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وظايف و اختیارات دادگاه عالي فدرال 
 جمهوري عراق

 

 **2، مصطفی منصوریان*1زاده توکل حبیب
 ایران استادیار دانشکده معارف اسالمی و حقوق دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، . 1

 ایران دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، . 2
 

 23/9/9382: رشیپذ  3/6/9382: افتیدر

 چکیده
ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها،  ترین و اساسی قانون اساسی متضمن عالی

شود، اجرا  ی آن قدرت سیاسی مستقر می واسطه های یك جامعه است و به ها و ارزش سیاست
میثاق  عنوان یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به گردد و انتقال می می

های  ی نظام ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کامالً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه
 حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. 

نیز نهاد نوپای نظام حقوقی جمهوری عراق است که متعاقب تحوالت اخیر « دادگاه عالی فدرال»
ی وسیعی از وظایف و  ، با گستره2002آن در سال این کشور و نیز تدوین قانون اساسی جدید 

اختیارات برای نیل به این اهداف تأسیس شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی نظام قانون 
 پردازد.  های نهاد مزبور می ویژه ها و کار اساسی جمهوری عراق، به تبیین صالحیت

ی، دادگاه عالی فدرال، مطابقت تصمیمات دادگاه عالی فدرال، دادرسی اساس :ها دواژهیکل
 قوانین با قانون اساسی.

 

                                                                                                                                                       
* E-mail: Thabibzadeh@gmail.com 

 E-mail: Mansourian@isu.ac.ir نويسندة مسئول **
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 مقدمه
دلیل موقعیت جغرافیایی و امکانات  که به استکشور عراق از نخستین مراکز تمدن بشری 

ها  عراق، قرنسرزمین  بوده است. توجه کشورهای استعماریمورد  مناسب همواره اقتصادی
 های سال طیمی، مرکز خلفای اسالمی بود و وری اسالتجزء ممالك ایران و در دوران امپرا

پس از جنگ جهانی اول  رفت. شمار می به وری عثمانیتمیالدی بخشی از امپرا 1356 تا 1251
نیز استقالل  1352درآمد و در سال  وری عثمانی، تحت حمایت دولت بریتانیاتو شکست امپرا

 .(521: 1531زنجانی،  )عمید خود را اعالم کرد
د و طی ش تدوین  1322اشغال نظامی بریتانیا در سال  ی اساسی عراق در سایه اولین قانون

که رژیم جمهوری در  1323کودتای نظامی زمان تا  ود یرس به تصویب  عراق آن رژیم سلطنتی
، کشور عراق بدون قانون 1390تا  1323از سال  و االجرا باقی ماند ، الزمشد آن سرزمین مستقر 
دتای حزب بعث عراق متعاقب کو ،1363د. در سال ش می ای نظامی اداره ه اساسی و با فرمان

، قانون اساسی موقت عراق توسط 1390 ی و در ژوئیه نظامیِ دیگری به قدرت نایل آمد
البته  ،دیرسز سران حزب بعث بودند به تصویب ا متشکل عراق که (1)شورای فرماندهی انقالب

زنجانی،  )عمید بازنگری و اصالح شد 1399و  1391، 1395های  قانون اساسی مزبور طی سال
1531 :556). 

دن دولت عراق به مالکیت غیرقانونی کرو با متهم  2001سپتامبر  11پس از رویدادهای 
آمریکا  ی ایاالت متحده ،های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم و تهدید صلح جهانی سالح

به تصرف کامل آمریکا و  عراق از سه هفته در مدتی کمتر و دکربه عراق حمله  2005در سال 
 . (Gerhard, 2007: 423)دپیمانانش درآم هم

رسید و پس از اشغال به تصویب  (2)، قانون اساسی موقت عراق2001مارس  3 در در ادامه،
، ساخت قدرت و سیاست در عراق است ی کننده که تعیین نهایت قانون اساسی جدید عراقدر 

در ، ویژه اعراب شیعه، سنی و کردها های گوناگون عراقی به ن گروهمیا  اختالف با وجود
 (.15  :1532)افشون،  دیرسدرصد عراقیان  23/93به تأیید  2002پرسی اکتبر  همه

که جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است  ،قانون اساسیبراساس این 
نظام فدرال  شده است.ان نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دموکراتیك و فدرال عنو

که  استهای مستقل و ادارات محلی  ها و استان جمهوری عراق متشکل از یك پایتخت، اقلیم
عنوان اختیارات انحصاری مقامات فدرال تعیین شده است،  بهمقامات مناطق جز در مواردی که 

کشور و منبع  اسالم نیز دین رسمیجرایی و قضایی برخوردارند. نگذاری، ا از اختیارات قانو
 رود. شمار می بهاصلی قانونگذاری 
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مقننه متشکل  ی قوهاند.  وجود آمده بهمجریه، مقننه و قضائیه براساس اصل تفکیك قوا  ایقو
مجریه نیز از  ی قوه ست و«ها شورای مناطق و استان»و  «مجلس نمایندگان»از دو نهاد 

 .شورای وزیران تشکیل یافته است ی و حاکمیت کشور ولنماد وحدت معنوان  به جمهور رئیس
 بهجمهور را  رئیس ،جمهوری با اکثریت دوسوم آرا مایندگان از میان نامزدهای ریاستمجلس ن

جمهور  رئیس  د. همچنین،کن ، انتخاب میاستسال که برای بار دوم نیز قابل تمدید  چهارمدت 
و وی  کند میوزیر انتخاب  عنوان نخست بهکه در مجلس دارای اکثریت است را نامزد ائتالفی 

مسئول مستقیم اجرای  ،وزیر ذکر است که نخست شایان. استت وزیران أمکلف به معرفی هی
شورای وزیران و عزل  ی اداره وهای کلی دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح است  سیاست

 ادگاهد  ،ییمستقل است که از شورای عالی قضاای  قضائیه نیز قوه ی . قوهی اوست ایشان برعهده
های  دادگاه تشخیص فدرال، دادستانی، سازمان نظارت قضایی و دیگر دادگاه  عالی فدرال،

 گردد. شوند، تشکیل می فدرال که طبق قانون سازماندهی می
هر کشور و از جمله نظام  ترین اهداف قانون اساسی از مهمی شایان توجه آنکه یکی  نکته

حقوقی مربوط، اجرای کامل آن و جلوگیری از انحراف حفظ یکپارچگی نظام  جمهوری عراق،
قانون اساسی، قانون بنیادین یك سرزمین مواد آن است. چنانکه دن به کرای عمل  در سلیقه

سلسله  حاکمیت قانون اساسی در نظم اصلو  شود میشناخته « قانون برتر»عنوان  است که به
هنجارها و قوانین باالدستی را نقض  ،د که قوانین سطوح مادونکن ایجاب می مراتب قوانین

 .(Troper, 2000: 83) و محترم بشمارند کنندن
دادگاه عالی »و در نظر گرفته  را منظور نهاد مستقلی  بدیننیز  جمهوری عراققانون اساسی 

درك بهتر و مقرون به صواب جایگاه و منظور  . در این زمینه بهاست کردهسیس أترا  (5)«فدرال
دادگاه عالی فدال جمهوری بررسی به مزبور، ضمن تبیین مفهوم دادرسی اساسی ساختار نهاد 
های  واکاوی ساختار دادگاه مزبور و صالحیت ی آن، به پس از تشریح پیشینهو  عراق پرداخته

شود  می  در نهایت نیز این نهاد با شورای نگهبان جمهوری اسالمی ایران مقایسه پردازیم. آن می
 ی تطبیقی ارزیابی دو نهاد مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت. طالعهو از رهگذر این م

 دادرسي اساسيمفهوم . 1

رات و تصمیمات مقامات ر، صالحیت نهاد برتر در نظارت بر قوانین، مق«دادرسی اساسی»
حکومتی است که در آن تجاوز از حدود اختیارات مندرج در قانون اساسی یا نقض قانون 

نظر  .(Allen and Thompson, 2005: 558) شود میقوای حکومت بررسی اساسی توسط نهادها و 
جامعه مبتنی بر اهداف  بقای برای که است نظمی استقرار دلیل به اساسی قانون اهمیت به
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 در اخالل و شهروندان زندگی روند ثباتی بی سبب آن از سرپیچی و است ضروری اجتماعی آن
صیانت از اصل حاکمیت . (222: 1532 کدخدایی،) شود می دولتمردان و یکدیگر با آنها روابط

 ی های اداری و بدنه طور خاص نسبت به حاکمان و مسئوالن حتی دستگاه هقانون اساسی ب
 به این ترتیب، در جهت. (Lewalle, 2008: 899)کند  اجرایی کشور اهمیت بسیار زیادی پیدا می

 یندها و سازوکارها تحت عنوانافر ای از اساسی، مجموعه قانون برتری و احترام تضمین
د تا در قالب یك نهاد حاکمیتی اعمال وظیفه شو اساسی در هر نظام حقوقی مستقر می دادرسی

تلقی کرد و باید گفت که سس قانون اساسی نیز ؤم ی توان آن را حق بنیادین قوه د که میکن
ین حقوق بنیادین نیز یند و نهاد ضامن حاکمیت قانون اساسی به فقدان تضمافقدان این فر

 .(Ides, 2008: 477)انجامد  می
و حفظ اصول قانون اساسی   بنابراین، در راستای الزام نهادهای اساسی به رعایت صالحیت

ن قوانین اساسی به تأسیس اسسؤر مبیشتعنوان معیار تنظیم روابط حکومت و شهروندان،  به
مراجع را برعهده دارد  قوانین و مصوبات اینکنترل  ی اند که وظیفه کننده پرداخته نهادی کنترل

اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی   ،ونداز چارچوب مورد وفاق قانون اساسی خارج ش تا مبادا
یه، ئمخدوش کنند یا با تفوق بر قوای مجریه و قضا  عموم است ی ورد ارادهاکه دسترا کشور 

و دنبال آن اسباب تهدید حقوق  نند و بهتعادل ناشی از اصل تفکیك قوا را به نفع خود بر هم ز
 .(235: 1535)جعفری ندوشن، های مردم را فراهم سازند آزادی

 عالي فدرال جمهوري عراق دادگاه ي پیشینه. 2

برای اولین  عراق که بر مبنای نظام پادشاهی تدوین شد، میالدی 1322قانون اساسی سال 
را  اساسی قانونمواد  تفسیر و نیز ون اساسیایرت قوانین با قانغموضوع نظارت بر عدم مبار 

قانون  31ی   را نیز برای نیل به این مهم تأسیس کرد. براساس ماده (1)«دادگاه عالی»کرد و مطرح 
مجلس   دادگاه مزبور متشکل از چهار قاضی و چهار تن از اعضای  عراق، 1322اساسی سال 

 دلیل وجود چنین شرطی، شده و به ال میاعیان بوده که اختیارات آن با موافقت پادشاه اعم
 (.2: 2003یونس،   )بهجترجع مزبور صرفاً در یك مورد امکان صدور حکم پیدا کرده است م

میالدی عراق به تشکیل دادگاه عالی نظارت بر عدم مغایرت  1363همچنین قانون اساسی 
 شود. در قانون ه عمل نمیگا کند که البته به این مقرره هیچ قوانین با قانون اساسی تصریح می

 (.2: 2012)الیعقوبی،  شود طور کلی طرح نمی به چنین موضوعینیز  1390 اساسی
انتقالی  ی کشور عراق برای دوره ی قانون اداره 11 ی ماده منشأ تأسیس دادگاه عالی فدرال،

انون ی مزبور، تدوین قانون دادگاه عالی فدرال و تشکیل آن توسط ق که بند نخست ماده است
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عنوان قانون دادگاه عالی  به (50ی ) ی مذکور، قانون شماره بنابر مقررهو کند  بینی می را پیش
طبق  نیز (6)ی داخلی دادگاه عالی فدرال نامه آیین (2)رسد. میبه تصویب  2002فدرال در سال 

 رسد. به تصویب می 2002قانون دادگاه عالی فدرال در سال  3ی  ی ماده مقرره
قانون  35و  32، 31عراق نیز، مواد  2002ویب رسیدن قانون اساسی جدید سال با به تص

 31 ی  یابند. بر همین اساس، بند دوم ماده مزبور به موضوع دادگاه عالی فدرال اختصاص می
دادگاه عادی فدرال از تعدادی قاضی و کارشناس فقه »دارد که:  قانون اساسی جدید مقرر می
گردد که تعداد، روش انتخاب آنها و فعالیت دادگاه  تشکیل می اسالمی و کارشناس حقوقی

« گردد شود، تعیین می براساس قانونی که با اکثریت دوسوم اعضای مجلس نمایندگان تدوین می
و با وجود چنین تصریحی، قانون مزبور همچنان مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار نگرفته 

مبنای عمل دادگاه عالی فدرال  2002( مصوب سال 50ی ) و از همین روی نیز، قانون شماره
ای مشروعیت دادگاه عالی فدرال بر مبنای قانون سابق را  قرار گرفته که چنین مسئله

 (.5: 2012)الیعقوبی، الشعاع قرار داده است  تحت
 (9)2002قانون اساسی سال  150ی  ای از حقوقدانان عراقی با استناد به ماده در واقع، پاره

قانون جدیدی مبنی »اند که  یت عمل بر مبنای قانون سابق را با این استدالل تأیید کردهمشروع
رو فعالیت دادگاه مزبور را قانونی  و ازاین« بر الغای دادگاه عالی فدرال تصویب نگشته است

که به الغای قانون  (3)قانون اساسی 153ی  با استناد به ماده اند و برخی دیگر نیز تلقی کرده
دلیل فقدان  کند، دادگاه عالی فدرال را به  تصریح می انتقالی ی دوره در کشور عراق ی رهادا

رسد نظر دوم مقرون  نظر می به (؛1: 2012)الیعقوبی، اند  مستند قانونی، فاقد مشروعیت دانسته
به صواب باشد، چراکه عمل بر مبنای قانون سابق در صورتی دارای مشروعیت است که با 

( 50ی ) ون اساسی تنافی نداشته باشد و این مسئله در حالی است که قانون شمارهاحکام قان
از یك   عراق در تضاد است. در واقع، 2002قانون اساسی سال  31ی  دادگاه عالی فدرال با ماده

اعضای دادگاه عالی فدرال متشکل از تعدادی قاضی،   سو طبق قانون اساسی دائم عراق، 
دیگر براساس قانون   و کارشناس حقوقی عنوان شده است و از سویکارشناس فقه اسالمی 

قاضی تشکیل شده است که در حال حاضر به آن  3(، دادگاه عالی فدرال صرفاً از 50ی ) شماره
 دهد.  شود و عدم امتثال به نص صریحِ قانون اساسی را در این مسئله نشان می عمل می

 2009ه عالی فدرال جمهوری عراق در سال نویس قانون دادگا شایان ذکر است که پیش
که بیان شد، تصویب  گونه ماده تدوین و به مجلس نمایندگان ارسال شد که البته همان 22طی 

( مصوب سال 50ی ) ترتیب، دادگاه عالی فدرال در حال حاضر طبق قانون شماره نشد و بدین 
 به انجام وظایف و اختیارات خود مشغول است. 2002
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 عالي فدرال جمهوري عراق دادگاه شکلي ساختار. 3

دادگاه متشکل از یك رئیس و   ( دادگاه عالی فدرال،50ی ) قانون شماره 5ی  براساس ماده
ی  شوند و وفق تصریح بند )ه( ماده جمهور عراق تعیین می هشت عضو است که از سوی رئیس

با مشورت شوراهای  (3)عراق شورای عالی قضایی  ی انتقالی، ی دولت برای دوره قانون اداره 11
جمهور  نفر( به رئیس 29نفر و حداکثر  13ها، نامزدهای عضویت را )حداقل  قضایی استان

ی انتقالی و چه در قانون  ی دولت برای دوره کند. شایان ذکر اینکه چه در قانون اداره معرفی می
ین اعضا بیان نشده و در ، شرایطی برای تعیعنوان قانون دادگاه عالی فدرال به (50ی ) شماره

واقع قوانین مذکور از این حیث دارای اطالق هستند و این مسئله منوط به نظر شورای عالی 
 قضایی عراق است.

تصمیمات دادگاه با رأی اکثریت   ( دادگاه عالی فدرال،50ی ) قانون شماره 2ی  براساس ماده
ن دولت فدرال و مناطق، اخذ وفصل اختالفات بی شود و البته در خصوص حل اعضا اخذ می

قانون  35ی  پذیرد. همچنین براساس بند دوم ماده تصمیم با اکثریت دوسوم آرا صورت می
آور بوده و قابل  ی قوا قطعی و الزام ی دادگاه برای همه اساسی، تصمیمات متخذه

 تجدیدنظرخواهی نیستند.
ی خاصی  ( به دوره50ی ) قانون شماره 6ی  عضویت اعضای دادگاه عالی فدرال طبق ماده

العمر است، مگر آنکه خود اعضا نسبت به ترك عضویت  محدود نبوده و در واقع مادام
ی عضویت، حقوق و دستمزد اعضا به میزان حقوق  درخواست دهند. همچنین در طول دوره

درصد مجموع  30ست و در صورت ترك خدمت نیز از حقوق بازنشستگی به مقدار «وزرا»
ی مذکور،  اند، برخوردارند؛ البته مطابق با تصریح ماده ر آن در هر ماه دریافت کردهآنچه سابق ب

جمهور  دلیل محکومیت ناشی از فساد اخالقی یا استعفا بدون موافقت رئیس در صورت عزل به
 از حقوق مزبور محروم خواهند بود.

 دهد. ساختار سازمانی دادگاه عالی فدرال را نشان می 1جدول 
 

 : ساختار سازماني دادگاه عالي فدرال9اره جدول شم

 
 سایت رسمی دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق  خذ:أم
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 هاي دادگاه عالي فدرال جمهوري عراق صالحیت. 4

 های صالحیتپرداخته و  دادگاه عالی فدرال طور خاص به به قانون اساسی عراق 32ی  ماده
گری نیز جزء حدود وظایف و اختیارات دادگاه بر این، موارد دی عالوه آن را احصا کرده است؛

اند. در ذیل این موارد  قانون اساسی عنوان نشده 32ی  مزبور برشمرده شده است که در ماده
 شود.  توضیح داده می

، تعداد دعاوی (10)البته شایان توجه است که طبق آمار رسمی سایت دادگاه عالی فدرال
مورد بوده  223میالدی،  51/9/2015تأسیس آن تا تاریخ شده در دادگاه مزبور از زمان  اقامه

 است. 

 با قانون اساسي مقرراتنظارت بر انطباق قوانين و  .4-1
های دادگاه عالی فدرال عراق در راستای صیانت از قانون اساسی،  ترین کارویژه مهم از یکی

 رات با قانون اساسی است.رنظارت بر انطباق قوانین و مق
 (11)قانون اساسی 32ی  ر مورد نظارت دادگاه عالی فدرال اینکه نص مادهی نخست د نکته

ی مقننه و چه از  ی قوانین و مقررات مصوب چه از سوی قوه دارای اطالق بوده و لذا همه
ی  شود. بر همین اساس، نظارت دادگاه عالی فدرال شامل همه ی مجریه را شامل می سوی قوه

گردد؛ مضاف  اند نیز می به تصویب رسیده 2002نون اساسی سال قوانین و مقرراتی که قبل از قا
قوانینی که طبق این قانون اساسی لغو یا »کند  قانون اساسی نیز تصریح می 126ی  بر اینکه ماده

 (. 15: 2003یونس،   )بهجت»  مانند االجرا باقی می اند، الزم نسخ نشده
ادگاه عالی فدرال در بررسی مطابقت ی دوم اینکه با وجود اطالق مذکور، نظارت د نکته

پذیرد و در سطح  قوانین با قانون اساسی صرفاً در سطح دولت مرکزی اتحادیه صورت می
عنوان یکی از ایرادات قانون اساسی یاد شده است  یابد و از آن به ها این مهم تحقق نمی اقلیم

  (.535: 2010)محمّدتوفیق و عبدا...، 
، 2002ی داخلی دادگاه عالی فدرال مصوب سال  نامه آیین 6و  2 ،1، 5در این زمینه مواد 

 طرق ارجاع موضوع به دادگاه عالی فدرال را تبیین کرده است:
ی داخلی دادگاه عالی فدرال، این حق را برای قضات قائل  نامه آیین 5ی  قانونگذار در ماده

ای که در مورد مطابقت  قررهشده که هنگام رسیدگی به دعاوی، در صورت مواجهه با قانون یا م
ی مزبور با قانون اساسی را  آن با قانون اساسی تردید دارند، بررسی عدم مغایرت قانون یا مقرره

صَرف نظر از مصلحت طرفینِ دعوا در موضوع در حال جریان، از دادگاه عالی فدرال 
با  درخواست کنند و در این صورت قاضی مزبور ملزم است درخواست خود را همراه
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 مستندات و دالیل آن به دادگاه عالی فدرال ارسال کند.
 1ی  چنین حقی برای طرفین دعوا نیز در نظر گرفته شده است؛ براساس ماده  در عین حال،

تواند با تقدیم دادخواستی به قاضی  ی داخلی دادگاه عالی فدرال، هریك از طرفین می نامه آیین
ی مورد بحث با قانون اساسی، رسیدگی به این  مقرره دادگاه مبنی بر عدم مطابقت قانون یا

مسئله را درخواست کند که در صورت پذیرش آن از سوی قاضی، درخواست مزبور همراه با 
دالیل و مستندات به دادگاه عالی فدرال ارسال شده و رسیدگی به دعوای اصلی نیز تا زمان 

ر صورت عدم پذیرش این مسئله از شود. د صدور رأی از سوی دادگاه عالی فدرال متوقف می
تواند با استناد به ذیل همین ماده نسبت به آن در  سوی قاضی دادگاه، طرفِ مدعی مغایرت می

 دادگاه عالی فدرال اعتراض کند.
 2ی  صورت دیگر در ارجاع موضوع به دادگاه عالی فدرال حالتی است که طبق ماده

ای با قانون اساسی اختالفی بین یکی از مقامات  نامه، در مورد مطابقت قانون یا مقرره آیین
سان در صورت تأیید وزیر یا ریاست سازمان  رسمی با یکی دیگر از مقامات پدیدار شود. بدین

مربوط، درخواست رسیدگی همراه با دالیل و مستندات آن بدون نیاز به ارجاع توسط قضات 
 شود. ها به دادگاه عالی فدرال ارسال می دادگاه

ی مزبور  نامه آیین 6ی  نهایی در ارجاع موضوع به دادگاه عالی فدرال وفق ماده صورت
ی مذکور افراد ثالث نیز در صورت دارا بودن شرایط ذیل  پذیر است که طبق ماده امکان

درخواست رسیدگی خود را به دادگاه عالی فدرال ارسال  (12)صالح توانند توسط مقام ذی می
 کنند:
ت به وضعیت حقوقی، مالی یا اجتماعی مدعی دارای مصلحت یا نفع موضوع دعوا نسبـ 1

 مند شود؛ بهره  عبارت دیگر، مدعی به طریقی از نصی که الغای آن مدنظر است مستقیم باشد و به

 ی دعوای مزبور ضرری واقعی به او وارد آمده است؛ مدعی دلیلی ارائه دهد که از ناحیهـ 2

وارد شده باشد و در صورت حکم به عدم مطابقت با طور مستقیم و مستقل  ضرر بهـ 5
 امکان برطرف کردن آن وجود داشته باشد؛  قانون اساسی،

 ضرر موهوم و مجهول نباشد؛ـ 1

آن مدنظر است، در حال حاضر علیه مدعی اعمال شده باشد یا اعمال آن  ینصی که الغاـ 2
 در دستور کار باشد.

ه دادگاه عالی فدرال، قضات دادگاه رسیدگی را شروع ترتیب پس از ارجاع موضوع ب هر    به
 (15)«عدم مطابقت با قانون اساسی»یا « مطابقت با قانون اساسی»کنند و در نهایت حکم به  می
 دهند. می
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ی  آور است، اما مسئله ی قوا قطعی و الزام حکم صادره از سوی دادگاه عالی فدرال برای همه
مطابقت با قانون اساسی و قوانین و مقررات سابق بر آن  قابل تامل در خصوص اثر حکمِ عدم

رسد حکمِ عدم مطابقت با قانون اساسی، کاشف از مخالفت قانون یا   نظر می حکم است که به
ی مورد نظر با قانون اساسی است و نه منشأ و سببِ مخالفت با آن؛ بنابراین، اثرِ حکم الغا  مقرره

ای  گردد. البته حقوق مکتسبه مزبور برگشته و عطف بما سبق میی  به تاریخ صدور قانون یا مقرره
ای آنها منقضی شده است،  اند یا محدودیت دوره که به حکم قانون دارای اعتبار امر مختومه شده

 (. 21: 2003از این مسئله مستثنا هستند )بهجت یونس، 
ای در  رات، پروندههای ارجاعی به دادگاه عالی فدرال طبق این مقر یك نمونه از پرونده

قانون بازنشستگی  20ی  بررسی مطابقت ماده (11)است که طی آن دیوان عالی فدرال 2006سال 
توانند به تصمیم کمیسیونِ بررسی امور  علیه می مدعی و مدعی»دارد:  را که مقرر می 2006سال 

سی درخواست با قانون اسا (12)...«بازنشستگان در هیئت عمومی شورای دولتی اعتراض کنند 
قانون اساسی مبنای عملکرد قوای فدرال  12ی  گونه استدالل کرد که ماده کرده است؛ دیوان این

)قوای مقننه، مجریه و قضائیه( را اصل تفکیك قوا عنوان کرده است. حال آنکه شورای دولتی 
شود و اعضای غالب آن از غیر قضات تشکیل شده است و  به وزارت دادگستری مربوط می

ی مجریه قرار دارد و امکان  آید و ذیل قوه حساب نمی ی قضائیه به رو جزء تشکیالت قوه زاینا
 کند. دار می تجدیدنظرخواهی نزد آن، تفکیك قوا را خدشه

سان پس از بررسی دالیل و مستنداتی که توسط دیوان عالی فدرال ارسال شده بود و  بدین
بررسی امور  لی فدرال اظهار داشت که کمیسیونهای مختلف مسئله، دادگاه عا ی جنبه مالحظه

بازنشستگان، کمیسیونی خاص است که به موجب قانون بازنشستگی برای رسیدگی به امور 
بازنشستگان دولت تشکیل شده و تصمیمات آن تصمیماتی اداری و نه قضایی است و در نتیجه 

 (16).نون اساسی صحه گذاشتی مذکور با قا حکم به ردّ درخواست صادر کرد و بر مطابقت ماده

 قانون اساسي. تفسير 4-2
سبب پدیداری آثار متناقضی در عمل که  مواد قانون اساسی از تفاوتهای م برداشت

های عادی در فهم نصوص  ، ابهام در اجرای مواد قانون اساسی و نیز ابهام قضات دادگاهدشو می
دادگاه عالی فدرال نیز برای برطرف   .نماید می ضروری راتفسیر قانون اساسی نیاز به  قانونی

ورزد و در این   ی تفسیر واحد از قانون اساسی به تفسیر آن مبادرت می کردن ابهامات و ارائه
گیری سیاسی یا در نظر گرفتن مصلحت خاص دوری  زمینه ملزم است که از هر گونه جهت

 (.36-32: 2009)ناجی،  کند
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ی  ی دولت برای دوره گاه عالی فدرال در قانون ادارهی تفسیر قانون اساسی توسط داد مسئله
موجب قانون اساسی سال   انتقالی و نیز قانون دادگاه عالی فدرال ذکر نشده بود و در واقع به

حساب آمده است.  های دادگاه عالی فدرال به ترین کارویژه جمهوری عراق یکی از مهم 2002
در مورد اینکه چه کسانی اختیار درخواست از ی شایان توجه اینکه در قانون اساسی  مسئله

هایی از  دادگاه عالی فدرال را دارند، تعیین تکلیف نشده و در حال حاضر چنین درخواست
تفسیر گردد و دادگاه مذکور نیز در  قوای مجریه، مقننه و قضائیه به دادگاه عالی فدرال ارجاع می

 (.123: 2003، کند ) استناد میقانون اساسی  32ی  قانون اساسی به بند دوم ماده
قانون  95ی  در مورد بند هشتم ماده 2009جمهور عراق در سال  برای مثال، معاون رئیس

ی  کند که آیا ماده جمهور( از دادگاه عالی فدرال سؤال می های رئیس )صالحیت (19)اساسی
ی  دامِ صادره از آن بر عهدهشود و تأییدِ احکامِ اع مزبور دادگاه جنایی را نیز شامل می

 95ی  جمهور است یا خیر؟ که دادگاه عالی فدرال استدالل کرده که با توجه با اطالق ماده رئیس
بر  (13)ای مشروط به رعایت قانون مربوط به دادگاه جنایی عراق قانون اساسی، چنین وظیفه

 (13)جمهور است. ی رئیس عهده
شده  های ارجاع درال در موارد بسیاری درخواستهمچنین گفتنی است که دادگاه عالی ف

ی  نامه ی دعوا طبق آیین ی تفسیر را رد کرده و اظهار نظر خود را منوط به اقامه منظور ارائه به
نمونه، قانون اساسی در خصوص توزیع و تقسیم  رایبکند؛  داخلی دادگاه عالی فدرال می

میالدی  29/3/2012عراق در تاریخ نفت  و وزیر (20)مدها و عواید نفتی ابهاماتی دارددرآ
ی  اوالً تفسیر ماده»دارد که  کند و مقرر می درخواست خود را به دادگاه عالی فدرال ارسال می

قانون اساسی، اقلیم  112ی  قانون اساسی چیست؟ و ثانیاً آیا با توجه به داللت ماده 112
های بیگانه یا  اد قرارداد با شرکتکردستان بدون رجوع به دادگاه عالی فدرال مجاز به انعق

اما دادگاه «. باشد؟ های نفتی یا صادرات نفت خام یا مشتقات آن می گذاری در بخش سرمایه
دارد که فرض مذکور اختالفی بین وزارت نفت و  عالی فدرال در تصمیم خود اظهار می

 1ی  دعوا وفق مادهی  آن مستلزم اقامه رو رسیدگی به  مقامات اقلیم کردستان بوده و ازاین
 (21)ی داخلی دادگاه عالی فدرال است. نامه آیین

ی تفسیر، صرفاً به مواد قانون  ی شایان ذکرِ دیگر اینکه دادگاه عالی فدرال در ارائه نکته
 (22)ورزد کند و در این راستا به تفسیر قوانین عادی نیز مبادرت می اساسی اکتفا نمی

 1ی  ماده 6توان به تفسیر دادگاه عالی فدرال در خصوص بند  ای مثال می. بر
اشاره کرد که متعاقب درخواست شورای عالی قضاوت  2006قانون بازنشستگی مصوب سال 

 (25)صورت پذیرفت. 5/2/2006عراق در تاریخ 
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 وفصل اختالفات نهادهاي اتحاديه ايفاي نقش داوري در حل .4-3
دولت  ی )قانون اداره 2005ولین بار در قانون موقت عراق مصوب سال برای ا نظام فدرالی

 بهنیز  2002در قانون اساسی دائم عراق در سال  وانتقالی( به رسمیت شناخته شد  ی برای دوره
فدرال رسمیت بخشید و ایجاد  ی عنوان اولین منطقه بهو به اقلیم کردستان  رسیدتصویب نهایی 

قانون  112و  115 مواد)د کراحکام قانون اساسی را قانونی قلمداد مناطق جدید دیگر براساس 
 .اساسی(

نظام فدرال »ده است که کرقانون اساسی دائم عراق مقرر  116 ی مادهه، زمیندر این 
جمهوری عراق متشکل از یك پایتخت و چند منطقه و استان غیرمرکزی و ادارات محلی 

 ی مادهده و در کرتصاصی مقامات فدرال را احصا وظایف و اختیارات اخ ،109 ی ماده .«است
های مشترك مقامات فدرال و مقامات مناطق بیان شده است؛ همچنین وفق  نیز صالحیت 110
های انحصاری مقامات فدرال مورد تصریح قرار نگرفته  هر آنچه در صالحیت 111 ی ماده

 صالحیت مقامات مناطق قرار دارد. است، در
ی یی و قضایاینکه قانون اساسی عراق اختیارات قانونگذاری، اجرا توجه شایان ی نکته
قانون اساسی اختیار اصالح  119 ی مادهده و حتی در بند دوم کرای را به مناطق واگذار  گسترده

توانند در اجرای قوانین فدرال در هر  مقامات مناطق می»قوانین نیز به مناطق اعطا شده است: 
که بین قانون فدرال و قانون هر منطقه در خصوص مسائلی که در اختیارات  منطقه، درصورتی

 « انحصاری مقامات فدرال است تداخل نشود، اصالحاتی ایجاد کنند.
؛ در سطح استسه سطح قابل طرح  عراقجمهوری نظام عدم تمرکز اداری در  بنابراین،

های انحصاری  صالحیت ترین نوع آن، دولت فدرال قرار دارد که در حدود نخست و عالی
ی و یو نیز عدم مغایرت با دیگر مواد قانون اساسی از اختیارات اجرا 110 ی مادهمندرج در 

. در سطح دوم، مناطق وجود دارند استقانونگذاری در راستای تنظیم امور اتحادیه برخوردار 
اِعمال ند و نفوذ ر اقلیم مربوطه برخوردارامو انجامی و قانونگذاری در یکه از اختیارات اجرا

اختیارات مزبور در صورتی است که اوآلً در حدود اقلیم باشد و ثانیاً در تعارض با قانون 
ها که شورای هر  اساسی و قوانین دولت فدرال نیز نباشد. سطح سوم نیز مربوط است به استان

عمال اختیارات اِ (21).های مالی و اداری در تنظیم امور استان برخوردار است استان از صالحیت
ها نیز در صورتی نافذ است که اوالً از اختیارات برای خارج از حدود استان مزبور  استان

دیگر  ی استفاده نشده باشد و ثانیاً در تعارض با قانون اساسی و قوانین دولت فدرال نباشد. نکته
براساس قانون ها  قانون اساسی عراق، اختیارات مالی و اداری استان 113 ی مادهطبق  اینکه

به تصویب رسیده  (22)2003در سال  21 ی قانون شماره زمینهد و در این شو عادی مشخص می
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ها نافذ باشد این است که مخالف با  است و لذا سومین شرط در اینکه اِعمال اختیارات استان
  .نیز نباشند  ذکورقانون م

ررات قانون اساسی در خصوص نظام فدرالیسم مقصیانت از ذکر اینکه  شایان ی مسئله
طلبی  که همواره این خطر وجود دارد که استقاللدوام کشور بسیار حیاتی است، چرا برای بقا و

اتحادیه به اضمحالل اتحادیه و شکست آن منتهی شود  ی مناطق و میل به جدایی آنها از پیکره
عراق نیز برای حفظ وحدت و انسجام . در قانون اساسی کندو کشور را با چالش جدی مواجه 

ه خاص شده و برای جی، سیاسی و حقوقی کشور به چگونگی ارتباط نهادهای اتحادیه تولم
قانون اساسی مطمح  32 ی مادهنیل به این مهم، دادگاه عالی فدرال جمهوری عراق طبق احکام 

وجود  عی، امکان بهاختیارات وسی ی وجود چنین حیطهعبارت دیگر،  به نظر قرار گرفته است.
ترتیب، نقش دادگاه   د و بدینساز را کامالً ممکن می در سطوح مختلف اتحادیه آمدن اختالفات

 ،دادگاه عالی فدرال ر همین اساس نیزبنماید و  اهمیت بیشتری برخوردار می عالی فدرال را از
 د:کن وفصل می که به شرح ذیل امکان پدیداری دارند حلرا اختالفاتی 

ها و اقدامات  دستورالعملها،  نامه تالفات ناشی از اجرای قوانین فدرال، تصمیمات، آییناخـ 
 (؛32ی  )بند سوم ماده صادره از دولت مرکزی

ادارات ها و  داریها، شهر استانشورای طق، امن های دولتدولت فدرال و بین اختالفات ـ 
 (؛32ی  )بند چهارم ماده محلی

 (؛32ی  )بند پنجم ماده ها استان شورای طق وانم های بین دولتاختالفات ـ 

های خارج از  ها و استان های قضایی اقلیم های قضایی فدرال و سازمان سازمان بین اختالفاتـ 
 (32ی  )جزء نخست بند هشتم ماده ها اقلیم

 )جزء دوم بند هشتم ها های خارج از اقلیم ها و استان های قضایی اقلیم سازمانبین اختالفات ـ 
 (.32ی  ماده

در صورت ارجاع موضوعِ محل اختالف به دادگاه عالی   بنابراین در هریك از موارد مذکور،
فدرال، رسیدگی مقتضی صورت پذیرفته و در نهایت نیز رأی صادره در این زمینه برای طرفین 

 االتباع خواهد بود. الزم
ی  الی فدرال نیز شرایط اقامهی داخلی دادگاه ع نامه آیین 2و  1شایان توضیح است که مواد 

ی  نامه آیین 1ی  دعوا در خصوص چنین اختالفاتی را مطرح کرده است؛ براساس بند اول ماده
ی دعوای خود که مستندات  داخلی دادگاه عالی فدرال، مدعی موظف است که ضمن اقامه

ر را که مطابقت ی مزبو شده ادعای مزبور نیز باید در آن درج شده باشد، نسخی از دعوای اقامه
ی درخواست خود کند. براساس بند  علیهم ضمیمه با اصل آن تأیید شده است به تعداد مدعی
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که مستندات دعوا ارائه نشود، درخواست مزبور مورد پذیرش قرار  ی مزبور، درصورتی دوم ماده
عوا ی د ی، در صورت رعایت شرایط مذکور تاریخ اقامه گیرد و طبق بند سوم همین ماده نمی
 شود. ی پرونده به مدعی ارائه می شده و شماره  ثبت

همراه مستنداتِ  نیز به این مسئله اشاره شده که درخواست مزبور به 2ی  در بند نخست ماده
روز از تاریخ ابالغ، پاسخ  12شود و وی موظف است که در مدت  آن به طرف دعوا ابالغ می

ترتیب پس از   عالی فدرال ارسال کند. بدینطور کتبی به دادگاه  خود در این خصوص را به
ی  روز و عدم ارائه 12ی پاسخ از سوی طرفِ دعوا یا پس از اتمام مهلت  ابالغ مزبور و ارائه

پاسخ از سوی طرفِ دعوا که بدین صورت پس از مدت مزبور دادگاه عالی پاسخی را نیز از 
ود و دادگاه عالی فدرال تصمیم ش کند، موعدی برای رسیدگی تعیین می طرف مزبور قبول نمی

 کند. مقتضی را صادر می

 وزير و وزرا جمهور، نخست هامات وارده به رئيسترسيدگي به ا .4-4
رسیدگی به اتهامات وارده به قانون اساسی جمهوری عراق،  32ی  بند ششم ماده

یفیت و را در صالحیت دادگاه عالی فدرال عنوان کرده و ک وزیر و وزرا جمهور، نخست رئیس
ترتیبات رسیدگی به این اتهامات را به قانون عادی احاله کرده است که چنین قانونی هنوز به 

 تصویب مجلس نمایندگان جمهوری عراق نرسیده است.
قانون اساسی تصمیمات  35ی  سو براساس ماده ی قابل تأمل در این مورد اینکه از یك  نکته

دارد  مقرر می 61ی  ماده 6دیگر بند   شده و از سوی دادگاه عالی فدرال، قطعی و نهایی عنوان
جمهور با رأی اکثریت اعضاء مجلس نمایندگان پس از محکومیت وی در  برکناری رئیس»که 

پذیرد: شکست سوگند، نقض قانون اساسی  دادگاه عالی فدرال به یکی از علل ذیل صورت می
منوط به تأیید اکثریت مطلق اعضای ترتیب، حکم دادگاه عالی فدرال  بدین «. و خیانت بزرگ

قانون اساسی در تعارض بوده و  32ی  ماده 6مجلس نمایندگان است که این مسئله با بند 
 .نیازمند اصالح و بازنگری است 

 ييد نتايج انتخابات عمومي مجلس نمايندگان أت .4-5
بر  مجلس نمایندگان ، تأیید نتایج انتخاباتاساسیقانون  32 ی مادهطبق تصریح بند هفتم 

با تأیید آن، نتایج انتخابات قطعی و نهایی  35ی  ی دادگاه عالی فدرال است و وفق ماده عهده
در صورتی بر منتخبان قابل اطالق است که « نمایندگی»ترتیب، عنوان  شود. بدین  تلقی می

قانون  22ی  ارد و بر همین اساس نیز مادهدادگاه عالی فدرال بر انتخابات مزبور صحه بگذ
جمهور، پانزده روز پس از تأیید نتایج انتخابات عمومی با  رئیس»اساسی بیان داشته است: 
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 11ی  بر این ماده عالوه«.  ی مجلس خواهد شد... صدور حکمی خواستار تشکیل جلسه
د منتخب از تاریخ تأیید نتایج نامز»دارد:  نیز تصریح می (26)ی داخلی مجلس نمایندگان نامه آیین

حساب آمده و از حقوق نمایندگی برخوردار  عنوان عضوی از نمایندگان مجلس به انتخابات به
 «.  گردد... می

بنابراین تأیید دادگاه عالی فدرال در این خصوص منشأ نمایندگی )و نه کاشف از آن( است 
سئله تصریح دارند و نتایج انتخابات تا قبل ، چنانکه مواد مذکور نیز بر این م

شود.  از تأیید دادگاه عالی فدرال، نهایی محسوب نمی

 اعضا ي رسيدگي به اعتراض نمايندگان مجلس در خصوص اعتبارنامه .4-6
قانون اساسی عراق مجلس نمایندگان با اکثریت دوسوم اعضا، در خصوص  22ی  طبق ماده

کند که اعتراض به  گیری می روز پس از ثبت اعتراض تصمیم 50صحت عضویت نمایندگان تا 
روز در دادگاه عالی فدرال  50این تصمیم از زمان تاریخ صدور تصمیم مجلس به مدت 

 پذیر است. امکان

 هاي اداري در اجراي قانون تابعيت . تجديدنظرخواهي از تصميمات دادگاه4-7
 ی قانون اداره 55ی  با استناد به مادهکه  (29)2006قانون تابعیت مصوب سال  13ی  ماده

تدوین شده، رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قانون مزبور  انتقالی ی کشور عراق برای دوره
 تجدیدنظرخواهی از قانون مذکور نیز 20ی  های اداری واگذار کرده است. در ماده را به دادگاه

ترتیب  لی فدرال قرار گرفته و بدین های اداری مذکور در صالحیت دادگاه عا تصمیمات دادگاه
های  دادگاه تجدیدنظرخواهی از تصمیماتهای دادگاه عالی فدرال،  یکی دیگر از صالحیت

ی داخلی دادگاه عالی فدرال به این مسئله اشاره کرده  نامه آیین 9ی  اداری مزبور است که ماده
  (23)است.

 اه دادگاه عالي فدرال و حمايت از حقوق و آزادي. 5

با توجه به صالحیت های مندرج در قانون اساسی دائم عراق  ضمانت از حقوق و آزادی
بر انطباق قوانین و مقررات با مبنی  32ی  نظارتی دادگاه عالی فدرال براساس بند نخست ماده

ی این دادگاه است و دادگاه عالی فدرال نیز در موارد متعددی با حکم به  برعهده قانون اساسی
ها مبادرت کرده  قت قوانین و مقررات با قانون اساسی به صیانت از حقوق و آزادیعدم مطاب

قانون اساسی به حق مالکیت افراد تصریح کرده و بر همین اساس  25ی  ماده  است. برای مثال،
میالدی  1332سال  153ی  میالدی، تصمیم شماره 2/9/2009نیز دادگاه عالی فدرال در تاریخ 
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 25ی  شده را با این استدالل که تصمیم مزبور مخالف ماده نقالبِ منحلشورای فرماندهی ا
کند، ابطال  قانون اساسی است و ملکیت خصوصی را بدون دلیل قانونی از فرد سلب می

 (23)کرد.
تواند این مقرره را  صورت مستقیم نمی ی شایان ذکر اینکه دادگاه عالی فدرال به  مسئله 

ها، مقامات رسمی یا  ی درخواست رسیدگی از سوی دادگاه رائهاجرایی کند و تحقق آن با ا
 ی داخلی دادگاه عالی فدرال(. نامه آیین 6و  2، 1، 5پذیر است )مواد  نفع امکان مدعی ذی

پذیرد  بررسی اعتبار قانون در حین رسیدگی به یك دعوای شخصی صورت میعبارت دیگر،  به
د و نشو عینی سنجیده می ی عملی آن در یك رابطه آثار ی و الفاظ قانون در عمل و با مالحظه

 شود عام )قانون اساسی و قانون عادی( اکتفا نمی ی به یك مطابقت ذهنی الفاظ دو گزاره
که این مسئله از نقش دادگاه عالی فدرال در حمایت از حقوق و  (162: 1530)واعظی، 

کاهد. ها می آزادی
مقررات بسیاری در نظام حقوقی جمهوری عراق  توضیح بیشتر آنکه در حال حاضر قوانین و

میالدی در عراق به تصویب  2002وجود دارند که سابق بر قانون اساسی دائم عراق در سال 
دلیل فقدان درخواست رسیدگی، مورد  اند که با قانون اساسی مزبور در تعارض هستند و به رسیده

ی  بسیاری از قوانین و مقررات مزبور وفق ماده اند و لذا بررسی دادگاه عالی فدرال نیز قرار نگرفته
اند،  قوانینی که در این قانون لغو یا اصالح نشده»دارد:  قانون اساسی دائم عراق که مقرر می 150

 .اند  االجرا باقی مانده الزم« مانند نافذ باقی می
ی به حق تساوی افراد در برابر یکدیگر اشاره قانون اساس 11ی  سو ماده برای مثال، از یك

ی آن به  میالدی و اصالحیه 1332سال  120ی  دیگر، تصمیم شماره کرده است و از سوی 
را  11ی  شده، ماده از سوی شورای فرماندهی انقالب منحل  میالدی 1335سال  121ی  شماره

 االجراست.  یز همچنان الزمدلیل فقدان درخواست رسیدگی، در حال حاضر ن کند و به نقض می

دادگاه عالي فدرال جمهوري عراق و شوراي نگهبان  ي مقايسه. 6
 جمهوري اسالمي ايران

ترین مرجع  عنوان عالی ی قضائیه جمهوری عراق و در واقع به دادگاه عالی فدرال ذیل قوه
دگی به ورزد و در نتیجه نیز در رسی قضایی به اعمال وظایف و اختیارات خود مبادرت می

کند و  مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با قانون اساسی، روش کنترل قضایی را اعمال می
صالح  های دیگر یا افراد ذی رسیدگی آن نیز منوط به درخواست بررسی از سوی قضات دادگاه

 31 اصلنوان نهادی مستقل که ع حال، شورای نگهبان جمهوری اسالمی ایران به است. در عین 
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 و اسالم احکام با مجلس شورای اسالمی مصوبات تطبیق را تشکیل آن اصلی اسی علتاس قانون
برخالف دادگاه عالی فدرال عراق در مقام  کرده است، ذکر مغایرت عدم از نظر اساسی قانون

 حتی وپردازد  به این مهم می (50)پیشینی صورت برد و به نظارت از روش کنترل سیاسی بهره می

 قانونی اعتبار شورا این تأیید بدوننیز  قانونگذاری مقام در ی اسالمیشورا مجلس مصوبات

 . قانون اساسی( 35)اصل  یابند نمی
ی انتخابات است که دادگاه عالی فدرال  ی دیگر در مورد نقش این دو نهاد در زمینه مسئله

ن کند و نامزدهای منتخب بدو صرفاً در خصوص انتخابات مجلس نمایندگان ایفای نقش می
قانون اساسی ایران، شورای  33شوند؛ اما طبق اصل  ی مجلس محسوب نمی تأیید آن، نماینده

جمهوری، مجلس شورای اسالمی و   انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاستنگهبان در 
از صالحیت نظارتی برخوردار است و البته برخالف  پرسی عمومی و همه یمراجعه به آرا

شوند، مگر اینکه شورای نگهبان  ابات مزبور صحیح محسوب میدادگاه عالی فدرال، انتخ
 خالف آن را ابراز کند.

صدور نظریات تفسیری نیز در ذیل وظایف و اختیارات هر دو نهاد وجود دارد که متعاقب 
 شود.  صالح اعمال می ی درخواست مبتنی بر تفسیر قانون اساسی از سوی مراجع ذی ارائه

وزیر و وزرا و تجدیدنظرخواهی از  جمهور، نخست به رئیس واردهرسیدگی به اتهامات 
ی اختیارات دادگاه عالی  عراق نیز در زمره های اداری در اجرای قانون تابعیت تصمیمات دادگاه

فدرال قرار دارند و در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، نهادهای دیگری چنین 
توان به  اختیارات مهم دادگاه عالی فدرال می هایی را برعهده دارند. همچنین، از دیگر صالحیت

نقش آن در تنظیم قوای فدرال اشاره کرد که با توجه به ساختار حکومتی ایران، این مسئله 
عالی فدرال اهم وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه  2جدول موضوعاً منتفی است. 

 دهد. نشان می را عراق
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 ن جمهوری اسالمي ایران و دادگاه عالي فدرال جمهوری عراقی شورای نگهبا . مقایسه2جدول 

 ايران عراق 

 شش حقوقدان و شش فقيه قاضي )یك رئيس و نه عضو( 8 تعداد اعضا

ی انتخاب  نحوه
 اعضا

 جمهور عراق انتخاب رئيس
 با معرفي شورای عالي قضایي عراق 

 شش فقيه با انتخاب مقام رهبری
  ی وهق  رئيسشش حقوقدان با معرفي 

  شورای  مجلسانتخاب   و  قضائيه
 اسالمي 

 مواد قانوني مربوطه
ی  ی كشور عراق برای دوره قانون اداره

 99ی  انتقالي: ماده
 83تا  89قانون اساسي دائم عراق: مواد 

قانون اساسي ج ا  88تا  83اصول 
 ایران

 شش سال و امكان عضویت مجدد العمر مادام مدت عضویت اعضا

 در صورت محكوميت ناشي از فساد اخالقي لامكان عز
 فقها توسط رهبری قابل عزلند.

قانون در خصوص حقوقدانان ساكت 
 است.

امكان عضویت با 
 در قوانين اشاره نشده است. مشاغل دیگر

 در آموزشي های غير از سمت

تحقيقاتي  مؤسسات و ها دانشگاه
 ممنوع است.

 ها صالحيت
 )موارد اصلي(

باق قوانين و مقرّرات با قانون نظارت بر انطـ 
 اساسي

 تفسير قانون اساسيـ 

وفصل اختالفات  ایفای نقش داوری در حلـ 
 نهادهای اتحادیه

 تأیيد نتایج انتخابات عمومي مجلس نمایندگانـ 

 جمهور، رسيدگي به اتهامات وارده به رئيسـ 
 وزیر و وزرا نخست

 تشخيص عدم مغایرت مصوبات مجلسـ 
 با شرع و قانون اساسي شورای اسالمي

 نظارت بر انتخاباتـ 

 تفسير قانون اساسيـ 

ی دادرسي  شيوه
 اساسي

 روش كنترل سياسي روش كنترل قضایي 

ی رسيدگي به  نحوه
مطابقت قوانين 
عادی با قانون 

 اساسي

پسيني و صرفاً در صورت درخواست 
 رسيدگي

نظارت قانون اساسي: پيشيني )قبل از 
 تنِ مصوبات(اعتبار قانوني یاف

 هم پيشيني و هم پسيني  نظارت شرعي:

ی شروع به  نحوه
 تفسير قانون اساسي

 در قوانين مورد اشاره قرار نگرفته است.

  درخواست یا  رهبری   مقام  با ارجاع
  شورای  مجلس  جمهور، رئيس  رئيس
از   یا یكي  يهئقضا  ی هقو  رئيس،  اسالمي

 نگهبان  شورای  اعضای

 االجرا  الشمول، قطعي و الزم عام االجرا الشمول، قطعي و الزم عام تصميماتاعتبار 

 های تحقیق خذ: یافتهأم
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 گیري نتیجه
که در  استدادگاه عالی فدرال جمهوری عراق، نهادی نوپا در نظام حقوقی کشور عراق 

 انتقالی ی ورهکشور عراق برای د ی قانون ادارهو با استناد به  2005در سال  دوران اشغال نظامی
ترین  عنوان عالی نیز با تغییراتی به 2002شد و در قانون اساسی دائم عراق در سال  تأسیس 

 مرجع دادرس قانون اساسی به رسمیت شناخته شد.
دادگاه »قانون اساسی دائم عراق،  31ی  ی شایان توجه در این خصوص اینکه وفق ماده نکته

گردد که  س فقه اسالمی و کارشناس حقوقی تشکیل میعادی فدرال از تعدادی قاضی و کارشنا
تعداد، روش انتخاب آنها و فعالیت دادگاه براساس قانونی که با اکثریت دوسوم اعضای مجلس 

با وجود چنین تصریحی، قانون مزبور همچنان «. گردد شود، تعیین می نمایندگان تدوین می
رتیب نیز دادگاه مزبور بر مبنای قانون ت مورد تصویب مجلس نمایندگان قرار نگرفته و بدین 

بر اینکه مشروعیت دادگاه عالی  ای عالوه کند که چنین مسئله سابق به فعالیت خود عمل می
الشعاع قرار داده، ساختار فعلی دادگاه عالی فدرال را در تضاد با قانون اساسی  فدرال را تحت

 دائم عراق شکل داده است.
ترین  عالی فدرال بسیار وسیع است که یکی از مهمهای دادگاه  ی صالحیت گستره
های آن، نظارت بر مطابقت قوانین و مقررات با قانون اساسی است. دادگاه عالی  صالحیت
های رسیدگی به دعاوی ورود کرده و پس از  صورت پسینی و متعاقب درخواست فدرال، به

قوانین و مقررات کشور عراق کند و در این زمینه تمامی  بحث و بررسی رأی خود را صادر می
های مندرج  صورت نیز از حقوق و آزادی از سوی دادگاه مزبور قابل رسیدگی هستند و بدین 

 شود. در قانون اساسی صیانت می
ی عراق و تفسیر قانون اساسی نیز از دیگر وظایف  وفصل اختالفات نهادهای اتحادیه حل

وحدت و انسجام ملی، سیاسی و حقوقی حفظ سان  مهم دادگاه عالی فدرال است که بدین
ای عمل کردن به قانون اساسی  عراق، جلوگیری از اضمحالل اتحادیه، ممانعت از سلیقهکشور 

و رفع ابهامات موجود در قانون اساسی از این طرق تضمین شده است. تصمیمات دادگاه عالی 
 حساب آمده و غیرقابل تجدیدنظرند. فدرال قطعی و نهایی به
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