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قاعدة التشــــــــــــــــــریعات العراقیة 

  

قضاءالتصنیف :
العراق - اتحاديالجھة المصدرة :

امرنوع التشریع :
٣٠رقم التشریع :

٢٠٠٥/٠٣/١٧تاریخ التشریع :
ساريسریان التشریع :
قانون المحكمة االتحادیة العلیا رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥عنوان التشریع :

الوقائع العراقیة | رقم العدد : ٣٩٩٦ تاریخ العدد : ٢٠٠٥/٠٣/١٧ | رقم الصفحة : ١٢ | عدد الصفحاتالمصدر :
| ٣ :

مالحظة:   
     

 

استناد

استنادا الى احكام مادة الرابعة واالربعین من  قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة االنتقالیة والقسم الثاني من ملحقھ،
وبناًء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار االمر االتي : -

المادة ١

تنشا محكمة تسمى المحكمة االتحادیة العلیا ویكون مقرھا في بغداد تمارس مھامھا شكل مستقل ال سلطان علیھا لغیر
القانون.

المادة ٢

المحكمة االتحادیة العلیا مستقلة مالیا واداریا .

المادة ٣

أ أ أ أ
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 أوال : أ – تتكون المحكمة االتحادیة العلیا من رئیس ونائب للرئیس وسبعة أعضاء أصلیین یتم اختیارھم من بین قضاة
الصنف األول المستمرین بالخدمة ممن ال تقل خدمتھم الفعلیة في القضاء عن (١٥) خمس عشرة سنة .

ب – للمحكمة أربعة أعضاء احتیاط غیر متفرغین یتم اختیارھم من بین قضاة الصنف األول المستمرین بالخدمة ممن ال
تقل خدمتھم الفعلیة في القضاء عن (١٥) خمس عشرة سنة .

ثانیا : یتولى رئیس مجلس القضاء األعلى ورئیس المحكمة االتحادیة العلیا ورئیس جھاز االدعاء العام ورئیس جھاز
اإلشراف القضائي اختیار رئیس المحكمة ونائبھ واألعضاء من بین القضاة المرشحین مع تمثیل األقالیم في تكوین
المحكمة وترفع أسماؤھم إلى رئیس الجمھوریة إلصدار المرسوم الجمھوري بالتعیین خالل مدة أقصاھا (١٥) خمسة

عشر یوما من تاریخ اختیارھم .(١)

المادة ٤

 
تختص المحكمة االتحادیة العلیا بما یأتي :

 
أوال : الرقابة على دستوریة القوانین واألنظمة النافذة .

 
ثانیا : تفسیر نصوص الدستور .

ثالثا : الفصل في القضایا التي تنشأ عن تطبیق القوانین االتحادیة والقرارات واألنظمة والتعلیمات واإلجراءات الصادرة
عن السلطة االتحادیة ویكفل القانون لكل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من األفراد وغیرھم حق الطعن المباشر لدى

 
المحكمة .

رابعا : الفصل في المنازعات التي تحصل بین الحكومة االتحادیة وحكومات األقالیم والمحافظات والبلدیات واإلدارات

 
المحلیة .

 
خامسا : الفصل في المنازعات التي تحصل بین حكومات األقالیم أو المحافظات .

 
سادسا : الفصل في االتھامات الموجھ إلى رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء والوزراء .

 
سابعا : التصدیق على النتائج النھائیة لالنتخابات العامة لعضویة مجلس النواب .

ثامنا : أ – الفصل في تنازع االختصاص بین القضاء االتحادي والھیئات القضائیة لإلقلیم والمحافظات غیر المنتظمة في

 
إقلیم .

 
ب – الفصل في تنازع االختصاص فیما بین الھیئات القضائیة لإلقلیم أو المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم .

تاسعا : النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صالحیاتھا المنصوص علیھا في المادة (٥٢) من
دستور جمھوریة العراق لعام ٢٠٠٥ وذلك خالل (٣٠) ثالثین یوما من تاریخ صدوره .(٢)

المادة ٥

اوال – یدعو رئیس المحكمة اعضائھا لالنعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كاف ویرفق بكتاب الدعوة جدول االعمال وما
یتعلق بھ من وثائق وال یكون انعقاد المحكمة صحیحا اال بحضور جمیع اعضائھا وتصدر االحكام والقرارات باالغلبیة
البسیطة عدا االحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بین الحكومة االتحادیة وحكومات االقالیم

 
والمحافظات والبلدیات واالدارات المحلیة فیلزم ان تصدر باغلبیة الثلثین . 

ثانیا – االحكام والقرارات التي تصدرھا المحكمة االتحادیة العلیا باتة .

المادة ٦

 
اوال – یتقاضى رئیس المحكمة االتحادیة العلیا واعضاؤھا راتب ومخصصات وزیر . 

ثانیا – ملغاة.
أ أ
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ثالثا : أ – یحال إلى التقاعد بمرسوم جمھوري الرئیس ونائبھ وأعضاء المحكمة من القضاة بعد إكمال (٧٢ ) اثنتین
وسبعین سنة من العمر استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل وأحكام قانون التنظیم

القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل أو أي قانون یحل محلھما .
ب – یحال إلى التقاعد بمرسوم جمھوري رئیس وأعضاء المحكمة االتحادیة العلیا المعینین بموجب المرسوم الجمھوري
رقم (٢) الصادر في األول من شھر حزیران من عام ٢٠٠٥ والمرسوم الجمھوري رقم (٣) الصادر في التاسع عشر من
شھر شباط عام ٢٠٠٧ استنادا الى أحكام القانون رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل وأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (٩)
لسنة ٢٠١٤ المعدل أو أي قانون یحل محلھما استثناء من الفقرة (أ) من ھذا البند بعد اختیار رئیس وأعضاء المحكمة وفقا

ألحكام البند ( ثانیا ) من المادة (٣) من األمر التشریعي رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ المعدل .(٣)

 

المادة ٧

یؤدي رئیس المحكمة ونائبھ وأعضاؤھا قبل المباشرة بإعمالھم الیمین الدستوریة أمام رئیس الجمھوریة وفق الصیغة
اآلتیة ( اقسم با� العلي العظیم أن أودي أعمال وظیفتي بصدق وأمانة واقضي بین الخصوم بالحق والعدل وأطبق أحكام
الدستور والقوانین بنزاھة وحیاد وأحافظ على استقالل القضاء وكرامتھ ونزاھتھ وأصون الدستور واحمي الحریات

العامة والخاصة وهللا على ما أقول شھید ).(٤)

المادة ٨

 
اوال – رئیس المحكمة االتحادي العلیا مسؤول عن ادارتھا ولھ تخویل بعض من صالحیاتھ الى احد اعضاء المحكمة . 

ثانیا – یعین رئیس المحكمة االتحادیة العلیا موظفي المحكمة وینظر في شؤونھم كافة.

المادة ٩

تصدر المحكمة االتحادیة العلیا نظاما داخلیا تحدد فیھ االجراءات التي تنظم سیر العمل في المحكمة وكیفیة قبول الطلبات
واجراءات الترافع وما یسھل تنفیذ احكام ھذا القانون وینشر ھذا النظام في الجریدة الرسمیة .

المادة ١٠
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ال یعمل باي نص یتعارض مع احكام ھذا القانون .

المادة ١١

 
ینفذ ھذا االمر من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة . 

 
كتب ببغداد في الیوم الخامس عشر من شھر محرم لسنة ١٤٢٦ ھجریة 

 
الموافق للیوم الرابع والعشرین من شھر شباط لسنة ٢٠٠٥ میالدیة 

 

 

 
                                                                الدكتور ایاد ھاشم عالوي 

                                                                 رئیس مجلس الوزراء

االسباب الموجبة

اعماال لحكم مادة الرابعة واالربعین من  قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة االنتقالیة ولغرض انشاء المؤسسات

 
الدستوریة في العراق . 

فقد شرع ھذا االمر .

الھوامش

(١) - عدلت المادة رقم ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١

النص القدیم للمادة ٣

تتكون المحكمة االتحادیة العلیا من رئیس وثمانیة اعضاء یجري تعیینھم من مجلس الرئاسة بناء على ترشیح من مجلس
القضاء االعلى بالتشاور مع المجالس القضائیة لالقالیم وفق ما ھو منصوص علیھ في الفقرة ھـ من مادة رقم الرابعة

واالربعین من  قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة االنتقالیة .

 

(٢) - عدلت المادة رقم ٤ بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١

النص القدیم للمادة ٤

 
تتولى المحكمة االتحادیة العلیا المھام التالیة : -

اوال – الفصل في المنازعات التي تحصل بین الحكومة االتحادیة وحكومات االقالیم والمحافظات والبلدیات واالدارات

 
المحلیة . 

ثانیا – الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعیة القوانین والقرارات واالنظمة والتعلیمات واالوامر الصادرة من ایة جھة
تملك حق اصدارھا والغاء التي تتعارض منھا مع احكام  قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة االنتقالیة، ویكون ذلك بناء

على طلب من محكمة او جھة رسمیة او من مدع ذي مصلحة . 
ط ظ
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ثالثا – النظر في الطعون المقدمة على االحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء االداري . 
رابعا – النظر بالدعاوى المقامة امامھا بصفة استئنافیة وینظم اختصاصھا بقانون اتحادي .

(٣)-عدلت الفقرة ( ثالثا ) من المادة ٦ بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١

النص القدیم للفقرة ( ثالثا )

ثالثا-یستمر رئیس واعضاء المحكمة االتحادیة العلیا بالخدمة دون تحدید حد اعلى للعمر اال اذا رغب بترك الخدمة .

- الغیت الفقرة (ثانیا) من الماده ٦ بموجب المادة رقم (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤

 النص القدیم للفقرة (ثانیا)
ثانیا – یتقاضى كل من رئیس واعضاء المحكمة االتحادیة العلیا عند تركھم الخدمة راتبا تقاعدیا یعادل ٨٠% من مجموع
ما یتقاضاه كل منھم شھریا قبل انقطاع صلتھم بالوظیفة الي سبب كان عدا حالتي العزل بسبب االدانة عن جریمة مخلة

بالشرف او بالفساد واالستقالة من دون موافقة مجلس الرئاسة .

(٤) - عدلت المادة رقم ٧ بموجب المادة رقم ٤ من قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١

النص القدیم للمادة ٧

یؤدي رئیس المحكمة االتحادیة العلیا واعضاؤھا امام مجلس الرئاسة الیمین االتي نصھا قبل مباشرة مھامھم : - 
اقسم با� العظیم ان اؤدي وظیفتي بصدق وامانة واقضي بین الخصوم بالحق وبالعدل واطبق القوانین بامانة ونزاھة

وحیاد، واحافظ على استقالل القضاء وكرامتھ ونزاھتھ وهللا على ما اقول شھید .
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