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اختصاص املحكمة االتحادية العليا يف العراق
بتفسري الدستور

د. محمد عبد الكاظم عوفي
عضو هيئة التدريس، القانون الدستوري 

كلية القانون، جامعة بغداد، العراق 

امللخص
إن االختصاص التفسيري يعد من أهم االختصاصات التي ميارسها القضاء الدستوري، 
الدولة  مفاصل  تنظم  التي  واملقتضبة  املوجزة  الدستورية  النصوص  ضوء  في  السيما 
السلطتني  بني  العالقة  خاص  وبشكل  فيها  العامة  السلطات  بني  العالقة  ومنها  كافة، 
إذ كثيراً ما يحدث خالف أو منازعة بني هاتني السلطتني، ومرد  التشريعية والتنفيذية، 
ذلك أن هذه النصوص قد تكون غامضة أو غير واضحة أو حتتمل أكثر من تفسير، لذا 
ينهض هنا دور القضاء بتفسير نصوص الدستور بإزالة هذا الغموض فيها، وتوضيح 

معانيها وحملها على التفسير املوافق للدستور.
االختصاص  هذا  منح  قد  لسنة  2005  العراق  جمهورية  دستور  فإن  الشأن  وبهذا   
قانون  صدور  دون  االختصاص  لهذا  احملكمة  ممارسة  لكن  العليا،  االحتادية  للمحكمة 
احملكمة اجلديد وفق الدستور املذكور باعتباره األساس القانوني السليم - والسيما في 
يؤدي  قد   - االنتقالية  للمرحلة  الدولة  إدارة  قانون  وفق  الصادر  احلالي  قانونها  ضوء 
إلى إثارة مسألة الدستورية بهذا القانون، ومما يتعارض في النهاية مع مبدأ سمو هذا 

الدستور وعلويته على القوانني الصادرة عن السلطة التشريعية.
إليه احملكمة  الذي تستند  القانوني  أن األساس  إلى  الدراسة قد توصلت  ولهذا فإن هذه 
ملمارسة االختصاص التفسيري غير سليم، وهذا ما أثر تبعاً لذلك في مدى كفاية الشروط 
وإجراءاتها  االختصاص  لهذا  ملمارستها  احلالي  احملكمة  قانون  في  املشرع  تبناها  التي 
املترتب  واألثر  عنها  الصادرة  التفسيرية  القرارات  وحجية  التفسير  طلبات  بخصوص 

عنها.
القانون الدستوري، القضاء الدستوري، القضاء الدستوري  الدستور،  كلمات دالة: 

في العراق، التفسير الدستوري . 
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املقدمة 
أوالً- أهمية البحث

دستور   نفاذ  بعد  خاص  بشكل  العراقي  الدستوري  النظام  في  البحث  هذا  أهمية  تأتي   
جمهورية العراق لسنة 2005، إذ برزت احلاجة إلى وجود جهة مختصة تتولى بيان الرأي 
في حاالت غموص النصوص الدستورية، أو وجود تعارض فيما بينها، أو وجود خالف 
)93/ثانياً(  املادة  مبوجب  املشكلة  العليا  االحتادية  احملكمة  دور  يكمن  وهنا  فهمها،  في 
من هذا الدستور لتقوم بتفسير تلك النصوص وإيضاحها، والكشف عن إرادة املشرع 
الدستوري مبا يتناسب مع وضع النص الدستوري محل التفسير، مما يساعد في إزالة 
هذا الغموض أو اخلالف في فهم النص الدستوري، وإنهاء املنازعة القائمة بشأنه بالقرار 
األعلى  القانون  بوصفه  الدستور  تطبيق  يكفل  مبا  احملكمة،  من  يصدر  الذي  التفسيري 

واألسمى في الدولة، وفق ما نصت عليه املادة (13) منه. 

ثانياً- هدف البحث
العليا في  القانوني السليم لعمل احملكمة االحتادية  إلى بيان األساس  البحث  يهدف هذا 
جمهورية  دستور  نفاذ  ظل  في  وذلك  الدستور،  بتفسير  اختصاصها  والسيما  العراق، 
هذا  تشريعه  أوجب  الذي  اجلديد  احملكمة  قانون  صدور  وعدم   ،2005 لسنة  العراق 
الدستور، واملنظم الختصاصاتها وآلية عملها، والسيما أن االختصاص التفسيري يعد 
من أهم وأسمى صور التفسير، ويعد أيضاً من أهم وأخطر االختصاصات التي متارسها 

احملكمة.

ثالثاً- إشكالية البحث
تتجسد مشكلة البحث بالتساؤالت اآلتية: ما هو األساس القانوني الختصاص احملكمة 
االحتادية العليا بتفسير الدستور؟ وما مدى كفاية الشروط التي تبناها املشرع في قانون 
احملكمة النافذ ملمارسة هذا االختصاص، مبا ينسجم مع أهمية هذا االختصاص؟ ما هي 
إجراءات احملكمة االحتادية العليا بخصوص طلبات التفسير؟ وما احلجية التي تتمتع بها 

القرارات التفسيرية الصادرة عن احملكمة االحتادية واألثر املترتب عنها؟ 

رابعاً- منهج البحث
اتبع في كتابة هذا البحث املنهجان الوصفي والتحليلي، القائمان على حتليل النصوص 
الدستورية التي تناولت تنظيم األحكام املتعلقة بتفسير الدستور في ظل دستور جمهورية 
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العراق لسنة 2005، وكذلك نصوص التشريعات التي تولت تنظيم هذا املوضوع، بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة، ومنها قانون احملكمة رقم 30 لسنة 2005 ونظامها الداخلي لسنة 
2005 وغيرها من القوانني واألنظمة والتعليمات، وكذلك األحكام والقرارات الصادرة عن 
احملكمة االحتادية العليا املتعلقة باختصاصها بتفسير نصوص الدستور، ونقدها وبيان 

جوانب اإليجابية والسلبية فيها.

خامساً- خطة البحث 
لقد تطلب موضوع بحثنا تقسيمه إلى أربعة مباحث؛ وذلك على النحو اآلتي:  

املبحث األول: األساس القانوني الختصاص احملكمة االحتادية العليا بتفسير نصوص 
الدستور

الختصاصها  العليا  االحتادية  احملكمة  ملمارسة  املطلوبة  الشروط  الثاني:  املبحث 
التفسيري

املبحث الثالث: إجراءات احملكمة االحتادية العليا بخصوص طلبات التفسير
املبحث الرابع: حجية القرارات التفسيرية للمحكمة االحتادية العليا واألثر املترتب عنها
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املبحث األول
األساس القانوني الختصاص احملكمة االحتادية العليا 

بتفسير نصوص الدستور
بتفسير  العليا  االحتادية  احملكمة  الختصاص  القانوني  األساس  بشأن  اآلراء  اختلفت   
النصوص الدستورية وهل يتمثل هذا األساس بدستور جمهورية العراق لسنة 2005، أم 
يتمثل في قانون احملكمة االحتادية العليا رقم 30 لسنة 2005 الصادر استناداً إلى قانون 
إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية )امللغى( لسنة 2004 وما هو موقف احملكمة ذاتها من ذلك، 
وهذا ما سنتاوله بالبحث في مطلبني: نخصص األول ملوقف الدساتير من هذا املوضوع، 

والثاني مخصص ملوقف احملكمة من ذلك.   

املطلب األول
موقف الدساتير من األساس القانوني الختصاص احملكمة 

االحتادية العليا بتفسير نصوص الدستور

2004 نصت الفقرة »أ«  بعد صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية )امللغى( لسنة 
احملكمة  تسمى  بقانون  العراق  في  محكمة  تشكيل  »يجري  أن:  على  منه   (44) املادة  من 
وهذه  االحتادية العليا«(1)، وحددت الفقرة )ب( من هذه املادة اختصاصات هذه احملكمة، 

االختصاصات تتمثل باآلتي:
االنتقالية  العراقية  احلكومة  بني  الدعاوى  في  واألصيل  احلصري  االختصاص   .1

وحكومات األقاليم وإدارات احملافظات والبلديات واإلدارات احمللية.
االختصاص احلصري واألصيل، وبناًء على دعوى من مدِع أو بناًء على إحالة من   .2
أو تعليمات صادرة عن احلكومة  أو نظاماً  محكمة أخرى في دعاوى بأن قانوناً 
االحتادية أو احلكومات اإلقليمية أو إدارات احملافظات والبلديات واإلدارات احمللية 

ال تتفق مع هذا القانون.
بقانون  االحتادية  العليا  للمحكمة  التقديرية  االستئنافية  الصالحيات  حتدد   .3

احتادي. 

في   ،3986 العدد  في  منشور  وملحقه   ،2003/12/31 في   ،3981 العدد  العراقية«،  »الوقائع  جريدة   (1)
.2004/1/9
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وبناًء على ما ورد في املادة املذكورة فقد صدر األمر رقم 30 لسنة 2005 اخلاص بتشكيل 
احملكمة(3).  تتوالها  التي  املهمات  منه   (4) املادة  حددت  الذي  العليا(2)،  االحتادية  احملكمة 
واستناداً إلى هذا األمر صدر النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2005 املتعلق بإجراءات 

سير العمل فيها(4).
 ولم يرد في التشريعات املذكورة آنفاً أي ذكر لالختصاص التفسيري للمحكمة االحتادية 
منه   (93) املادة  نصت   ،(5)2005 لسنة  العراق  جمهورية  دستور  صدور  بعد  لكن  العليا، 
على منحها اختصاصات لم يرد ذكرها في قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية وال في 
قانونها رقم 30 لسنة 2005، ومن أبرزها أن: »تختص احملكمة االحتادية العليا مبا يأتي: 
هذا  نفاذ  بعد  احملكمة  بقانون  العمل  استمر  إذ   ،»... الدستور  نصوص  تفسير  ثانياً:   ...
الدستور استناداً إلى املادة (130) منه، كون الفقرة )ثانياً( من املادة (93) أوجبت تشكيل 
أعضاء  ثلثي  بأغلبية  ُيسن  بقانون  اختيارهم  وطريقة  أعضائها  عدد  وحتديد  احملكمة 
مجلس النواب،  ولكن لم يصدر هذا القانون لغاية اآلن على الرغم من انتهاء ثالث دورات 
تشريعية للمجلس، أي أن الدستور هو األساس القانوني الختصاص احملكمة االحتادية 
العليا بتفسير النصوص الدستورية، السيما نص املادة )93/ثانياً( منه، كون هذه املادة 
لها بوصفه  أن هذا االختصاص مقرر  تنص على هذا االختصاص صراحة، فضالً عن 
نتيجة طبيعية الختصاصها دون غيرها بنظر الدعاوى املتعلقة بالرقابة على دستورية 

التشريعات أو ممارسة اختصاصاتها األخرى . 
لكن اإلشكال يظهر لعدم صدور قانون احملكمة اجلديد الذي أوجبت تشريعه املادة )92/

ثانياً( من الدستور،  فهي تختلف في تشكيلها واختصاصاتها عن تشكيل واختصاصات 
كان  أنه  إلى  يذهب  رأي  وهناك   ،(6)2005 لسنة   30 رقم  باألمر  املشكلة  احلالية  احملكمة 

جريدة »الوقائع العراقية«، العدد 3996، في 2005/3/17.  (2)
وهذه االختصاصات هي نفسها الواردة في املادة )44/ب( من قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية،   (3)
النظر  وهو  للمحكمة،  آخر  اختصاصاً  التي أضافت   2005 30 لسنة  األمر رقم  (4) من  املادة  أن  عدا  ما 
علي  انظر:  للمزيد  اإلداري.  القضاء  محكمة  من  الصادرة  والقرارات  األحكام  على  املقدمة  الطعون  في 
سعد عمران، اختصاص احملكمة االحتادية العليا في الرقابة على أحكام محاكم القضاء اإلداري، مجلة 
136. ولكن  2009، ص  الثاني، سنة  العدد  القانون، جامعة كربالء، املجلد األول،  رسالة احلقوق، كلية 
التعديل  )قانون   2013 17 لسنة  القانون رقم  العليا مبوجب  اإلدارية  إلى احملكمة  هذا االختصاص عاد 
العدد  العراقية«،  »الوقائع  جريدة  املعدل(،   1979 لسنة   65 رقم  الدولة  شورى  مجلس  لقانون  اخلامس 

4283، في 2013/7/29.
جريدة »الوقائع العراقية«، العدد 3997، في 2005/5/2.  (4)

جريدة »الوقائع العراقية«، العدد 4012، في 2005/12/28.  (5)
جامعة  احلقوق،  كلية  دكتوراه،  أطروحة  بالتفسير،  الدستوري  القضاء  اختصاص  حرب،  طارق  رفاه   (6)

النهرين، العراق، 2008، ص 529.
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األجدر أن ينص الدستور على اختصاصات احملكمة الواردة في قانونها آنفاً، أو أي قانون 
آخر سابق أو الحق لنفاذ الدستور، مبا يستوعب االختصاصات جميعها التي ميكن أن 
تضاف إلى والية احملكمة، السيما أن هناك اختصاصات من األهمية مبكان، مما يجدر أن 
تخضع للمحكمة كالنصوص الدستورية اخلاصة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، 
أو أي مسألة دستورية مهمة(7). كما أن هناك رأياً آخر يذهب عكس الرأي السابق يرى بأنه 
كان األجدر باملشرع تعديل األمر رقم 30 لسنة 2005 على نحو يشير صراحة لصالحية 

احملكمة بالتفسير الدستوري، وإن كانت مختصة بذلك مبوجب النص األعلى(8). 
لم يلغ وجود احملكمة، مشيراً   2005 أن دستور  إلى  وإلى جانب ذلك، هناك رأي يذهب 
من   (92) املادة  ذلك  أوجبت  كما   - احملكمة  لتكوين  املنظم  القانون  صدور  تأخر  أن  إلى 
 (93) املادة  املبيَّنة في  الدستور- ال ينال من شرعيتها وال مينع ممارسة اختصاصاتها 

من الدستور(9) .
ومن وجهة نظرنا البد من اإلسراع في تشريع قانون احملكمة ونظامها الداخلي مبا يتوافق 
مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لتنظيم اختصاصاتها بشكل دقيق وخصوصاً 

اختصاصها بتفسير الدستور، وذلك لألسباب اآلتية:  
السلطات  بني  الشك  حسم  هو  للمحكمة  التفسيري  لالختصاص  يحسب  فما   .1
احملكمة،  عليه  تسير  الذي  الصحيح  املنهج  وفق  ميارس  عندما  وبالذات  العامة، 
واخلشية  محتواه،  تغيير  من  الدستور  على  اخلشية  فهو  عليه  يحسب  ما  وأما 
مواجهة  في  العامة  السلطات  إحدى  بيد  وسيلة  إلى  تتحول  أن  من  احملكمة  على 
األخرى(10)، ولكن في الوقت نفسه ال نغالي إذا قلنا بأن هذا االختصاص يعد من 

أخطر االختصاصات التي متارسها احملكمة(11).

د. علي هادي عطية الهاللي، النظرية العامة في تفسير الدستور واجتاهات احملكمة االحتادية العليا في   (7)
تفسير الدستور العراقي، ط1، منشورات زين احلقوقية، بيروت، 2011، ص 198.

د. علي يوسف الشكري، احملكمة االحتادية العليا في العراق بني عهدين، ط1، دار الذاكرة للنشر، بغداد،   (8)
2016، ص 168.

د. غازي فيصل مهدي، إشكاالت تطبيق النصوص الدستورية، دون ناشر، دون تاريخ نشر، بغداد،   (9)
ص 10.

د. محمد حسني الفيلي، االختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية في الكويت: ما له وما عليه، مجلة   (10)
احلقوق، جامعة الكويت، العدد 3، سنة 1999، ص 66.  

من  وإفراغه  الدستور  على  اخلروج  محاوالت  أمام  واسعاً  الباب  – »يفتح  البعض  يذهب  – كما  ألنه   (11)
فحواه ومضمونه حتت ستار التفسير، وعلى األخص في بيئة لم يستقر فيها املبدأ الدميقراطي بعد 
استقراراً كافياً في النفوس والضمائر واألذهان، وتكون القوة السياسية فيها أقوى بكثير من األطر 
القانونية التي تعمل في ظلها«. د. عثمان عبد امللك الصالح، الرقابة القضائية أمام احملكمة الدستورية 

في الكويت - دراسة حتليلية نقدية مقارنة، مجلة احلقوق، جامعة الكويت، 1986، ص 96.
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فضال عن ذلك، فإن هذا االختصاص يعد أساساً ملمارسة احملكمة الختصاصاتها   .2
نصوص  تفسير  دون  االختصاصات  تلك  ممارسة  تستطيع  ال  كونها  األخرى، 
مدى  لبيان  التشريعات  دستورية  على  بالرقابة  اختصاصها  السيما  الدستور، 

موافقة القانون املطعون بعدم دستوريته مع أحكام الدستور.  
ضوء  في  العراقي  الدستوري  النظام  سمات  أهم  من  يعد  االختصاص  هذا  إن   .3
دستور جمهورية العراق لسنة 2005، فقد اتسم هذا الدستور - خالفاً للدساتير 
قضاء  وجود  بتبني   -1925 لسنة  العراقي  األساسي  القانون  عدا  ما  السابقة 
بعض  ممارسة  لتتولى  العليا  االحتادية  باحملكمة  ممثالً  متخصص  دستوري 
االختصاصات ومنها االختصاص التفسيري، الذي يعد من أهم االختصاصات 

التي متارسها.

املطلب الثاني
موقف احملكمة من األساس القانوني الختصاصها

بتفسير نصوص الدستور
يالحظ أن احملكمة االحتادية العليا قد استقرت في العديد من قراراتها بأن اختصاصها 
بالتفسير يستند إلى املادة (4) من قانونها رقم 30 لسنة 2005، واملادة (93) من دستور 
جمهورية العراق لسنة 2005، أي أن الدستور قد أضاف اختصاصات أخرى للمحكمة، 
2010/4/14 بخصوص املذكرة  37/احتادية/2010 في  ومن هذه القرارات  قرارها رقم 
عن  فيها  يستفسر  التي  الهاشمي،  طارق  األسبق  اجلمهورية  رئيس  نائب  من  املقدمة 
قانون  كون  الدستور،  مواد  تفسير  في  احملكمة  إليه  استندت  الذي  القانوني  األساس 
ليست  هي  القانون  هذا  وفق  املشكلة  احملكمة  وأن  االختصاص،  هذا  يخولها  لم  احملكمة 
التي لم يتم تشكيلها  الدستور،  (93) من  املادة  العليا املقصودة بنص  احملكمة االحتادية 
كون هذا الدستور اشترط تشريع قانون خاص بذلك، والقانون املقصود لم يشرع حتى 

اآلن. 
لسنة   30 رقم  بالقانون  املشكلة  العليا  االحتادية  احملكمة   ...  « أن:  إلى  احملكمة  فذهبت 
تختص  التي  هي  الدستور  (93) من  املادة  في  عليها  املنصوص  املهام  أن  وجدت   2005
(1) من قانونها جاء بشكل مطلق، ولم  املادة  الوارد في  )املهام(  مبمارستها، ألن تعبير 
هذه  يحصر  أن  املشرع  أراد  ولو  قانونها،  من   (4) املادة  في  ذكر  مبا  املهام  هذه  حتدد 
املهام لقال متارس مهامها املنصوص عليها في هذا القانون، وبناًء عليه فإن اختصاص 
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قانونها  في  عليها  املنصوص  االختصاصات  ممارسة  يشمل  العليا  االحتادية  احملكمة 
دستور  القوانني  هذه  مقدمة  وفي  اختصاصها،  على  القوانني  تنص  أخرى  مهام  أية  أو 
مبوجب  نافذاً  قانونها  دام  ما   ،... واألعلى  األسمى  القانون  يعد  الذي  العراق  جمهورية 
عدم  يعني  ال  للمحكمة  جديد  قانون  صدور  عدم  وإن  الدستور.  من   (130) املادة  أحكام 
ممارستها ملهامها التي نص عليها القانون والدستور، وهذا ما سار العمل عليه بالنسبة 
وسمي  وانتخابه،  اجلمهورية  رئيس  ملنصب  الترشيح  مت  فقد  األخرى،  الدولة  لشؤون 
راتبه ورواتب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على الرغم من عدم صدور قوانني تنظم 
من  ذلك  وغير  الدستور،  من  و(82)  و(74)   (69) املواد  أحكام  عليه  تنص  ما  وفق  ذلك، 
الشؤون التي تطلب الدستور صدور قوانني جديدة بها، فمؤسسات الدولة تبقى قائمة 
ومتارس مهامها املنصوص عليها في قوانينها وفي الدستور أو في القوانني ذات الصلة، 
(130) من الدستور، وذلك تأميناً  إلى أحكام املادة  حتى تلغى قوانينها أو تعدل استناداً 
القول  الدولة ومصالح شعبها. وأما  العمل في هذه املؤسسات واستقرار شؤون  لسير 
بخالف ذلك وبعدم قيام احملكمة االحتادية العليا املشكلة مبوجب القانون رقم 30 لسنة 
2005 مبهامها املنصوص عليها في قانونها وفي الدستور وفي القوانني األخرى، فيعني 
وعدم  النواب،  مجلس  لعضوية  العامة  لالنتخابات  النهائية  النتائج  على  التصديق  عدم 
انعقاد املجلس النيابي وعدم تشكيل احلكومة، وغير ذلك من الشؤون الدستورية، وهذا 

ال ينسجم مع روح ومرامي الدستور ومصلحة الدولة«(12). 
وهذا الرأي منتقد من قبلنا، وذلك لألسباب اآلتية: 

تذهب احملكمة إلى أن تعبير »املهام« الوارد في املادة (1) من قانونها جاء بشكل مطلق،   .1
ولم حتدد هذه املهام مبا ذكر في املادة (4) من قانونها، في حني أغفلت احملكمة أن 
تلك املهام واردة على سبيل احلصر ال املثال، كما أنها قد سبق أن حددت مبوجب 
الفقرة )ب( من املادة (44) من قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية )امللغى( لسنة 

2004، بوصفه األساس الدستوري لقانون احملكمة رقم 30 لسنة 2005. 

عدم  يعني  ال  للمحكمة  جديد  قانون  صدور  عدم  بأن  إليه  احملكمة  ذهبت  ما  إن   .2
القول مردود على احملكمة،  الدستور، فإن هذا  التي نص عليها  ممارسة مهامها 
كونه يتناقض مع ما استقرت عليه في العديد من األحكام الصادرة عنها بشأن 
»أنها  إلى  أشارت  التي  الدستورية  املواد  بعض  بخصوص  تفسيرات  أو  دعاوى 

اختصاصات  أن  وجد   ...« بأن:   2018/1/29 في  109/احتادية/إعالم/2017،  رقم  قرارها  وكذلك   (12)
احملكمة االحتادية العليا قد حددتها املادة )52/ثانياً( و)93/ثالثاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 
2005، واملادة (4) من قانونها رقم 30 لسنة 2005، إضافة لالختصاصات املنصوص عليها في بعض 

 /https://www.iraqfsc.iq : القوانني االحتادية ...«. املوقع اإللكتروني للمحكمة االحتادية العليا
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تنظم بقانون«، أي أن تفعيل تلك النصوص يتوقف على صدور قانون بذلك، مثال 
املوجهة  االتهامات  في  بالفصل  للمحكمة  االتهامي  باالختصاص  يتعلق  ما  ذلك 
الفقرة  أوجبت  إذ  والوزراء،  الوزراء  مجلس  ورئيس  اجلمهورية  رئيس  إلى 
(93) من الدستور صدور قانون ليتسنى للمحكمة ممارسة  )سادساً( من املادة 

هذا االختصاص(13). 
الدستور  إن  إذ  االحتاد،  مجلس  بخصوص  احملكمة  عليه  استقرت  ما  وكذلك 
لتبني  النصوص  تلك  تكن  لم  ولكن  نصوص(14)،  ثالثة  إال  املجلس  لهذا  يفرد  لم 
بشكل كاٍف آلية تشكيل مجلس االحتاد أو ماهية اختصاصاته، وعالقته مبجلس 
النواب وبالسلطات األخرى االحتادية أو احمللية، إذ ذهبت احملكمة إلى أن تكوين 
املادة  وفق  بذلك  يصدر  قانون  على  يتوقفان  اختصاصاته  وتنظيم  املجلس 
املكتسبة،  التخلي عن اجلنسية  بقانون  يتعلق  ما  الدستور(15). وكذلك  (137) من 
رابعاً(   /18( املادة  وفق  الرفيع  األمني  أو  السيادي  املنصب  بتعبير  واملقصود 
من هذا الدستور(16). وكذلك فيما يتعلق مبا نصت عليه املادة )43/أوالً/ب( من 
وشؤونها  األوقاف  إدارة  في  أحرار  مذهب  أو  دين  كل  أتباع  بأن  الدستور  هذا 

ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون(17). 

في  و101/احتادية/إعالم/2017   ،2017/6/13 في  41/احتادية/2017  رقما  احملكمة  قرارا   (13)
2017/11/7 التي ذهبت فيهما إلى أنه: »  ... جتد احملكمة االحتادية العليا أن املادة )93/سادساً( من 
الدستور ... تستلزم حتى ينعقد االختصاص لها بالفصل في االتهامات املوجهة إلى رئيس اجلمهورية 
مجلس  من  قانون  يصدر  أن  الدستور،  من  )61/سادساً/ب(  املادة  في  ذكرها  ورد  التي  األمور  في 
النواب ينظم كيفية الفصل في االتهامات املوجهة إلى رئيس اجلمهورية في ضوء أحكام املادة )61/
سادساً/ب( من الدستور أعاله، وما دام هذا القانون لم يصدر لغاية إقامة هذه الدعوى، فإن النظر فيها 
يجعل اختصاص احملكمة االحتادية العليا موقوفاً ومعطالً، وال ينعقد إال بصدور القانون املذكور ...«. 

املواد (48) و(65) و(137) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.   (14)
من  و(137)   (65) املادتني  بتفسير  املتعلق   2012/10/1 في  72/احتادية/2012  رقم  احملكمة  قرار   (15)
2016/2/14 و116/احتادية/أعالم/2017  5/احتادية/أعالم/2016 في  الدستور، والقرارات رقما 

في 2017/11/27. 
قرار احملكمة رقم 8/احتادية/إعالم/2015 في 2015/5/4 الذي ذهبت فيه إلى أن: »...الفقرة )رابعاً(   (16)
الصدد،  بهذا  قانون  صدور  على  نصها  تطبيق  ربطت  العراق  جمهورية  دستور  من   (18) املادة  من 
وحيث لم يصدر القانون الذي ينظم كيفية التعامل مع مزدوجي اجلنسية ممن تولوا مناصب سيادية 
حلد الوقت احلاضر، ومن دون صدوره وفق ما أوجبه النص الدستوري املشار إليه ... ال ميكن احلكم 
وقرارات  أحكام   ،2017/10/30 في  87/احتادية/2017  رقم  قرارها  وكذلك   .»... التكليف  بإلغاء 
العليا،  االحتادية  احملكمة  إصدارات  الثامن،  املجلد   ،(2017-2016) للعامني  العليا  االحتادية  احملكمة 

بغداد، 2018، ص 212.
املوقع   ،2012/5/20 في  و20/احتادية/2012  و19   18( أرقام  العليا  االحتادية  احملكمة  قرارات   (17)

اإللكتروني للمحكمة، مرجع سابق.
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يذهب رأي ونحن نؤيده إلى عدم جواز الركون إلى نص املادة (130) من الدستور،   .3
ألن قانون احملكمة أصبح يتعارض مع الدستور، والسيما املادة )13/ثانياً( منه 
غير  احملكمة  قانون  يكون  أن  املعيب  فمن  الدستور،  سمو  مبدأ  على  نصت  التي 
واألنظمة،  القوانني  دستورية  على  الرقابة  تتولى  التي  اجلهة  وهي  دستوري، 

فضالً عن كون هذا القانون ذا طبيعة دستورية(18).  
الدولة  لشؤون  بالنسبة  عليه  العمل  سار  ما  بشأن  احملكمة  إليه  ذهبت  ما  وأما   .4
األخرى بخصوص الترشيح ملنصب رئيس اجلمهورية وانتخابه، وتسمية راتبه 
ورواتب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، على الرغم من عدم صدور قوانني تنظم 
ذلك، وفق ما تنص عليه أحكام املواد (69) و(74) و (82) من الدستور، وغير ذلك 
املواضيع  تلك  الدستور صدور قوانني جديدة بها، فإن  التي تطلب  الشؤون  من 
لم يسبق أن صدرت قوانني تنظمها، بعكس احملكمة التي سبق أن صدر قانونها 
قانونها  يصدر  أن  ويجب  )امللغى(،  االنتقالية  للمرحلة  الدولة  إدارة  قانون  وفق 
اجلديد، نظراً ألهميته وأهمية وجود احملكمة، مبا يسهم بتنظيم اختصاصها بدالً 
من قانونها احلالي، والسيما بعد نفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005، كون 
أبرزها  ومن  احلالي(19)،  قانونها  في  ترد  لم  جديدة  اختصاصات  تضمن  األخير 

االختصاص التفسيري. 
وعليه فمن وجهة نظرنا البد من تبني أحد اخلياريني التاليني:

األول، وهو خيار مؤقت يؤخذ به في ظل التجاذبات السياسية في أروقة مجلس  أ. 
ثالث  انتهاء  من  الرغم  على  احملكمة  قانون  تشريع  تأخير  إلى  أدت  التي  النواب 
دورات تشريعية للمجلس، مبوجبه ُيعدل قانون احملكمة رقم 30 لسنة 2005، وفق 
املادة (130) من الدستور ومبا ينسجم مع مبدأ سمو الدستور وفق املادة (13) منه 
بوصفه القانون األسمى واألعلى في الدولة، وذلك بإضافة نص فقرة أخيرة إلى 
املادة (4) من هذا القانون ليكون نصها على النحو التالي: »االختصاصات الواردة 
في املادة (93) من الدستور واالختصاصات التي تنص القوانني على اختصاص 
احملكمة االحتادية بالفصل فيها«)20(،  مع ضرورة تعديل النظام الداخلي للمحكمة 

د. حميد حنون خالد، السلطات االحتادية في دستور العراق لسنة 2005، مجلة العلوم القانونية، كلية   (18)
القانون، جامعة بغداد، املجلد 24، العدد 1،  سنة 2009، ص 64. 

من  )92/ثانياً(  املادة  بتفسير  املتعلق   2015/2/28 في  44/احتادية/إعالم/2015  رقم  احملكمة  قرار   (19)
املطلوبة  واألغلبية  العليا  االحتادية  للمحكمة  اجلديد  القانون  على  بالتصويت  يتعلق  فيما  الدستور 

للتصويت على هذا القانون املهم. 
بالفصل  االحتادية  احملكمة  اختصاص  على  القوانني  تنص  التي  واالختصاصات   ...« عبارة  وذكرنا   (20)
نافذة وفق  )امللغى( والتزال  االنتقالية  للمرحلة  الدولة  إدارة  فيها«، لصدور تشريعات في ظل قانون 
املادة )130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 جعلت من احملكمة االحتادية العليا جهة طعن، 
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رقم 1 لسنة 2005 املتعلق بإجراءات سير العمل في احملكمة بإضافة فصل يتعلق 
الشروط  ومنها  الدستورية،  النصوص  تفسير  بطلبات  املتعلقة  باإلجراءات 
الشكلية واملوضوعية املطلوبة في طلبات التفسير، وإجراءات احملكمة بخصوص 
الذي  النحو  املترتب عليها، على  التفسيرية واألثر  القرارات  الطلبات وحجية  تلك 

سنتناوله فيما بعد. 
بتشريع  باإلسراع  النواب  مجلس  بقيام  ويتمثل  األفضل،  اخليار  وهو  الثاني،  ب. 
قانون احملكمة اجلديد الذي أوجبت تشريعه املادة )92/ثانياً( من الدستور، كي 
متارس اختصاصاتها الواردة في املادة (93) من هذا الدستور، مع ضرورة إصدار 
نظام داخلي جديد للمحكمة يحل محل النظام الداخلي احلالي رقم 1 لسنة 2005 
لتنظيم اإلجراءات املتعلقة بسير العمل في احملكمة، مع ضرورة إضافة نص فقرة 
أخيرة إلى املادة (93) من الدستور ويكون نصها هو: »تاسعاً: االختصاصات التي 
تنص القوانني على اختصاص احملكمة االحتادية بالفصل فيها«(21). وكذلك إمكانية 
صدور قوانني مستقبالً تنظم مواضيع ذات طبيعة دستورية جتعل من احملكمة 
التي أوجبت  الطوارئ  جهة طعن، كالقانون اخلاص باإلعالن عن احلرب وحالة 
يستوعبها  مبا  املواد،  من  وغيرها  الدستور  من  )61/تاسعاً/ج(  املادة  تشريعه 

النص املقترح إضافته جتنباً للطعن بعدم دستورية تلك القوانني مستقبالً.
ومنها أمر الدفاع عن السالمة الوطنية رقم 1 لسنة 2004، الذي جعل احملكمة اجلهة املختصة بالرقابة 
على القرارات واإلجراءات املتخذة عند إعالن حالة الطوارئ. جريدة »الوقائع العراقية«، العدد 3987، 

في أيلول/سبتمبر 2004. 
فقد وردت اختصاصات أخرى للمحكمة في الدستور ذاته في غير املادة (93) منه، ومنها:   (21)

اختصاص احملكمة بالبت في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وفق املادة (52) من الدستور. 
/61( املادة  وفق  اجلمهورية،  رئيس  إلى  املوجهة  االتهامات  في  بالبت  احملكمة  اختصاص   .1

سادساً/ب( من الدستور. 
بعض  في  بالفصل  املختصة  اجلهة  احملكمة  من  جعلت  الدستور  لهذا  وفقاً  قوانني  صدرت  كذلك   .2

املوضوعات الواردة فيها، ومنها:
قضايا  بخصوص  اإلدارية  احملاكم  بأحكام  املتعلقة  بالطعون  بالبت  احملكمة  اختصاص  أ. 
التجنس، وفق املادة (20) من قانون اجلنسية رقم 26 لسنة 2006، جريدة »الوقائع العراقية«، 

العدد 4019، في 2006/3/7. 
اختصاص احملكمة بالبت في اعتراض احملافظ على قرارات مجلس احملافظة، وفق املادة )31/  ب. 
2008 املعدل، جريدة  21 لسنة  أحد عشر/3( من قانون احملافظات غير املنتظمة بإقليم رقم 

»الوقائع العراقية«، العدد 4070، في 2008/8/31. 
اختصاص احملكمة بالبت في اعتراضات املرشحني ملنصب رئيس اجلمهورية وفق املادة (5)  ج. 
»الوقائع  جريدة   ،2012 لسنة   8 رقم  اجلمهورية  رئيس  ملنصب  الترشيح  أحكام  قانون  من 

العراقية«، العدد 4231، في 2012/2/27.  
بقبول  لالنتخابات  القضائية  الهيئة  قرارات  على  االعتراضات  في  بالبت  احملكمة  اختصاص  د. 
األحزاب  قانون  من  )14و15و16(  املواد  وفق  السياسية  األحزاب  تأسيس  طلبات  رفض  أو 

السياسية رقم 36 لسنة 2015 .
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املبحث الثاني
الشروط املطلوبة ملمارسة احملكمة االحتادية 

العليا الختصاصها التفسيري
يشترط ملمارسة احملكمة االحتادية العليا الختصاصها في تفسير النصوص الدستورية 
توافر مجموعة من الشروط، لكن هذه الشروط غير محددة حتديداً دقيقاً مبوجب نص 
الداخلي على  قانون احملكمة احلالي ونظامها  يتمثل بعدم اشتمال  صريح، وسبب ذلك 
االختصاص التفسيري أصالً، هذا من جانب ومن جانب آخر عدم تشريع قانون احملكمة 
أحد  تبني  يجب  وعليه  الدستور،  من  ثانياً(   /92( املادة  تشريعه  أوجبت  الذي  اجلديد 
املقترحني اللذين سبق أن أشرنا إليهما، مع اإلشارة إلى أن احملكمة تستند في قراراتها 
التفسيرية في الوقت احلاضر إلى النظام الداخلي احلالي لها، على الرغم من خلوه من 
من  تستنتج  الشروط  تلك  أن  ُيالحظ  ذلك،  وإزاء  التفسير.  بطلبات  اخلاصة  اإلجراءات 
الشروط: شروط شكلية  إلى نوعني من  العليا، وهي تنقسم  قرارات احملكمة االحتادية 

وشروط موضوعية، وهو ما نعرض له في املطلبني التاليني:

املطلب األول
الشروط الشكلية

أن  الدستورية،  النصوص  لتفسير  العليا  االحتادية  احملكمة  إلى  الطلبات  لتقدمي  يجب 
الطلبات بعض الشروط الشكلية والتي في حال عدم توافر أحدها، فإن  تتوافر في تلك 
ذلك يعني عدم قبول احملكمة لطلب التفسير،  ومما يجب اإلشارة إليه هنا أن احملكمة في 
أغلب القرارات الصادرة عنها برد الطلبات التفسيرية لعدم توافر أحد هذه الشروط تذكر 
عبارة: »أن الطلب خارج اختصاص احملكمة االحتادية العليا«، إذ يجب على احملكمة التمييز 
ما بني عدم االختصاص وبني رد طلب التفسير من الناحية الشكلية، ألن عدم االختصاص 
مينع احملكمة من ممارسة اختصاص معني بشكل دائم، بعبارة أخرى فإن احلكم بعدم 
االختصاص يتمتع باحلجية املطلقة، مثال ذلك عدم اختصاصها بتفسير القوانني، بخالف 
رد طلب تفسير نص دستوري معنيَّ شكالً،  فإن هذا الرد يقتصر على طلب معني مقدم 
من قبل جهة معينة، بعبارة أخرى، احلكم برد الطلب شكالً يتمتع باحلجية النسبية(22)، 
وهذا ال مينع احملكمة من استقبال طلبات أخرى لتفسير هذا النص من هذه اجلهة نفسها 

دراسة  إجراءاتها:   – اختصاصاتها   – تكوينها   – الكويتية  الدستورية  احملكمة  الطبطبائي،  عادل  د.   (22)
حتليلية مقارنة، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 2005، ص 458.
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أو غيرها، متى ما استوفى تلك الشروط. وهذه الشروط تتمثل باآلتي:
الفرع األول

وجوب تقدمي طلب رسمي حتريري بالتفسير
يجب ملمارسة احملكمة الختصاصها بتفسير النصوص الدستورية، أن ُيقدم طلب رسمي 
لها بالتفسير،  وتستند احملكمة في ذلك إلى ما نصت عليه املادة (20) من نظامها الداخلي 
رقم 1 لسنة 2005 بأن: »تقدم الدعاوى والطلبات إلى احملكمة االحتادية العليا ... بلوائح 
مطبوعة«، إذ ليس للمحكمة ممارسة هذا االختصاص من تلقاء نفسها دون تقدمي طلب 
إليها بذلك، ألنها ال متلك مكنة التصدي(23)، وهذا ما استقرت عليه احملكمة بقرارها رقم 
التصدي  احملكمة  هذه  اختصاص  من  »ليس  بأنه:   2007/4/26 في  24/احتادية/2007، 
من  الرابعة  املادة  في  حصراً  وردت  اختصاصاتها  وأن  القضائية،  والقرارات  لألحكام 
قانون احملكمة رقم 30 لسنة 2005 وفي املادة (93) من الدستور، وليس من بينها التصدي 

لألحكام القضائية، لذا ولألسباب املتقدمة تكون دعوى املدعي واجبة الرد«(24). 
االحتادية  احملكمة  »جتد  بأنه:   2017/7/12 في  49/احتادية/2017،  رقم  حكمها  وكذلك 
العليا أن مطلب املدعني في هذه الدعوى ال يشكل )منازعة( باملفهوم الوارد في املادة (93) 
من الدستور، حتى تتصدى احملكمة االحتادية العليا بالفصل فيها حسب االختصاص«(25)، 
وليس  التشريعات  بدستورية  املتعلقة  للمنازعات  بالنسبة  إال  تكون  ال  املكنة  هذه  ألن 

بالنسبة لالختصاص التفسيري(26).  
ويرتبط بهذا الشرط ضرورة أن يرفق مع طلب التفسير املستندات التي تطلبها احملكمة، 
وهذا ما استقرت عليه بقرارها رقم 11/احتادية/2007، في 2007/1/8 بأنه: »لدى التدقيق 
واملداولة من احملكمة وجد أن اجلهة طالبة التفسير قد قدمت الطلب دون تقدمي املستندات 
 ،... احملكمة  كتب  مبوجب  املستندات  هذه  لتقدمي  إليها  الطلب  مت  وقد  فيه،  للبت  الالزمة 

القوانني،  دستورية  على  القضائية  الرقابة  محمد،  إبراهيم  الله  أكرم  ود.  حسنني  محمد  إبراهيم   د.   (23)
منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2013، ص 34.

أحكام وقرارات احملكمة االحتادية العليا لألعوام 2005-2006-2007، إصدار جمعية القضاء العراقي،   (24)
بغداد، 2008، ص 123. 

أحكام وقرارات احملكمة االحتادية العليا للعامني (2016-2017)، مصدر سابق، ص 386.   (25)
التي  العام  بالنظام  املتعلقة  الدفوع  تلقاء نفسه، وهو من  من  القاضي دفعاً  يثير  أن  بالتصدي:  ويراد   (26)
يجد أساسها إما في نصوص القانون أو في السلطة التقديرية له، التي تخوله اعتبار دفع معني متعلقاً 
بالنظام العام، سواء اتصل هذا الدفع باجلانب اإلجرائي للخصومة أو بجانبها املوضوعي. للمزيد من 
مقارنة  حتليلية  دراسة  الدستوري:  القضاء  في  التصدي  العصار،  محمد  يسري  د.  انظر:  التفصيل 

لسلطة احملكمة الدستورية في جتاوز نطاق الدعوى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص 17.
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 (1) املادة  الفقرة )ثانياً( من  ولم تقدم رغم مرور مدة تزيد على ثالثة أشهر، وحيث إن 
2005 نصت على عدم قبول  1 لسنة  العليا رقم  الداخلي  للمحكمة االحتادية  النظام  من 
الدعوى التي تقدم دون مستنداتها، لذا يعتبر الطلب الذي أخذ شكل دعوى غير مقبول 

ويحفظ«)27(. 
ولكن يؤخذ على هذا القرار أنه لم يحدد اجلهة طالبة التفسير وال املادة أو املواد املطلوب 
تفسيرها، كما لم يحدد املستندات املطلوبة ومدى عالقتها بالتفسير، وأنه يؤكد ما ذهبنا 
إليه بأن احملكمة تستند إلى النظام الداخلي احلالي لها على الرغم من خلوه من اإلجراءات 

اخلاصة بطلبات التفسير.

الفرع الثاني
ً وجوب تقدمي طلب التفسير من إحدى اجلهات الرسمية حصرا

يجب فضالً عن الصفة التحريرية في طلبات التفسير املقدمة إلى احملكمة االحتادية العليا، 
أن يتم تقدمي تلك الطلبات من إحدى اجلهات الرسمية، وبخالف ذلك ال يقبل طلب التفسير، 
لكن يالحظ بأن هذا الشرط لم يرد في الدستور وال في قانون احملكمة، ولكنه يستنتج 
من القرارات الصادرة عن احملكمة، والتي استندت فيها إلى ما نصت عليه املادة (5) من 
مبناسبة  الرسمية،  اجلهات  إحدى  طلبت  »إذا  بأنه:   2005 لسنة   1 رقم  الداخلي  نظامها 
منازعة قائمة بينها وبني جهة أخرى الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي 
أو نظام أو تعليمات أو أمر، فترسل الطلب بدعوى إلى احملكمة االحتادية العليا معلالً مع 

أسانيده، وذلك بكتاب بتوقيع الوزير املختص أو رئيس اجلهة غير املرتبطة بوزارة«. 
ومن وجهة نظرنا، فإن استناد احملكمة إلى تلك املادة ليس في محله، كون هذه املادة تتعلق 
باإلجراءات اخلاصة بالبت في دستورية التشريعات وال تتعلق باختصاصها التفسيري، 
بينها  قائمة  منازعة  »مبناسبة  آنفاً:  املذكورة  املادة  في  الواردة  العبارة  من  واضح  وهذا 
وبني جهة أخرى، الفصل في شرعية نص في قانون أو ...«، كون طلبات التفسير ال تتسم 
بالطابع القضائي على النحو الذي سنتناوله فيما بعد. واحلل لهذا املسألة من وجهة نظرنا 
يكمن في إيراد نص في قانون احملكمة املزمع صدوره يحدد بشكل صريح اجلهات التي 
اجلهات  تلك  فإن  حال  كل  وعلى  التفسيرية.  الطلبات  لتقدمي  احملكمة  إلى  اللجوء  ميكنها 

حالياً تتمثل مبا يأتي: 

جعفر كاظم املالكي، املرجع في قضاء احملكمة االحتادية العليا، ط1، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة،   (27)
2011، ص317.
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أوالً- رئيس مجلس النواب أو أحد نوابه
وهذا أمر طبيعي بوصف رئيس املجلس هو من ميثل مجلس النواب ويتحدث باسمه أو 
من يخوله، أو يقدمه أحد نوابه(28). وبخالف ذلك ال تقبل احملكمة طلب التفسير الوارد من 
إذا  النواب(30). وكذلك  إذا قدمه رئيس ديوان مجلس  أو  النواب(29)،  إذا قدمه أحد  املجلس 
قدمه أحد رؤساء اللجان البرملانية في املجلس، مثال ذلك القرار رقم 3/احتادية/2009 
مقدم  القانونية  املشورة  طلب  أن  »ُوجد  أنه:  إلى  احملكمة  فيه  ذهبت  الذي   2009/2/4 في 
(5) من النظام الداخلي  من رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، في حني أن املادة 
إلجراء سير العمل في احملكمة االحتادية العليا رقم 1 لسنة 2005، اشترطت أن يقدم مثل 
هذا الطلب بكتاب بتوقيع الوزير املختص أو رئيس اجلهة غير املرتبطة بوزارة، أي كان 
املفروض تقدمي مثل هذا الطلب بتوقيع رئيس مجلس النواب أو أحد نوابه، لذلك تقرر رد 

الطلب من هذه اجلهة«. 
/9 رقمي  قراريها  مبوجب  أصولياً  تقدميه  بعد  االستفسار  على  احملكمة  وأجابت 
تقبل  ال  كما   .(31)2009/5/26 في  و10/احتادية/2009   2009/2/5 في  احتادية/2009 
احملكمة الطلب إذا قدمته الكتل البرملانية أو األحزاب أو منظمات املجتمع املدني، وهذا ما 
استقرت عليه بقرارها رقم 26/احتادية/2008 في 2008/6/23 الذي جاء فيه بأن: »طلب 
التفسير ينبغي أن ُيقدم من مجلس الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء والوزراء،  
وليس من الكتل السياسية أو األحزاب أو منظمات املجتمع املدني، لذلك يكون طلب اجلبهة 

الوطنية قد قدم من غير اجلهات املذكورة، فتقرر حفظه ...«(32). 

املادة )2/ثانياً( من قانون مجلس النواب وتشكيالته رقم (13) لسنة 2018، »الوقائع العراقية«، العدد   (28)
4499، في 2018/7/16.

 ،2012/5/30 في  و38/احتادية/2012   ،2012/5/2 في  29/احتادية/2012  أرقام  احملكمة  قرارات   (29)
و116/احتادية/  ،2012/12/10 في  و85/احتادية/2012   ،2012/10/3 في  و73/احتادية/2012 

إعالم/2015 في 2015/11/25، و141/احتادية/إعالم/2017 في 2017/12/7، التي ردت فيها طلبات 
تفسير مقدمة من أعضاء في مجلس النواب، منشورة على املوقع اإللكتروني للمحكمة االحتادية العليا، 

مرجع سابق. 
للمحكمة،  اإللكتروني  املوقع  على  منشور   ،2012/9/20 في  60/احتادية/2012  رقم  احملكمة  قرار   (30)

مرجع سابق. 
العراقي،  القضاء  جمعية  الثاني،  املجلد   ،2009-2008 لألعوام  العليا  االحتادية  احملكمة  وقرارات  أحكام   (31)
بغداد، 2011، ص17 و20 و67. وينظر قرارها رقم 29/احتادية/إعالم/2014 في 2014/5/5، الذي قبلت 
أحكام وقرارات احملكمة  آنفاً.  املذكور  لقرارها  الوطنية خالفاً  املصاحلة  املتابعة وتنفيذ  فيه طلباً من جلنة 

االحتادية العليا للعامني 2014- 2015، املجلد السابع، جمعية القضاء العراقي، بغداد، 2017، ص70. 
أكدت  كما  ص14.  سابق،  مرجع   ،2009-2008 لألعوام  العليا  االحتادية  احملكمة  وقرارات  أحكام   (32)
احتاد  من  مقدماً  الطلب  لكون   ،2011/5/5 في  34/احتادية/2011  رقم  بقرارها  ذلك  على  احملكمة 
الصحافيني واإلعالميني العراقيني، أحكام وقرارات احملكمة االحتادية العليا لعام 2011، املجلد الرابع، 

جمعية القضاء العراقي، بغداد، 2012، ص17.
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البوالني )رئيس  النائب جواد  تقدم به  ملا تقدم قبلت طلباً تفسيرياً  ولكن احملكمة خالفاً 
مجلس  ألعضاء  الشاغرة  املقاعد  استبدال  آلية  بخصوص  العراق(  وحدة  ائتالف 
العليا  النواب(33). وكذلك طلب نائب آخر بخصوص بيان الرأي بشأن مخالفة املفوضية 
املستقلة لالنتخابات لقرار صادر عن احملكمة(34). كما قبلت طلباً تقدمت به )كتلة التحالف 
الكوردستاني( لبيان الرأي بخصوص قرار مجلس الوزراء بتأجيل تعداد السكان، وردت 
الطلب بحجة أنه خارج اختصاصها(35). وكذلك الطلب الذي تقدمت به )كتلة بدر النيابية( 
الدستور(36).  ألحكام  كوردستان  إقليم  في  االستفتاء  مخالفة  بخصوص  الرأي  لبيان 
والطلب الذي تقدم به )حتالف عابرون( لبيان الرأي بخصوص وجود مخالفات رافقت 

االنتخابات البرملانية لسنة 2018(37). 
ثانياً- رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء

وهذا أمر طبيعي كون رئيس مجلس الوزراء ميارس دوراً إدارياً صرفاً في إدارة املجلس 
وترؤس اجتماعاته(38)، وتصدر طلبات التفسير إلى احملكمة بتوقيعه، ذلك لكونه املسؤول 
التنفيذي املباشر عن السياسة العامة للدولة، وتخطيط هذه السياسة واإلشراف على عمل 
الوزارات، ويقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته وفق املادتني (87) و(80) من 

الدستور، واملادتني (14) و(15) من النظام الداخلي للمجلس رقم 2 لسنة 2019 (39). 
رئيس  غياب  حال  في  التفسير  طلبات  تقدمي  الوزراء  مجلس  رئيس  لنواب  يجوز  كما 
لني بذلك من رئيس مجلس الوزراء(40). وبخالف ذلك ال يقبل طلب  املجلس أو كانوا مخوَّ
التفسير إذا كان مقدماً مثالً من األمني العام ملجلس الوزراء؛ ألنه وفق املادة )31/ ثانياً- 
أوامره وتوجيهاته،  الوزراء وينفذ  يرتبط مباشرة برئيس مجلس  آنفاً  النظام  ثالثاً( من 
ويتمتع بصالحية الوزير املختص املنصوص عليها في التشريعات النافذة )فيما يتعلق 
بعمل األمانة(، وميارس املهام املوكلة إليه من رئيس مجلس الوزراء، ولكن خالفاً لذلك 
ُيالحظ بأن احملكمة قد قبلت طلبات تفسيرية تقدم بها األمني العام ملجلس الوزراء، ومنها 

العليا لعام  2011/1/18، أحكام وقرارات احملكمة االحتادية  7/احتادية/2011 في  قرار احملكمة رقم   (33)
2011، مرجع سابق، ص60. 

قرار احملكمة رقم 113/احتادية/إعالم/2013 في 2013/10/30.  (34)
قرار احملكمة رقم 57/احتادية/2009 في 2009/9/16.  (35)

قرار احملكمة رقم 120/احتادية/إعالم/2017 في 2017/11/5.   (36)
قرار احملكمة رقم 84/احتادية/إعالم/2018 في 2018/5/20.   (37)

د. حنان محمد القيسي، مجلس الوزراء العراقي، مكتبة السيسبان، بغداد، 2014، ص124.  (38)
جريدة »الوقائع العراقية«، العدد 4533، في 2019/3/25.  (39)

د. مصدق عادل طالب، نائب رئيس مجلس الوزراء في النظام السياسي: دراسة حتليلية مقارنة في   (40)
الدساتير العراقية، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد،  2014، ص 129.
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على سبيل املثال طلب تفسير املادة (1) من الدستور، وكان األجدر بها أن ترد هذا الطلب 
من الناحية الشكلية لعدم تقدميه من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه(41). 

وفضالً عن رئيس مجلس الوزراء، يقدم الوزير املختص طلبات تفسير بوصفه الرئيس 
األخرى  واجلهات  الوزارات  أمام  املعنوية  شخصيتها  وميثل  للوزارة،  األعلى  اإلداري 
ومن ضمنها احملكمة االحتادية العليا(42)،  وبخالفه ال يقبل طلب التفسير إذا كان مقدماً 

من وكالء الوزير أو املدراء العامني في الوزارة أو غيرهم(43).
 ثالثاً- رئيس اجلمهورية أو أحد نوابه

هذا األمر تطبيق للدستور لكون رئيس اجلهورية – وفق املادة (67) من الدستور - هو 
االلتزام  ضمان  على  ويسهر  البالد،  سيادة  وميثل  الوطن،  وحدة  ورمز  الدولة  رئيس 
بالدستور واحملافظة على استقالل العراق وسيادته ووحدته وسالمة أراضيه. وفضالً 
لة لهم،  عن رئيس اجلمهورية، يقدم طلبات التفسير نوابه استناداً إلى الصالحيات املُخوَّ
أو في حالة حلول أحدهم محل رئيس اجلمهورية وفقاً إلحدى احلاالت الواردة في املادة 
النظام  من   (5) واملادة   ،(44)2011 لسنة   (1) رقم  اجلمهورية  رئيس  نواب  قانون  من   (5)
الداخلي رقم 1 لسنة 2014 )النظام الداخلي لتسهيل تنفيذ قانون نواب رئيس اجلمهورية 

رقم  (1)لسنة 2014((45). 
وبخالف ذلك ال يقبل الطلب من غيرهم، ومن األمثلة على ذلك ما ذهبت إليه احملكمة برد 
طلب تفسيري ورد إليها، كون هذا الطلب كان بتوقيع مدير مكتب نائب رئيس اجلمهورية 
وليس بتوقيع األخير، حيث قضت بأنه:  »وحيث إن الطلب كان بتوقيع مدير مكتب نائب 
الناحية الشكلية، عليه قررت احملكمة رد الطلب  رئيس اجلمهورية، فهو واجب الرد من 

شكالً«(46).
 

قرار احملكمة رقم 122/احتادية/2017، في 2017/11/6.  (41)
د. مصدق عادل طالب، الوزير في الدساتير العراقية: دراسة حتليلية مقارنة، ط1، مكتبة السنهوري،   (42)

بغداد، 2015، ص 166.
وبخالف ذلك ينظر قرار احملكمة رقم 197/احتادية/إعالم/2018، في 2018/10/9، الذي قبلت فيه   (43)

طلباً تفسيرياً من اإلدارة العامة ملصرف الرافدين، وكان األجدر تقدميه من وزير املالية.
جريدة »الوقائع العراقية«، العدد 4174، في 2011/1/24.  (44)
جريدة »الوقائع العراقية«، العدد 4336، في 2014/9/22.  (45)

قرار احملكمة رقم 26/احتادية/2010، في 2010/3/23، أحكام وقرارات احملكمة االحتادية العليا لعام   (46)
2010، املجلد الثالث، جمعية القضاء العراقي، بغداد، 2011، ص59. 
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رابعاً- رئيس مجلس القضاء األعلى أو من يخوله
شخصيته  وميثل  للمجلس  األعلى  اإلداري  الرئيس  هو  األعلى  القضاء  مجلس  فرئيس 
املعنوية، وذلك وفق املادة (1) من قانون مجلس القضاء األعلى رقم 45 لسنة 2017(47)، 
والسيما بعد إلغاء اجلمع بني منصبي رئاسة مجلس القضاء األعلى واحملكمة االحتادية 
العليا مبوجب قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية، وذلك بعد صدور دستور جمهورية 
)امللغى((48).   2012 لسنة   112 رقم  األعلى  القضاء  مجلس  وقانون   2005 لسنة  العراق 
ومن ثم فيحق للسلطة القضائية أن تطلب تفسير مواد الدستور، والسيما املواد املتعلقة 
األخرى  السلطات  مع  السلطة  هذه  بعالقة  املتعلقة  باملواد  أو  ذاتها،  القضائية  بالسلطة 

التشريعية والتنفيذية وغيرهما(49).
واألقـاليـــم واحملافظـــات  بــوزارة  املرتبطـــة  غير  اجلهـــات  رؤســـاء  خامساً- 

 

أو من ينوب عنهم
كرؤساء  بوزارة،  املرتبطة  غير  اجلهات  لرؤساء  يحق  للوزراء  بالنسبة  احلال  هو  كما 
الهيئات املستقلة الوارد ذكرها في املواد من )102- 108(، والهيئات الواردة في املادتني 
)135و136( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وغيرها، فضالً عن رؤساء مجالس 

احملافظات واحملافظني واألقاليم، التقدم بطلبات تفسيرية إلى احملكمة(50). 
اجلهات  غير  أخرى  جهات  من  التفسير  طلبات  بعض  احملكمة  قبلت  لذلك  خالفاً  ولكن 
الرسمية املذكورة آنفاً،  ومنها الطلبان املقدمان من القيادة املؤقتة إلقليم اجلنوب، وكان 
للدستور،  مطابقته  ومدى  اجلنوب  إقليم  رئاسة  قانون  مشروع  بخصوص  أحدهما 
واآلخر متعلق بالسبل القانونية إلقامة هذا اإلقليم وفق الدستور، إذ ردت احملكمة الطلبني 
لكونهما خارج اختصاصها، وكان األجدر بها ردهما لعدم تقدميهما من إحدى اجلهات 

جريدة »الوقائع العراقية«، العدد 4432، في 2017/1/23.  (47)
احملكمة  قررت  ولكن   ،2013/2/4 في   ،4266 العدد  العراقية«،  »الوقائع  جريدة  في  القانون  هذا  نشر   (48)
 ،2013/9/16 في  87/احتادية/إعالم/2013  رقم  قرارها  مبوجب  دستوريته  عدم  العليا  االحتادية 

وبعد ذلك صدر قانون املجلس اجلديد رقم 45 لسنة 2017.
قرار احملكمة رقم 134/احتادية/2017 في 2017/11/27، بخصوص تفسير املواد الدستورية بشأن   (49)
احلصانة البرملانية ألعضاء مجلس النواب بناء على طلب مجلس القضاء األعلى، منشور على موقعها 

اإللكتروني، مرجع سابق.
/30 رقم  احملكمة  قرار  ذلك  مثال  احملافظ،  ملنصب  مرشح  من  املقدم  الطلب  يقبل  ال  ذلك  وبخالف   (50)
مرجع  العليا،  االحتادية  للمحكمة  اإللكتروني  املوقع  على  منشور   ،2009/5/4 في  احتادية/2009 

سابق.
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الرسمية(51). كما قبلت احملكمة طلباً من احتاد الصحافيني واإلعالميني العراقيني(52)، وطلباً 
آخر من االحتاد العام لنقابات العمال(53)، ولكنها ردت الطلبني لكونهما خارج اختصاصها 

أيضاً، ولم تردهما كونهما مقدمني من جهات غير رسمية.

الفرع الثالث
وجوب حتديد النص أو النصوص الدستورية املطلوب تفسيرها

قيام  وجوب  للمحكمة،  التفسيري  االختصاص  يتطلبها  التي  الشكلية  الشروط  من 
اجلهات الرسمية الوارد ذكرها سابقاً بتحديد الطلبات املقدمة منها للنص أو النصوص 
الدستورية املطلوب تفسيرها، وإال كانت واجبة الرد شكالً، والعلة هنا تكمن في بعض 
االعتبارات منها إن حتديد النص الدستوري املطلوب تفسيره يحدد نطاق عمل احملكمة، 
مبعنى آخر أنها إذا وجدت أن هذا الطلب ال يتعلق بنص دستوري، فهو واجب الرد لكونه 

خارج اختصاصها املوضوعي، كأن يكون متعلقاً بتفسير نص قانوني(54). 
ومن جهة أخرى، فإن ذلك يسهم في تقيد احملكمة بتفسير النص املطلوب تفسيره دون 
لم  أنها  من  التأكد  في  احملكمة  يساعد  التحديد  هذا  فإن  وأخيراً  النصوص،   من  غيره 
يسبق لها أن قامت بتقدمي تفسيرات سابقة بخصوص النص الدستوري نفسه املطلوب 

تفسيره(55). 
وقد أكدت احملكمة االحتادية العليا على ذلك في العديد من قراراتها، ومنها ما ذهبت إليه 
برد طلب تفسير لكونه لم يتضمن حتديد املادة أو املواد الدستورية، وقد ورد فيه: »مع 
الناحية  من  الرد  واجب  فهو  تفسيرها،  املطلوب  الدستورية  املواد  إلى  اإلشارة  وجوب 
رقم  بقرارها  إليه  ذهبت  ما  وكذلك  شكالً«(56).  الطلب  رد  احملكمة  قررت  عليه  الشكلية، 
2010/4/14 والذي جاء فيه: »... وجتد احملكمة االحتادية العليا  في  38/احتادية/2010 

قرارا احملكمة رقما 9/احتادية/2007 في 2007/7/2، و17/احتادية/2007 في 2007/9/11.   (51)
 ،2010 لعام  احملكمة  وقرارات  أحكام   ،2010/9/15 في  59/احتادية/2010  رقم  احملكمة  قرار  ينظر   (52)

مرجع سابق، ص142.
قرار احملكمة رقم 58/احتادية/2016 في 2016/6/16.  (53)

د. فتحي فكري، اختصاص احملكمة الدستورية العليا بالطلب األصلي بالتفسير، دار النهضة العربية،   (54)
القاهرة، 1998، ص 175.

د. محمد السناري، ضوابط اختصاص احملكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية، دار   (55)
العليا  الدستورية  املنعم عكاشة، احملكمة  147. ود. هشام عبد  1996، ص  القاهرة،  العربية،  النهضة 

قاضي التفسير، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 152. 
في  و63/احتادية/إعالم/2015   ،2010/3/23 في  26/احتادية/2010  رقما  احملكمة  قرارا   (56)

.2015/6/24
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من تدقيق الطلب أنه لم ينصب على طلب تفسير مادة معينة من مواد الدستور، لتكون 
موضوع دراسة وتدقيق احملكمة وتقدمي التفسير املطلوب وفق اختصاصها املنصوص 

عليه في املادة )93/ثانياً( من الدستور«(57).
الدستورية  املادة  لذلك قبلت احملكمة طلبات تفسيرية، ولم تتضمن حتديد  ولكن خالفاً 
املطلوب تفسيرها(58)، أو أن احملكمة ذاتها قد استنتجتها، كالطلب املقدم من مجلس النواب 
لبيان الرأي بشأن تقسيم كركوك واملوصل إلى أربع مناطق انتخابية، إذ لم يبني هذا الطلب 
الطلب في حقيقته  أن  العليا  »... وجدت احملكمة االحتادية  املادة املطلوب تفسيرها لكن: 
ينصرف إلى تفسير مواد الدستور ذات العالقة باملوضوع املستفسر عنه، ووجدت أن 

املواد ذات العالقة هي املادة )49/أوالً( ... واملادة )7/أوالً( من الدستور ...«(59). 
وكذلك طلب رئيس اجلمهورية لبيان الرأي بخصوص موضوع انتهاء مجلس الرئاسة، 
 إذ لم يحدد هو اآلخر املادة املطلوب تفسيرها، ولكن وجد رئيس مجلس القضاء األعلى

– الذي كان يرأس في الوقت ذاته احملكمة االحتادية العليا - أن الطلب ينصب على تفسير 
املواد الدستورية املتعلقة باملوضوع، ومنها املادتان (72) و(138) من الدستور(60). 

ولكنها من جهة أخرى ردت الطلب املقدم من نائب رئيس اجلمهورية األسبق - بحجة أنه لم 
يتضمن بيان املادة الدستورية -  لبيان الرأي بخصوص وضع احلكومة بعد انتهاء الدورة 
االنتخابية األولى، هل هي حكومة تصريف أعمال أو حكومة بكامل صالحياتها، على الرغم 
الدستور  من  )61/ثامناً/د(  املادة  وهي  دستورية  مادة  بتفسير  يتعلق  الطلب  هذا  أن  من 
املواد  أو  املادة  حتديد  يتم  قد  أو  احلكومة(61)،  من  الثقة  سحب  عن  املترتب  باألثر  املتعلقة 
النواب بخصوص تفسير  الدستورية ولكن بشكل خاطئ، ومنها الطلب املقدم من مجلس 
املادة  إذ قررت احملكمة تصحيح رقم  املادة )160/ثالثاً( منه،  بعض مواد الدستور، ومنها 

منشور في أحكام وقرارات احملكمة االحتادية العليا لعام 2010، مرجع سابق، ص132.  (57)
قرار احملكمة رقم 29/احتادية/2016 في 2016/4/17، أحكام وقرارات احملكمة االحتادية العليا للعامني   (58)
التعامل مع  الرأي بشأن  الوزراء  155، بشأن طلب رئيس مجلس  (2016-2017)، مرجع سابق، ص 
رئاسة مجلس النواب املنتخبة في متوز/يوليو 2014، ولكنه لم يتضمن حتديد مادة دستورية، وردت 
احملكمة الطلب ليس شكالً، وإمنا اشترطت أن يقدم املوضوع بحجة أنه يتضمن منازعة بشأن الشرعية 

الدستورية.
في  72/احتادية/2009  رقم  وقرارها   ،2009/7/20 في  45/احتادية/2009  رقم  احملكمة  قرار   (59)
2009/11/19 بشأن استيضاح مجلس النواب عن أسباب عدم موافقة عضو مجلس الرئاسة على التعديل 
2005 بأن: »... وجدت احملكمة أن املوضوع ينصب على كيفية  16 لسنة  األول لقانون االنتخابات رقم 
 اختيار أعضاء مجلس النواب ... وعلى وجه التحديد املادة (49) من الدستور التي حتكم هذا املوضوع ...«،

أحكام وقرارات احملكمة االحتادية العليا للعامني 2008-2009، مرجع سابق، ص30 و32.
قرار احملكمة رقم 51/احتادية/2010 في 2010/7/13.   (60)
قرار احملكمة رقم 38/احتادية/2010 في 2010/4/14.  (61)
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 ... )106/ثالثاً(  باملادة  املتعلقة   (2) النقطة  بصدد   ...« الصحيح:  الرقم  ذات  املادة  وتفسير 
والتي وردت اإلشارة إليها سهواً في كتاب مجلس النواب أعاله برقم )160/ثالثاً( ... »(62).

وال يشترط في طلب التفسير ذكر مبررات التفسير، وبخالفه ال يجوز رفض هذا الطلب 
من الناحية الشكلية، إذ يذهب رأي - ونحن نؤيده - إلى ذلك، أنه ما دامت اجلهة طالبة 
التفسير قد طلبت تفسير نص دستوري معني، فإن هذا يعني أن هناك خالفاً أو غموضاً 

قد أثاره التطبيق، وإال ملا ظهرت احلاجة إلى تفسير هذا النص(63).    

املطلب الثاني
الشروط املوضوعية

النصوص  لتفسير  احملكمة  إلى  الطلبات  لتقدمي  املطلوبة  الشكلية  الشروط  عن  فضالً 
الدستورية، يجب أن تتوافر في تلك الطلبات بعض الشروط املوضوعية، وهذه الشروط  

تتمثل باآلتي:

الفرع األول
أال يتسم الطلب التفسيري بالطابع القضائي

يجب أن يكون هناك خالف في فهم النص الدستوري، ولكن ال يصل هذا اخلالف إلى 
فهم  في  غموض  أو  رأي،  من  أكثر  النص  هذا  بشأن  يدور  أن  يكفي  وإمنا  املنازعة،  حد 
النصوص الدستورية، وهنا ينهض اختصاص احملكمة التفسيري بتفسير تلك النصوص 

وإيضاحها والكشف عن إرادة املشرع الدستوري(64). 
 2015/8/12 في  75/احتادية/إعالم/2015  رقم  بقرارها  احملكمة  عليه  أكدت  ما  وهذا 
/93( للمادة  بالنسبة  ... وأما   « بأنه:  الدستور  )93/ثانياً( من  املادة  بخصوص تفسير 
ثانياً( من الدستور، فإن الدستور ومبوجبها أناط إلى احملكمة االحتادية العليا اختصاصاً 
وذلك  املختصة،  اجلهات  طلب  على  بناء  الدستور،  نصوص  تفسير  مبهمة  بالقيام  آخر 
وجود  أو  الدستور،  مواد  نصوص  بني  تعارض  وجود  أو  النصوص  غموص  حالة  في 
النصوص وإيضاحها  الدستور، وتقوم بتفسير تلك  خالف في فهم نص من نصوص 

العليا  االحتادية  احملكمة  وقرارات  أحكام   ،2007/7/21 في  13/احتادية/2007  رقم  احملكمة  قرار   (62)
لألعوام 2005-2006-2007، مرجع سابق، ص 54.

د. إبراهيم محمد حسنني ود. أكرم الله إبراهيم محمد، مرجع سابق، ص 36.  (63)
د. محمد باهي أبو يونس، االختصاص األصلي للمحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية   (64)

في النظام الدستوري الكويتي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2008، ص 73.
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الدستوري محل  النص  يتناسب مع وضع  الدستوري، مبا  املشرع  إرادة  والكشف عن 
التفسير ودرجة وضوحه، مما يساعد في إزالة هذا الغموض أو اخلالف في فهم النص 
التفسيري  باحلكم  الدستوري  النص  تفسير  بشأن  القائمة  املنازعة  وإنهاء  الدستوري 
الذي يصدر من احملكمة االحتادية العليا، ويكون باتاً وملزماً جلميع السلطات وفق املادة 

(94) من الدستور ...«(65).

والعلة من اشتراط هذا الشرط تتمثل في أن طلب التفسير يجب أال يتسم بالطابع القضائي 
الذي يقوم على وجود ادعاء ودفاع وخصوم، وإمنا الغرض منه الوقوف على وجهات 
النظر املختلفة في تفسير النص الدستوري املطلوب تفسيره، وبخالف ذلك - من وجهة 
القضائي  بالطابع  التفسير يتسم  العليا بأن طلب  إذا وجدت احملكمة االحتادية  نظرنا - 
ويشكل منازعة باملعنى املذكور آنفاً، فيجب عليها أن تنظره وفق اختصاصاتها األخرى 
(5) من النظام الداخلي  وليس وفق اختصاصها التفسيري، حسب ما نصت عليه املادة 
للمحكمة رقم 1 لسنة 2005. فال يشترط دائماً أن يكون طلب التفسير مبثابة منازعة بني 
للتطبيق  الرسمية  اجلهات  إحدى  رغبة  مبثابة  الطلب  هذا  يكون  أن  ميكن  وإمنا  جهتني، 
الصحيح والسليم للنص الدستوري، أي أنه ثار لديها شك في املعنى الذي يحتمله هذا 

النص، فتلجأ إلى احملكمة إلزالة هذا الشك(66). 
 ولكن خالفاً لذلك يالحظ قيام احملكمة برد العديد من الطلبات التفسيرية الستشعارها 
وجود منازعة واشتراطها إقامة دعوى في العديد من القرارات الصادرة عنها، على الرغم 
التفسيري  اختصاصها  وفق  فيها  الفصل  يجب  دستورية  نصوص  بتفسير  تعلقها  من 
وليس وفق اختصاصاتها األخرى، والسبب في ذلك أن احملكمة تستند بشكل خاطئ في 
(5) من نظام إجراءات سير العمل  اشتراط أن يقدم موضوع املنازعة بدعوى إلى املادة 
2005، في حني أن هذا الشرط وارد في الفصل الثاني من هذا النظام  1 لسنة  فيها رقم 
واملتعلق »بالنظر في شرعية التشريعات«، أي يتعلق باختصاصها بالرقابة على دستورية 
التشريعات، وال يتعلق باالختصاص التفسيري الذي كما بيَّنا فيما سلف بأنه لم ينص 

عليه قانون احملكمة وال نظامها الداخلي، وإمنا ورد النص عليه في الدستور فقط. 
إليه احملكمة الدستورية الكويتية في  وهذا ما استقر عليه القضاء الدستوري املقارن، ومنه ما ذهبت   (65)
قرارها رقم 1 لسنة 1985 بأنه: »ال يشترط أن يصل األمر إلى حد اخلالف احملتوم أو املنازعة باملعنى 
املعروف في قانون املرافعات ... بل يكفي أن يدور بشأن نص دستوري أكثر من رأي على نحو يغم 
معه إعمال حكمه، سواء فيما بني مجلس األمة واحلكومة أو داخل أي منهما، ليسوغ معه االلتجاء إلى 
الدستور  تطبيق  لوحدة  ضماناً  وذلك  املجال،  هذا  في  احلاصل  الغموض  لتجلية  الدستورية  احملكمة 

واستقراره«، »الكويت اليوم«، العدد 1620، في 1985/7/7.
د. عادل الطبطبائي، احلدود الدستورية بني السلطتني التشريعية والقضائية: دراسة مقارنة، مجلس   (66)

النشر العلمي، جامعة الكويت، 2000، ص 336.
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ومن األمثلة على ذلك ما ذهبت إليه احملكمة بقرارها رقم 12/احتادية/2009 في 2009/3/1 
بأن: »... الطلب املتقدم ذكره يتضمن االدعاء بحق أُنكر وجوده ُيخاصم فيها من أنكر هذا 
احلق، أو تكون الدعوى بصيغة طعن بقرار اتخذه ذلك اخلصم وحال مبوجب هذا القرار 
)ثالثاً(  الفقرة  صدر  في  الواردة  )الفصل(  كلمة  أن  ذلك  به،  املدعى  احلق  استعمال  دون 
من املادة (93) من الدستور التي استند الطلب عليها تعني وجود نزاع أو منازعة في حق 
7 من قانون املرافعات املدنية(، وإذا  أنكر اخلصم وجوده أو حال دون استعماله )املادة 
ما قدمت الدعوى على وفق أصولها القانونية، فإن احملكمة ستتولى الفصل فيها بعد أن 
تستمع وتتطلع على ادعاءات ودفوع الطرفني ومستنداتهما ... وتصدر احلكم الفاصل 
 2011/2/22 في  20/احتادية/2011  رقم  قرارها  وكذلك  أصوله«.   وفق  على  النزاع  في 
بأن: »... الطلب املذكور ُيشعر بوجود منازعة بني وزارة املالية ورئاسة محافظة الديوانية 
... ، وهذا املوضوع يتطلب إقامة دعوى للفصل في النزاع احلاصل بني الطرفني استناداً 
إلى أحكام املادة )93 فقرة ثالثاً( من دستور جمهورية العراق لعام 2005...، وإذا ما قدمت 
الدعوى وبالكيفية املبيَّنة في املادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا رقم 
1 لسنة 2005، فإن هذه احملكمة عندئذ ستتولى الفصل فيها، بعد أن تستمع وتتطلع على 

ادعاءات ودفوع الطرفني وسنداتهما«(67) .
وكذلك حكمها رقم 54/احتادية/2011 في 2011/8/17 بشأن طلب إلغاء األمر الديواني 
بتجديد خدمة املفتش العام في وزارة الصحة الذي يتطلب إقامة دعوى يتحدد فيها املدعي 
واملدعى عليه من اخلصوم، ودفع الرسم القانوني عنها للبت في الطلب وفق املادة )93/ 
/70 رقم  حكمها  احملكمة  وأصدرت  بذلك  دعوى  إقامة  مت  وبالفعل  الدستور،  من  ثالثاً( 

احتادية/2011 في 2011/12/26(68).

منشورات على املوقع اإللكتروني للمحكمة االحتادية العليا، مرجع سابق.  (67)
هذين  على  ولنا  و132.  ص119  سابق،  مرجع   ،2011 لعام  العليا  االحتادية  احملكمة  وقرارات  أحكام   (68)

احلكمني املالحظتان اآلتيتان:
2004 اخلاص بإنشاء مكاتب املفتشني  57 لسنة  إن املوضوع يتعلق بداية بتفسير مواد من األمر   -
العموميني، وهو بدرجة قانون وتفسيره يدخل ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة على وفق 
املادة (6) من قانون املجلس رقم 65 لسنة 1979 املعدل، وكان األجدر باحملكمة االحتادية العليا رد 
هذا الطلب لعدم تعلقه بتفسير نص دستوري، وما يؤكد ذلك القرار التفسيري الصادر عن املجلس 
رقم 2010/142 في 2010/11/25 بهذا املوضوع، الذي أشارت إليه احملكمة في قرارها الثاني رقم 
لعام  الدولة  2011/12/26،  منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى  70/احتادية/2011 في 

2010، وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، بغداد، 2011، ص310.
ومن جهة أخرى، فإن جتديد خدمة املفتش العام من عدمه يعد من قبيل القرارات اإلدارية وليس من   -
قبيل القرارات التشريعية، ومن ثم فإنه يخرج عن اختصاص احملكمة االحتادية العليا بالرقابة على 
دستورية التشريعات، وهذا ما استقرت عليه احملكمة ذاتها في العديد من القرارات الصادرة عنها، 

ألن البت في مشروعية القرارات اإلدارية يدخل ضمن اختصاص مجلس الدولة.
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واحلل لهذا املسألة - من وجهة نظرنا - يكمن في إيراد نص في قانون احملكمة االحتادية 
العليا املزمع صدوره عن مجلس النواب وفق دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ويكون 
في  املختلف  الدستورية  النصوص  بتفسير  العليا  االحتادية  احملكمة  »اختصاص  نصه: 
غير  اجلهات  وبني  بينها  أو  الوزارات  بني  أو  بينها،  فيما  العامة  السلطات  بني  تفسيرها 
باتاً  احملكمة  حكم  ويكون  احملكمة،  إلى  املوضوع  أطراف  احتكم  إذا  بوزارة،  املرتبطة 

وملزماً«.

الفرع الثاني
يجب أن يكون الطلب متعلقاً بتفسير نص دستوري

من   (93) املادة  من  )ثالثاً(  الفقرة  عليه  نصت  مبا  أساسه  يجد  املوضوعي  الشرط  وهذا 
الدستور باختصاص احملكمة االحتادية العليا بتفسير نصوص الدستور، وهذا ما استقر 
/31 رقم  قرارها  ومنها  عنها،  الصادرة  القرارات  من  العديد  في  احملكمة  قضاء  عليه 

العليا  التدقيق واملداولة من احملكمة االحتادية  2011/4/7 بأنه: »لدى  احتادية/2011 في 
وجد أن الطلب الوارد آنفاً لم ينص على تفسير مادة معينة من مواد الدستور لكي يكون 
وفق  املطلوب  التفسير  وتقدمي  العليا،  االحتادية  احملكمة  من  وتدقيق  دراسة  موضوع 
لعام  العراق  جمهورية  دستور  من  )93/ثانياً(  املادة  في  عليه  املنصوص  اختصاصها 

2005؛ لذا يكون البت في طلب مؤسسة الشهداء خارج اختصاص احملكمة«. 

بيان  بخصوص   ...  « بأنه:   2011/12/19 في  109/احتادية/2011  رقم  قرارها  وكذلك 
الرأي بشأن إعادة رئيس املجلس احمللي لقضاء بيجي إلى عضوية مجلس القضاء، فإنه 
خارج اختصاص احملكمة االحتادية العليا، لعدم تعلقه بتفسير نص من نصوص دستور 

جمهورية العراق ...«(69). 
ومبفهوم املخالفة يخرج عن اختصاص احملكمة كل ما ال يعد من قبيل النصوص الدستورية، 
كما هو احلال بشأن تفسير نصوص القوانني واملعاهدات واألنظمة والتعليمات(70)، كون 
تفسير هذه التشريعات يدخل ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة - مجلس الدولة 

أحكام وقرارات احملكمة االحتادية العليا لعام 2011، مرجع سابق، ص99 و144.   (69)
إن  »... وحيث  أنه:  إلى  الذي ذهبت فيه   2019/3/11 3/احتادية/إعالم/2019 في  قرار احملكمة رقم   (70)
طلب تفسير مادة في التعليمات اخلاصة بتسهيل تنفيذ القانون يخرج عن اختصاص احملكمة االحتادية 
العليا ألن اختصاصاتها محددة باملادة (93) من الدستور، واملادة (4) من قانون احملكمة... فيما يتعلق 
منه، وال   (93) املادة  )ثانياً( من  للفقرة  استناداً  الدستور  بتفسير مواد  التفسير، فهي تختص  مبهمة 

تختص بتفسير القوانني والتعليمات«، املوقع اإللكتروني للمحكمة، مرجع سابق. 
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حالياً(71)، وفق املادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 املعدل(72)، 
املجال  التي ال يتسع  العديد من قراراتها  العليا في  وهذا ما قضت به احملكمة االحتادية 
لذكرها، إذ ردت فيها طلبات تفسيرية لتعلقها بتفسير نصوص قانونية وليس دستورية، 

وهو مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة. 
وهذا ما استقر عليه مجلس شورى الدولة أيضاً في بعض القرارات الصادرة عنه، ومنها 
اختصاص  من  الدستور  نصوص  »تفسير  بأن:   2007/3/29 في   2007/31 رقم  قراره 
بتفسير  قام  قد  املجلس  بأن  ُيالحظ  لذلك،  خالفاً  ولكن  العليا«(73).  االحتادية  احملكمة 
 61( املواد  بتفسير  قراراته  ذلك  مثال  دستورية،  طبيعة  ذات  موضوعات  أو  نصوص 
و73و138( من الدستور(74). وكذلك تفسير املجلس ملوضوع ذي طبيعة دستورية وهو 
صالحية احملافظات بفرض وجباية وإنفاق الضرائب والرسوم وااللتزامات احمللية، على 
الرغم من اعتراف املجلس في القرار ذاته بصدور قرار احملكمة االحتادية العليا رقم 16/
احتادية/2008 في 2008/4/21 بتفسير هذا املوضوع، ولكن املجلس استدرك في نهاية 
قراره املذكور إلى أنه: »وحيث إن احملكمة االحتادية العليا قد أبدت رأيها باملوضوع وإن 
حكمها بات وملزم ...«(75). كما سبق للمجلس أن قام بتفسير بعض نصوص قانون إدارة 

الدولة للمرحلة االنتقالية )امللغى((76). 
وفي هذا املجال يثار تساؤل مفاده مدى جواز قيام احملكمة بتفسير القرارات التفسيرية 

2017 بإنشاء »مجلس الدولة« ليحل محل »مجلس شورى  71 لسنة  صدر قانون مجلس الدولة رقم   (71)
الدولة«، جريدة »الوقائع العراقية«، العدد 4456، في 2017/8/7.

جريدة »الوقائع العراقية«، العدد 2714، في 1979/6/11.  (72)
قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2007، وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، بغداد، 2008،   (73)
ص 116. وقرار املجلس رقم 2016/45 في 2016/5/15، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2016، 
مجلس الدولة، بغداد، 2017، ص 115، و2017/130 في 2017/11/21، قرارات مجلس الدولة وفتاواه 
مجلس  قرارات   ،2018/9/16 في  و2018/92   .324 ص   ،2018 بغداد،  الدولة،  مجلس   ،2017 لسنة 

الدولة وفتاواه لسنة 2018، مجلس الدولة، بغداد، 2019، ص 227.
 ،2006 لعام  الدولة  شورى  مجلس  وفتاوى  قرارات   ،2006/12/12 في   2006/92 رقم  املجلس  قرار   (74)
 2007/3 رقم  املجلس  قرارات  وكذلك   .245 ص   ،2007 بغداد،  الدولة،  شورى  مجلس  العدل،  وزارة 
في 2007/1/10، و2007/22 في 2007/2/12، و2007/32 في 2007/4/23.  قرارات وفتاوى مجلس 
2008/30 في  40 و90 و118.  وقرارات املجلس أرقام  2007، مرجع سابق، ص  شورى الدولة لعام 
2008/2/27 و2008/63 في 2008/5/22، و2008/64 في 2008/5/21. قرارات وفتاوى مجلس شورى 

الدولة لعام 2008، وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، بغداد، 2009، ص 102 و175 و177.
 ،2011 لعام  الدولة  شورى  مجلس  وفتاوى  قرارات   .  2011/4/20 في   2011/40 رقم  املجلس  قرار   (75)

وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، بغداد، 2012، ص 208.
مجلس  وفتاوى  قرارات   .2006/3/8 في  و2006/21   ،2006/2/20 في   2006/18 رقما  املجلس  قرارا   (76)

شورى الدولة لعام 2007، مرجع سابق، ص 62 و71. 
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في  اإلبهام  أو  الغموض  يشوبها  لكن  قرارات  احملكمة  عن  يصدر  فقد  عنها؟  الصادرة 
منطوقها، فهل تستطيع اجلهة طالبة التفسير أن تطلب من احملكمة تفسير تلك القرارات؟ 
بالرجوع إلى قانون احملكمة ونظامها الداخلي، جند أنهما قد أتيا خاليني من نص يجيز 
ذلك، ولكن بالرجوع إلى قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 املعدل، ُيالحظ بأن املادة (10) 
منه نصت على أنه: »للمنفذ العدل أن يستوضح من احملكمة التي أصدرت احلكم عما ورد 
فيه من غموض، وإذا اقتضى األمر صدور حكم منها، )...(، دون اإلخالل بتنفيذ ما هو 

واضح من احلكم الواجب التنفيذ«. 

ومن وجهة نظرنا، فإن هناك إمكانية لالستناد للمادة املذكورة ألن القرارات التفسيرية 
ملزمة وتنفذ من اجلهة طالبة التفسير، مما يعني إمكانية أن تطلب هذه اجلهة من احملكمة 
تفسير تلك القرارات، لكن احملكمة تذهب إلى خالف ذلك برفض تفسير قراراتها، وذلك 
في  21/احتادية/2010  أرقام:  قرارتها  ومنها  عنها،  الصادرة  القرارات  من  العديد  في 
و62/احتادية/إعالم/2014   ،2014/2/2 في  و23/احتادية/إعالم/2014   ،2010/3/23
في 2014/6/2، التي طلبت فيها األمانة العامة ملجلس النواب من احملكمة توضيح قرارها 
رقم 86/احتادية/2013 في 2013/10/23(77)، والقرار رقم 41/احتادية/إعالم/2018 في 
2018/3/1 الذي طلبت فيه اللجنة األوملبية تفسير قرار احملكمة رقم 144/احتادية/2017 
في 2018/1/29 الذي قررت فيه بأن: »االختصاص الوارد في الطلب خارج اختصاصها 

لعدم تعلقه بتفسير نص من نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005«(78). 

لكن من جهة أخرى، ُيالحظ بأن احملكمة قد فسرت بالواقع قرارات سابقة صادرة عنها، 
تفسير  بخصوص   2017/10/29 في  113/احتادية/إعالم/2017  رقم  القرار  ومنها 
عبارة »املناطق املتنازع عليها« الواردة في املادة (140) من الدستور، مت تفسيره مبوجب 

أحكام وقرارات احملكمة االحتادية العليا للعامني 2014-2015، مرجع سابق، ص57 وص70.  (77)
علماً بأنه سبق هذه القرارات صدور القرار رقم 75/احتادية/2010 في 2010/8/16، الذي ذهبت فيه   (78)
/16 أنه: »حيث إن موضوع الطلب يتعلق بتفسير احلكم الصادر من هذه احملكمة بعدد  احملكمة إلى 

وحيث   ،... احملافظات  قانون  نصوص  بعض  بتفسير  يتعلق  كما   ،2007/9/11 في  احتادية/2007 
.... ويدخل في اختصاص مجلس  العليا  إن تفسير ما تقدم يخرج عن اختصاص احملكمة االحتادية 
خارج  وهو   ،»... العراق  جمهورية  دستور  نصوص  من  نص  بتفسير  تعلقه  لعدم   ... الدولة  شورى 
»ال  بأنه:   2014/9/7 في   2014/99 رقم  بقراره  املجلس  أكده  ما  وهذا  املذكور،  املجلس  اختصاصات 
يدخل تفسير احلكم الذي تصدره احملكمة االحتادية العليا ضمن اختصاص مجلس شورى الدولة«، 
والذي قد صدر بناء على طلب األمانة العامة ملجلس الوزراء بخصوص توضيح حكم احملكمة االحتادية 
رقم 36/احتادية/2014 في 2014/6/24، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2014، مرجع 

سابق،  ص 177.  
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من   4 الفقرة  تفسير  وكذلك   .(79)2018/3/11 في  43/احتادية/إعالم/2018  رقم  القرار 
14/احتادية/ رقم  قرارها  مبوجب   2017/8/15 في  80/احتادية/2017  رقم  قرارها 

2018/2/25 بخصوص توجيه أسئلة برملانية إلى رؤساء اجلهات غير  إعالم/2018 في 
املرتبطة بوزارة، وقرارها رقم 57/احتادية/إعالم/2017 في 2017/8/3 بخصوص عدم 
دستورية قرار مجلس قيادة الثورة )املنحل( رقم 120 لسنة 1994، وذلك مبوجب قرارها 
/10 رقم  القرار  تفسيرها  وكذلك   .2018/10/9 في   2018/ 197/احتادية/إعالم  رقم 

14/احتادية/إعالم/2019  2013/3/12، وذلك مبوجب قرارها رقم  احتادية/2013 في 
في 2019/2/14، وتفسير القرار رقم 38/احتادية/2019 في 2019/5/26، وذلك مبوجب 
قرارها رقم 63/احتادية/2019 في 2019/7/2 . وهذا ما يؤيد رأينا بإمكانية قيام احملكمة 

بتفسير القرارات الغامضة أو غير الواضحة الصادرة عنها(80). 
لكن خالفاً لهذا الشرط املوضوعي يالحظ قيام احملكمة برد العديد من الطلبات على الرغم 
قرارات  ذلك  مثال  دستورية،   طبيعة  ذات  موضوعات  أو  نصوص  بتفسير  تعلقها  من 

احملكمة اآلتية:
القرار رقم 13/احتادية/2007 في2007/7/31، على الرغم من تعلق الطلب بتفسير   .1
في  ومثيالتها  االحتادية  التنفيذية  السلطة  بني  العالقة  وهو  دستوري  موضوع 

احملافظات غير املنتظمة بإقليم.
الطلب  تعلق  من  الرغم  على   ،2007/7/16 في  14/احتادية/2007  رقم  القرار   .2

بتفسير املادة (49) من الدستور. 
الطلب  تعلق  من  الرغم  على   ،2007/10/8 في  22/احتادية/2007  رقم  القرار   .3

بتفسير موضوع دستوري وهو نوع التصويت داخل مجلس النواب.
القرار رقم 23/احتادية/2010 في 2010/3/29، الطلب ورد فيه تفسير املادة )7/  .4

أوالً( من الدستور ومدى جواز إسناد األفعال الواردة فيها قبل تشريع القانون 
املنظم للحظر(81). 

علماً بأنه سبق هذه القرارات صدور القرار رقم 11/احتادية/2013 في 2013/2/24، بشأن استفسار   (79)
رئاسة مجلس محافظة نينوى بشأن مدى شمول بعض مناطق احملافظة بهذه العبارة، فذهبت احملكمة 
للمحكمة  اإللكتروني  املوقع  وقانونها،  الدستور  في  احملدد  اختصاصها  عن  يخرج  الطلب  أن  إلى 

االحتادية العليا، مرجع سابق.  
 2016/8/23 في  55/احتادية/إعالم/2016  رقم  قرارها  بتفسير  احملكمة  قيام  أيضاً  ذلك  يؤكد  وما   (80)
بقرارها رقم 77/احتادية/إعالم/2016 في 2016/12/20، وتفسير قرارها رقم 11/احتادية/2010 

في 2010/6/14  بقرارها رقم 78/احتادية/2019 في 2019/7/28.  
من  )7/أوالً(  املادة  تفسير  طلب  يتضمن  ال  الطلب  موضوع  »السؤال  بأن:  فيه  احملكمة  قضت  إذ   (81)
الدستور، وبذلك فإنه يخرج عن اختصاص احملكمة االحتادية العليا...، عليه تقرر رد الطلب من ناحية 

االختصاص ...«، أحكام وقرارات احملكمة لعام 2010، مرجع سابق، ص 128. 
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القرار رقم 23/احتادية/2008 في 2008/5/19، ردت احملكمة الطلب الذي تقدمت   .5
به محافظة كركوك بخصوص حتديد األحرف املستعملة في كتابة لوحات الداللة 
باللغة التركمانية في دوائر احملافظة، على الرغم من كون هذا الطلب يتعلق بتفسير 
الفقرة )رابعاً( من املادة(4)  من الدستور، وعلى الرغم من أن احملكمة ذاتها قد سبق 
وأن فسرت تلك الفقرة بناء على طلب احملافظة املذكورة ذاتها مبوجب قرارها رقم 

15/احتادية/2008 في 2008/4/21(82).

احملكمة  إبقاء  إمكانية  بخصوص  النواب  مجلس  لشؤون  الدولة  وزير  طلب  رد   .6
اجلنائية العراقية العليا، إذ عدت احملكمة الطلب خارج اختصاصاتها، على الرغم 
من كونه يتعلق بتفسير نص دستوري، وهو نص املادة (134) من الدستور(83)، 
كما ردت طلبات أخرى بحجة أنها تتعلق بتطبيق املادة الدستورية وليس تفسيرها 

أو تطبيق نصوص قانونية(84). 
القرار رقم 29/احتادية/2013 في 2013/5/6، الطلب ورد فيه تفسير معنى كلمة   .7

)التشاور( الوارد في املادة (114) من الدستور(85).  
كما أن احملكمة في بعض األحيان قد تتجاوز اختصاصها املوضوعي بتفسير النصوص 
ما  الصدد  بهذا  ُيطرح  الذي  والسؤال  قانونية(86).  نصوص  بتفسير  لتقوم  الدستورية 

أحكام وقرارات احملكمة االحتادية العليا للعامني 2008-2009، مرجع سابق، ص 11 و158.  (82)
2011، مرجع  لعام  أحكام وقرارات احملكمة   ،2011/8/10 51/احتادية/2011 في  قرار احملكمة رقم   (83)

سابق، ص 116.
 ،2011/9/25 في  و66/احتادية/2011   ،2011/7/18 في  49/احتادية/2011  رقما  احملكمة  قرارا   (84)

أحكام وقرارات احملكمة االحتادية العليا لعام 2011، مرجع سابق، ص 18و66.
منشور على املوقع اإللكتروني للمحكمة االحتادية العليا، مرجع سابق.  (85)

38/احتادية/2009 في 2009/7/20 بشأن طلب محافظة واسط بخصوص مدى  قرار احملكمة رقم   (86)
استقالل مجالس احملافظات وارتباطها، إذ فسرت احملكمة نصوصاً قانونية في قانون احملافظات رقم 
2008-2009، مرجع سابق،  2008 املعدل، أحكام وقرارات احملكمة االحتادية العليا لعامي  21 لسنة 
ص 25. وقرارها رقم 73/احتادية/2010 في 2010/10/19 بشأن طلب األمانة العامة ملجلس الوزراء 
بخصوص التعداد العام للسكان، إذ فسرت احملكمة نصوصاً قانونية في قانون اإلحصاء رقم 21 لسنة 
2008 وقانون املوازنة العامة االحتادية  40 لسنة  1972 وقانون التعداد العام للسكان واملساكن رقم 
احملكمة  وقرارات  أحكام  دستورية،  ملواد  تفسير  أي  الطلب  هذا  يتضمن  ولم   ،2010 لسنة   10 رقم 
ردت  وأن  سبق  ذاتها  احملكمة  أن  من  الرغم  على  ص19،  سابق،  مرجع   ،2010 لعام  العليا  االحتادية 
دعوى بخصوص هذا املوضوع مبوجب قرارها رقم 57/احتادية/2009 في 2009/9/16، فضالً عن 
أن ذلك يدخل في اختصاص مجلس الدولة، ومما يؤكد ذلك صدور عدة قرارات عن املجلس بتفسير 
شورى  مجلس  وفتاوى  قرارات   ،2009/9/13 في  و2009/76   2009/75 رقما؛  القراران  ومنها  ذلك، 
العدل،  2008، وزارة  21 لسنة  بإقليم رقم  املنتظمة  الصادرة في ضوء قانون احملافظات غير  الدولة 
2011/2/27، قرارات  2011/17 في  62 و82 . والقرار رقم  2010، ص  مجلس شورى الدولة، بغداد، 
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وأخرى  دستورية  نصوص  تفسير  التفسير  طلب  تضمن  لو  فيما  احملكمة  موقف  هو 
قانونية؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال يتم الرجوع إلى القرارات الصادرة عن احملكمة، إذ يالحظ أنها لم 
تسلك موقفاً ثابتاً بشأن ذلك، ففي بعض القرارات الصادرة عنها قامت بتفسير نصوص 
وترد  الدستورية  النصوص  بتفسير  تقوم  أخرى  قرارات  وفي  وقانونية(87)،  دستورية 
السليم  االجتاه  – هو  نظرنا  وجهة  – من  األخير  احملكمة  واجتاه  سواها(88).  ما  تفسير 
العام،  النظام  من  يعد  االختصاص  هذا  كون  باختصاصها؛  وااللتزام  للدستور  املوافق 
الذي  للدستور،  احترامها  على  دليل  العام  بالنظام  البلد  في  قضائية  هيئة  أعلى  والتزام 

تنفرد بتفسير نصوصه دون غيرها من احملاكم. 

الفرع الثالث
يجب أال يكون هناك منازعة قضائية بخصوص 

النص الدستوري املطلوب تفسيره
لقد ردت احملكمة بعض الطلبات التفسيرية ألن هناك جهة مختصة بالفصل في موضوع 
القانونية  اآللية  بخصوص  لالنتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية  طلب  ومنها  الطلب، 
إذ   ،2010 لسنة  النواب  مجلس  النتخابات  التعويضية  املقاعد  لشغل  املرشحني  لتحديد 
عدت احملكمة أن: »هذا الطلب يدخل في صميم مهام املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
فإن  لذا  املختصة،  القضائية  الهيئة  أمام  للطعن  خاضعاً  الشأن  هذا  في  قرارها  ويكون 
طلبها يخرج عن اختصاص احملكمة االحتادية العليا .... لذا قررت احملكمة رد الطلب من 

وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2011، مرجع سابق، ص 82 . وكذلك القراران رقما 58/احتادية/
(16) من أمر سلطة االئتالف )املنحلة( رقم  املادة  2018/5/2 بشأن بيان مدى نفاذ  إعالم/2018 في 
بعض  نصوص  بتفسير  قامت  إذ   ،2018/5/25 في  و146/احتادية/إعالم/2018   ،2004 لسنة   69

القوانني، ومنها القانون املدني بخصوص الشخصية املعنوية. 
بخصوص  الدستور  من   (49) املادة  بتفسير   2017/4/4 في  35/احتادية/2017  رقم  احملكمة  قرار   (87)
طلب تقليل أعضاء مجلس النواب وفق املادة املذكورة، فضالً عن قيامها بتفسير املادة (24) من قانون 
2008 بخصوص حصر عدد أعضاء  36 لسنة  انتخاب مجالس احملافظات واألقضية والنواحي رقم 

مجلس احملافظة، أحكام وقرارات احملكمة للعامني 2016-2017، مرجع سابق، ص 157.   
قرار احملكمة رقم 28/احتادية/2007 في 2007/1/8 بتفسير املواد )73/ثانياً و130 و138/ثانياً( من   (88)
10 لسنة  العليا رقم  العراقية  قانون احملكمة اجلنائية  )27/أوالً( من  املادة  الدستور ورفضها تفسير 
2005، أحكام وقرارات احملكمة االحتادية العليا لألعوام 2005-2006-2007، مرجع سابق، ص 62. 
وقرارها رقم 7/احتادية/2012 في 2012/2/26 بتفسير املادة (122) من الدستور ورفضها تفسير 

املادة (47) من قانون احملافظات غير املنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008. 
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جهة عدم االختصاص«(89). 
مجلس  ألعضاء  الشاغرة  املقاعد  استبدال  آلية  بخصوص  النواب  مجلس  طلب  وكذلك 
النواب للدورة االنتخابية (2010-2014) ، إذ عدت احملكمة أنه فيما يتعلق بـ: »الطعن في 
صحة عضوية أعضاء املجلس، فإن البت في ذلك يدخل في اختصاص مجلس النواب، 
حيث يتخذ قراره خالل ثالثني يوماً من تاريخ تسجيل االعتراض بأغلبية ثلثي أعضائه 
تطبيقاً ألحكام املادة )52/أوالً( من الدستور، وإن الفقرة ثانياً من هذه املادة أجازت ملن لم 
يقتنع في القرار الذي يتخذه مجلس النواب، بقبول االعتراض أو برده، أن يطعن في قرار 

املجلس أمام احملكمة االحتادية العليا خالل ثالثني يوماً من تاريخ صدوره«)90(. 
وكذلك الطلب الذي تقدمت به )كتلة بدر النيابية( لبيان الرأي بخصوص مخالفة استفتاء 
إقليم كوردستان ألحكام الدستور، إذ قررت احملكمة عدم جواز إعطاء رأي مسبق في هذا 
املوضوع، ألنه قد أقيمت دعاوى بخصوصه للطعن بعدم دستورية االستفتاء، وذهبت 
التدقيق واملداولة وجد أن الطلب املتضمن بيان الرأي الصريح والواضح  أنه: »لدى  إلى 
بخصوص مخالفة االستفتاء ألحكام الدستور، جتد احملكمة االحتادية العليا أن اإلجابة 
عن هذا االستفسار تتعارض مع أحكام املادة (91/5) من قانون املرافعات املدنية والسياقات 
أمام  إعطاء رأي مسبق في موضوع يخص دعاوى معروضة  التي ال جتوز  القضائية، 
، و91/ 89/احتادية/2017  أرقام  الدعاوى  أقيمت بهذا اخلصوص، وهي  احملكمة وقد 

احملكمة  هذه  أمام  املقامة  و93/احتادية/2017،  و92/احتادية/2017،  احتادية/2017، 
وموضوعها موضوع االستفسار نفسه، وهو الطعن بدستورية عملية االستفتاء، الذي 
هذه  وإن   ،2017/9/25 بتاريخ  عليها  املتنازع  املناطق  وبقية  كوردستان  إقليم  في  جرى 

الدعاوى الزالت قيد املرافعة«)91(.    
وما ذهبت إليه احملكمة في القرارات املذكورة آنفاً محل نظر، وذلك لألسباب اآلتية:

النصوص  تفسير  في  سواء  مختلفني،  اختصاصني  متارس  عندما  احملكمة  إن   -1
الدستورية أو الرقابة على دستورية التشريعات، فإنها متارس كالً منهما استقالالً 
عن اآلخر ال تبعاً؛ ذلك ألن لكل من االختصاصني أصوله وأحكامه اخلاصة به، 
فإذا كان النص الدستوري غامضاً، فال ميكن اللجوء إلى احملكمة للطعن فيه بعدم 
2010، مرجع  2010/3/29، أحكام وقرارات احملكمة لعام  27/احتادية/2010 في  قرار احملكمة رقم   (89)

سابق، ص 129.
2011، مرجع  2011/1/18، أحكام وقرارات احملكمة  لعام  13/احتادية/2011 في  قرار احملكمة رقم   (90)

سابق، ص63.
2017/11/5، املوقع اإللكتروني للمحكمة، مرجع  120/احتادية/إعالم/2017 في  قرار احملكمة رقم   (91)

سابق. 
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الدستورية وفق اختصاصها بالبت في دستورية التشريعات )حسب املادة )93/
الدستور، فكيف يطعن بعدم دستورية نص دستوري! وكيف ُيحسم  أوالً( من 
اخلالف بشأن هذا النص الدستوري بدعوى دستورية؟ كون الدعوى الدستورية 
هي دعوى موضوعية للبت في تعارض نص قانوني مع نص دستوري، ومن ثم 

فال ميكن الطعن بدستورية نص دستوري في مواجهة الدستور ذاته(92). 
كما أن احلكم الصادر في الدعوى الدستورية للبت في دستورية التشريعات يلزم 
أطراف هذه الدعوى فقط، فإذا تغير األطراف في دعوى أخرى فيمكن للمحكمة 
نظر الدعوى مرة أخرى، بخالف القرار التفسيري الصادر عن احملكمة بخصوص 
طالبة  اجلهة  أي  كافة،  للسلطات  ملزماً  يكون  فإنه  معني،  دستوري  نص  تفسير 
التفسير وغيرها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، إذا تقدمت جهة أخرى لتفسير 

هذا النص، فإن احملكمة ترد هذ الطلب لسبق تفسير هذا النص.
إقليم كوردستان  فيما يتعلق باحلكم األخير اخلاص مبوضوع مخالفة استفتاء   -2
ألحكام الدستور، فقد ذهبت احملكمة إلى أن اإلجابة عن هذا االستفسار تتعارض 
مع أحكام املادة (91/5) من قانون املرافعات املدنية والسياقات القضائية، التي ال 
جتوز إعطاء رأي مسبق في موضوع يخص دعاوى معروضة أمام احملكمة، ولدى 
الرجوع إلى هذه الفقرة جندها تنص على أنه: »ال يجوز للقاضي نظر الدعوى في 
األحوال اآلتية : ... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الطرفني في الدعوى، أو 
كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها«، 
وهو أمر مخالف للدستور ولقانون املرافعات؛ كون هذه الفقرة املتعلقة برد القضاة 
متى ما توافر سبب من األسباب في شخص القاضي، ويكون ذلك وفق طلب أحد 
فيها مع  ما ورد  ينطبق  املرافعات، وال  قانون  التي حددها  اخلصوم وبالشروط 
حكم احملكمة املذكور إال في حالة وحداة وهي »إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً«، 
النصوص  تفسير  في  الختصاصها  احملكمة  ممارسة  فإن  سبق،  فيما  بيَّنا  فكما 
كون  التشريعات،  دستورية  على  بالرقابة  اختصاصها  عن  مستقل  الدستورية 
هذه  وفي  املرافعات،  قانون  وفق  دعوى  على  بناًء  متارسه  األخير  االختصاص 
احلالة ميكن االستناد إلى هذه الفقرة في رد أحد أو بعض قضاة احملكمة، فكثيراً 
ما يحصل أن يرقى قاضي لشغل منصب في احملكمة االحتادية العليا بعد أن كان 
القاضي  هذا  يقدم  أن  فيجب  االستئناف،  محكمة  أو  التمييز  محكمة  في  قاضياً 

 ،2017 د. محمد باهي أبو يونس، أصول القضاء الدستوري، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،   (92)
ص 302. 
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إلى رئيس احملكمة إلحالل عضو آخر محله(93)، وليس كما ذهبت  طلباً حتريرياً 
احملكمة في حكمها املذكور بعدم جواز إعطاء رأي مسبق في هذا املوضوع، بعكس 
تقدمي  ميكن  فال  ثم  ومن  طلب،  على  بناًء  متارسه  الذي  التفسيري  االختصاص 

طلب لرد القضاة فيه.
يؤدي  قد  الدستوري  النص  بخصوص  تفسيري  قرار  بإصدار  احملكمة  قيام  إن   -3
دعاوى  إقامة  إلى  احلاجة  انتفاء  يعني  مما  النص،  ذلك  بشأن  اخلالف  إنهاء  إلى 
أمام احملكمة للطعن بدستورية نص قانوني أو إجراء آخر وليس كما ذهبت إليه 
أن احملكمة جعلت  احملكمة »بعدم جواز إعطاء رأي مسبق في هذا املوضوع، أي 
الدعاوى األخرى«، كما هو احلال  الفصل في  أمراً متوقفاً حلني  الرأي  من إعطاء 
بالدعاوى املقدمة للطعن في دستورية استفتاء إقليم كوردستان واملناطق املتنازع 
عليها بتاريخ 2017/9/25، إذ أصدرت احملكمة أحكامها أرقام 89 و91 و92 و93/

احتادية/2017 في 2017/11/20 بشأن تلك الدعاوى. 
ألحكام  كوردستان  إقليم  استفتاء  مخالفة  بخصوص  التفسير  بطلب  تبت  ولم 
االستفتاء  دستورية  بعدم  قضت  ولكنها  أعاله،  الدعاوى  حسم  بعد  الدستور 
املادة  بتفسير  الوزراء  ملجلس  العامة  األمانة  طلب  على  بناًء  مباشر  غير  بشكل 
(1) من الدستور بقرارها رقم 122/احتادية/2017 في 2017/11/6  الذي قررت 
العراق  جمهورية  دستور  نصوص  استعراض  خالل  من  جتد  »لم  بأنها:  فيه 
2005 ودراستها نصاً يجيز انفصال أي من مكونات النظام االحتادي في  لسنة 
جمهورية العراق املتقدم ذكرها، وهي العاصمة واألقاليم واحملافظات الالمركزية 
(116) من الدستور، عن العراق في  واإلدارات احمللية املنصوص عليها في املادة 
ظل أحكامه النافذة والتي تعد ضامنة لوحدة العراق، كما هو منصوص عليه في 

املادة (1) موضوع طلب التفسير ...«.

مدحت احملمود، شرح قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969، ط3، املكتبة القانونية، بغداد، 2009،   (93)
ص 158.
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املبحث الثالث
إجراءات احملكمة االحتادية العليا بخصوص طلبات التفسير

نصت املادة (9) من قانون احملكمة االحتادية العليا رقم 30 لسنة 2005 على أن: »تصدر 
في  العمل  سير  تنظم  التي  اإلجراءات  فيه  حتدد  داخلياً  نظاماً  العليا  االحتادية  احملكمة 
احملكمة، وكيفية قبول الطلبات وإجراءات الترافع، وما يسهل تنفيذ أحكام هذا القانون، 
وينشر هذا النظام في اجلريدة الرسمية«. وبالفعل أصدرت احملكمة نظامها الداخلي رقم 
دستور  ضوء  في  وليس  القانون  هذا  ضوء  في  النظام  هذا  صدور  لكن   ،2005 لسنة   1
جمهورية العراق لسنة 2005 جعله خالياً من اإلشارة إلى اإلجراءات التي تتخذها احملكمة 
بخصوص طلبات التفسير، لكون هذا القانون - كما بيَّنا فيما سبق - لم مينح احملكمة 
جديدين  ونظام  قانون  إصدار  عند  تداركه  يجب  خلل  وهذا  التفسيري،  االختصاص 
للمحكمة، بحيث يفرد فصل خاص فيهما إلجراءات احملكمة بالفصل في طلبات التفسير، 
ولكن من مراجعة األحكام الصادرة عن احملكمة يالحظ أنها تستند فيها إلى اإلجراءات 
في  الفصل  »إجراءات  بــ  واملوسوم  لها  الداخلي  النظام  من  الرابع  الفصل  في  الواردة 

الطلبات والطعون«، وهي تتمثل باآلتي: 

املطلب األول
إجراءات احملكمة االحتادية العليا بخصوص االجتماع واملداولة

التفسيرية  الطلبات  في  بالبت  العليا  االحتادية  احملكمة  قيام  مراحل  من  األولى  املرحلة 
في  ليس  املطلوبة  الداخلية  اإلجراءات  من  مبجموعة  تتمثل  الدستور،  نصوص  لتفسير 
الداخلي  ونظامها  احملكمة  قانون  تطلبها  وإمنا  فقط،   التفسيري  اختصاصها  ممارسة 
على  بالرقابة  اختصاصها  أبرزها  ومن  األخرى،  الختصاصاتها  احملكمة  ملمارسة 

دستورية التشريعات، وهذه اإلجراءات تتمثل باآلتي:    

الفرع األول
قيام رئيس احملكمة بدعوة أعضاء احملكمة لالنعقاد

املوعد  قبل  لالنعقاد  أعضائها  بدعوة  احملكمة  رئيس  يقوم  التفسير  طلبات  ورود  عند 
احملدد بوقت كاف،  كون رئيس احملكمة هو املسؤول عن إدارتها، وله تخويل بعض من 
إال في  املدة ال تقل عن خمسة عشر يوماً  إلى أحد أعضاء احملكمة(94)، وهذه  صالحياته 

ينظر املادة )8/أوالً( من قانون احملكمة االحتادية العليا رقم 30 لسنة 2005.   (94)
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احلاالت املستعجلة حسب تقدير رئيس احملكمة، ويرفق مع كتاب الدعوة جدول األعمال 
وما يتعلق به من وثائق. وال يكون انعقاد احملكمة صحيحاً إال بحضور جميع أعضائها(95)، 

علماً بأن احملكمة تتكون من رئيس وثمانية أعضاء(96). 
 2014/8/11 في  ق/2014  45/ت.  رقم  احملكمة  قرار  بأن  ُيالحظ  لذلك،  خالفاً  ولكن 
بخصوص تفسير املادة (76) من الدستور، صدر بحضور رئيس احملكمة وثالثة أعضاء 
2014/8/11 حضوراً  فقط وليس جميعهم، وجاء فيه: »اجتمعت احملكمة في صباح يوم 
وباالتصاالت الهاتفية لسفر خمسة من أعضائها خارج بغداد ...«(97). فكيف مت االجتماع 

باالتصاالت الهاتفية، هذا ما لم يرد نص قانوني بجوازه !!!.

الفرع الثاني
تنظر احملكمة بطلبات التفسير في جلسة علنية

التفسير  طلبات  في  بالفصل  العليا  االحتادية  احملكمة  تقوم  التفسير  طلبات  ورود  عند 
بصورة علنية، إال إذا كانت هناك ضرورة جلعل جلساتها سرية مراعاة للمصلحة العامة 

أو النظام العام أو اآلداب العامة، ويكون ذلك بقرار من رئيس احملكمة (98).

الفرع الثالث
طلب األوراق والبيانات الالزمة للبت في طلبات التفسير

للمحكمة أن تطلب أو تطلع على األوراق والبيانات التي تراها ضرورية للفصل في طلبات 
التفسير، ولها أن تأمر مبوافاتها بتلك األوراق أو البيانات أو صورها الرسمية، من اجلهة 
طالبة التفسير أو من غيرها،  وذلك استثناء من األصل العام الذي ال يجيز االطالع عليها، 
إذا قدمت اجلهة  القوانني واألنظمة ال تسمح بذلك(99). وبخالف ذلك،  لو كانت  أي حتى 
طالبة التفسير الطلب دون تقدمي املستندات الالزمة للبت فيه، كان للمحكمة رد هذا الطلب 

وحفظه(100).

املادة )5/أوالً( من قانون احملكمة االحتادية العليا واملادة 9 من نظامها الداخلي.   (95)
املادة (3) من قانون احملكمة االحتادية العليا رقم 30 لسنة 2005.   (96)

املوقع اإللكتروني للمحكمة االحتادية العليا، مرجع سابق.  (97)
املادة (1/61) من قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969املعدل، واملادة (10) من النظام الداخلي   (98)

للمحكمة رقم 1 لسنة 2005. 
املادة (13) من النظام  الداخلي للمحكمة االحتادية العليا رقم 1 لسنة 2005.   (99)

قرار احملكمة االحتادية العليا رقم 11/احتادية/2007 في 2007/1/8.   (100)
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الفرع الرابع
طلب الرأي من جهات معينة

للمحكمة في سبيل إصدار قرارها التفسيري االستعانة برأي املستشارين فيها أو خبراء 
من خارجها، ويكون رأيهم استشارياً(101). كما أن للمحكمة أن تكلف االدعاء العام ببيان 
الرأي بخصوص موضوع معني، وعلى االدعاء العام إبداء رأيه حتريرياً ضمن املدة التي 
لسنة   49 رقم  العام  االدعاء  قانون  من   (5) املادة  إلى  وبالرجوع  احملكمة(102).  حتددها 
2017، التي تنص على واجبات االدعاء العام، ومنها ما تضمنته الفقرة )حادي عشر( من 
هذه املادة التي جاء فيها بأن: »يتولى االدعاء العام املهام اآلتية : ... حادي عشر: الطعن 

بعدم دستورية القوانني واألنظمة أمام احملكمة االحتادية العليا«(103). 
للطلبات  بالنسبة  الرأي  بيان  في  العام  االدعاء  لدور  ذكر  أي  الفقرة  هذه  تتضمن  ولم 
يقتضي  مما  وهذا  منها،  إليه  واحملالة  العليا،  االحتادية  للمحكمة  الواردة  التفسيرية 
تعديل هذه الفقرة لتكون بالشكل اآلتي: »حادي عشر: الطعن بعدم دستورية القوانني 
إليه  احملالة  التفسير  طلبات  في  الرأي  وإبداء  العليا،  االحتادية  احملكمة  أمام  واألنظمة 

منها«.

املطلب الثاني
إجراءات احملكمة االحتادية العليا بخصوص إصدار القرار التفسيري

بعد انتهاء املرحلة األولى تبدأ املرحلة الثانية، واملتمثلة بإصدار احملكمة لقرارها التفسيري، 
وذلك بعد أن يجتمع جميع أعضائها، ألن انعقادها ال يكون صحيحاً إال بحضور جميع 
تتعلق  نصوصاً  الداخلي  ونظامها  احملكمة  قانون  يتضمن  وال  هذا  األعضاء.  هؤالء 
باإلجراءات الالزمة إلصدار القرار التفسيري، لكنه ميكن تطبيق أحكام قانون املرافعات 
املدنية رقم 83 لسنة 1969 املعدل، وقانون اإلثبات رقم 107 لسنة 1979 املعدل، وفقاً ملا 

نصت عليه املادة (19) من النظام الداخلي للمحكمة. وهذه اإلجراءات تتمثل باآلتي:

املادة (14) من النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا رقم 1 لسنة 2005.  (101)

املادة (15) من النظام الداخلي للمحكمة االحتادية العليا رقم 1 لسنة 2005.  (102)
جريدة »الوقائع العراقية«، العدد 4437، في 2017/3/6.  (103)



اختصاص المحكمة االتحادية العليا في العراق بتفسير الدستور

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة - العدد 3 - العدد التسلسلي 31 / محرم – صفر 1442 هـ/ سبتمبر 2020م672

الفرع األول
اجتماع احملكمة بدعوة من رئيسها للمداولة

احلكم،  على  االتفاق  وبعد  للمداولة،  احملدد  املوعد  قبل  لالنعقاد  احملكمة  أعضاء  يجتمع 
سواء باالتفاق أو باألغلبية، تبدأ عملية تسبيب احلكم(104) لتتم كتابة مسودته التي حتفظ 
التوقيع عليها، ويلزم أن تكون مسودة احلكم مشتملة على  في اإلضبارة اخلاصة بعد 
أسبابه، وهذا ما نصت عليه املادة (159/1) من قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 
املعدل بأنه: »يجب أن تكون األحكام مشتملة على األسباب التي بنيت عليها، وأن تستند 

إلى أحد أسباب احلكم املبينة في القانون ...«. 
ويراد بالتسبيب إيراد احلجج الواقعية أو القانونية التي بني عليها احلكم، وعلى احملكمة 
وفق الفقرة 2 من هذه املادة أن تذكر في حكمها األوجه التي حملتها على قبول أو رد الطلبات 
التفسيرية، واملواد الدستورية التي استندت إليها. ويوقع رئيس احملكمة وأعضاؤها على 
احلكم  قبل النطق به وفق املادة (160/1) من هذا القانون، وتصدر احملكمة أحكامها باسم 
الشعب وفق املادة (154) من القانون املذكور بوصف الشعب هو السلطة العليا وصاحب 

السيادة في الدولة، ومن ثم فال بد من أن تصدر األحكام باسمه(105). 

الفرع الثاني
األغلبية املطلوبة إلصدار احلكم

باألغلبية  أن: »تصدر األحكام والقرارات  قانون احملكمة على  )5/أوالً( من  املادة  نصت 
البسيطة، عدا األحكام والقرارات اخلاصة بالفصل في املنازعات احلاصلة بني احلكومة 
االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات والبلديات واإلدارات احمللية، فيلزم أن تصدر 
البسيطة، أي أغلبية  التفسيري للمحكمة يصدر باألغلبية  القرار  الثلثني«، أي أن  بأغلبية 
)النصف +1( بأغلبية (5) قضاة من عدد أعضاء احملكمة البالغ عددهم مع الرئيس(9)(106). 
 1969 لسنة   83 رقم  املدنية  املرافعات  قانون  من   (158) للمادة  تطبيقاً  متثل  املادة  وهذه 

ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون املرافعات املدنية، مطبعة العاني، بغداد، 1973، ص 268.   (104)
ود. مها بهجت يونس، إجراءات إصدار احلكم الدستوري: دراسة مقارنة، مجلة دراسات قانونية، 

بيت احلكمة، بغداد، العدد 23، سنة 2009، ص69. 
مكتبة  مقارنة،  دراسة  املدنية:  املرافعات  قانون  شرح  حيدر،  صادق  ينظر:  التفصيل  من  للمزيد   (105)

السنهوري، بغداد، 2011، ص 230.
قرار احملكمة رقم 122/احتادية/2017 في 2017/11/6 بشأن تفسير املادة (1) من الدستور، الذي   (106)
العليا  االحتادية  احملكمة  وقرارات  أحكام  احملكمة،  أعضاء  من   3 ومخالفة  أعضاء   6 بأكثرية  صدر 

للعامني 2016-2017، مصدر سابق، ص 174.
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املعدل التي تنص على أن: »تصدر األحكام باالتفاق أو بأكثرية آراء احملكمة ...«. 
وإن لم يكن باالتفاق وجب أن يرفق معه رأي العضو املخالف مع أسباب مخالفته، وال 
احملكمة  تهيأت  وإذ  منها(107).  صورة  تعطى  وال  اإلضبارة  في  وحتفظ  باملخالفة  ينطق 
إلصدار احلكم، فتصدر حكمها في اليوم ذاته أو حتدد للنطق به موعداً آخر ال يتجاوز 15 

يوماً من تاريخ انتهاء املداولة (108). 
بكامل  اجتماعها  بعد  تصدر  لم  للمحكمة  قرارات  هناك  أن  ُيالحظ  لذلك،  خالفاً  ولكن 
أعضائها، ولم تكن موقعة من جميع األعضاء، أو ورد فيها عبارة » ... عن طريق االتصال 
... »، كقرارها رقم 45/ت . ق/2014 في 2014/8/11 بخصوص تفسير املادة  (76)من 
الدستور، وكذلك قراريها رقمي 77/احتادية/2017 في 2017/8/6 و80/احتادية/2017 
في 2017/8/15، اللذين ورد فيهما حتت محل توقيع أحد األعضاء غير احلاضرين عبارة 
وعلى  املذكورة،  للمواد  مخالفاً  ذلك  كون  من  الرغم  على  الهاتفية«(109)،  موافقته  »حسب 
اإللكترونية احلديثة  الوسائل  لها استخدام  أجاز  للمحكمة  الداخلي  النظام  أن  الرغم من 
التبليغات  إجراءات  مبجال  مقيَّد  ذلك  أن  إال  والتلكس(،  والفاكس  اإللكتروني  )كالبريد 
يتعلق  فيما  إلكترونياً  احملكمة  أعضاء  تواصل  على  تعميمه  للمحكمة  يجوز  وال  حصراً، 
وال  جميعهم،  أعضائها  بحضور  إال  صحيحاً  يكون  ال  احملكمة  انعقاد  ألن  باجتماعهم، 
من  )ثانياً(  الفقرة  إن  إذ  باألغلبية،  أم  باالتفاق  أكان  سواء  باحلكم  يتعلق  فيما  املداولة 
 2012 لسنة   78 رقم  اإللكترونية  واملعامالت  اإللكتروني  التوقيع  قانون  من   (3) املادة 
نصت على أنه: »ال تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: )...( هـ - إجراءات احملاكم 
واألحكام  القبض  وأوامر  التفتيش  وأوامر  باحلضور  واإلعالنات  القضائية  واإلعالنات 

القضائية«(110). 

الفرع الثالث
تالوة منطوق احلكم

تقوم احملكمة بتالوة منطوق احلكم علناً بعد حترير مسودته وكتابة أسبابه املوجبة في 
حددته  الذي  املوعد  في  أو  به  مبلغة  التفسير  طالبة  اجلهة  وتعد  لذلك،  احملددة  اجللسة 

املادة (2/160) من قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 واملادة 9 من النظام الداخلي للمحكمة   (107)
رقم 1 لسنة 2005 . 

املادة (156) من قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969.   (108)
املوقع اإللكتروني للمحكمة االحتادية العليا، مرجع سابق.   (109)

جريدة »الوقائع العراقية«، العدد 4256، في 2012/11/5.  (110)
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فيه  يبني  إعالم  يوماً   15 مدى  في  ينظم  باحلكم  النطق  وبعد  احلكم(111).  لتالوة  احملكمة 
»تاريخ إصدار احلكم، وأسماء القضاة الذين أصدروه، واجلهة طالبة التفسير، وخالصة 
الطلب موضوع االستفسار، وما استندت إليه هذه اجلهة من وقائع وحجج دستورية،  
علل  من  عليه  بني  وما  احلكم  ومنطوق  احملكمة،  من  صدورها  سبق  التي  والقرارات 

وأسباب ومواد دستورية«،  ويوقَّع من رئيس احملكمة ويختم بختمها(112). 
ويوقع رئيس احملكمة على نسخ من احلكم بقدر ما تدعو إليه احلاجة، ويختم كذلك بختم 
احملكمة ويحفظ أصله في إضبارة خاصة، وتعطى صورة رسمية منه ملن يطلبها وفي 
مقدمتهم اجلهة طالبة التفسير(113)، ولكن خالفاً لذلك يالحظ أن جميع القرارات الصادرة 

عن احملكمة تكون موقعة من رئيسها فضالً عن أعضائها جميعهم. 

الفرع الرابع
نشر احلكم في اجلريدة الرسمية

2005 وال قانون احملكمة بشكل عام على نشر  لم ينص دستور جمهورية العراق لسنة 
األحكام الصادة عن احملكمة، ومنها القرارات التفسيرية، ولكن بالرجوع إلى املادة (17) 
التي  والقرارات  »األحكام  أن:  على  ينص  جنده   2005 لسنة   1 رقم  الداخلي  نظامها  من 
تصدرها احملكمة باتة ال تقبل أي طريق من طرق الطعن،  وتنشر في اجلريدة الرسمية إذا 
كان احلكم أو القرار متضمناً إلغاء أو تعديل نص تشريعي«، أي أن عملية النشر تقتصر 
على القرارات الصادرة عن احملكمة في حالة ممارسة اختصاصها بالرقابة على دستورية 
التشريعات، وبشكل خاص القرارات الصادرة بعدم دستورية النصوص التشريعية، كما 
نصت املادة )16/ثالثاً( من قانون األحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 على أن: »ينشر 
حكم احملكمة االحتادية العليا باملصادقة على قرارات محكمة املوضوع – الهيئة القضائية 
لذا نقترح عند إصدار قانون ونظام جديدين  الرسمية«(114)،  لالنتخابات - في اجلريدة 
للمحكمة أن تورد فيهما نصوص توجب نشر األحكام الصادرة عن احملكمة بشكل عام 

في اجلريدة الرسمية، وبشكل خاص القرارات التفسيرية منها، وذلك لألسباب اآلتية:
إن القرار التفسيري الصادر عن احملكمة ال يقل أهمية وخطورة عن احلكم الصادر   -1

املادة (161) من قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969.   (111)
د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون املرافعات املدنية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص 438.  (112)

املادة (163) من قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 املعدل.  (113)
/83 رقم  وقرارها   .2017/10/30 في  107/احتادية/إعالم/2017  رقم  احملكمة  قرار  ذلك:  مثال   (114)

احتادية/إعالم/2017 في 2017/10/30،  الموقع اإللكتروني للمحكمة، مرجع سابق.
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دستوريته،  بعدم  املطعون  التشريعي  النص  تعديل  أو  إلغاء  يخص  فيما  عنها 
(17) من النظام الداخلي  ومن ثم وجوب نشره في اجلريدة الرسمية وفق املادة 
للمحكمة، ألن القرار التفسيري قد يؤدي إلى إلغاء أو تعديل إجراء دستوري كان 
يجري وفق فهم خاطئ للنص الدستوري املطلوب تفسيره، مما يوجب نشر هذا 
القرار في اجلريدة الرسمية العتماده في احلاالت التي تظهر مستقبالً. كما أنه ال 
احملكمة باملصادقة على قرارات الهيئة القضائية لالنتخابات  يقل أهمية عن حكم 

وفق املادة )16/ثالثاً( من قانون األحزاب السياسية.
إن نشر القرارات التفسيرية في اجلريدة الرسمية، من شأنه تقليل الطلبات الواردة   -2
للمحكمة بخصوص تفسير نصوص سبق للمحكمة تفسيرها ونشر أحكامها في 
نشرها  إن  إذ  إليها،  الرجوع  والباحثني  القضاة  على  ويسهل  الرسمية،  اجلريدة 

على املوقع اإللكتروني للمحكمة ال يغني عن نشرها في اجلريدة الرسمية(115).
إن نشر القرارات التفسيرية في اجلريدة الرسمية يرتبط مبدى إلزامية أحكامها   -3
مينع  الرسمية  اجلريدة  في  نشرها  فإن  ثم  ومن  الدستور،  من   (94) املادة  وفق 

احتجاج أي سلطة بعدم العلم بصدور القرار التفسيري . 
ولكن خالفاً لإلجراءات السابقة يالحظ أن هناك قرارات للمحكمة قد صدرت ولم تتبع 
فيها اإلجراءات املذكورة، إذ إنها كانت أقرب إلى صيغة الكتاب الرسمي منها إلى صيغة 
القرار التفسيري، ألنها لم تشر إلى اجتماع احملكمة بكامل أعضائها املأذونني بالقضاء 
باسم الشعب وال األغلبية التي صدر بها وال تالوة منطوقه وفق قانون املرافعات املدنية، 
إمكانية  مدى  عن  احملافظات  لشؤون  الدولة  وزير  طلب  بخصوص  قرارها  ذلك  ومن 
تنسيب قضاة حتقيق لدوائر بلديات احملافظات لتسهيل عمل احملافظات وتذليل مشاكلها 
والقضاء على ظاهرة التجاوز، إذ قضت احملكمة برد هذا الطلب لكونه خارج اختصاصاتها 

الواردة في الدستور وقانونها(116).   

حكمها  حجية  على  فيه  تؤكد  الذي   ،2016/8/28 في  66/احتادية/إعالم/2016  رقم  احملكمة  قرار   (115)
احملكمة  قرارات  إلى  الرجوع  يقتضي   ...« وهذا:  حكم،  به  صدر  وأن  سبق  موضوع  بخصوص 
(94) من الدستور، مع اإلشارة إلى أن  االحتادية العليا امللزمة للسلطات كافة استناداً ألحكام املادة 

هذه القرارات منشورة على موقع السلطة القضائية االحتادية ...«.   
  2014/8/11 في  ق/2014  و45/ت.   ،2012/7/19 في  50/احتادية/2012  أرقام  احملكمة  قرارات   (116)

بخصوص تفسير الكتلة النيابية األكثر عدداً. 
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املبحث الرابع
حجية القرارات التفسيرية للمحكمة االحتادية العليا واألثر 

املترتب عنها
في هذا املبحث سنتناول موضوعات ذات أهمية في مجال التفسير الدستوري، وهي ال 
تقل أهمية عن املوضوعات السابقة، تتمثل في بحث مفهوم احلجية بشكل عام، واحلجية 
التي تتمتع بها القرارات التفسيرية الصادرة عن احملكمة االحتادية العليا بشكل خاص، 

ومن جانب آخر سنبحث األثر املترتب عن تلك القرارات، وذلك على النحو اآلتي:

املطلب األول
حجية القرارات التفسيرية الصادرة عن احملكمة االحتادية العليا

بني  حجية  للحكم  أن  بها  يراد  فيه،  احملكوم  الشيء  حجية  أو  به  املقضي  األمر  حجية 
اخلصوم متنع من إعادة النظر في املوضوع أمام القضاء فيما فصل فيه هذا احلكم من 
التي حددها، وذلك  املواعيد  القانون وفي  التي رسمها  بالطرائق  بالطعن فيه  إال  حقوق، 
وحتقيق  األحكام  تعارض  وجتنب  القانوني  االستقرار  ومنها  معينة،  العتبارات  حماية 
مصلحة اجلماعة(117)، وهي بهذا املفهوم تختلف عن قوة األمر املقضي به أو قوة الشيء 
احملكوم فيه، التي يراد بها صفة تثبيت للحكم النهائي، أي إن هذا احلكم غير قابل للطعن 

فيه، فهي تعني قابلية احلكم للتنفيذ اجلبري(118). 
وبالرجوع إلى احملكمة االحتادية العليا يالحظ بأن املادة )5/ثانياً( من قانونها رقم 30 
العليا  التي تصدرها احملكمة االحتادية  أن: »األحكام والقرارات  2005 نصت على  لسنة 
باتة«. وهذا ما سار عليه النظام الداخلي للمحكمة رقم 1 لسنة 2005 في املادة (17) منه 
التي نصت على أن: »األحكام والقرارات التي تصدرها احملكمة باتة ال تقبل أي طريق من 
 2005 (94) من دستور جمهورية العراق لسنة  طرق الطعن«. وهذا ما نصت عليه املادة 
أي  كافة«،  للسلطات  وملزمة  باتة  العليا  االحتادية  احملكمة  »قرارات  بأن:  فيها  جاء  التي 
تصدرها  التي  األحكام  جميع  شأن  ذلك  في  شأنها  العليا  االحتادية  احملكمة  أحكام  أن 
احملاكم العراقية تعد من السندات الرسمية التي هي حجة على الناس كافة مبا دون فيها، 

النهضة  دار  مقارنة،  دراسة  الدستورية:  بعدم  احلكم  آثار  محمد،  السنوسي  محمد  صبري  د.   (117)
العربية، القاهرة، 2000، ص 7. و د. محمد صالح عبد البديع، قضاء الدستورية في مصر- القضاء 

الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص 342.
د. عصمت عبد املجيد بكر، شرح قانون اإلثبات، املكتبة القانونية، بغداد، 2007، ص 238.  (118)
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وذلك وفق ما نصت عليه املادة )22/أوالً وثانياً( من قانون اإلثبات رقم 107 لسنة 1979 
املعدل(119).

ويراد من املواد املذكورة أن القرارات التفسيرية الصادرة عن احملكمة ذات حجية عامة 
ومطلقة، إذ يلتزم بها الكافة وليست احلجية النسبية التي تلزم اخلصوم فقط، األمر الذي 
الطعن(120).  طرق  من  طريق  أي  تقبل  وال  أخرى،  مرة  االستفسار  هذا  بإثارة  يسمح  ال 
السلطات واألفراد كافة، ألن هذا مرده  وهذه حجية تثبيت ألحكام احملكمة في مواجهة 
الدور  التي تصدر فيها هذه األحكام، ومركزية  الدستورية  للدعاوى  العيني  الطابع  إلى 

الذي متارسه احملكمة في هذا املجال واتساع سلطة القضاء الدستوري(121). 
كون  للمحكمة،  التفسيري  االختصاص  في  األهمية  من  درجة  على  احلجية  وهذه 
احملكمة وفقاً له توضح نصوصاً دستورية، أو قد تعدل تطبيق األحكام الواردة في هذه 
بخصوص  احملكمة  عليه  سارت  ما  وهذا  مباشرة.  غير  أو  مباشرة  بصورة  النصوص 
/197 رقم  بقرارها  إليه  ذهبت  ما  وكذلك  الدستور(122)،  من  )93/ثانياً(  املادة  تفسير 

احتادية/إعالم/2018 في 2018/10/9، بخصوص طلب اإلدارة العامة ملصرف الرافدين 
 ،2017/8/3 في  57/احتادية/إعالم/2017  رقم  بالدعوى  الصادر  احملكمة  قرار  بشأن 
التي قضت فيها بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة )املنحل( رقم 120 لسنة 1994، 
وهل أن إلغاءه يسري على أطرافها أو يسري على احلاالت كافة، والذي جاء فيه أنه: »جتد 
احملكمة االحتادية العليا أنها ومبوجب حكمها املشار إليه أعاله قد قضت بعدم دستورية 
قرار مجلس قيادة الثورة )املنحل( رقم 120 لسنة 1994 وقررت إلغاءه، وبناًء عليه أصبح 

جريدة  »الوقائع العراقية«، العدد 2728، في 1979/9/3.  (119)
2006/3/28 بأن: »... طلب تصحيح حكم احملكمة  7/احتادية/متييز/2006 في  قرار احملكمة رقم   (120)
االحتادية العليا واجب الرد شكالً ألن أحكامها باتة ...«. وقرارها رقم 128/احتادية/متييز/2006 
مرجع   ،2007-2006-2005 لألعوام  العليا  االحتادية  احملكمة  وقرارات  أحكام   .2006/12/8 في 

سابق، ص 128 و264. 
د. محمد فؤاد عبد الباسط، والية احملكمة الدستورية العليا في املسائل الدستورية، منشأة املعارف،   (121)

اإلسكندرية، 2002، ص 859.
قرار احملكمة رقم 75/احتادية/إعالم/2015 في 2015/8/12 بأنه: »... أما بالنسبة إلى املادة )93/  (122)

ثانياً( من الدستور، فإن الدستور ومبوجبها أناط إلى احملكمة االحتادية العليا اختصاصاً آخر بالقيام 
مبهمة تفسير نصوص الدستور، بناء على طلب اجلهات املختصة، وذلك في حالة غموص النصوص 
أو وجود تعارض بني نصوص مواد الدستور أو وجود خالف في فهم نص من نصوص الدستور، 
الدستوري، مبا يتناسب مع  املشرع  إرادة  النصوص وإيضاحها والكشف عن  تلك  وتقوم بتفسير 
أو  الغموض  هذا  إزالة  على  يساعد  مما  وضوحه،  ودرجة  التفسير  محل  الدستوري  النص  وضع 
بالقرار  الدستوري  النص  تفسير  بشأن  القائمة  املنازعة  وإنهاء  الدستوري  النص  فهم  في  اخلالف 
التفسيري الذي يصدر من احملكمة االحتادية العليا، ويكون حكماً باتاً ملزماً جلميع السلطات وفق 

املادة (94) من الدستور ...«.
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القرار 120 لسنة 1994 ملغياً من تاريخ صدور احلكم  ...، وأن قرار احلكم املذكور صدر 
باتاً وملزماً للسلطات كافة وفقاً ملنطوق املادة (94) من الدستور، وأنه يسري من تاريخ 

نفاذه ...«. 
ولكن التساؤل الذي ُيطرح بهذا الصدد ما احلكم إذا امتنعت إحدى السلطات أو الوزارات 
أو اجلهات غير املرتبطة بوزارة عن تنفيذ األحكام الصادرة عن احملكمة على الرغم من 
إلزاميتها وحجيتها؟ لدى الرجوع إلى النصوص املذكورة آنفاً جندها خالية من اإلجراءات 
تنص  قراراتها  في  احملكمة  بأن  ُيالحظ  كما  احملكمة،  أحكام  تنفيذ  تكفل  التي  والوسائل 
التي تكفل ذلك. ومثال ذلك طلب أحد  بيان اإلجراءات والوسائل  على تلك احلجية دون 
املستقلة  العليا  املفوضية  قيام  بيان رأي احملكمة بخصوص عدم  النواب  أعضاء مجلس 
لالنتخابات بتنفيذ ما جاء بحكمها رقم 12/احتادية/2010 في 2010/6/14 املتضمن عدم 
تعديل  )قانون   2009 لسنة   26 رقم  القانون  من   (13) املادة  من  )ثالثاً(  الفقرة  دستورية 
قانون االنتخابات رقم 16 لسنة 2005(، إذ ذهبت احملكمة إلى أن: »قرار احملكمة االحتادية 
وال  مبوجبه  الصادرة  احلكمية  والفقرة  وأسانيده  بحيثياته  متكاملة  وحدة  يعتبر  العليا 
ميكن جتزئتها، فضالً عن ذلك أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة طبقاً لنص املادة 
(94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، ... أما عدم تطبيقه من قبل املفوضية رغم 
إلزامية قرار احملكمة االحتادية العليا لكافة السلطات، فإن ذلك يعد خرقاً ألحكام احملكمة 

االحتادية العليا الدستورية ...«(123). 
وكذلك الطلب الذي تقدمت به وزارة الصناعة إلعادة العمل باملادة (13) من قانون تنظيم 
بعدم  احملكمة  قضت  وأن  سبق  والتي  املعدل،   1988 لسنة   91 رقم  املعدني  االستثمار 
2013/3/12، إذ ذهبت احملكمة  10/احتادية/2013 في  دستوريتها مبوجب قرارها رقم 
إلى أنه: »لدى التدقيق تبنيَّ أن احملكمة االحتادية العليا قررت مبوجب قرارها رقم 10/

 ... آنفاً  املذكور  القانون  من  )13و15و16(  املواد  جعل   2013/3/12 في  احتادية/2013 
القانون  من   (13) املادة  أن  العليا  االحتادية  احملكمة  وجتد  للدستور...،  ملخالفتها  معطلة 
للدستور  ملخالفتها  معطلة  أصبحت  مبوجبها  بالعمل  املوافقة  املطلوب  أعاله  املذكور 
مبوجب قرارها اآلنف الذكر، وأن القرار الصادر منها أصبح باتاً وملزماً للسلطات كافة 
إعادة  يجوز  وال   ،...  2005 لعام  العراق  جمهورية  دستور  من   (94) املادة  ألحكام  وفقاً 

النظر فيها مبوجب أحكام الدستور والقانون ...«(124). 
لسنة   45 رقم  التنفيذ  قانون  إلى  اللجوء  ميكن   - نظرنا  وجهة  من   - احلالة  هذه  وفي 

قرار احملكمة رقم 113/احتادية/إعالم/2013 في 2013/10/30.  (123)
قرار احملكمة االحتادية العليا رقم 78/احتادية/إعالم/2018 في 2018/5/10.   (124)
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القانون، ومنها صيانة حقوق  بأهداف  تتعلق  التي  (1) منه  املادة  1980(125)، وذلك وفق 
التنفيذية،  واحملررات  لألحكام  الرضائي  التنفيذ  إجراءات  وتسيير  واملواطنني  الدولة 
التي  منه   (3) واملادة  القانونية،  املعامالت  استقرار  لضمان  القانون  سيادة  واحترام 
حددت نطاق سريانه، السيما الفقرة )أوالً( منها بأنه يسري على: »األحكام واحملررات 
التنفيذية«(126)، مع ضرورة مراعاة خصوصية أحكام احملكمة بوصفها أعلى محكمة في 
الدولة، ومبا يتناسب مع قانونها احلالي، إلى حني إصدار قانون احملكمة اجلديد، الذي 

يجب أن ينص على اإلجراءات والوسائل التي تكفل تنفيذ أحكام هذه احملكمة. 
فإذا  السلطات،  من  غيرها  قبل  ذاتها  العليا  االحتادية  احملكمة  بها  تلتزم  احلجية  تلك  إن 
لسبق  الطلب  هذا  رد  فعليها  تفسيره،  مت  أن  سبق  دستوري  نص  لتفسير  طلب  وردها 
تفسير هذا النص(127)، ألن قبولها للطلب اجلديد قد يؤدي إلى عدولها عن التفسير األول، 
الدستوري على قرارات احملكمة  التي أضفاها املشرع  وهو ما ال يتفق مع صفة اإللزام 

جريدة »الوقائع العراقية«، العدد 2762، في 1980/3/17.  (125)
القانونية،  املكتبة  العملية،  وتطبيقاته   1980 لسنة   (45) رقم  التنفيذ  قانون  شرح  احملمود،  مدحت   (126)

بغداد، 2009، ص 11 وص 15.
مثال ذلك: قرارها رقم 44/احتادية/إعالم/2015 في 2015/4/28 املتعلق بتفسير املادة )92/ثانياً(   (127)
من الدستور فيما يتعلق بالتصويت على القانون اجلديد للمحكمة واألغلبية املطلوبة للتصويت عليه 
االحتادية  للمحكمة  اجلديد  القانون  تشريع  أن  العليا  االحتادية  احملكمة  »جتد  بأنه:  فيه  جاء  والذي 
النواب، كما  القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس  العليا تتطلب املصادقة عليه بالتصويت على مواد 
تتطلب املصادقة على القانون ككل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب«، على الرغم من تفسير ذلك 
مبوجب قرارها رقم 278/احتادية/2006 في 2006/12/6 املتعلق بتفسير املقصود بأغلبية الثلثني 
الواردة في املادة )61/تاسعاً/أً( من الدستور فيما يتعلق بإعالن حالة الطوارئ، الذي جاء فيه بأن: 
املطلوبة عند  الدستور  (61) من  املادة  )تاسعاً( من  الفقرة  )أ( من  البند  املقصودة في  الثلثني  »أغلبية 
إعالن حالة الطوارئ، هي أغلبية الثلثني ألعضاء مجلس النواب احلاضرين بعد حتقق نصاب انعقاد 
أغلبية  أراد  لو  املشرع  ألن  الدستور،  من   (59) املادة  من  )أوالً(  الفقرة  في  عليه  املنصوص  اجللسة 
 (70) املادة  من  )أوالً(  الفقرة  في  وارد  هو  كما  ذلك  على  لنص  كافة  النواب  مجلس  ألعضاء  الثلثني 
والفقرة )ثانياً( من املادة (92) من الدستور«. مكي ناجي، احملكمة االحتادية العليا في العراق: دراسة 
تطبيقية في اختصاص احملكمة والرقابة التي متارسها معززة باألحكام والقرارات، الضياء للطباعة، 

النجف األشرف، العراق، 2007، ص 97.
2007/7/11، بسبق تفسير املادتني )115  16/احتادية/2007( في  وكذلك احلال لقرار احملكمة رقم 
احملكمة  وقرارات  أحكام   .2007/8/1 في  13/احتادية/2007  رقم  بقرارها  الدستور  من  و61/ب( 
لألعوام 2005-2006-2007، مرجع سابق، ص 56. وقرارها رقم 6/احتادية/2009 في 2009/2/4 
أحكام   .2008/4/21 في  16/احتادية/2008  رقم  بالقرار  الدستور  من   (115) املادة  تفسير  بسبق 
وقرارات احملكمة للعامني 2008-2009، مرجع سابق، ص 12 و19. وقرارها رقم 31/احتادية/2016 
في  23/احتادية/2007  رقم  بالقرار  الدستور  من   (59) املادة  تفسير  بسبق   2016/4/21 في 

2007/10/21. أحكام وقرارات احملكمة للعامني -2016 2017، مرجع سابق، ص 145.
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بصفة عامة والتفسيرية منها بصفة خاصة(128). 
ويرجع أساس هذا االلتزام إلى القواعد العامة للقانون التي تقضي بالتزام كل سلطة عامة 
أو من غيرها(129)،  السلطة  ُيلغى من هذه  أو  ُيعدَّل  أن  إلى  القانوني الصادر منها  بالعمل 
قيامها  من  الرغم  على  تفسيرية  طلبات  قبلت  قد  احملكمة  أن  يالحظ  لذلك  خالفاً  ولكن 
األكثر  النيابية  )الكتلة  مصطلح  تفسير  أبرزها  كان  سابقة،  تفسيرية  قرارات  بإصدار 
الثانية،  الدورة االنتخابية  النواب خالل  أثار اخلالف بني احلكومة ومجلس  الذي  عدداً( 

مما دفع احلكومة إلى تقدمي طلب إلى احملكمة من أجل تفسير هذا املصطلح. 
الثالثة( تقدم رئيس اجلمهورية  الدورة االنتخابية  2014 )أي خالل  وبعد انتخابات عام 
صدور  لسبق  الطلب  هذا  رد  باحملكمة  األجدر  فكان  أيضاً،  املصطلح  هذا  لتفسير  بطلب 
قرار ملزم عنها بهذا الشأن، علماً أن القرار اجلديد لم يتضمن أي إضافة عما ورد بالقرار 
السابق(130). فإذا كانت قرارات احملكمة ملزمة، فكيف تقبل احملكمة طلبات لتفسير مادة 

أو مواد سبق تفسيرها(131)؟!
د. محمود أحمد زكي، احلكم الصادر في الدعوى الدستورية - آثاره وحجيته وتنفيذه، دار النهضة   (128)

العربية، القاهرة، 2004-2005، ص 671.
د. محمد فوزي نويجي، التفسير املنشئ  للقاضي الدستوري: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،   (129)

القاهرة، دون سنة نشر، ص 222.
النيابية  )الكتلة  »تعبير  أن:  إلى   2010/3/25 25/احتادية/2010 في  إذ ذهبت احملكمة بقرارها رقم   (130)
دخلت  واحدة،  انتخابية  قائمة  خالل  من  االنتخابات  بعد  نت  تكوَّ التي  الكتلة  إما  يعني:  عدداً(  األكثر 
من  جتمعت  التي  الكتلة  أو  املقاعد،  من  األكثر  العدد  على  وحازت  معينني  ورقم  باسم  االنتخابات 
قائمتني أو أكثر من القوائم االنتخابية التي دخلت االنتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثم تكتلت في 
فيتولى رئيس اجلمهورية تكليف مرشح  أكثر عدداً  أيهما  املجلس،  كتلة واحدة ذات كيان واحد في 
الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في اجللسة األولى ملجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو 
الكتل األخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام املادة (76) من الدستور«. أحكام وقرارات 
احملكمة االحتادية لسنة 2010، مرجع سابق، ص 16. ولكن صدر قرارها رقم 45/ت. ق/2014 في 
2014/8/11 بخصوص املوضوع نفسه والذي جاء فيه أنه: »رجوعاً إلى حكم احملكمة االحتادية العليا 
رقم 25/احتادية/2010 في 2010/3/25، والذي يعتبر نافذاً وملزماً للسلطات كافة، مبا فيها السلطة 

القضائية االحتادية مبوجب املادة (94) من الدستور«. املوقع اإللكتروني للمحكمة، مرجع سابق.
ينظر كذلك قرارات احملكمة اآلتية:  (131)

بشأن  الدستور  من   (115) املادة  بتفسير  في2008/4/21  16/احتادية/2008  رقم  القرار   -1
صالحية مجالس احملافظات بسن التشريعات احمللية، على رغم من صدور قرار سابق للمحكمة 

بتفسير هذه املادة بقرارها رقم 13/احتادية/2007 في 2007/7/31.
القرار رقم 24/احتادية/2010 في 2010/3/14 بتفسير املادة (56) من الدستور بشأن مفهوم   -2
السنة التقوميية، على الرغم من صدور قرار سابق للمحكمة بتفسير هذه املادة بقرارها رقم 

29/احتادية/2009 في 2009/5/13.
عدد  بشأن  الدستور  من   (49) املادة  بتفسير   2017/4/4 في  35/احتادية/2017(  رقم  القرار   -3
أعضاء مجلس النواب، على الرغم من صدور قرار سابق للمحكمة بتفسير هذه املادة بقرارها 

رقم 27/احتادية/2016 في 2016/4/7.
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تفسير  النواب  ملجلس  العامة  األمانة  طلب  بشأن  للمحكمة  آخر  قرار  في  احلال  وكذلك 
املادة )93/أوالً( من الدستور بشأن مدى إمكانية إيقاف تنفيذ القوانني التي ُيطعن بعدم 
دستوريتها أمام احملكمة أو التريث في تطبيقها، إذ ذهبت احملكمة إلى أنه: » مبوجب هذه 
دستورية  على  مهماً  رقابياً  دوراً  العليا  االحتادية  احملكمة  إلى  الدستور  أناط  قد  الفقرة 
القانونية  الدستور ما يفيد تعليق النصوص  النافذة،...، ولم يرد في  القوانني واألنظمة 
واجبة  ألنها  العليا،  االحتادية  احملكمة  أمام  فيها  الطعن  لدى  تنفيذها  وعدم  الطعن  محل 
النصوص  حتدده  تاريخ  أي  في  أو  الرسمية،  اجلريدة  في  نشرها  تاريخ  من  التنفيذ 
القانونية، وال يجوز ألي جهة أن متتنع عن تنفيذ القوانني أو بعض نصوصها أو تؤجل 
بعدم  العليا  االحتادية  احملكمة  أمام  الطعن  محل  أنها  بحجة  ذلك،  في  تتريث  أو  تنفيذها 
دستوريتها ...«(132)، في حني أنها خالفت حجية هذا القرار التفسيري الصادر عنها ولم 
مجلس  رئيس  املدعي  طلب  بخصوص  عنها  الصادر  القرار  حسب  فيه،  ورد  مبا  تلتزم 
لسنة   13 رقم  النواب  مجلس  قانون  مواد  بعض  دستورية  بعدم  للطعن  املقدم  الوزراء 
2018، إذ قررت احملكمة وقف تنفيذ مواد القانون املذكور حلني حسم الدعوى مبوضوع 
الطعن بعدم دستوريتها، على الرغم من أنها أكدت في قرارها التفسيري السابق بأنه لم 
يرد في الدستور ما يفيد تعليق النصوص القانونية محل الطعن، وعدم جواز امتناع أي 

جهة عن تنفيذها بسبب ذلك(133). 
وفي نهاية هذا املطلب البد من اإلشارة إلى مدى جواز تعديل احملكمة للقرارات التفسيرية 
الصادرة عنها، بالرجوع إلى قانون احملكمة ونظامها الداخلي، جند أنهما قد أتيا خاليني 
من نص يجيز ذلك، ولكن بالرجوع إلى قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 املُعدَّل، 
يالحظ بأن الفقرة 3 من املادة (160) من هذا القانون نصت على أن: »احلكم الذي يصدر 

من احملكمة يبقى مرعياً ومعتبراً، ما لم يبطل أو ُيعدَّل من قبل احملكمة نفسها ...«. 
أو  كانت  )كتابية  بحتة  مادية  أخطاء  من  فيه  يقع  ما  احلكم  صحة  في  يؤثر  ال  كما 
حسابية(. وهذا ما أكدته احملكمة االحتادية بقرارها رقم 77/احتادية/إعالم/2016 في 
2016/12/20، الذي قضى بأن: »احلكم الذي يصدر من احملكمة االحتادية العليا، ويكون 

الرغم  على  الدستور،  من   (56) املادة  بتفسير   2018/1/21 في  8/احتادية/2018  رقم  القرار   -4
/39 أرقام:  بالقرارات  وذلك  املادة،  هذه  بتفسير  احملكمة  عن  سابقة  قرارات  صدور  من 

احتادية/2009 في 2009/5/13، و24/احتادية/2010 في 2010/3/14، و89/احتادية/2010 
في 2010/12/8.

القرار رقم 42/احتادية/2019 في 2019/5/6 بتفسير املادة )61/سابعا/أ( من الدستور، على   -5
الرغم من صدور قرار سابق عن احملكمة بتفسير هذه املادة بالقرار رقم 131/احتادية/2017 
في 2017/11/15، بخصوص مدى إمكانية توجيه أسئلة برملانية إلى السيد رئيس اجلمهورية.

قرار احملكمة االحتادية العليا رقم 75/احتادية/إعالم/2015 في 2015/8/12 .  (132)
قرار احملكمة رقم 140/احتادية/2018 في 2018/7/23.  (133)
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باتاً وملزماً لكافة السلطات وفقاً لنص املادة (94) من الدستور، وال يقبل الطعن فيه بأي 
طريق من طرق الطعن القانونية، وإن ورد أحد التعابير سهواً فيه وغير مؤثر في صحة 
احلكم، ال يجعله سبباً للطعن ...«، لكن يجب تصحيح هذا اخلطأ إذا كان مؤثراً في القرار 
ن قرار التصحيح حاشية للقرار  التفسيري،  وهذا التصحيح تقوم به احملكمة ذاتها، إذ ُيدوَّ
الصادر عن احملكمة، ويسجل في سجل القرارات، ويبلغ إلى اجلهة طالبة التفسير(134)، 
القرار  بتعديل   2017/11/21 في  العليا  االحتادية  احملكمة  عن  الصادر  القرار  ذلك  مثال 
الصادر عنها في 2017/10/29 بخصوص تفسير عبارة )املناطق املتنازع عليها( الواردة 
في املادة (140) من الدستور، إذ ُصحح التاريخ الوارد في القرار مبوجب قرار تصحيح 
القرار  ويعد  نفسه(135).  بالرقم  احملكمة  سجل  في  وسجل  القرار،  لهذا  حاشية  ونشر 

النهائي للمحكمة هو القرار الصادر عنها في 2017/10/29(136).

املطلب الثاني
األثر املترتب عن القرارات التفسيرية الصادرة عن احملكمة االحتادية العليا

الدستوري  القضاء  عن  الصادرة  التفسيرية  القرارات  أن  على  الدستوري  الفقه  استقر 
ذات طبيعة كاشفة، ذلك أن تلك القرارات تكشف عن إرادة املشرع الدستوري، لذا يرتد 
أثرها إلى تاريخ صدور النص الدستوري املُفسر؛ ألن التفسير ما هو إال إظهار لإلرادة 
تاريخ  من  موجودة  اإلرادة  وهذه  غموض  من  شابها  ما  وجتلية  املشرع  لهذا  احلقيقية 
القرارات  هذا  أن  أي  القرارات،  هذه  صدور  تاريخ  من  وليس  الدستوري  النص  وضع 

تسري بأثر رجعي(137).
وسريان القرارات التفسيرية بأثر رجعي ليس فيه مخالفة للقواعد الدستورية وللمبادئ 
العامة للقانون التي تقرر سريان القوانني والقرارات بأثر فوري مباشر، وذلك كون هذه 
القرارات ال تنشئ وضعاً جديداً وال تخلق قاعدة لم تكن موجودة قبل صدورها، وإمنا 

املادة (167) من قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 املعدل.  (134)
قرار احملكمة رقم 113/احتادية/إعالم/2017 في 2017/10/29، وحاشيته املتضمنة القرار الصادر   (135)
بتعديله، إذ قررت احملكمة فيه بأن: »تشطب عبارة )بتاريخ 2003/3/19( الواردة في مقدمة السطر 

18 من احلكم أعاله واالكتفاء مبا ورد فيه«، املوقع اإللكتروني للمحكمة، مرجع سابق.
قرار احملكمة رقم 43/احتادية/إعالم/2018 في 2018/3/11.  (136)

القانون: دراسة مقارنة، املؤسسة  الدستوري في إرساء دولة  القضاء  د. أمني عاطف صليبا، دور   (137)
احلديثة للكتاب، بيروت، 2002، ص403.  ود. إبراهيم  محمد حسنني ود. اكرم الله إبراهيم محمد، 

مرجع سابق، ص49.
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تقرر وتكشف عن حقيقة حكم دستوري وارد في أحد النصوص الدستورية(138). وهذا 
فوري  بأثر  التفسير  فيها  يسري  استثناءات،  توجد  ذلك  من  استثناء  ولكن  األصل  هو 
مباشر وليس بأثر رجعي، ومنها تفسير النصوص اجلنائية طبقاً للمبادئ العامة الواردة 
في قوانني العقوبات، مثل مبدأ عدم سريان القانون اجلنائي بأثر رجعي إال إذا كان أصلح 
للمتهم(139)، كذلك احلال بالنسبة إلى احلقوق واملراكز القانونية املستقرة استناداً إلى نص 
نت قبل صدور حكم احملكمة  دستوري معني، فال يجوز التمييز بني مراكز قانونية تكوَّ
وأخيراً  به(141)،  املقضي  الشيء  قوة  حازت  التي  األحكام  أو  بعده(140)،  تكونت  وأخرى 

تفسير املواد املتعلقة بالضرائب والرسوم(142). 
وبالرجوع إلى قانون احملكمة ونظامها الداخلي، جند أنهما قد أتيا خاليان من نص يبنينّ 
املترتب على أحكام احملكمة االحتادية بشكل عام والتفسيرية منها بشكل خاص،  األثر 
وهل أنها تسري بأثر رجعي أو بأثر فوري مباشر؟ وهذا ما دفع األمانة العامة ملجلس 

العملية  واملشكالت  العليا  الدستورية  احملكمة  ألحكام  القانونية  اآلثار  ساملان،  محمد  العزيز  عبد  د.   (138)
التي تثيرها، نادي القضاة، القاهرة، دون سنة نشر، ص 94. ود. جورجي شفيق ساري، اختصاص 
القاهرة،   العربية،  النهضة  دار  األثر،   – الشروط   – النطاق   - بالتفسير  العليا  الدستورية  احملكمة 

2005، ص 284.
د. أحمد فتحي سرور، القانون اجلنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، 2001، ص 88. ود. أحمد   (139)
النهضة  القانونية: دراسة مقارنة، دار  النصوص  الدستورية في تفسير  سالمة بدر، دور احملكمة 

العربية، القاهرة، 2016، ص 112.
القانون، أطروحة  مها بهجت يونس، احلكم بعدم دستورية نص تشريعي ودوره في تعزيز دولة   (140)
متجدد  نقاش  العصار،  محمد  يسري  ود.  ص183.   ،2006 بغداد،  جامعة  القانون،  كلية  دكتوراه، 
منها،  املبادئ  واستنباط  والقانونية  الدستورية  القواعد  تفسير  في  الدستوري  القضاء  دور  بشأن 

مجلة كلية القانون الكويتية العاملية، العدد الرابع، السنة اخلامسة، سنة 2017، ص 362.
املالية  وزارة  استفسار  بخصوص   2014/11/27 في   2014/132 رقم  الدولة  شورى  مجلس  قرار   (141)
بشأن جواز تنفيذ القرارات الصادرة من هيئة دعاوى امللكية العقارية بعد صدور قرار احملكمة رقم 
114/احتادية/2013 في 2013/12/4 بتعطيل العمل باملادة (25) من قانون هذه الهيئة رقم 13 لسنة 
2010، إذ ذهب املجلس إلى أنه: »ال يترتب على احلكم الصادر من احملكمة االحتادية العليا بتعطيل 
املادة (25) من قانون هيئة دعاوى امللكية رقم 13 لسنة 2010، املساس باألحكام الصادرة من الهيئة 
العدل،   وزارة   ،2014 لعام  الدولة  شورى  مجلس  وفتاوى  قرارات  البتات«.  درجة  اكتسبت  والتي 

مجلس شورى الدولة، بغداد، 2015، ص 228.
دراسة  املباشر:  واألثر  الرجعي  األثر  بني  الدستورية  بعدم  احلكم  البديع،  عبد  صالح  محمد  د.   (142)
مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000، ص114. ود. مجدي مدحت النهري، تفسير النصوص 
الدستورية في القضاء الدستوري: دراسة مقارنة، مكتبة اجلالء اجلديد، املنصورة، مصر، 2003، 
ص 242. وينظر بهذا الشأن قرار احملكمة رقم 68/احتادية/إعالم/2015 في 2015/10/19، الذي 
قضت فيه بعدم دستورية القانون رقم 3 لسنة 2015 )التعديل األول لقانون إلغاء النصوص القانونية 
2005( بقدر تعلق األمر بسريانه على املاضي  17 لسنة  التي متنع احملاكم من سماع الدعاوى رقم 

فيما يخص الضرائب والرسوم.  
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الوزراء لالستفسار من احملكمة عن األثر الزمني لألحكام الصادرة عنها، هل يكون من 
تاريخ صدور حكم احملكمة أم أنه يسري بأثر رجعي )مع مراعاة التصرفات واحلقوق 
األخرى،  للدول  أو  املواطنني  أو  للدولة  سواء  حقوقاً،  واكتسبت  أجريت  التي  القانونية 
العليا  االحتادية  احملكمة  من  تصدر  التي  والقرارات  »األحكام  أن:  إلى  احملكمة  ذهبت  إذ 
على  والقرارات  األحكام  تلك  في  ينص  لم  ما  صدورها،  تاريخ  من  اعتباراً  نافذة  تكون 
سريان نفاذها من تاريخ محدد في احلكم أو القرار، أو ينص على سريانها على واقعة 

محددة«(143). وهذا القرار منتقد لألسباب اآلتية:
كان األجدر باحملكمة االستناد في هذه احلالة إلى املادة (105) من قانون اإلثبات رقم   .1
107 لسنة 1979 املعدل التي قضت بأن: »األحكام الصادرة من احملاكم العراقية التي 
البتات، تكون حجة مبا فصلت فيه من احلقوق«. وما يؤكد رأينا هذا  حازت درجة 
ما ذهب إليه مجلس الدولة - بوصفه اجلهة املختصة بتفسير القوانني ومنها قانون 
احملكمة االحتادية العليا – بأنه: »وحيث لم يحدد قانون احملكمة االحتادية العليا رقم 
30 لسنة 2005 وال النظام الداخلي إلجراءات سير العمل في احملكمة االحتادية العليا 
رقم 1 لسنة 2005 األثر املترتب عن احلكم، وحيث إن املادة (105) من قانون اإلثبات 
رقم 107 لسنة 1979 قضت بأن األحكام الصادرة من احملاكم العراقية التي حازت 
املكتسب  احلكم  إن  وحيث  احلقوق،  من  فيه  فصلت  مبا  حجة  تكون  البتات،  درجة 

درجة البتات قابالً للتنفيذ،  ما لم ينص القانون على خالف ذلك«(144).
املذكور من األصل ألسباب عدة،  التفسير  كان األجدر باحملكمة عدم قبول طلب   .2
منها أنه لم يتضمن حتديد مادة دستورية معينة، كما أنه ال يتعلق بتفسير نص 
دستوري لعدم وجود نص أصالً في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 يحدد 
ونظامها  احملكمة  قانون  بتفسير  يتعلق  وإمنا  احملكمة،  أحكام  على  املترتب  األثر 
الذي  النحو  على  الدولة  مجلس  اختصاص  نطاق  في  يدخل  مما  وهو  الداخلي، 
بيَّناه سابقاً، وما يؤكد ذلك قيام مجلس الدولة بتفسير ذلك حسبما ورد بالفقرة 

املذكورة آنفاً(145).

14/احتادية/ رقم  قرارها  وكذلك   .2018/2/12 في  28/احتادية/إعالم/2018  رقم  احملكمة  قرار   (143)
إعالم/2019 في 2019/2/14، املوقع اإللكتروني للمحكمة، مرجع سابق.

قرار مجلس الدولة رقم 2014/132 في 2014/11/27، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2014،   (144)
مرجع سابق.

وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة  بقراره رقم 2016/131 في 2016/12/12 بأن: »النطاق الزمني لنفاذ   (145)
األثر القانوني املترتب على حكم احملكمة االحتادية العليا يسري من تاريخ صدوره«، قرارات مجلس 

الدولة وفتاواه لسنة 2016، مرجع سابق، ص 293 .
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ذهبت احملكمة إلى أن األحكام والقرارات التي تصدر عنها تكون نافذة اعتباراً من   .3
تاريخ صدورها »ما لم ينص في تلك األحكام والقرارات على سريان نفاذها من 
تاريخ محدد في احلكم أو القرار أو ينص على سريانها على واقعة محددة«، مما 
يعني ترك حتديد األثر الزمني لألحكام  ملزاج احملكمة وأهوائها، بخالف ما ذهب 
إليه مجلس الدولة – الذي كان رأيه أقرب إلى الصواب من احملكمة - باالستناد إلى 
قانون اإلثبات الذي ينص بأن: »احلكم املكتسب درجة البتات قابل للتنفيذ ما لم 
ينص القانون على خالف ذلك«. فاألفضل - من وجهة نظرنا – أن ُيسرع تشريع 
قانون احملكمة االحتادية العليا لتحديد األثر الزمني لألحكام الصادرة عنها بشكل 

صريح منعاً لالجتهاد والتأويل(146).    
القرارات  عن  احملكمة  عدول  جواز  مدى  عن  استفهام  يرد  املوضوع  هذا  ختام  وفي 
التفسيرية الصادرة عنها، بالرجوع إلى قانون احملكمة ونظامها الداخلي، جند أنهما قد 
أتيا خاليني من نص يجيز ذلك، لكن بالرجوع لقانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 
املعدل، ُيالحظ بأن الفقرة (3) من املادة (160) منه نصت على أن: »احلكم الذي يصدر من 
احملكمة يبقى مرعياً ومعتبراً، ما لم يبطل أو يعدل من قبل احملكمة نفسها«. ومن وجهة 
نظرنا، جنيب عن ذلك باإلمكانية؛ ألن احملكمة يجب أن تتوخى في تفسيرها للنصوص 
الدستورية إرادة السلطة التأسيسية التي وضعت هذه النصوص، بحيث تعطيها التفسير 

دستورية  عدم  فيه  قررت  الذي   2006/4/26 في  15/احتادية/2006  رقم  احملكمة  قرار  ذلك:  مثال   (146)
ميس  أال  »على  أنه:  فيه  جاء  والذي   2005 لسنة   16 رقم  االنتخابات  قانون  من  )15/ثانياً(  املادة 
اإلجراءات التي جرت مبوجبها انتخابات املجلس النيابي احلالي في ظل قانون إدارة الدولة للمرحلة 
االنتقالية«، أحكام وقرارات احملكمة االحتادية لألعوام 2005-2006-2007، مرجع سابق، ص 17. 
وكذلك القرارات رقما 6/احتادية/2010 و7/احتادية/2010 في 2010/3/3 اللذان قررت فيهما عدم 
2009 )قانون تعديل  26 لسنة  (1) من القانون رقم  دستورية الفقرة )ج( من البند )ثالثاً( من املادة 
املخصصة  الكوتا  املقاعد  بخصوص  مباشر  فوري  بأثر   )2005 لسنة   16 رقم  االنتخابات  قانون 
املتخذة  اإلجراءات  ذلك  ميس  أال  »على  أنه:  القرارين  نهاية  في  ورد  إذ  املندائي،  الصابئي  للمكون 
االنتخابات  إلجراء  موعداً   2010/3/7 يوم  ملصادفة   ،2010 لعام  النواب  مجلس  أعضاء  النتخابات 

املذكورة والنتهاء الفصل التشريعي األخير ملجلس النواب احلالي في 2010/3/15:. 
الفقرة  دستورية  عدم  فيه  قررت  الذي   2010/6/14 في  12/احتادية/2010  رقم  قرارها  وكذلك 
)رابعاً( من املادة (3) من القانون املذكور، إذ ورد في نهاية هذا القرار أنه: »على أال يخل هذ احلكم  مبا 
مت في عملية توزيع املقاعد الشاغرة في انتخابات مجلس النواب لسنة 2010، بعدما جرى تصديق 
نتائجها النهائية من احملكمة االحتادية العليا بتاريخ 2010/6/1«، بخالف قراري احملكمة رقمي 43/

احتادية/2010 و44/احتادية/2010 في 2010/7/12، واللذين قررت فيهما عدم دستورية القانون 
رقم 20 لسنة 2010 )قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات واألشغال العامة(، والقانون رقم 18 
2010 )قانون فك ارتباط دوائر الشؤون االجتماعية في وزارة العمل والشؤون االجتماعية(  لسنة 
لسنة  االحتادية  احملكمة  وقرارات  أحكام  كافة،  عليهما  املترتبة  آالثار  وإلغاء  بإلغائهما  رجعي  بأثر 

2010، مرجع سابق، ص 42 و45 و51 و70 و75. 
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الذي يتفق مع التغييرات التي مير بها املجتمع، »فتحيي معاني هذه النصوص في ضوء 
املعطيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية حلظة تطبيقها، وتكفل بذلك حياة مستمرة 
للدستور وال حتصره في حقبة املاضي«(147)، ألن النصوص الدستورية تعبنّر عن الواقع 
االجتماعي واالقتصادي والسياسي للدولة، وأن تغيير هذا الظروف يستدعي اختالف 

تفسير النصوص الدستورية.
األحكام  لتصحيح  أو  واحلريات،  واحلقوق  الدستور  أحكام  دعم  ذلك  شأن  من  أن  كما 
الدستورية الصادرة عن احملكمة، دون املساس مببدأ احلجية املطلقة لتلك األحكام (148). 
وأخيراً ما يؤيد رأينا املذكور صدور قرارات عن احملكمة ذاتها بشأن أمر معني ومن ثم 
املتعلقة بسلب  الدعاوى  الصادرة عنها في  القرارات  ذلك  عدولها عنه، وخير مثال على 
سلطة مجلس النواب في تشريع القوانني، بحجة أن مشروعات القوانني يجب أن تقدم 
من السلطة التنفيذية باعتبارها اجلهة املسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة وليس 

من السلطة التشريعية بصيغة مقترحات قوانني(149). 
في  و44/احتادية/2010  رقما 43/احتادية/2010،  قراراها  القرارات  هذه  وأبرز 
2010/7/12، اللذان قضت فيهما بعدم دستورية قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات 
االجتماعية  الشؤون  دوائر  ارتباط  فك  وقانون   ،2010 لسنة   20 رقم  العامة  واألشغال 
لكن عدلت احملكمة عن هذا   ،2010 18 لسنة  في وزارة العمل والشؤون االجتماعية رقم 
التوجه مبوجب القرار الصادر بالدعوى رقم21/احتادية/إعالم/2015 وموحدتها 29/

احتادية/إعالم/2015 في 2015/4/14(150). 

د. أحمد فتحي سرور، منهج اإلصالح الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 165.  (147)
د. يسري محمد العصار، دور األعتبارات العملية في القضاء الدستوري: دراسة مقارنة، دار النهضة   (148)

العربية، القاهرة، 1999، ص243.
للمزيد من التفصيالت بشأن القرارين املذكورين ينظر: د. رافع خضر صالح شبر ود. علي هادي   (149)
القضاء  واجتاهات  الدستور  نصوص  بني  النواب  ملجلس  التشريعي  الدور  الشكراوي،  حميدي 

الدستوري، املركز العربي للدراسات والبحوث، القاهرة، 2016، ص 121.
الذي ذهبت فيه احملكمة إلى أن: »القانون موضوع الطعن ... ليس من القوانني التي متس مبدأ الفصل   (150)
بني السلطات؛ ألنه لم يرتب آثاراً مالية مضافة على السلطة التنفيذية، وال يشكل خالفاً مع السياسة 
العامة للدولة، وال ميس مهام السلطة القضائية أو استقالليتها، وقد جاء تشريعه من مجلس النواب 
مباشرة، ممارسة الختصاصه األصيل املنصوص عليه في املادة )61/أوالً( من الدستور، وإعماالً 

حلكم املادة )49/خامساً( منه«. 
2015/6/29 الذي جاء  36/احتادية/إعالم/2015 في  وهذا ما استقرت عليه احملكمة بقرارها رقم 
احملكمة  توجهات  مع  يتفق  النواب  مجلس  من  دستوريته  بعدم  املطعون  القانون  »تشريع  بأن:  فيه 
29/21/احتادية/2015، ألنه ال يتعلق  2015/4/14 بالعدد  العليا في قرارها الصادر في  االحتادية 
بالسياسة املالية للدولة، وال يتعارض مع املنهاج الوزاري املصادق عليه من مجلس النواب، وال ميس 

استقالل السلطة القضائية«، املوقع اإللكتروني للمحكمة االحتادية العليا، مرجع سابق.
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اخلامتة 
سوف ننهي بحثنا مبا توصلنا إليه من نتائج، وما نقدمه من توصيات ملعاجلة اإلشكاالت 

التي أشرنا إليها في ثنايا البحث، كما يأتي:
أوالً- النتائج 

بالنسبة لألساس القانوني الختصاص احملكمة االحتادية العليا بتفسير الدستور،   .1
فقد الحظنا أنه ُشكلت احملكمة االحتادية العليا مبوجب املادة (44) من قانون إدارة 
الداخلي  2005 ونظامها  30 لسنة  والقانون رقم  )امللغى(  االنتقالية  للمرحلة  الدولة 
لسنة 2005، إال أن هذه التشريعات لم يرد فيها أي ذكر الختصاص احملكمة بتفسير 
 (93) 2005 نصت املادة  الدستور، لكن بعد صدور دستور جمهورية العراق لسنة 
منه على منحها هذا االختصاص اجلديد، واستمر العمل بقانون احملكمة املذكور بعد 
تشكيل  أوجبت  التي  منه   (92) املادة  من  )ثانياً(  الفقرة  بخالف  الدستور،  هذا  نفاذ 
بأغلبية  يسن  بقانون  وعملها،  اختيارهم  وطريقة  أعضائها  عدد  وحتديد  احملكمة 
ثلثي أعضاء املجلس، ولكن لم يصدر هذا القانون إلى حد اآلن. ومما تقدم يتضح أن 

الدستور هو األساس القانوني الختصاص احملكمة بتفسير الدستور.
بالنسبة ملدى كفاية الشروط التي تبناها املشرع في قانون احملكمة النافذ ملمارسة   .2
وعدم   2005 لسنة  العراق  جمهورية  دستور  نفاذ  بعد  السيما  االختصاص،  هذا 
صدور قانون احملكمة اجلديد، ومبا ينسجم وأهمية هذا االختصاص، فقد الحظنا 
دقيقاً مبوجب نص صريح وواضح، وسبب  الشروط غير محددة حتديداً  أن هذه 
االختصاص  على  الداخلي  ونظامها  احلالي  احملكمة  قانون  نص  بعدم  يتمثل  ذلك 
التفسيري أصالً، هذا من جانب، ومن جانب آخر عدم تشريع قانون احملكمة اجلديد 

الذي أوجبت تشريعه املادة )92/ثانياً( من الدستور.
الحظنا  فقد  التفسير،  طلبات  بخصوص  احملكمة  تتخذها  التي  لإلجراءات  بالنسبة   .3
بأن املادة (9) من قانون احملكمة االحتادية العليا احلالي نصت على أن تصدر احملكمة 
نظاماً داخلياً حتدد فيه اإلجراءات التي تنظم سير العمل فيها وكيفية قبولها للطلبات 
وإجراءات الترافع. وبالفعل أصدرت احملكمة نظامها الداخلي رقم 1 لسنة 2005، لكن 
صدور هذا النظام في ضوء هذا القانون وليس في ضوء دستور جمهورية العراق 
لسنة 2005 ، جعله خالياً من اإلشارة إلى اإلجراءات التي تتخذها احملكمة بخصوص 
طلبات التفسير، لكون هذا القانون - كما بيَّنا - لم مينحها االختصاص التفسيري 
أصالً، فضالً عن ذلك فقد تبنيَّ من مراجعة القرارات التفسيرية الصادرة عن احملكمة 
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لها  الداخلي  النظام  من  الرابع  الفصل  في  الواردة  اإلجراءات  إلى  فيها  تستند  أنها 
واملوسوم بــ )إجراءات الفصل في الطلبات والطعون(، بينما االختصاص التفسيري 
له ضوابطه اخلاصة، ومنها أن طلبات التفسير ال تتسم بالطابع القضائي، مما يعني 
التي تطبقها احملكمة  املدنية،  الواردة في قانون املرافعات  االختالف عن اإلجراءات 
عند ممارسة اختصاصاتها األخرى وأبرزها اختصاصها بالرقابة على دستورية 

التشريعات.
وأما بالنسبة حلجية القرارات التفسيرية الصادرة عن احملكمة بخصوص طلبات   .4
نصت  قد  احلالي،  احملكمة  قانون  من  )5/ثانياً(  املادة  بأن  الحظنا  فقد  التفسير، 
على أن األحكام والقرارات التي تصدرها احملكمة االحتادية العليا باتة، وهذا ما 
سار عليه النظام الداخلي للمحكمة في املادة (17) منه بأنها باتة وال تقبل أي طريق 
  ،2005 لسنة  العراق  جمهورية  دستور  من   (94) املادة  وكذلك  الطعن،  طرق  من 
أن أحكام  أي  الصادرة عنها،  وهذا ما تؤكد عليه احملكمة في األحكام والقرارات 
العراقية تعد  التي تصدرها احملاكم  احملكمة شأنها في ذلك شأن جميع األحكام 
ن فيها، ولكن لم تبني  من السندات الرسمية التي هي حجة على الناس كافة مبا دونّ
إحدى  اعتراض  حال  في  والقرارات  األحكام  تلك  تنفيذ  كيفية  أعاله  التشريعات 
السلطات العامة على تنفيذها، وما هي الوسائل التي ميكن اللجوء إليها لضمان 
هذا التنفيذ، وفضالً عن ذلك هناك إشكاالت تظهر فيما يتعلق بهذه احلجية، ومنها 
األثر املترتب عن القرارات التفسيرية الصادرة عن احملكمة، ومدى جواز تعديل أو 
تفسير احملكمة لتلك القرارات، أو العدول عنها إذا ما استجدت ظروف تستدعي 

أمراً من تلك األمور. 

ثانياً- التوصيات  
اإلسراع  في تشريع القانون اجلديد للمحكمة نظراً ألهميته وأهمية وجود احملكمة   .1
مبا يسهم بتنظيم اختصاصها، بدالً من قانونها احلالي، والسيما بعد نفاذ دستور 
2005، كون األخير تضمن اختصاصات جديدة لم ترد في قانونها احلالي، ومنها 

اختصاصها بتفسير النصوص الدستورية. 
يجب معاجلة عدم كفاية الشروط التي تبناها املشرع في قانون احملكمة ونظامها   .2
الداخلي احلاليني ملمارسة هذا االختصاص، كون احملكمة االحتادية العليا تستند 
حالياً في قراراتها التفسيرية إلى النظام الداخلي النافذ، على الرغم من خلوه من 
هذه  يحدد  صريح  نص  وجود  يتطلب  مما  التفسير،  بطلبات  اخلاصة  الشروط 
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الشروط حتديداً دقيقاً وواضحاً، منعاً لالجتهاد والتأويل.
املزمع  لها  الداخلي  والنظام  للمحكمة  اجلديد  القانون  يتضمن  أن  ضرورة   .3
طلبات  بخصوص  احملكمة  تتخذها  أن  يجب  التي  اإلجراءات  حتديد  صدورهما 
التفسير الواردة إليها، بحيث تختلف عن اإلجراءات اخلاصة باألحكام القضائية 
فصل  فيهما  ويفرد  األخرى،  اختصاصاتها  ممارسة  عند  احملكمة  عن  الصادرة 

خاص إلجراءات احملكمة بالفصل في طلبات التفسير.
نصوصاً  لها  الداخلي  والنظام  للمحكمة  اجلديد  القانون  يتضمن  أن  ضرورة   .4
تبنينّ كيفية تنفيذ األحكام والقرارات القضائية الصادرة عنها، والسيما القرارات 
التفسيرية بتفسير نصوص الدستور والوسائل التي ميكن اللجوء إليها لضمان 
األحكام  تلك  بحجية  يتعلق  فيما  اإلشكاالت  معاجلة  ذلك  عن  فضالً  تنفيذها، 

والقرارات.



اختصاص المحكمة االتحادية العليا في العراق بتفسير الدستور

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة - العدد 3 - العدد التسلسلي 31 / محرم – صفر 1442 هـ/ سبتمبر 2020م690

املراجع
على  القضائية  الرقابة  محمد،  إبراهيم  الله  أكرم  ود.  حسنني  محمد  إبراهيم  د.   -

دستورية القوانني، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2013.

د. أحمد سالمة بدر، دور احملكمة الدستورية في تفسير النصوص القانونية، دار   -
النهضة العربية، القاهرة، 2016.

د. أحمد فتحي سرور،   -

.2001 القاهرة،  الشروق،  دار  الدستوري،  اجلنائي  القانون  	•

.2006 القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الدستوري،  اإلصالح  منهج  	•

د. أمني عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، املؤسسة   -
احلديثة للكتاب، بيروت،  2002.

د. جورجي شفيق ساري، اختصاص احملكمة الدستورية العليا بالتفسير- النطاق   -
– الشروط – األثر، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.

جعفر كاظم املالكي، املرجع في قضاء احملكمة االحتادية العليا، ط1، شركة العاتك   -
لصناعة الكتاب، القاهرة، 2011.

د. هشام عبد املنعم عكاشة، احملكمة الدستورية العليا قاضي التفسير، دار النهضة   -
العربية، القاهرة،  2004.

د. حنان محمد القيسي، مجلس الوزراء العراقي - قراءة في دستور 2005، مكتبة   -
السيسبان، بغداد،  2014.

د. يسري محمد العصار،   -
احملكمة  لسلطة  مقارنة  حتليلية  دراسة  الدستوري:  القضاء  في  التصدي  	•

الدستورية في جتاوز نطاق الدعوى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
النهضة  دار  مقارنة،  دراسة  الدستوري:  القضاء  في  العملية  االعتبارات  دور  	•

العربية، القاهرة،  1999.
الدستوري:  القضاء  في  الدستورية  النصوص  تفسير  النهري،  مدحت  مجدي  د.   -

دراسة مقارنة، مكتبة اجلالء اجلديد، املنصورة، مصر، 2003.



د. محمد عبد الكاظم عوفي

691 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة - العدد 3 - العدد التسلسلي 31 / محرم – صفر 1442 هـ/ سبتمبر 2020م

مدحت احملمود،   -
القانونية،  املكتبة  ط3،   ،1969 لسنة   83 رقم  املدنية  املرافعات  قانون  شرح  	•

بغداد، 2009.
القانونية،  املكتبة  العملية،  وتطبيقاته   1980 لسنة   45 رقم  التنفيذ  قانون  شرح  	•

بغداد، 2009.
د. محمد السناري، ضوابط اختصاص احملكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص   -

التشريعية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996.
د. محمد باهي أبو يونس،   -

في  الدستورية  النصوص  بتفسير  الدستورية  للمحكمة  األصلي  االختصاص  	•
النظام الدستوري الكويتي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2008.
الدستوري، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2017. القضاء  أصول  	•

د. محمد فؤاد عبد الباسط، والية احملكمة الدستورية العليا في املسائل الدستورية،   -
منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2002.

د. محمد فوزي نويجي، التفسير املنشئ  للقاضي الدستوري: دراسة مقارنة، ط1،   -
دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر.

د. محمد صالح عبد البديع،   -
األثر الرجعي واألثر املباشر: دراسة مقارنة،  دار  بني  الدستورية  بعدم  احلكم  	•

النهضة العربية، القاهرة، 2000.
.2002 القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  مصر،  في  الدستورية  قضاء  	•

د. محمود أحمد زكي، احلكم الصادر في الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية،   -
القاهرة، 2004- 2005.

اختصاص  في  تطبيقية  دراسة  العراق:  في  العليا  االحتادية  احملكمة  ناجي،  مكي   -
للطباعة  الضياء  دار  والقرارات،  باألحكام  معززة  متارسها  التي  والرقابة  احملكمة 

والتصميم، النجف األشرف، العراق، 2007.
د. مصدق عادل طالب،   -

السنهوري،  مكتبة  السياسي،  النظام  في  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  	•
بغداد، 2014.



اختصاص المحكمة االتحادية العليا في العراق بتفسير الدستور

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة - العدد 3 - العدد التسلسلي 31 / محرم – صفر 1442 هـ/ سبتمبر 2020م692

.2015 بغداد،  السنهوري،  مكتبة  العراقية،  الدساتير  في  الوزير  	•

د. عادل الطبطبائي،   -

مقارنة،  دراسة  والقضائية:  التشريعية  السلطتني  بني  الدستورية  احلدود  	•
مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 2000.

– إجراءاتها: دراسة  – اختصاصاتها  – تكوينها  الكويتية  الدستورية  احملكمة  	•
حتليلية مقارنة،  مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 2005.

السنهوري،  مكتبة  املدنية،  املرافعات  قانون  أحكام  شرح  العبودي،  عباس  د.   -
بغداد، 2015.

العليا  الدستورية  احملكمة  ألحكام  القانونية  اآلثار  ساملان،  محمد  العزيز  عبد  د.   -
واملشكالت العملية التي تثيرها، نادي القضاة، القاهرة، دون سنة نشر.

د. علي هادي عطية الهاللي، النظرية العامة في تفسير الدستور واجتاهات احملكمة   -
احلقوقية،  زين  منشورات  ط1،  العراقي،  الدستور  تفسير  في  العليا  االحتادية 

بيروت، 2011.

د. علي يوسف الشكري، احملكمة االحتادية العليا في العراق بني عهدين، ط1، دار   -
الذاكرة للنشر، بغداد 2016.

بغداد،  القانونية،  املكتبة  اإلثبات،  قانون  شرح  بكر،  املجيد  عبد  عصمت  د.   -
2007، ص 238.

د. عثمان عبد امللك الصالح، الرقابة القضائية أمام احملكمة الدستورية في الكويت:   -
دراسة حتليلية نقدية مقارنة، مجلة احلقوق، جامعة الكويت، 1986.

بالتفسير،  األصلي  بالطلب  العليا  الدستورية  احملكمة  اختصاص  فكري،  فتحي  د.   -
دار النهضة العربية،  القاهرة، 1998.

السنهوري،  مكتبة  مقارنة،  دراسة  املدنية:  املرافعات  قانون  شرح  حيدر،  صادق   -
بغداد، 2011.

النهضة  دار  الدستورية،  بعدم  احلكم  آثار  محمد،  السنوسي  محمد  صبري  د.   -
العربية، القاهرة، 2000.



د. محمد عبد الكاظم عوفي

693 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة - العدد 3 - العدد التسلسلي 31 / محرم – صفر 1442 هـ/ سبتمبر 2020م

التشريعي  الدور  الشكراوي،  حميدي  هادي  علي  ود.  شبر  صالح  خضر  رافع  د.   -
ملجلس النواب بني نصوص الدستور واجتاهات القضاء الدستوري، املركز العربي 

للدراسات والبحوث، القاهرة، 2016.

ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون املرافعات املدنية، مطبعة العاني، بغداد،   -
.1973

د. غازي فيصل مهدي، إشكاالت تطبيق النصوص الدستورية، دون ناشر وتاريخ   -
نشر، بغداد.



اختصاص المحكمة االتحادية العليا في العراق بتفسير الدستور

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - السنة الثامنة - العدد 3 - العدد التسلسلي 31 / محرم – صفر 1442 هـ/ سبتمبر 2020م694

احملتوى
 الصفحة املـوضوع

637امللخص

638 املقدمة

العليا االحتادية  احملكمة  الختصاص  القانوني  األساس  األول-   املبحث 
640بتفسير نصوص الدستور

 املطلب األول- موقف الدساتير من األساس القانوني الختصاص احملكمة
640االحتادية العليا بتفسير نصوص الدستور

 املطلب الثاني- موقف احملكمة من األساس القانوني الختصاصها بتفسير
643نصوص الدستور

العليا االحتادية  احملكمة  ملمارسة  املطلوبة  الشروط  الثاني-   املبحث 
648الختصاصها التفسيري

648 املطلب األول- الشروط الشكلية

657املطلب الثاني- الشروط املوضوعية

طلبات بخصوص  العليا  االحتادية  احملكمة  إجراءات  الثالث-   املبحث 
669التفسير

669املطلب األول- إجراءات احملكمة االحتادية العليا بخصوص االجتماع واملداولة

 املطلب الثاني- إجراءات احملكمة االحتادية العليا بخصوص إصدار القرار
671 التفسيري

العليا االحتادية  للمحكمة  التفسيرية  القرارات  حجية  الرابع-   املبحث 
676  واألثر املترتب عنها

676املطلب األول- حجية القرارات التفسيرية الصادرة عن احملكمة االحتادية العليا

 املطلب الثاني- األثر املترتب عن القرارات التفسيرية الصادرة عن احملكمة
682االحتادية العليا

687 اخلامتة

690 املراجع


