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احملكمة االحتادية العليا ومحاية األقليات يف العراق
(دراسة حتليلية – تطبيقية)
م.م .فالح مصطفى صديق

م.م.كاروان أورحمان إسماعيل

كلية القانون و السياسة /جامعة التنمية البشرية
زلددة ت ّؤكد ىذه احلقوق وتساعد على وجو
حقوق األقليات ىي من حقوق اإلنسان ،وجيب وضع ضمانات ّ
التعداد وليس احلصر يف :زتاية ثقافات وأديان ولغات األقلّيات وتعزيزىا؛ وتيسَت مشاركة ىذه األقلّيات على قدم ادلساواة
يف احلياة العامة ويف صنع القرارات اليت تؤثّر فيها؛ وزتاية األقليات من األذى ومن التمييز .لذا ،ديكن تلخيص أسس
حقوق األقليات يف العناصر احملددة التالية :زتاية الوجود؛ وعدم التمييز؛ وزتاية اذلوية وادلشاركة.
وغالباً ما جيري التأكيد على أن وجود األقلية ىو مسألة واقِع ،وأن أي تعريف لألقلية جيب أن يشمل يف آن معاً
عوامل موضوعية (مثل وجود لغة مشًتكة ،والعرق أو الدين) ،وعوامل غَت موضوعية /ذاتية (مبا يف ذلك وجوب اعًتاف
األفراد بانتمائهم إىل أقليّة ما).
أهمية البحث

أضفت الشرائع السماوية والوضعية كافو رتلة من احلقوق االساسية اليت حتافظ على كرامة الفرد وإنسانيتو ودتنع

كل وسائل القهر والتعسف اليت يتعرض ذلا ،باعتباره اللبنة االساسية يف بناء اجملتمع السليم ،ويعد اىم تقدم أخالقي يف
ىذا العصر تأطَت ىذه ادلبادئ واحلقوق ضمن دساتَت البلدان وتشريعاهتا الوطنية.
مشكلة البحث
ان تدوين وتنظيم حقووق االقليوات وحريواهتم يف الدسواتَت اليووفر التومانات اصديوة لصويانة كراموة االنسوان وحرياتوو
امووام سووووة وجووتوت الدولووة ونفوووذ سوولواهتا التش وريعية والتنفيذيووة ،األموور الووذي يسووتلزم وجووود حتمووي لسوولوة ثالثووة دتووارس
الرقابووة علووى السوولوتُت ادلووذكورتُت لتشووكل حووائع الصوود والووردع ألي مسوواس بوواحلقوق الدسووتورية والقانونيووة ل نسووان وىووي
السلوة القتائية اليت انيع هبا ىذا الدور واخوذت علوى عاتقهوا زتايوة احلقووق واحلريوات االساسوية لألفوراد عون طريو فورض
رقابتهووا الدسووتورية علووى مووا يصوودر موون خوورق لتلووك احلقوووق موون السوولوة التش وريعية او موون خووالل تصووديها ألي تعوود علووى
حقوق اجملتمع من السلوة التنفيذية او من الغَت.
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فرضية البحث

ىناك وظائف موكلة للقتاء الدستوري (احملكمة الدستورية) يف البلدان النازعة ضلو ادلشروعية ،باعتبواره ادلوالذ الوذي
يتم اللجوء اليو حلماية احلقوق واحلريات من تعسف السلوات احلاكمة ،واىم ىذه الوظائف:
أ /زتاية مبدأ سيادة القانون :حيث مىت ماوجد ان ذتة انتهواك للقواعود القانونيوة او زلاولوة النيول مون سويادة القوانون،

فان وظيفة القتاء الدستوري تقوم حلماية ادلشروعية اليت تعتت أحد عناصر دولة القانون.
ب /زتاية حقوق االنسان وحريتو :ىناك فيض كبَت من النصوص القانونية ادلتعلقوة ققووق االنسوان وحرياتوو ،ولكون
العووتة لوويس يف كثوورة النص وووص اوتع ووددىا ،بوول العووتة يف دتتووع االنسووان بتل ووك احلق وووق واحلريووات ،وان اي انتهوواك موون قب وول
السوولوات االخوورى لتلووك احلقوووق واحلريووات الوويت كفلهووا الدسووتور جيعوول اللجوووء اىل القتوواء الدسووتوري ام ورا متاحووا باعتبوواره
الت وومانة الت وورورية حلمايته ووا ،وذل ووك م وون خ ووالل ايق وواف اجو وراءات الس وولوات االخ وورى لالنتهاك ووات ادلقص ووودة لل ري ووات
واحلقوق.
ج /زتايووة النظووام الوودديقراطي :يف الوونظم االنتخابيووة الوويت تتوويال احلكووم حلووزب االغلبيووة ،حنعوول ذلووك احلووزب يتجووو ضلووو
هتموويا االح وزاب ادلعارضووة خاصووة اذا بوورزت يف حووزب االغلبيووة زعامووات تتجووو ضلووو التسوولع والتفوورد واالسووتبداد موون خووالل
النزوع ضلو اصدار تشريعات تفرض اذليمنة على نشواطات السولوة التشوريعية ،االمور الوذي جيعول التدلوان ينعووف بعيودا عون
ارادة الناخبُت ،وىذا التوجو يشكل خورا على االنظمة الدديقراطية ،وبغية الوقوف يف وجوو االضلوراف ىوذا البود مون اللجووء
اىل القتاء الدستوري (احملاكم الفدرالية) التامن والقادر على زتاية النظام الدديقراطي.
د /احلكم بعدم دستورية القوانُت :تصدر السلوة التشريعية ويف احيان كثَتة تشريعات ال تنسجم مع االحكام
والقواعد الدستورية ،اذ تتتمن تلك التشريعات مبادئ واحكام حتد من احلريات واحلقوق اليت كفلها الدستور ،وتفرض
ادلزيد من القيود عليها ،وىنا يتز دور القتاء الدستوري للتصدي لل االت تلك.
منهجية البحث

من اجل االحاطة جبميع جوانب ادلوضوع ،فقد استخدمنا يف مواضيع الب ث ادلنهج الت ليلي يف تشخيص

اصوانب ادلتصلة بتشكيل احملكمة االحتادية العليا يف العراق واختصاصاهتا وخصوصا اختصاصها يف رلال الرقابة على
دستورية القوانُت ،كما اعتمدت ادلنهج الت وبيقي من اجل تدعيم ضمانات حقوق االقليات وإسناد ذلك كلو بالتوبيقات
القتائية لقتاء احملكمة االحتادية العليا.
خطة البحث

حياول التورق يف ىذا اجملال اىل احملكمة االحتادية العليا يف النظام الفدرايل العراقي كنموذج للم اكم الفدرالية،

من خالل تبيان كيفية تشكيلها ،ومن مث ضلاول التورق اىل اىم الصالحيات ادلخولة ذلا وفقا لدستور عام  ،5002وبعد
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ذلك يتم التورق اىل دور احملكمة االحتادية العليا يف زتاية االقليات من خالل تبيان الدور الرقايب للم كمة االحتادية
العليا يف زتاية االقليات ،ومن مث يتم بيان توبيقات احملكمة االحتادية يف رلال زتاية االقليات يف العراق ،وذلك من
خالل خوة الب ث التالية-:
ادلب ث االول -:احملكمة االحتادية العليا يف العراق.
ادلولب االول -:تشكيلة احملكمة االحتادية العليا يف العراق.
ادلولب الثاين -:اختصاصات احملكمة االحتادية العليا يف الدستور العراقي لعام .5002
ادلب ث الثاين- :دور احملكمة االحتادية العليا يف زتاية االقليات يف العراق.
ادلولب االول- :الدور الرقايب للم كمة االحتادية العليا يف زتاية االقليات.
ادلولب الثاين- :توبيقات احملكمة االحتادية العليا العراقية يف رلال زتاية االقليات.
المبحث األول
المحكمة االتحادية العليا في العراق

منذ تأسيس الدولة العراقية ،أغفلت دساتَتىا ادلتعاقبة اإلشارة إىل وجود زلكمة عليا فاعلة تعٌت بالفصل يف
دستورية القوانُت واألنظمة والتعليمات اليت تصدر من السلوتُت التشريعية والتنفيذية باستثناء القانون األساسي الصادر
يف (52آذار2652م) ،ودستور ( ) 2635الذي قتى بتشكيل زلكمة دستورية عليا بقانون ،وحدد اختصاصها بأن
تتوىل الرقابة على دستورية القوانُت وتفسَت نصوص الدستور ،وقد صدر فعالً القانون رقم ( )226لعام ()2635
()2
بتأسيس احملكمة ،ولكنها مل تشكل يف حينو ،شلا ولد فراغاً قتائياً انعكس سلباً على سيادة القانون وحقوق اإلنسان.
وبعو وود أن انتقل الع و وراق من دولو ووة بسيوة إل ووى دولة احتاديو ووة وتبٌت النظام االحتادي كشكل للدولة ،وحتديداً بعد عام
( ،) 5002وأخذه مببدأ الفصل بُت السلوات والتأكيد على احًتام احلقوق واحلريات األساسية سواء يف وثيقة قانون إدارة
الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية أو يف وثيقة الدستور احلايل لعام ( ،)5002وألجل ضمان عدم التجاوز على تلك
احلقوق واحلريات ،وان السلوة القتائية يف الدولة االحتادية تتمثل أساساً بوجود زلكمة عليا تتوىل الفصل يف دستورية
القوانُت االحتادية وقوانُت األقاليم للت ق من مدى توابقها وتوافقها وأحكام الدستور إىل جانب اختصاصات أخرى
()5
منها تفسَت نصوص الدستور.

( ) 2د .فرمان درويا زتد ،اختصاصات احملكمة االحتادية العليا يف العراق ،منشورات زين احلقوقية ،بَتوت -لبنان ،5022 ،ص.55
( ) 5القاضووي زلسوون رتيوول ج وريال  ،احملكمووة االحتاديووة العليووا يف الع وراق (دراسووة مقارنووة) ،قووث مقوودم اىل رئاسووة زلكمووة اسووت ناف البصوورة
االحتادية لنيل الًتقية اىل الصنف الثاين من صنوف القتاة ،البصرة ،5005 ،ص.12
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ىذا القتاء الدستوري االحتادي يف العراق يتمثل باحملكمة االحتادية العليا اليت مت تشكيلها يف ظل قانون إدارة
الدولة للمرحلة االنتقالية لعام ( 5001دستور  ،)5001وقد صدر خالل فًتة نفاذه ،أي قبل صدور ونفاذ الدستور لعام
()5( )2
( ،)5002قانون احملكمة االحتادية العليا مبوجب األمر التشريعي رقم ( )20لعام (.)5002
وقد أشار الدستور الدائم لعام ( )5002إىل تشكيل واختصاصات احملكمة االحتادية العليا بنصوص عامة ،وترك
تفاصيل تكوينها إ ىل القانون االحتادي ،ومع ذلك فقد بقيت تشكيلة احملكمة ىي نفسها ،كما كانت يف ظل نفاذ قانون
إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية( ،)2وعلى الرغم من أن الدستور العراقي لعام ( ،)5002قد ع ّدل عن التشكيل ادلتقدم
ذكره ونص على تكوين احملكمة من عدد من القتاة وختاء الفقو اإلسالمي وفقهاء القانون ،على أن حيدد عددىم
وتنظيم طريقة اختيارىم وكذلك عمل احملكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعتاء رللس النواب( ،)1ومل يسن ىذا القانون
حلد اآلن.
ومن أجل إعواء صورة واض ة عن احملكمة االحتادية العليا يف النظام االحتادي العراقي واختصاصاهتا يرى ضرورة
دراسة تشكيل احملكمة وف ما ورد يف التشريعات الدستورية والقوانُت اليت تناولت احملكمة وذلك يف مولب ،ودراسة
إختصاصات احملكمة االحتادية العليا وذلك يف مولب أخر ،وكما يلي-:
المطلب األول -:تشكيل المحكمة االتحادية العليا.
المطلب الثاني -:اختصاصات المحكمة االتحادية العليا في العراق.

( )2بتواري ( )5002/5/51صوودر األمور التشوريعي رقوم ( )20لعووام  ،5002الووذي يسوومى بقووانون احملكموة االحتاديووة العليووا ،أعووده رللووس
القتوواء وأصوودره رللووس الوووزراء مبوافقووة رللووس الرئاسووة يف احلكومووة العراقيووة ادلؤقتووة .ينظر:آريووان زلموود علووي ،الدسووتور الفوودرايل ،مركووز
كوردستان للدراسات االسًتاتيجية ،كوردستان -العراق ،5006 ،ص.533
( )5نشر يف جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( )2663يف (/24آذار.)5002/
( )2نشر يف جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( ،)2652اجمللد ( ،)12أيار.5001
( )1ادلوادة (/65ثانيواً) موون دسووتور عووام .5002ينظوور :القاضووي وائوول عبوود اللويووف الفتوول ،دسوواتَت الدولووة العراقيووة للفووًتة موون عووام 2543
لغاية عام  ، 5002الوبعة الثانية ،موبعة دار الشؤون الثقافية ،بدون سنة طبع ،ص.112
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المطلب األول
تشكيل المحكمة االتحادية العليا

أوكل قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية يف ادلادة ( /26ج) منو إصدار قرار تعيُت رئيس وأعتاء احملكمة
االحتادية العليا إىل رللس الرئاسة ،إذ نصت على أنو" -:يقوم رللس الرئاسة ،كما ىو مفصل يف الباب السادس ،بتعيُت
رئيس وأعتاء احملكمة العليا ،بناء على توصية من رللس القتاء األعلى"( ،)2بينما صلد أن ادلادة ( /65ثانياً) من
الدستور أحالت االختيار إىل رللس النواب إذ نصت على أنو( -:ثانياً :تتكون احملكمة االحتادية العليا من عدد من
القت اة وختاء الفقو اإلسالمي وفقهاء القانون ،حيدد عددىم وتنظم طريقة اختيارىم وعمل احملكمة بقانون يسن بأغلبية
ثلثي أعتاء رللس النواب))5(.حيث ألزم قانون إدارة الدولة تشكيل احملكمة االحتادية وفقاً للقانون.
وقد صدر األمر التشريعي رقم ( )20لعام ( ،)5002ومسّي بقانون احملكمة االحتادية العليا ،كما وبُت آلية تعيُت
األعتاء التسعة للم كمة ،حيث يقوم رللس القتاء األعلى وبالتشاور مع اجملالس القتائية لألقاليم بًتشيال مااليقل

عن ذتانية عشر إىل سبعة وعشرين شخصاً لغرض ملء الشواغر يف احملكمة االحتادية على أن يتم ملء الشواغر الالحقة
بالوريقة نفسها حيث يتم ترشيال ثالثة أعتاء لكل شاغر حيصل بسبب الوفاة أو االستقالة أو العزل ،أما فيما يتعل
بقرار التعيُت النهائي فيتوىل رللس الرئاسة تعيينهم وتسمية واحد منهم رئيساً للم كمة ،وعند رفض أي تعيُت يرشال
()2
رللس القتاء رلموعة جديدة من ثالثة مرش ُت.
ويستمر رئيس وأعتاء احملكمة باخلدمة فيها دون حتديد حد أعلى للعمر إال إذا رغب بًتك اخلدمة ،ويتقاضون
راتب وسلصصات الوزير )1(.كما وقتى ققوق تقاعدية ألعتاء ورئيس احملكمة عند تركهم اخلدمة ألسباب معروفة منها
اإلحالة إىل التقاعد بسبب ثبوت عجزىم عن القيام مبهامهم أو الوفاة أو طلب االستقالة مبوافقة رللس الرئاسة ،إال أن
خدمة القاضي تنتهي إذا مت عزلو بسبب اإلدانة عن جردية سللة بالشرف أو الفساد أو قدم استقالتو ومل تقبل من قبل
رللس الرئاسة( ،)2ويف ىذه احلالة حيرم من كافة االمتيازات.

( )2القاضي وائل عبد اللويف الفتل ،ادلصدر الساب  ،ص.241
( )5ادلصدر الساب نفسو ،ص.112
( )2الفقوورة (ىوو) موون ادلووادة ( )11موون قووانون إدارة الدولووة العراقيووة للمرحلووة االنتقاليوة لعووام ،5001وادلووادة ( )2موون قووانون احملكمووة االحتاديووة
العليا رقم ( )20لعام.5002
( )1ادلادة (/3ثالثاً) من قانون احملكمة االحتادية العليا رقم ( )20لعام.5002
( )2ادلادة(/3ثانياً)من قانون احملكمة االحتادية العليا رقم ( )20لعام .5002
( ) 962
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تكون احملكمة االحتادية العليا مستقلة مالياً وإدارياً( ،)2ويكون مقرىا يف بغداد ،ودتارس صالحياهتا دون تدخل من
أية سلوة أخرى)5(.ىذا وتتع احملكمة نظاماً داخلياً ذلا لتنظيم إجراءات سَت العمل فيها وكيفية قبول الدعاوى والوعون
أمامها وتقوم بنشره( ،)2وقد أصدرت احملكمة القرار رقم ( )2لعام ( )5002كنظام داخلي ذلا.
أما النصاب القانوين النعقاد جلسات احملكمة ،فهو حتور رتيع أعتائها التسعة ،وتصدر األحكام والقرارات
باألغلبية البسيوة ،ما عدا األحكام والقرارات اخلاصة بالفصل يف ادلنازعات ما بُت احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم
واحملافظات والبلديات واإلدارات احمللية واليت تصدرىا بأغلبية الثلثُت( ،)1وذلك لل فاظ على التوازن االحتادي وإجياد نوع
من االنسجام والتوازن بُت إدارات الدولة العراقية ،بيد أن اشًتاط حتور كل أعتاء احملكمة لكي تنعقد جلساهتا وتكون
ص ي ة قد يعرقل عمل احملكمة إذا تعذر على الرئيس أو أحد األعتاء احلتور إلحدى األسباب ادلعروفة ،كاإلجازة
مثالً ،وقد مت تدارك األمر بعد أربع سنوات من تأسيس احملكمة االحتادية؛ حيث مت انتداب قاضيُت من قتاة زلكمة
التمييز االحتادية مبوجب ادلرسوم اصمهوري ذي العدد ( )33بتاري ( ،)5006/2/53وذلك لتأمُت سَت العمل يف
احملكمة االحتاد ية وعدم تعول أعماذلا عند غياب أحد أعتائها أو عند وجود سبب قانوين حيول دون اشًتاكو يف نظر
()2

دعوى معينة والسيما أن األحكام اليت تبت فيها احملكمة االحتادية العليا تتعل مبصاحل الدولة العليا يف أغلب األحيان.
()2
األحيان.
()3
أما األحكام والقرارات اليت تصدرىا احملكمة فتكون باتة وقوعية والديكن الوعن هبا بأي طري من طرق الوعن.
الوعن.

()3

أما عن كيفية إدارة احملكمة ،فقد أعوى قانون احملكمة االحتادية العليا مسؤولية إدارة احملكمة إىل رئيس احملكمة وىو
الذي يتوىل شؤوهنا وتعيُت موظفيها والنظر يف شؤوهنم ،كما أجاز القانون ذاتو لرئيس احملكمة ختويل بعض صالحياتو إىل
أحد أعتاء احملكمة )4(.واستكماال لتأسيس النظام االحتادي يف العراق صدر دستور( ،)5()5002بعد موافقة الشعب
عليو يف استفتاء عام ،وأقر إنشاء احملكمة االحتادية العليا وأكدت ادلادة ( /65أوالً) من الدستور على ما جاء بقانون
( )2وللمزيد حول استقاللية القتاء الدستوري مالياً وإدارياً ينظر :دليل استقالل القتاء ومبادئوو ،منشوورات ( )USAIDالتقوٍت ،واشونون،
www.ifes.org/rule-of ،5002ص23ومابع و و و و و و و وودىا .متو و و و و و و و و و و ووار علو و و و و و و و و و ووى ادلوق و و و و و و و و و و ووع ،ت و و و و و و و و وواري الزي و و و و و و و ووارة (-:)5022-2-55
law/description.html

( )5ادلادة ( )2و ( )5من قانون احملكمة االحتادية العليا.
( )2ادلادة ( )6من قانون احملكمة االحتادية العليا.
( )1الفقرة (د) من ادلادة ( ) 11من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية والفقرة ( )2من ادلادة ( )52من قوانون احملكموة االحتاديوة
العليا.
( )2فرمان درويا زتد ،ادلصدر الساب  ،ص.15
( )3الفقرة ( )5من ادلادة ( )2من قانون احملكمة االحتادية العليا.
( )4الفقرة (أوالً/ثانياً) من ادلادة ( )5من قانون احملكمة االحتادية العليا.
( )5نشر الدستور يف جريدة الوقائع العراقية ،العدد ( )1025يف (.)5002/25/55
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احملكمة االحتادية العليا النافذ بأن احملكمة ىي ة قتائية مستقلة مالياً وإدارياً ،أما الفقرة الثانية من نفس ادلادة فقد جاءت
بوريقة تكوين للم كمة االحتادية العليا ختتلف عما ورد يف قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ،وأكثر األمور
اليت تثَت إشكاالً يف ىذا النص أن احملكمة ال تتكون من القتاة ف سب بل أضاف إليها الدستور ختاء يف الفقو
اإلسالمي وفقهاء القانون ،ويعد حنربة جديدة يف تشكيل ووة احملكمة وقد أثوار جدالً ونقاشاً كبَتاً فيما خيص دور ختاء
الفقو اإلسالمي وفقهاء القانون ،ىل ىو دور استشاري أم مشاركة احملكمة يف قراراهتا ،وماىي طريقة اختيار قتاة احملكمة
()2
االحتادية العليا وعددىم؟
حيث يتتال من نص ادلادة ( /65ثانياً) أن ادلشرع الدستوري مل حيدد هنائياً عدد أعتاء احملكمة وكذلك طريقة

اختيارىم وإمنا ترك ىذه ادلسائل إىل السلوة التشريعية االحتادية ادلتمثلة مبجلس النواب لينظمها مبوجب قانون أساسي كما
بيّنا سابقاً وبأغلبية خاصة وىي أغلبية الثلثُت ،إال أن ذلك ال يدل على دتتع ىذا القانون بأية علوية شكلية على القوانُت
العادية ما دامت اإلرادة ادلنفردة للسلوة التشريعية نفسها ىي اليت تتع وتعدل القانون األساسي وكذلك القانون العادي
قيث ديكنها يف أ ي وقت أن تعدل تكوين احملكمة وطريقة اختيار أعتائها للتغع عليها أو االنتقاص من استقالذلا لذا
كان من األفتل أن حيدد ادلشرع الدستوري عدد أعتاء احملكمة االحتادية العليا وطريقة وشروط اختيارىم ومدة واليتهم
()5
بنصوص دستورية صرحية حىت يغل اجملال أمام السلوة التشريعية ادلتمثلة مبجلس النواب من التالعب يف ذلك.
وبذلك فإن قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية ّيعد أكثر حتديداً من ىذه الزاوية ما دام قد حدد عدد أعتاء

احملكمة االحتادية العليا بتسعة أعتاء (رئيس وذتانية قتاة) وكذلك بُت طريقة وإجراءات تعيينهم واليت تتم من قبل رللس
الرئاسة من بُت القائمة اليت يعدىا رللس القتاء األعلى كما بينا ذلك سابقاً.
المطلب الثاني
اختصاصات المحكمة االتحادية العليا في العراق

لقد حدد قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية (دستور )5001ادللغي اختصاصات احملكمة االحتادية العليا
يف ادلادة ( /11ب) مبا يأيت-:
 -2االختصاص احلصري واألصيل يف الدعاوى بُت احلكومة العراقية االنتقالية وحكومات األقاليم وإدارات
احملافظات والبلديات واإلدارات احمللية.

( )2القاضي زلسن رتيل جريال ،ادلصدر الساب  ،ص.14
( ) 5عبود الورزتن سوليمان زيبوواري ،السولوة القتوائية يف النظووام الفودرايل العراقوي ،أطروحووة دكتووراه مقدموة اىل رللووس كليوة القوانون والسياسووة
جبامعة صالر الدين ،أربيل -العراق ،5005 ،ص.221
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مدع أو بناءً على إحالة من زلكمة أخرى يف دعاوى
 -5االختصاص احلصري واألصيل ،بناءً على دعوى من ٍ
بأن قانوناً أو نظاما أو تعليمات صادرة عن احلكومة االحتادية أو احلكومات اإلقليمية أو إدارات احملافظات والبلديات
واإلدارات احمللية ال تتف مع ىذا القانون.
 -2حتدد الصالحية االست نافية للم كمة العليا االحتادية بقانون احتادي.
مث جاء قانون احملكمة االحتادية العليا رقم ( )20للعام ( )5002لي دد ىو اآلخر اختصاصات احملكمة وعلى
الوجو اآليت-:
 -2الفصل يف ادلنازعات اليت حتصل بُت احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات والبلديات واإلدارات احمللية.
 -5الفصل يف ادلنازعات ادلتعلقة بشرعية القوانُت والقرارات واألنظمة والتعليمات واألوامر الصادرة من أية جهة دتلك
ح إصدارىا وإلغاء اليت تتعارض منها مع أحكام قانون الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ،ويكون ذلك بناء على
طلب من زلكمة أو جهة رمسية أو من مدع ذي مصل ة.
 -2النظر يف الوعون ادلقدمة على األحكام والقرارات الصادرة من زلكمة القتاء اإلداري.
()2

 -1النظر بالدعاوى ادلقامة أمامها بصفة است نافية وينظم اختصاصها بقانون احتادي.
مث حددت ادلادة ( )62من دستور ( )5002اختصاصات احملكمة االحتادية العليا مبا يأيت-:
 -2الرقابة على دستورية القوانُت واألنظمة النافذة .
 -5تفسَت نصوص الدستور .
 -2الفصل يف القتايا اليت تنشأ عن توبي القوانُت االحتادية والقرارات واألنظمة والتعليمات واإلجراءات الصادرة عن
السلوة االحتادية ويكفل القانون ح كل من رللس الوزراء وذوي الشأن من األفراد وغَتىم ح الوعن ادلباشر لدى
احملكمة.
 -1الفصل يف ادلنازعات اليت حتصل بُت احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات والبلديات واإلدارات احمللية.
 -2الفصل يف ادلنازعات اليت حتصل بُت حكومات األقاليم أو احملافظات.
 -3الفصل يف االهتامات ادلوجهة إىل رئيس اصمهورية ورئيس رللس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.
 -4ادلصادقة على النتائج النهائية لالنتخابات العامة لعتوية رللس النواب.
 -5أ– الفصل يف تنازع االختصاص بُت القتاء االحتادي واذلي ات القتائية لألقاليم واحملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم.
ب -الفصل يف تنازع االختصاص فيما بُت اذلي ات القتائية لألقاليم أو احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم.
( )2مل دتارس احمل كمة االحتادية العليا االختصاص ادلشار إليو أعاله لعدم صدور القانون االحتوادي الوذي يونظم ىوذا االختصواص ،كموا وأن
ىووذا الوونص فيووو غموووض ويظهوور أنووو أقتووبس موون بعووض اختصاصووات احملوواكم االحتاديووة العليووا يف العووامل والوويت خيتلووف نظامهووا القووانوين عوون
النظووام القووانوين العراقووي ،بوودليل أن ىووذا االختصوواص أرجووا بإصوودار قووانون إحتووادي .وعلووى أي حووال فووإن ىووذا االختصوواص اسووتبعد موون
اختصاص ووات احملكم ووة االحتادي ووة ال وويت ن ووص عليه ووا دس ووتور 5002يف ادل ووادة ( )62من ووو .ينظ وور هب ووذا اخلص وووص :مك ووي ن وواجي ،احملكم ووة
االحتادية العليا يف العراق ،الوبعة االوىل ،دار الكتب والوثائ  ،بغداد ،5004 ،ص.42
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كما وردت اختصاصات أخرى للم كمة االحتادية العليا يف الدستور والقوانُت اليت شرعت استنادا لنصوص
الدستور ومن تلك االختصاصات ما نصت عليو ادلادة ( /25أوالً /ثانياً) من الدستور واليت نصت على-:
"أوالً :يبت رللس النواب يف ص ة عتوية أعتائو خالل ثالثُت يوماً من تأري تسجيل االعًتاض بأغلبية ثلثي
أعتائو.
ثانياً :جيوز الوعن يف قرار اجمللس أمام احملكمة االحتادية العليا خالل ثالثُت يوماً من تأري صدوره".
وما نصت عليو ادلادة ( )50من قانون اصنسية رقم ( )53لعام ( )5003اليت أعوت احل لوزير الداخلية
وللمتجنس ادلرفوض طلبو مراجعة القتاء اإلداري ويكون قرار زلكمة القتاء اإلداري هبذا الشأن خاضع للوعن دتييزاً
() 2

أمام احملكمة االحتادية العليا.
لذلك يرى بأن اختصاصات احملكمة االحتادية العليا يف ظل الدستور الدائم كانت أوسع شلا تتمنتو اختصاصات
احملكمة وف قانوهنا النافذ(،)5وعلى الرغم من أن الدستور النافذ قد قتى بإصدار قانون جديد للم كمة يف ضوء
أحكامو( ،)2فإن ىذا القانون مل يسن حلد إعداد ىذا الب ث.
إن الواقع الدستوري والقانوين يذىب إىل كون احملكمة االحتادية العليا ادلشكلة مبوجب القانون رقم ( )20لعام
( ) 5002مازالت قائمة لعدم وجود نص تشريعي يقتي بإلغائها استنادا ألحكام ادلادة ( )220من الدستور اليت تنص
لغ أو تعدل ،وفقاً ألحكام الدستور" .وحيث أهنا كذلك فإن
على أن" -:تبقى التشريعات النافذة معمول هبا ،ما مل تُ َ
التعديل وارد قانوناً على نصوصها باالستناد إىل منووق ادلادة الدستورية ذاهتا ،وىذا ما أكدتو احملكمة االحتادية العليا يف
رأيها التفسَتي حيث ذىبت إىل أنو" -:خامساً– وجدت احملكمة االحتادية العليا ادلشكلة بالقانون رقم ( )20لعام
( )5002إن ادلهام ادلنصوص عليها يف ادلادة ( ) 62من الدستور ىي اليت ختتص مبمارستها ،ألن تعبَت(ادلهام) الوارد يف
ادلادة ( )2من قانوهنا جاء بشكل مول ومل حتدد ىذه ادلهام مبا ذكر يف ادلادة ( )1من قانوهنا ،ولو أراد ادلشرع أن حيصر
ىذه ادلهام لقال دتارس مهامها ادلنصوص عليها يف ىذا القانون ،وبناء عليو فان اختصاص احملكمة االحتادية العليا يشمل
شلارسة االختصاصات ادلنصوص عليها يف قانوهنا وأية مهام أخرى تنص القوانُت األخرى على اختصاصها ويف مقدمة ىذه
القوانُت دستور رتهورية العراق الذي يعد القانون األمسى واألعلى ،وتلتزم احملكمة االحتادية العليا وغَتىا من مؤسسات

( )2نصووت ادلووادة ( )50موون قووانون اصنسووية رقووم ( )53لعووام 5003علووى أنووو( -:حيو لكوول موون طووال التجوونس والوووزير إضووافة إىل وظيفتووو
الوع وون يف القو ورار الص ووادر م وون احمل وواكم اإلداري ووة ل وودى احملكم ووة االحتادي ووة العلي ووا) ،ينظ وور جري وودة الوق ووائع العراقي ووة ،الع وودد ( )1026يف
(.)5003/2/4
( )5مكي ناجي ،ادلصدر الساب  ،ص.55
( )2ادلادة ( /65ثانياً) من دستور رتهورية العراق لعام.5002
( ) 967
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الدولة بتوبي أحكامو وعدم حناوزىا استنادا ألحكام ادلادة ( )22منو مادام قانوهنا نافذاً مبوجب أحكام ادلادة ()220
()2
من الدستور ،وإن عدم صدور قانون جديد للم كمة ال يعٍت عدم شلارسة مهامها اليت نص عليها القانون والدستور".

المبحث الثاني
دور المحكمة االتحادية العليا في حماية الحقوق والحريات لالقليات في العراق
ال يوجد عملياً بلد يف العامل ليس لديو أقليّة واحدة أو أكثر ،قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية أو غَتىا ،ولكن
على الرغم من وجودىا ،تفتقر إىل القوانُت والسياسات ادلالئمة يف ىذا اجملال .وغالباً ما ختتع ىذه األقليات إىل قيود
وانتهاكات ،وحلماية تلك احلقوق ومنع االنتهاكات البد من وضع ضمانات تتمن ان تتمتع تلك االقليات ققوقها
على غرا ر أعتاء اجملتمع االخرين ،امام جتوت الدولة ونفوذ سلواهتا التشريعية والتنفيذية ،االمر الذي يستلزم وجود
حتمي لسلوة ثالثة دتارس الرقابة على السلوتُت ادلذكورتُت لتشكل رادعا الي مساس لتلك احلقوق واحلريات وىي
السلوة القتائية اليت انيع هبا ىذا الدور واخذت على عاتقها زتاية احلقوق واحلريات لالفراد عن طري فرض رقابتها
الدستورية على ما يصدر من خرق لتلك احلقوق من السلوة التشريعية أو من خالل السلوة التنفيذية.
والذي يتم التورق اليو يف ىذا اجملال ىو دور احملكمة االحتادية العليا يف العراق يف زتاية احلقوق واحلريات لالقليات
من تعسف السلوة التشريعية من خالل مولبُت ،نبُت يف األوىل الدور الرقايب للم كمة االحتادية العليا يف زتاية احلقوق
واحلريات لالقليات ،ونبُت يف الثانية بعض التوبيقات للم كمة االحتادية العليا حول بسع رقابتها على دستورية بعض
القوانُت الصادرة من السلوة التشريعية ووف ما يأيت-:
ادلولب االول -:الدور الرقايب للم كمة االحتادية العليا يف زتاية حقوق وحريات االقليات يف العراق.
ادلولب الثاين -:توبيقات احملكمة االحتادية العليا يف رلال زتاية احلقوق واحلريات لألقليات يف العراق.
المطلب االول
الدور الرقابي للمحكمة االتحادية العليا في حماية حقوق وحريات األقليات في العراق
ديكن تلمس ىذه الرقابة يف وجوب ختوع القوانُت الصادرة عن السلوة التشريعية للرقابة القتائية للتأكد من
موابقتها وامتثاذلا للنصوص الدستورية ،ويرتكز مفهوم تلك الرقابة اىل ما يتمتع بو الدستور من علوية باعتباره يشكل قمة
()2
اذلرم القانوين يف الدولة.
( )2قورار احملكمووة االحتاديووة رقووم (/24احتاديووة )5020/الصووادر يف( ،)5020/1/21ادلنشووور يف ادلوقووع االلكووًتوين للم كمووة ،توواري زيووارة
ادلوقع http://iraqijudicature.org/fedraljud.html-:5022/2/22
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ان االعًتاف للقتاء بسلوة الب ث يف دستورية القوانُت يعد من االمور ادلنوقية اليت تتمن عدم سلالفتها
للدستور أو مساسها ققوق األفراد ،حيث جاء نص ادلادة ( )62من دستور رتهورية العراق الصادر لسنة  5002بأن
(ختتص احملكمة األحتادية العليا بالرقابة على دستورية القوانُت ،)...ولكون احملكمة األحتادية إحدى مكونات السلوة
االحتادية مبوجب نص ادلادة ( )56من الدستور ،وكوهنا ىي ة قتائية مستقلة مبوجب ادلادة ( )65من الدستور نفسو،
تكون الرقابة على دستورية ما يصدر عن السلوة التشريعية ىي رقابة قتائية.
واياً كانت االحناىات الدستورية يف حتديد الرقابة على دستورية القوانُت فانو يتف والرأي الذي حيصر االختصاص
بتلك الرقابة يف احملكمة االحتادية العليا وذلك لألسباب االتية- :
أوال -:ان حصر الرقابة على دستورية القوانُت باحملكمة االحتادية العليا من شأنو ان يتفي على موضوع الرقابة
أمهية كبَتة ودين ها مزيداً من االحًتام من جانب ادلشرع العادي.
ثانيا -:ان احملكمة االحتادية العليا تتألف من قتاة يتمتعون بالكفاءة واخلتة يف قث القتايا الدستورية اليت
تؤىلهم الداء اعماذلم بصورة سليمة ويؤدي ختصصهم ىذا اىل سرعة حسم الدعاوى واصدار االحكام يف ص ة القوانُت
العادية.
ثالثا -:ان بعض اوجو الرقابة على دستورية القوانُت وىي رقابة الغاء القانون ادلخالف للدستور تتولب اناطة ادلهمة
مب كمة خاصة وليس مب كمة عادية للنتيجة اعاله.
وتتجسد ىذه الرقابة يف التخويل ادلمنور من قبل ادلشرع للهي ات العامة واالفراد يف رفع دعوى مبتدئة امام احملكمة
االحتادية العليا( ،)5ووفقاً لشروط معينة يوالب فيها الغاء القانون ادلخالف للدستور ،وان ىذه الرقابة تؤدي اىل الغاء
القانون ادلخالف للدستور إذا ثبت للقاضي عدم دستوريتو ،ومن مث يكون لقرار االلغاء حجية مولقة حناه اصميع شلا
يؤدي اىل حسم النزاع حول دستورية القانون بصورة هنائية.
واصدير بالذكر ان النظام الداخلي للم كمة االحتادية العليا اجاز لالفراد ان يتقدموا بالدعوى الدستورية ادلباشرة
امام احملكمة االحتادية العليا ،وىذا ما نصت عليو ادلادة ( )3من النظام الداخلي للم كمة()2بقوذلا (( -:إذا طلب مدع
الفصل يف شرعية نص يف قانون أو قرار تشريعي أو  ،))....بيد أنو ألزمت القامة الدعوى بعدم الدستورية توافر عدد من
الشروط كأساس لقبوذلا تتمثل بااليت-:
 -2ان تكون الدعوى مستوفية للشروط ادلنصوص عليها يف ادلواد ( )14 ،13 ،12 ،11من قانون ادلرافعات
ادلدنية رقم ( )52لسنة .)1(2636
) )2ادلادة ( /5فقرة ج) من دستور العراق لسنة (.)5002
) (5ادلواد ( )3 -2 -1 -2من قانون احملكمة االحتادية العليا ( )20لسنة (.)5002
) )2النظام الداخلي للم كمة االحتادية العليا رقم ( )2لسنة (.)5002
) )1ينظر قرار احملكمة االحتادية العليوا رقوم  /12احتاديوة ،5020 /مشوار للقورار يف موقوع احملكموة ادلنشوور علوى الورابع التوايل ،تواري الزيوارة
http:llwww.iraqja.iq-:5022-2-55
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 -5ان تقدم الدعوى بواسوة زلام ذي صالحية مولقة.
 -2ان تتوافر يف الدعوى الدستورية اضافة دلا مت ذكره الشروط االتية-:
الشرط االول :ان تكون للمدعي يف موضوع الدعوى مصل ة حالة ومباشرة ومؤثرة يف مركزه القانوين او ادلايل او
()5
االجتماعي.
الشرط الثاين :ان يقدم الدليل على ان ضررا واقعيا قد حل بو من جراء التشريع ادلولوب الغاؤه .ويقصد بذلك أنو
ال يكفي لقبول الدعوى ان يكون الترر قد وقع فعال بل البد من تقدمي الدليل على ان ىذا الترر قد حل بادلدعي من
()2
جراء التشريع ادلولوب إلغاؤه.
الشرط الثالث :ان يكون الترر مباشرا ومستقال بعناصره وديكن ازالتو اذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع
ادلولوب إلغاؤه.
ويتبُت من ذلك ان الترر غَت ادلباشر ال يكفي لقبول الدعوى كما جيب ان يكون من االضرار اليت ديكن ازالتها
()1
عند صدور احلكم بعدم دستورية التشريع ادلولوب إلغاؤه.
الشرط الرابع :أن ال يكون الترر نظريا او مستقبليا أو رلهوال.
()2
وىذا الشرط ليس اال من باب التاكيد على ان ادلصل ة جيب ان تكون حالة وزلققة فتال عن كوهنا معلومة.
الشرط اخلامس :أن ال يكون ادلدعي قد استفاد جبانب من النص ادلولوب الغاؤه ،اي ان النص التشريعي الذي
()3

فيو فائدة للمدعي ال حي لو طلب الغاؤه اذا كان مل يستفد يف جزء منو.
()4
الشرط السادس :ان يكون النص ادلولوب الغاؤه قد طب على ادلدعي او يراد توبيقو عليو.
) )2ينظر قرار احملكمة االحتادية العليا رقم  /2احتادية 5004 /الصوادر يف  ،5004/4/5مشوار للقورار يف موقوع احملكموة ،سوبقت االشوارة
إليو.
) )5ينظوور ق ورار احملكمووة االحتاديووة العليووا رقووم /12احتاديووة 5005 /الصووادر يف  ،5006 /2 /25مشووار للق ورار يف موقووع احملكمووة ،سووبقت
االشارة اليو.
) (2ينظر قرار احملكمة االحتادية العليا رقم  /24احتادية 5005 /الصادر يف  ،5005 /4 /55مشار للقرار يف موقع احملكمة ،سب ذكره.
) )1ينظوور قورار احملكمووة االحتاديووة العليووا رقووم  /22احتاديووة 5003 /الصووادر يف  ،5003 /5 /51مشووار للقورار يف موقووع احملكمووة ،سووبقت
االشارة اليو.
) )2ينظوور قورار احملكمووة االحتاديووة العليووا رقووم  /53احتاديووة 5005 /الصووادر يف  ،5005 /1 /52مشووار للقورار يف موقووع احملكمووة ،سووبقت
االشارة اليو.
) )3ينظر قرار احملكمة االحتادية العليا رقم  /2احتادية 5004 /الصادر يف  ،5004 /4 /5مشار للقرار يف موقع احملكمة ،سبقت االشارة
االشارة اليو.
) )4ينظوور قورار احملكمووة االحتاديووة العليووا رقووم  /22احتاديووة 5003 /الصووادر يف  ،5003 /5 /51مشووار للقورار يف موقووع احملكمووة ،سووبقت
االشارة اليو.
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حيث ان بتوافر ىذه الشروط يكون ادلدعي صاحب مصل ة يف اقامة الدعوى بعدم الدستورية امام احملكمة
االحتادية العليا.
كما وان منال االفراد ح الوعن بدستورية أي تشريع مبوجب دعوى اصلية مباشرة امام احملكمة االحتادية العليا،
يعد توورا مل وظا يف احناه ادل شرع العراقي ضلو تفعيل دور الرقابة القتائية على دستورية القوانُت مبا حيق التمان الفعلي
واحلقيقي حلقوق االفراد وحرياهتم ،وال سيما حقوق وحريات االقليات ادلوجودة يف العراق .وهبذا فان ادلشرع قد ساير
()2
االحناه التشريعي الذي منال االفراد ىذا احل .
المطلب الثاني
تطبيقات المحكمة االتحادية العليا في مجال حماية الحقوق والحريات لألقليات في العراق

نص الدستور العراقي لسنة  5002على ان العراقيون متساوون امام القانون دون دتييز بسب اصنس او العرق او
()5

القومية او االصل او اللون او الدين او ادلذىب او ادلعتقد او الرأي او الوضع االقتصادي او االجتماعي.
وقد شهدت والدة احملكمة االحتادية العليا يف العراق نشاطا مل وظا بأعتبارىا اعلى ىي و قتائية يف الدولة،
والسيما يف ميدان زتاية احلقوق واحلريات الدستورية عن طري الرقابة على الدستورية وخصوصا ما يتعل منها مبمارسة
احلقوق السياسية ك االنتخاب والًتشيال واحل يف اصنسية ،فتالعن احلقوق االقتصادية واالجتماعية ويف مقدمتها
ح ادللكية ،ويعد ىذا مسلكا مهما لتأكيد علو الدستور وزتاية الشرعية الدستورية وصون حقوق االفراد وحرياهتم،
وخصوصا حقوق وحريات االقليات يف العراق.
وقود تصودت احملكومة االحتاديوة العلويا الموور عديدة فوي ىذا اجملال منها-:
أوال -:ح االنسان يف التمثيل مبجالس احملافظات-:
ان الدستور ضمن نسبة دتثيل للنساء يف رللس النواب ال تقل عن الربع من عدد أعتاء رللس النواب ،غَت ان
قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف إقليم( )2مل يعاجل ىذه الناحية ،فولب رللس النواب تفسَت بعض ادلواد الدستورية ومنها
ادلادة ( )21من الدستور وسأل ما اذا ديكن فرض نسبة دتثيل للنساء يف قانون احملافظات وفقاً للمادة ( )21من

الدستور وغَتىا من ادلواد اليت نصت على تكافؤ الفرص.
أصدرت احملكمة االحتادية العليا قرارا تتمن ما يلي( :حند احملكمة االحتادية العليا ان من القواعد اليت تتبع يف
تفسَت أي مادة يف تشريع ما ،وجوب دراسة كل مواد ذلك التشريع للوصول إىل فلسفة وىدف ذلك التشريع الذي أراده
) )2أريان زلمد علي ،ادلصدر الساب  ،ص -ص .521 -522
) )5ادلادة ( )21من الدستور العراقي لسنة (.)5002
))2ق و ووانون احملافظ و ووات غ و ووَت ادلنتظم و ووة يف أقل و وويم رق و ووم  52لسو و وونة  ،5005ادلنش و ووور يف جري و وودة الوق و ووائع العراقي و ووة بالع و وودد رقو و ووم  1040يف
.5005/2/22
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ادلشرع ومن ذلك الدستور ،وبالرجوع اىل ادلادة ( /16رابعاً) من دستور رتهورية العراق وجد اهنا تنشد وتستهدف حتقي
نسبة دتثيل للنساء ال تقل عن الربع من عدد أعتاء رللس النواب ،واحملكمة االحتادية العليا حند ان ذلك ما جيب العمل
عليو يف رللس احملافظة ادلنتخب نظراً لوحدة اذلدف ولوحدة االختصاصات يف اجملال التشريعي وان ىذا ال يتقاطع مع
()2
ادلبدأ ادلنصوص عليو يف ادلادة ( )21من الدستور بأن يأيت منسجماً معو يف ادلرحلة احلاضرة).
ثانيا -:حقوق األقليات يف التمثيل النس -:
عدل قانون االنتخابات رقم ( )253لسنة  5002بالقانون رقم ( )53لسنة  ،5006ونصت ادلادة ( /2ثالثاً)
منو على( :منال ادلكونات ادلذكورة فيها حصة (كوتا) حتتسب من ادلقاعد ادلخصصة حملافظاهتم على ان ال يؤثر ذلك على

نسبتهم يف حالة مشاركتهم يف القوائم الوطنية) .ونص البند (خامساً) من ادلادة ( )2من ذلك القانون على ان( :تكون
ادلقاعد ادلخصصة من الكوتا للمسي يُت ضمن دائرة انتخابية واحدة).
وقد اغفل ىذا النص ادلكونات األخرى كالصا ب ة ادلندائيُت ادلنتشرين يف كل زلافظات العراق واالزيدية ادلتواجدين
يف نينوى ودىوك وأماكن أخرى.
وقد طعن الصاب ة ادلندائيُت بعدم دستورية البند خامساً ادلذكور وطلبوا مساواهتم بادلكون ادلسي ي بان يكونوا
ضمن دائرة انتخابية واحدة.
قتت احملكمة االحتادية العليا بدعويُت ( /3احتادية )5020 /و( /4احتادية )5020 /وأصدرت يف 2/ 2
 5020/قرارين يقتيان بعدم دستورية البند خامساً من ادلادة ( )2من القانون رقم ( )53لسنة  5006لتعارضهما مع
()5
ادلادتُت ( )21و( )50من الدستور واشعار السلوة التشريعية بتشريع نص جديد يكون موافقاً ذلاتُت ادلادتُت.
مث طعن ادلكون االيزيدي بعدم دستورية ذات النص وأصدرت احملكمة االحتادية العليا قرارا رقم ( /22احتادية/
()2
 )5020ادلؤرخ  5020/ 3/ 21بعدم دستورية النص ادلذكور وان القرار يشابو القرارين السابقُت.
ثالثا :ح االفراد يف الًتشيال-:
حرصت احملكمة االحتادية العليا على زتاية االفراد يف شلارسة حقوقهم السياسية ،ومنها ح الًتشيال ،ففي قرار
للم كمة االحتادية العليا -:وجدت ان ادلدعي السيد يونادم يوسف كنا اقام ىذه الدعوى مدعيا ان رللس النواب بتاري
 5004/ 1/ 55اعلن عن امساء رللس ادلفوضية العليا ادلستقلة لالنتخابات وان التشكيل يف ىذا االمر جاء سلالفا
) )2ينظر قرار احملكمة االحتادية العليا رقم ( /22احتادية )5004 /والصادر يف  ،5004 /4 /22مشار للقرار يف موقوع احملكموة ،سوبقت
االشارة اليو.
) )5ينظوور قورار احملكمووة االحتاديووة العليووا رقووم ( /3احتاديووة )5020 /والقورار رقووم ( /4احتاديووة )5020 /الصووادران يف  ،5020/2/2مشووار
للقرارين يف موقع احملكمة ،سبقت االشارة اليو.
) (2ينظر قرار احملكمة االحتادية العليا رقوم ( /22احتاديوة )5020 /الصوادر يف  ،5020 /3 /21مشوار للقورار يف موقوع احملكموة ،سوبقت
االشارة اليو.
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للشروط ادلوضوعية اليت اشار اليها القانون ادلذكور حيث نص يف الفقرة العاشرة من ادلادة التاسعة منو انو يراعى يف
تشكيل ادلفوضية العليا ادلستقلة لالنتخابات ما حيق التوازن يف دتثيل (مكونات ) الشعب العراقي ودلا كان الدستور قد
اشار يف مواده اىل قومية الكلدو اشوريُت وان تلك القومية من مكونات الشعب العراقي ومل يكن من ديثلها يف ادلفوضية
طلب احلكم بالزام رللس النواب باعادة تشكيل رللس ادلفوضية العليا ادلستقلة لالنتخابات مبا يتمن حتقي التوازن ودتثيل
الكلدو اشوريُت يف رللس ادلفوضية.
وشل ا تقدم يتبُت ان االدعاء يتعل بولب دتثيل كتلة الكلدو اشوريُت باعتبارىا احدى مكونات الشعب العراقي يف
رللس ادلفوضية العليا ادلستقلة لالنتخابات .ودلا كان ادلدعي قد اقام ىذه الدعوى بصفتو الشخصية ....وعليو تكون
()2

اخلصومة واحلالة ىذه غَت متوجهة .)....
شلا يتبُت ان احملكمة االحتادية العليا مارست دورا فعاال يف زتاية حقوق وحريات االقليات وادلكونات العراقية.

الخاتمة

يف ضوء تلك الدراسة نسجل يف خادتتها ماتوصلنا اليو من نتائج-:
 -2ان ادلشرع الدستوري يكتفي بأيراد احل او احلريو وحييل اىل القانون امر تنظيمها ،وىو نادرا ما يتورق اىل تنظيم احل
او احلرية بشكل مفصل ،وىنا البد من ان يقف التنظيم التشريعي عند حود تنظويم ذلوك احلو او تلوك احلريوة ومبوا
ال يؤدي اىل اىدارمها قجة التنظيم.
 -5ان وجود قانون يهدر حقوق االفراد وحرياهتم وخيالف مقاصد الدسوتور ،يوستوجب وجوود جهوة تكفول رد اعتوداء
ادلشرع عن مصادرة احلقوق واحلريات قجة تنظيمها ،وتتمثل ىذه اصهة باحملكمة االحتادية العليا يف العراق.
 -3عندما صدر الدستور العراقي لعام  5002سوجل بوُت نوصوصو انوشاء احملكموة الدسوتورية العليوا واسوند اليهوا مهموة
الفصل يف دستورية القوانُت ،فتال عن بعض االختصاصات االخرى .ومنذ انشاء ىذه احملكمة وحىت يومنا ىذا

فاهنا تقوم مبهمتها يف ارساء دعائم الدديقراطية واالنتصاف للشرعية الدستورية وزتاية حقوق وحريات االفراد من
تعسف السلوات العامة ،وان كان القتاء الدستوري يف العراق يف بداياتو ،اال اهنا شلا ال شك فيو يعد اىوم
الوتمانات الرئيوسيو حلماية حقوق ادلواطن وحرياتو ،وال سيما حقوق وحريات االقليات.
 -1يرى االمل يف قتائنا الدستوري بأن ديارس دورا انشائيا ،ويتجاوز التوبي احلريف لنصوص الدسوتور قيوث توصل اىل
التأثَت يف كثَت من أمور احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ليقتي بعدم دستورية التشريعات اليت تتصل

) )2ينظر قرار احملكمة االحتادية العليا رقم  /25احتادية 5004 /والصادر  ،5004 /2 /5مشار للقرار يف موقع احملكمة ،سبقت االشارة
اليو.
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ققوق وحريات االقليات باالضافة اىل النصوص التشريعيو اليت تعاجل جوانب سلتلفو من حياة االفراد االجتماعية
واالقتصادية وصوال لت قي األمن القانوين للمجتمع.
المصادر
الكتب-:

 -2اريان زلمد علي ،الدستور الفدرايل ،مركز كوردستان للدراسات االسًتاتيجية ،كوردستان -العراق.5006 ،

 -5د .فرمان درويا زتد،اختصاصات احملكمة االحتادية العليا يف العراق،منشورات زين احلقوقية،بَتوت-لبنان5022 ،

 -2القاضووي وائوول عبوود اللويووف الفتوول ،دسوواتَت الدولووة العراقيووة موون عووام  2543لغايووة عووام  ،5002الوبعووة الثانيووة،
موبعة دار الشؤون الثقافية ،بدون سنة طبع.
 -1مكي ناجي ،احملكمة االحتادية العليا يف العراق ،الوبعة االوىل ،دار الكتب والوثائ  ،بغداد.5004 ،
االطاريح والرسائل-:

 -2د .عبوود الوورزتن س ووليمان زيبوواري ،السوولوة القتووائية يف النظووام الفوودرايل العراقووي ،اطروحووة دكتوووراه مقدمووة اىل
رللس كلية القانون والسياسة جبامعة صالر الدين ،اربيل -العراق.5005 ،
 -5القاضي زلسن رتيل جريال ،احملكمة االحتادية العليوا يف العوراق (دراسوة مقارنوة) ،قوث مقودم اىل رئاسوة زلكموة
است ناف البصرة االحتادية لنيل الًتقية اىل الصنف الثاين من صنوف القتاة ،البصرة.5005 ،

المنشورات-:

 -2دليل استقالل القتاء ومبادئوو ،منشوورات  USAIDالتقوٍت ،واشونون ،5002 ،ادلتوار علوى ادلوقوع االلكوًتوين-:
www.ifes.org/rule-of-law/description.html

الدساتير-:

 -2دستور العراق لسنة .5002

القوانين واالنظمة-:

 -2قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية لسنة .5001
 -5قانون احملكمة االحتادية العليا رقم  20لسنة .5002
 -2النظام الداخلي للم كمة االحتادية العليا رقم  2لسنة .5002
 -1قانون احملافظات غَت ادلنتظمة يف اقليم رقم  52لسنة .5005

المواقع االلكترونية-:

 -2ادلوقو و و و و و ووع االلكو و و و و و ووًتوين للم كمو و و و و و ووة االحتاديو و و و و و ووة العليو و و و و و ووا ،ادلت و و و و و و ووار عل و و و و و و ووى ال و و و و و و ورابع االيت-:
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