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التصنيف :

قضاء

الجهة المصدرة :

العراق  -اتحادي

نوع التشريع :

امر

رقم التشريع :

٣٠

تاريخ التشريع :

٢٠٠٥/٠٣/١٧

سريان التشريع :

ساري

عنوان التشريع :

قانون المحكمة االتحادية العليا رقم ( )٣٠لسنة ٢٠٠٥

المصدر :

الوقائع العراقية | رقم العدد  ٣٩٩٦ :تاريخ العدد  | ٢٠٠٥/٠٣/١٧ :رقم الصفحة  | ١٢ :عدد الصفحات
|٣:

مالحظة:

استناد

استنادا الى احكام مادة الرابعة واالربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية والقسم الثاني من ملحقه،
وبناًء على موافقة مجلس الرئاسة ،قرر مجلس الوزراء اصدار االمر االتي - :

المادة ١

تنشا محكمة تسمى المحكمة االتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها شكل مستقل ال سلطان عليها لغير
القانون.

المادة ٢

المحكمة االتحادية العليا مستقلة ماليا واداريا .

المادة ٣
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أوال  :أ – تتكون المحكمة االتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء أصليين يتم اختيارهم من بين قضاة
الصنف األول المستمرين بالخدمة ممن ال تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن ( )١٥خمس عشرة سنة .
ب – للمحكمة أربعة أعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف األول المستمرين بالخدمة ممن ال
تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن ( )١٥خمس عشرة سنة .
ثانيا  :يتولى رئيس مجلس القضاء األعلى ورئيس المحكمة االتحادية العليا ورئيس جهاز االدعاء العام ورئيس جهاز
اإلشراف القضائي اختيار رئيس المحكمة ونائبه واألعضاء من بين القضاة المرشحين مع تمثيل األقاليم في تكوين
المحكمة وترفع أسماؤهم إلى رئيس الجمهورية إلصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين خالل مدة أقصاها ( )١٥خمسة
عشر يوما من تاريخ اختيارهم )١(.

المادة ٤

تختص المحكمة االتحادية العليا بما يأتي :
أوال  :الرقابة على دستورية القوانين واألنظمة النافذة .
ثانيا  :تفسير نصوص الدستور .
ثالثا  :الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين االتحادية والقرارات واألنظمة والتعليمات واإلجراءات الصادرة
عن السلطة االتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من األفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى
المحكمة .
رابعا  :الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة االتحادية وحكومات األقاليم والمحافظات والبلديات واإلدارات
المحلية .
خامسا  :الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات األقاليم أو المحافظات .
سادسا  :الفصل في االتهامات الموجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء .
سابعا  :التصديق على النتائج النهائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثامنا  :أ – الفصل في تنازع االختصاص بين القضاء االتحادي والهيئات القضائية لإلقليم والمحافظات غير المنتظمة في
إقليم .
ب – الفصل في تنازع االختصاص فيما بين الهيئات القضائية لإلقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
تاسعا  :النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صالحياتها المنصوص عليها في المادة ( )٥٢من
دستور جمهورية العراق لعام  ٢٠٠٥وذلك خالل ( )٣٠ثالثين يوما من تاريخ صدوره )٢(.

المادة ٥

اوال – يدعو رئيس المحكمة اعضائها لالنعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كاف ويرفق بكتاب الدعوة جدول االعمال وما
يتعلق به من وثائق وال يكون انعقاد المحكمة صحيحا اال بحضور جميع اعضائها وتصدر االحكام والقرارات باالغلبية
البسيطة عدا االحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم
والمحافظات والبلديات واالدارات المحلية فيلزم ان تصدر باغلبية الثلثين .
ثانيا – االحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة االتحادية العليا باتة .

المادة ٦
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اوال – يتقاضى رئيس المحكمة االتحادية العليا واعضاؤها راتب ومخصصات وزير .
ثانيا – ملغاة.
أ
أ
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ثالثا  :أ – يحال إلى التقاعد بمرسوم جمهوري الرئيس ونائبه وأعضاء المحكمة من القضاة بعد إكمال ( ) ٧٢اثنتين
وسبعين سنة من العمر استثناء من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ( )٩لسنة  ٢٠١٤المعدل وأحكام قانون التنظيم
القضائي رقم ( )١٦٠لسنة  ١٩٧٩المعدل أو أي قانون يحل محلهما .
ب – يحال إلى التقاعد بمرسوم جمهوري رئيس وأعضاء المحكمة االتحادية العليا المعينين بموجب المرسوم الجمهوري
رقم ( )٢الصادر في األول من شهر حزيران من عام  ٢٠٠٥والمرسوم الجمهوري رقم ( )٣الصادر في التاسع عشر من
شهر شباط عام  ٢٠٠٧استنادا الى أحكام القانون رقم ( )١٦٠لسنة  ١٩٧٩المعدل وأحكام قانون التقاعد الموحد رقم ()٩
لسنة  ٢٠١٤المعدل أو أي قانون يحل محلهما استثناء من الفقرة (أ) من هذا البند بعد اختيار رئيس وأعضاء المحكمة وفقا
ألحكام البند ( ثانيا ) من المادة ( )٣من األمر التشريعي رقم ( )٣٠لسنة  ٢٠٠٥المعدل )٣(.

المادة ٧

يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها قبل المباشرة بإعمالهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وفق الصيغة
اآلتية ( اقسم باهلل العلي العظيم أن أودي أعمال وظيفتي بصدق وأمانة واقضي بين الخصوم بالحق والعدل وأطبق أحكام
الدستور والقوانين بنزاهة وحياد وأحافظ على استقالل القضاء وكرامته ونزاهته وأصون الدستور واحمي الحريات
العامة والخاصة وهللا على ما أقول شهيد ))٤(.

المادة ٨

اوال – رئيس المحكمة االتحادي العليا مسؤول عن ادارتها وله تخويل بعض من صالحياته الى احد اعضاء المحكمة .
ثانيا – يعين رئيس المحكمة االتحادية العليا موظفي المحكمة وينظر في شؤونهم كافة.

المادة ٩

تصدر المحكمة االتحادية العليا نظاما داخليا تحدد فيه االجراءات التي تنظم سير العمل في المحكمة وكيفية قبول الطلبات
واجراءات الترافع وما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .

المادة ١٠
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ال يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة ١١

ينفذ هذا االمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر محرم لسنة  ١٤٢٦هجرية
الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر شباط لسنة  ٢٠٠٥ميالدية

الدكتور اياد هاشم عالوي
رئيس مجلس الوزراء

االسباب الموجبة

اعماال لحكم مادة الرابعة واالربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ولغرض انشاء المؤسسات
الدستورية في العراق .
فقد شرع هذا االمر .

الهوامش

( - )١عدلت المادة رقم  ٣بموجب المادة رقم  ١من قانون رقم  ٢٥لسنة ٢٠٢١
النص القديم للمادة ٣
تتكون المحكمة االتحادية العليا من رئيس وثمانية اعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس
القضاء االعلى بالتشاور مع المجالس القضائية لالقاليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة هـ من مادة رقم الرابعة
واالربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية .

( - )٢عدلت المادة رقم  ٤بموجب المادة رقم  ٢من قانون رقم  ٢٥لسنة ٢٠٢١
النص القديم للمادة ٤
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تتولى المحكمة االتحادية العليا المهام التالية - :
اوال – الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة االتحادية وحكومات االقاليم والمحافظات والبلديات واالدارات
المحلية .
ثانيا – الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات واالنظمة والتعليمات واالوامر الصادرة من اية جهة
تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية ،ويكون ذلك بناء
على طلب من محكمة او جهة رسمية 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 امامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانون اتحادي .
(-)٣عدلت الفقرة ( ثالثا ) من المادة  ٦بموجب المادة رقم  ٣من قانون رقم  ٢٥لسنة ٢٠٢١
النص القديم للفقرة ( ثالثا )
ثالثا-يستمر رئيس واعضاء المحكمة االتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد اعلى للعمر اال اذا رغب بترك الخدمة .
 الغيت الفقرة (ثانيا) من الماده  ٦بموجب المادة رقم ( )٣٨من قانون التقاعد الموحد رقم ( )٩لسنة ٢٠١٤النص القديم للفقرة (ثانيا)
ثانيا – يتقاضى كل من رئيس واعضاء المحكمة االتحادية العليا عند تركهم الخدمة راتبا تقاعديا يعادل  %٨٠من مجموع
ما يتقاضاه كل منهم شهريا قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة الي سبب كان عدا حالتي العزل بسبب االدانة عن جريمة مخلة
بالشرف او بالفساد واالستقالة من دون موافقة مجلس الرئاسة .
( - )٤عدلت المادة رقم  ٧بموجب المادة رقم  ٤من قانون رقم  ٢٥لسنة ٢٠٢١
النص القديم للمادة ٧
يؤدي رئيس المحكمة االتحادية العليا واعضاؤها امام مجلس الرئاسة اليمين االتي نصها قبل مباشرة مهامهم - :
اقسم باهلل العظيم ان اؤدي وظيفتي بصدق وامانة واقضي بين الخصوم بالحق وبالعدل واطبق القوانين بامانة ونزاهة
وحياد ،واحافظ على استقالل القضاء وكرامته ونزاهته وهللا على ما اقول شهيد .
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