
يتعلَّق ابلنصوص  الطعن، وفيما  النص حمل  َوْفق طبيعة  الزمان، وذلك  من حيث 
احملكمة  قرار  سراين  فإنَّ  اجلزائي،  الطابع  ذات  النصوص  عدا  ما  التشريعية كافة 
يكون من اتريخ صدوره إال إذا ورد نص يف القرار حيدِّد موعداً، أو واقعة حمددة 
للسراين34، أي: ميكن أن يكون هناك أثر رجعي أو مستقبلي للقرار الذي تصدره 

شرط التصريح بذلك يف منطوق قرارها.
     فيما أعطت احملكمة لقراراهتا اخلاصة بعدم دستورية النصوص اجلزائية أثراً 
رجعياً، إذ متتد إىل اتريخ نفاذ أحكام النص الطعني مبا يعين إزالة كامل اآلاثر املرتتبة 
على تطبيقه35، إنَّ اعتماد الرجعية يف أحكامها اخلاصة بعدم دستورية النصوص 
اجلزائية حمل تقدير، واهتمام ذلك أنَّ العيب الذي يلحق هذه النصوص له أثـــر سليب 
ميس حرية األفراد، أو حقوقها مبا يتطلب إزالته بطريقة حتقق املساواة بني األفراد 
أمام القانون عن طريق إبطال القرارات اليت صدرت حبقهم على أساس قانون، أو 

نص غري دستوري.

34. املادة )37/أواًل( من النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا.
35. املادة )37/ اثنياً( من النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا.
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وتوجُّه احملكمة العتماد اإلطار الزماين لقراراهتا ال يتعارض مع ما موجود من 
تطبيق يف الدول املختلفة، إذ جند أنَّ احملاكم الدستورية متلك القدرة على أتجيل آاثر 
قراراهتا كاحملكمة الدستورية يف النمسا اليت ميكنها إرجاء آاثر قرارها إىل مدة زمنية قد 
ن هذه املدَّة- انفذاً  تصل إىل مثانية عشر شهراً كحدٍّ أعلى36، إذ يبقى القانون -إابَّ
قاباًل للتطبيق، إال إذا عمدت السلطة التشريعية إىل تعديله، أو إلغائه َوْفقاً لسلطتها 
التقديرية، والكالم أيضاً ينطبق على احملكمة الدستورية يف بلجيكا اليت متتلك ذات 
الصالحية )إرجاء أثر القرار( يف املواد )2، و8( من قانوهنا األساسي، مبا جيعلها 
اإليطالية  الدستورية  احملكمة  أمَّا  قرارات،  من  اختذته  ما  لنفاذ  الحقاً  اترخياً  حتدِّد 
فإنَّ الدستور يف املادة )136( جاء صرحياً بتحديد اليوم التايل لنشر القرار اترخياً 
تتوقف فيه كافة اآلاثر املرتتبة على النص احملكوم بعدم دستوريته مبا يقتضي عدم 

جواز تطبيقه.
ثانيًا: األثر الزمني لقرارات تفسير الدستور.

حدَّد النظام الداخلي يف املادة )38( أثر التفسري، وذهب إىل األخذ ابألثر 
ــر، ما مل  فسِّ

ُ
ــــر )القرار التفسريي( إىل اتريخ نفاذ أحكام النص امل فسِّ

ُ
الرجعي للقرار امل

ينص قرار التفسري على خالف ذلك، واألخذ هبذا التوجُّه، إذ ينسجم مع الوظيفة 
التفسريية اليت تنحصر بتوضيح أحكام الدستور، أو إزالة الغموض، أو النقص، أو 
التعارض، أو التناقض بني أحكامه بطريقة ترفع اللبس احلاصل يف التطبيق وصواًل 

إىل حتديد املراد منها مبا يضمن التطبيق السليم لبنوده واستقرار أحكامه.
ر هي الوصول إىل معاين األلفاظ ودالالهتا، وحتديد املراد  فسِّ

ُ
إذ إنَّ وظيفة امل

منها، فإنَّه ال أييت حبكم جديد قدر إظهار األحكام املرتبطة ابلنصوص واملواد حمل 

36. املادة )140/ خامساً( من الدستور النمساوي للعام 1920. 
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التفسري، لذا فإنَّ قرار احملكمة التفسريي ذي طبيعة كاشفة ألحكام الدستور، ومن 
مَثَّ أنَّ أثر الكشف عن األحكام ميتد إىل املاضي ليصبح جزءاً ال يتجزأ من النص 

الدستوري حمل التفسري )النص املفسَّـر(. 
للقرارات  الرجعي  األثر  خبصوص  يظهر  أن  ميكن  الذي  اإلشكال  أمَّا 
التفسريية، فيتمثَّل يف حالة عدول احملكمة االحتادية عن تفسري سبق هلا إن أقرَّته، 
لتغريُّ يف الظروف، أو لضرورة السعي لتحقيق املصلحة الدستورية أو العامة، كما 
ورد يف أحكام املادة )45( اليت أجازت العدول للمحكمة عن قراراهتا السابقة. يف 
هذه احلالة لن يكون للتفسري الذي عدلت مبوجبه احملكمة عن توجهها السابق أثراً 
رجعياً َوْفقاً لصريح أحكام املادة )38( من النظام الداخلي، ذلك أنَّ القول بذلك 
يعين أنَّ مجيع احلقوق املكتسبة واملراكز القانونية ستكون عرضة لإلبطال ملخالفتها 
سيكون  السابقة  التفسريات  عن  عدول  أيَّ  فإنَّ  لذا  للدستور،  اجلديد  التفسري 
حمكوماً بنص املادة )45( واليت تضمن عدم سراين أثر القرار بطريقة ختل ابستقرار 

املركز القانونية، أو تنتقص من احلقوق املكتسبة.     
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المطلب الخامس

مظلَّة تشريعية لمبدأ العدول القضائي.

متتَّع أحكام القضاء الدستوري ابحلجية املطلقة على كافة السلطات يقتضي 
عدم إمكانية إاثرة موضوع دستورية النص أمامها مرة أخرى، لكن جند أنَّ القضاء 
عدول  إمكانية  مقتضاه  قضائي  مبدأ  إقرار  إىل  معينة  حاالت  يف  ذهب  املقارن 
التحوُّل هو حصول  السابقة يف حاالت معينة، وأساس هذا  احملكمة عن قراراهتا 
تغيري يف أوضاع اجملتمع واعتناقه أفكار جديدة ممَّا يؤدِّي إىل دفع احملكمة للتحوُّل 
عن توجهاهتا السابقة على ضوء هذه التغيريات، فاحملكمة الدستورية األملانية مثاًل 
استندت يف عدوهلا إىل الظروف اليت تتطلَّب تقديراً جديداً، فيما ذهبت احملكمة 
يف  عنها  معربة  جديدًة  قيماً  أو  أفكاراً  بتبنيها  مرتبط  العدول  أنَّ  إىل  النمساوية 
الدستور ضمناً، أمَّا يف إيطاليا فإنَّ التطوُّرات اليت تلحق املبادئ األساسية للنظام 

القانوين كانت تقف وراء تغيري اجتاهات احملكمة هناك.
الدستور  الدستورية وتفسري أحكام  الدعوى  العدول  ينبغي مالحظة مشول 
َوْفقاً إلطالق نص املادة )45( من النظام الداخلي للمحكمة، كما أنَّه ال يتصور 
قيام احملكمة ابلعدول عن قرار هلا يقتضي عدم دستورية نص، أو قانون معني أبن 
دستوريته  بعدم  احلكم  حالة  القانون يف  ألنَّ  أخرى؛  مرة  دستورايً  بوصفه  تقضي 
سيفقد القوة القانونية لوجوده، وال ميكن للسلطات بعد ذلك تطبيقه، ألنَّ أحكام 
احملكمة ملزمة جلميع السلطات دون استثناء، وعليه ال ميكن تصوُّر حصول مثل 
هكذا عدول خصوصاً يف حالة تشريع قانون يلغي النص غري الدستوري وحيل حمله.

وإذا كانت بعض اآلراء تذهب إىل أنَّ ثبات احملكمة على قراراهتا هو أسلم 
منطقاً مع طبيعة احلجية اليت تتمتع هبا قراراهتا، ويضمن أيضاً استقرار املعامالت 
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خ هيبة احملكمة واحرتامها من قبل اجلمهور خالفاً للعدول،  واملراكز القانونية ويرسِّ
ففي املقابل أنَّ القضاء من الناحية العملية ال ميكن له أن يبقى على منهج واحد 
الدستور  تعديل يف نصوص  الواقعة كحصول  اليت حتكم  الظروف  ت  تغريَّ ما  مىت 
ختالف ما سبق إصداره من احملكمة، هنا ال بدَّ هلا من العدول لتتوافق قراراهتا مع 
تغيري  السابقة يف أحوال  أنَّ احملاكم تعدل عن توجهاهتا  النصوص اجلديدة، كما 
أعضائها، وما يرتتَّب على اختالف توجهاهتم ورؤيتهم للوثيقة الدستورية، من أتثري 
يف القرارات الالحقة، وهذا ما شاهدانه يف الوالايت املتحدة األمريكية يف قضية 
 Dobbs v. Jackson Women’s( ابسم  املعروفة  اإلجهاض  يف  احلق 
هلا  سابق  قرار  عن  العليا  احملكمة  عدَّلِت  إذ   ،)Health Organization
املرأة يف  فيه حق  1973 يف قضية )Roe v. Wade( كرَّست  صدر عام 
 Planned Parenthood v.( اإلجهاض، والذي أيَّده قرار الحق يف قضية
Casey( الصادر عام 1992، وهذا التحوُّل يف قرار احملكمة سبقته أيضاً قرارات 
سابقة قضت بتحوُّهلا عن منهجها خصوصاً يف املدَّة بني عامي 1937-1946 
فرانكلني روزفلت من  والرئيس  احملكمة من جانب،  الذي حصل بني  النزاع  مدَّة 

جانب آخر.
قد حيصل العدول يف أحوال اكتشاف احملكمة للخطأ الذي وقعت به عند 
إقرار توجُّه، أو تفسري معني ألي سبب من األسباب هنا يكون تراجع احملكمة عن 
توجهها اخلاطئ، هو عملية تصحيح للمسار وأمر يبعث على الثقة بوصفها مل تصر 
على توجُّه خاطئ، ومل تسَع إلعطاء تربيرات أو أعذار ال أساس هلا، أو ال عالقة هلا 

ا عمدت إىل العدول حبكم جديد على أسس سليمة. ابملوضوع، وإنَّ
يبقى السؤال املهم يف هذا السياق، أجعلِت احملكمة االحتادية العليا العدوَل 
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مطلقاً أم وضعت ضوابط وحمددات؟ إذ ينبغي عليها أن تتقيَّد هبا يف حال توجُّهها 
حنو التحوُّل عن قرار معني، أو توجُّه سبق هلا إقراره كمبدأ أو كتفسري للنصوص 

الدستورية، وهذا يتطلَّب العودة إىل املادة )45( من النظام الداخلي.
عدَِّت احملكمة العدوَل من قبل االستثناء على األصل يف العمل القضائي 
إحدى  مقتضى  على  القائمة  الضرورة  حال  يف  لنفسها  أجازت  لذا  الدستوري، 
املصلحتني الدستورية والعامة، أن تتحوَّل عن توجهاهتا السابقة إىل توجٍُّه جديد، 
وإن كانت الضرورة هي احلالة اليت أدَّت إىل تناول املمنوع شرعاً، وبتعبري آخر، هي 
عبارة عن االحتياج إىل الشيء واضطراره مبعن أجلأه إليه، وليس منه بُــد37، أي: 
إنَّنا أمام حالة من عدم وجود خيار لدى احملكمة سوى الرتاجع عن مبدأ سبق هلا 
أن أقرَّته، أمَّا املصلحة الدستورية، أو العامة، فإنَّنا حنتاج -لكي نتعرَّف على أبعادها 
الوصول،  إلمكان  الدستوري  املؤسس  ضمري  يف  البحث  على  العمَل  ومعانيها- 
وتقدير ما ُنصَّ عليه لتحقيق املصلحة العامة أو املدلوالت اليت ميكن استنباطها يف 
ضوء فلسفة النص املوضوع، أو ترك املسألة لضمري القضاة حني يقضون بوجود 
مصلحة دستورية أو عامة يف مبدأ معني، ويف كلتا احلالتني ال ميكن حتجيم املصلحة 
هذا  على  تقوم  احملكمة  من  قرارات  صدور  قبل  حتديدها  أو  تصورها  ميكن  اليت 

األساس.
تعريفها  هي  للمحكمة  القادمة  القرارات  عنها  ستجيب  اليت  فاألسئلة 
األساسية  ابألفكار  أم  ابلثوابت  مرتبطة  وأهي  والعامة،  الدستورية  للمصلحتني 
الوثيقة  ألجلها  وجدت  اليت  الوظيفة  على  للمحافظة  مصداق  ا  أهنَّ أم  للدستور؛ 
من  األساسية  البنود  أقرته  وما  بينها،  والعالقة  للسلطات  تنظيم  من  الدستورية، 

37. هو التعريف الذي أورده ابن منظور يف لسان العرب،  ج4، ص 483 – 484.
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ا ترتبط بفكرة سالمة الشعب، إذا نظران إىل العمومية  حقوق وحرايت لألفراد، أم أهنَّ
مراعاة  توجٍُّه جديٍد هتدف عن طريقه  اختاذ  كمصلحة ستتوكَّأ عليها احملكمة يف 

املصلحة العامة.
وإذا كان الرافضون للعدول كثرياً ما حتدَّثوا عن اخلوف من اإلخالل مببدأ 
العليا املطلقة، يف حاالت التفسري، أو األحكام  حجية أحكام احملكمة االحتادية 
اليت تصدرها بعدم دستورية نص، أو توافقه مع الدستور، ما عدا حاالت الرفض 
الشكلي للدعوى، إذ إنَّ احلجية املطلقة قاضيًة عدم جواز عرض املوضوع مرة أخرى 
على احملكمة، فضاًل عِن األثر الذي يرتبه العدول على هتديد استقرار املعامالت، 
مبا جيعل املراكز القانونية غري مستقرة، وهذا ما ينعكس سلباً على األمن القانوين، 
ممَّا يقتضي أن يكون هناك مربِّراً مقبواًل ذا مشروعية، ال ميس أبيِّ صوٍر من الصور 
احلرايت األساسية لألخذ به، ومع إمياننا أبنَّ العدول ليس على وجه واحد، فهو 
غري جائز، مىت ما كانت النصوص الدستورية من حيث الوضوح والداللة قطعية 
هنا،  العدول  يتصوَّر  أن  ميكن  ال  مَثَّ  ومن  ومفاهيم،  أبعاد  من  إليه  نذهب  فيما 
جانباً؛ ألجل  ومفاهيمها  ومعانيها  األلفاظ  فيها  تُعرض  حالة  أمام  ألنَّنا سنكون 
إقرار مفهوم جديد، كما أنَّ العدول جائز يف أحوال تغريُّ الظروف وتطوُّر اجملتمع 
لدرجة يكون فيها النص املدوَّن عاجزاً عن إجياد حلول ملتطلِّبات استمرار احلياة 
داخل الدولة، فهنا ميكن للقضاء االجتهاد من دون قيد االلتزام مبا سبق إقراره من 
مبادئ، ذلك أنَّ االجتهاد القضائي حاجة ضرورية حىت يف البلدان اليت أتخذ بنظام 
السوابق القضائية، وكما يتوجَّب على القاضي العدول، يف حال إذا ما اكتشف 
اخلطأ يف قرار سابق، وما حتوله هنا إال تصحيحاً للمسار، وانطباقاً أكثر مع نصوص 
حينما وضعت ضوابط  العليا  االحتادية  احملكمة  فعلت  وحسناً  وروحها،  الدستور 
حتول دون امتداد أثر العدول إىل اإلخالل ابملراكز القانونية أو احلقوق املكتسبة، 
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إذ عدَّت عدوهلا غري ماسٍّ مبا سبق إقراره، معن آخر لن يكون لعدوهلا أثر رجعي 
أبي حاٍل من األحوال، ومن مَثَّ هذا يعين عدم تعارض التحوُّل بقرارات احملكمة 
ا قد قيَّدته أساساً حباالت الضرورة، أي: إنَّنا  مع فكرة األمن القانوين، خصوصاً أهنَّ
سنكون أمام عدول يف أضيق احلدود، لضمان نوع من االستقرار القانوين، ومن مَثَّ 
سيكون هناك تسبيباً واضحاً وصرحياً، تبني عن طريقه احملكمة مقتضيات املصلحة 
الدستورية، أو املصلحة العامة، اليت دفعت قضاهتا للعدول عمَّا سبق هلم إقراره مبا 

يبعث الطمأنينة والثقة يف نفوس متلقِّي القرار.







تقتضي مقومات الدولة القانونية تسيد أحكام الوثيقة الدستورية على سائر 
ـسة  ــَؤسِّ

ُ
امل السلطات  خضوع  مع  الدولة،  داخل  التشريعي  الطابع  ذات  القواعد 

)التنفيذية، والتشريعية، والقضائية( ألحكامه ومنهجه سياسياً واجتماعياً واقتصادايً 
مثلما خيضع له األفراد، ومن هنا جاءت الرقابة على الدستورية؛ لضمان عدم جمافاة 
أحكام الدستور من قبل السلطات، ألنَّه يضع املبادئ والقواعد العليا للدولة اليت 
يلتزم هبا احلاكم واحملكوم، وال ميكن لقاعدة قانونية أخرى أن تعلوه، فهو مبا حيمله 
من قيمة سامية يرتكز عليها بناء سائر القواعد القانونية داخل الدولة، لذا حترص 
الرقابة على أعمال السلطات حيول  الدول لضمان إعالء أحكامه إجياد نوع من 
بينها وبني خمالفتها للدستور، وهو ما افتقدت إليه اجلمهورية العراقية طيلة السنوات 
للقضاء  األوىل  النشأة  بني  طويلة  زمنية  فجوة  فبعد   ،2005 عام  عن  السابقة 
القانون األساسي يف املواد )81  العراق عام 1925، حينما نظَّم  الدستوري يف 
اختصاصاهتا  مارست  اليت  واختصاصاهتا،  العليا  احملكمة  تشكيل  أحكام   )87-
بوصفها جهة ضامنة لسمو الدستور يف ظل احلكم امللكي، لينتهي وجودها إبعالن 
اجلمهورية يف 14/7/1958، تالها النص على تشكيل حمكمة دستورية عليا يف 
ظل دستور عام 1968، وصدر قانوهنا رقم )159( لسنة 1968 واملرسوم اخلاص 
بتعيني أعضائها ابلعدد )258( لسنة 1969 على الورق فقط من دون أن ترى 

النور على أرض الواقع.


