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قانون التعدیل االول (االمر رقم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة
االتحادیة العلیا

اللجنة المشرفة :  اللجنة القانونیة

قانون التعدیل االول (االمر رقم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة االتحادیة العلیا

             

        2021/3/18

 

بأسـم الشعـب

رئاسة الجمـھوریة

 بناًء على ما أقره مجلس النواب وصادق علیھ رئیس الجمھوریة استناداً إلحكام البند (اوالً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73)
.من الدستور

-: صـدر القـانون االتي

 

رقم (     )  لسنة 2021م

(قانون التعدیل االول (االمر رقم 30 لسنة 2005م

التصویت 

القراءة االولى 
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قانون المحكمة االتحادیة العلیا 

 

 

: المادة -1- یلغى نص المادة (3 ) من قانون المحكمة االتحادیة العلیا ویحل محلھ ما یأتي

 المادة 3- اوالً أ: تتكون المحكمة االتحادیة العلیا من رئیس ونائب للرئیس وسبعة اعضاء اصلیین، یتم اختیارھم من بین قضاة الصنف االول
.المستمرین بالخدمة ممن التقل خدمتھم الفعلیة في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة

 ب- للمحكمة اربعة اعضاء احتیاط غیر متفرغین یتم اختیارھم من بین قضاة الصنف االول المستمرین بالخدمة ممن التقل خدمتھم الفعلیة في
.القضاء عن (15) خمس عشرة سنة

 ثانیاً : یتولى رئیس مجلس القضاء االعلى ورئیس المحكمة االتحادیة العلیا ورئیس جھاز االدعاء العام ورئیس جھاز االشراف القضائي ،
 اختیار رئیس المحكمة ونائبھ واالعضاء من بین القضاة المرشحین مع تمثیل االقالیم في تكوین المحكمة  وترفع اسماؤھم الى رئیس

.الجمھوریة الصدار المرسوم الجمھوري بالتعیین خالل مدة اقصاھا  ( 15) خمسة عشر یوماً من تأریخ اختیارھم

 

: المادة -2 - یلغى نص المادة (4) من القانون ویحل محلھ مایأتي

: المادة -4- تختص المحكمة االتحادیة العلیا بما یأتي

. اوالً – الرقابة على دستوریة القوانین واالنظمة النافذة

. ثانیاً – تفسیر نصوص الدستور

 ثالثاً – الفصل في القضایا التي تنشأ عن تطبیق القوانین االتحادیة ، والقرارات واالنظمة والتعلیمات واالجراءات الصادرة عن السلطة
. االتحادیة ، ویكفل القانون لكل من مجلس الوزراء ، وذوي الشأن من االفراد وغیرھم ، حق الطعن المباشر لدى المحكمة

. رابعاً – الفصل في المنازعات التي تحصل بین الحكومة االتحادیة وحكومات االقالیم والمحافظات والبلدیات واالدارات المحلیة

. خامساً -  الفصل في المنازعات التي تحصل بین حكومات االقالیم او المحافظات

. سادساً – الفصل في االتھامات الموجھة الى رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء والوزراء

. سابعاً – التصدیق على النتائج النھائیة لالنتخابات العامة لعضویة مجلس النواب

. ثامناً – أ- الفصل في تنازع االختصاص بین القضاء االتحادي والھیئات القضائیة لالقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في اقلیم

. ب- الفصل في تنازع االختصاص فیما بین الھیئات القضائیة لالقالیم او المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم

 تاسعاً – النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صالحیاتھا المنصوص علیھا في المادة (52) من دستور جمھوریة العراق
.لعام 2005م وذلك خالل ثالثین یوماً من تأریخ صدوره

 

: المادة -3- یلغى نص البند ثالثا من المادة- 6- ویحل محلھ االتي

ُ -: المادة -6- ثالثا

 أ- یحال الى التقاعد بمرسوم جمھوري الرئیس ونائبھ وأعضاء المحكمة من القضاة بعد اكمال (72) اثنتین وسبعین سنة من العمر ،  استثناًء
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 من احكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014م المعدل  واحكام قانون التنظیم القضائي رقم (160) لسنة 1979م المعدل او اي
.قانون یحل محلھما

 ب- یحال الى التقاعد بمرسوم جمھوري رئیس واعضاء المحكمة االتحادیة العلیا المعینین بموجب المرسوم الجمھوري رقم (2) الصادر في
 االول من شھر حزیران من عام 2005 والمرسوم الجمھوري رقم 3 الصادر في التاسع عشر من شباط عام 2007 أستناداً الحكام قانون
 رقم (160) لسنة 1979م المعدل واحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014م المعدل او اي قانون یحل محلھما أستثناًء من الفقرة

 (أ) من ھذا البند، بعد اختیار رئیس واعضاء المحكمة وفقاً الحكام البند ثانیاً من المادة (3) من االمر التشریعي رقم (30) لسنة 2005م
.المعدل

 

:المادة -4- یلغى نص المادة (7) من القانون ویحل محلھ مایأتي

 المادة -7- یؤدي رئیس المحكمة ونائبھ واعضاؤھا قبل المباشرة بأعمالھم الیمین الدستوریة امام رئیس الجمھوریة وفق الصیغة االتیة ( أقسم
 با� العلي العظیم أن أودي أعمال وظیفتي بصدق وأمانة وأقضي بین الخصوم بالحق والعدل وأطبق احكام الدستور والقوانین بنزاھة وحیاد

.(وأحافظ على استقالل القضاء وكرامتھ ونزاھتھ وأصون الدستور وأحمي الحریات العامة والخاصة وهللا على ما اقول شھید

 

 المادة -5- اذا تعذر أداء الیمین الدستوریة لرئیس المحكمة او نائب الرئیس واعضاء المحكمة االتحادیة ألي سبب كان او لم یتم اصدار
 المرسوم الجمھوري بتعیینھم ألي سبب كان یؤدي رئیس المحكمة االتحادیة ونائبھ واعضاءھا واالحتیاط من القضاة الیمین الدستوریة امام

ً .رئیس مجلس النواب بالصیغة المذكورة في ھذا القانون ویصدر امر نیابي بتعیینھم خالل (15) خمسة عشر یوما

 

.المادة -6- یحفظ في تكوین المحكمة التوازن الدستوري بین مكونات الشعب العراقي

 

.المادة-7- للمحكمة أمین عام لھ خبرة في القانون ال تقل عن (10) عشر سنوات ویكون بدرجة وكیل وزیر وصالحیاتھ

 

-المادة -8

اوالً- ینفذ ھذا القانون من تأریخ اقرارِه في مجلس النواب

. ثانیا-  ینشر في الجریدة الرسمیة

 

 

 

األسباب الموجبة

 لصدور قرار المحكمة االتحادیة العلیا بعدم دستوریة المادة (3) من االمر التشریعي رقم (30)  لسنة 2005 وبغیة اختیار رئیس المحكمة
.ونائبھ واعضاءھا الجدد واالعضاء االحتیاط ولممارسة اختصاصاتھا استناداً الحكام الدستور

. شرع ھذا القانون
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