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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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مقدمة
متثل االنتخاابت أحد أركان النظام الدستوري والسياسي لكثري من الدول احلديثة، وذلك ملا 
هلا من أثر مهم وإجيايب يف ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، واالبتعاد عن التسلط واالستبداد 
والسياسية  اإلدارية  واهلياكل  املؤسسات  لشرعية  املنبع  ابعتباره  الشعب  دور  وتفعيل  احلكم،  يف 
فيها:  منه حيث جاء  املادة 5  لسنة 2005م يف  الدائم  الدستور  عليه  ما نص  الدولة،وهذا  يف 
املباشر  العام  السري  ابالقرتاع  ميارسها  وشرعيتها،  السلطات  مصدر  والشعب  للقانون،  السيادة 
وعرب مؤسساته الدستورية. إنَّ العملية االنتخابية وعناصرها املكونة هلا من قانون انتخاب ومفوضية 
هي  األخرى،  األدوات  من  وغريها  االنتخاابت  إجراء  آبلية  خاصة  ومعدات  وأجهزة  انتخاابت 
مروراً  النواب  جملس  من  بدءاً  اجلهات  وكلُّ  االنتخابية،  العملية  لكل  واملادية  القانونية  املنظومة 
ابملفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت وانتهاًء ابهليئة القضائية املختصة ابلطعون كلُّها جهاٌت حمددٌة 

اختصاصاُتا وفق الدستور والقانون.
يضاف إىل ذلك أنَّ دستور العراق لسنة 2005م قد منح احملكمة االحتادية العليا اختصاصاٍت 
متعددًة مناطًة هبا،ومن تلك االختصاصات هو اختصاص املصادقة على نتائج االنتخاابت النهائية 
احملكمة يف  دور  عن  واإلعالمية  والسياسية  القانونية  النخب  بني  نقاش  أثري  وقد  النواب،  جمللس 
اختصاص املصادقة بشكل دقيق،وهل متلك صالحية عدم املصادقة أو إلغاء نتائج انتخاابت جملس 
النواب؟ من هنا سنحاول أْن نبحث يف هذا املوضوع بناًء على النصوص الدستورية والقانونية اليت 
نظمت هذا اجملال، وكذلك ما صدر عن احملكمة االحتادية العليا من قرارات واجتهادات يف هذا 

السياق.

احملكمة االحتادية العليا ودورها يف إلغاء نتائج 
االنتخابات النيابية

د. أسامة الشبيب

* دكتوراه يف القانون الدستوري.
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أواًل: دور احملكمة االحتادية العليا يف العملية االنتخابية
متثل احملكمة االحتادية العليا القضاء الدستوري يف العراق، وهي هيئة قضائية تتمتع ابالستقاللية 
مالياً  وإداراًي1. وقراراتا تكون ابتة وملزمة للسلطات كافة وال جيوز الطعن هبا2. ومتارس وظيفتها 
وفق االختصاصات اليت نصت عليها املادة 93 من الدستور3ومنها: املصادقة على النتائج النهائية 

لالنتخاابت العامة لعضوية جملس النواب.
كما أن الدستور ذكر هلا اختصاصاِت أخرى، حيث تعد احملكمة االحتادية اجلهة اليت يطعن 
أمامها مبا يتعلق بصحة قرار جملس النواب اخلاص بصحة عضوية أعضائه، وهذا ما جاء يف نص 
املادة 52 اثنياً: جيوز الطعن يف قرار اجمللس أمام احملكمة االحتادية العليا خالل ثالثني يوماً من 
اتريخ صدوره. وكذلك هلا دور يف إدانة رئيس اجلمهورية قبل التصويت على إعفائه من قبل جملس 
النواب: إعفاء رئيس اجلمهورية ابألغلبية املطلقة لعدد أعضاء جملس النواب ، بعد إدانته من احملكمة 
االحتادية العليا4. وهي ذات االختصاصات املنصوص عليها يف قانون احملكمة رقم 30 لسنة 2005 

املعدل.
الدستوري حمددة بشكل  اليت منحها املشرع  الدستورية  ويتضح من خالل االختصاصات 
حصري ودقيق ال ميكن جتاوزها وذلك من خالل النص الصريح عليها، وأن اختصاصات احملكمة 
االحتادية العليا املتعلقة ابلعملية االنتخابية بشكل خاص ما يتعلق ابملصادقة على نتائج االنتخاابت 
قرار جملس  فيما خيص صحة  العليا-  االحتادية  أمامها -احملكمة  والطعن  النواب،  النهائية جمللس 
النواب بصحة عضوية أعضائه. فضاًل عن االختصاصات الدستورية األخرى اليت مت التطرق هلا يف 

املادة 93 من الدستور. 
1- يراجع: املادة 92 -أواًل من الدستور.

2- يراجع: املادة 49 من الدستور.
3- حيث جاء فيها ذكر االختصاصات التالية:

أواًل: الرقابة على دستورية القوانني واألنظمة النافذة. اثنياً: تفسري نصوص الدستور. اثلثاً: الفصل يف القضااي اليت تنشأ عن تطبيق 
القوانني االحتادية والقرارات واألنظمة والتعليمات واإلجراءات الصادرة عن السلطة االحتادية، ويكفل القانون حق كل من جملس 
اليت حتصل بني احلكومة  املنازعات  الفصل يف  رابعاً:  املباشر لدى احملكمة.  الطعن  األفراد وغريهم حق  الشأن من  الوزراء وذوي 
االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات والبلدايت واإلدارات احمللية. خامسا: الفصل يف املنازعات اليت حتصل فيما بني حكومات 
األقاليم أو احملافظات.سادساً: الفصل يف االتامات املوجهة إىل رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون. 
سابعاً: املصادقة على النتائج النهائية لالنتخاابت العامة لعضوية جملس النواب. اثمناً: أ- الفصل يف تنازع االختصاص بني القضاء 
االحتادي واهليئات القضائية لألقاليم واحملافظات غري املنتظمة يف إقليم. ب- الفصل يف تنازع االختصاص فيما بني اهليئات القضائية 

لألقاليم أو احملافظات غري املنتظمة يف إقليم.
4- يراجع: املادة 16 -سادساً من الدستور.
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اثنيًا: احملكمة االحتادية واملصادقة على نتائج االنتخاابت
لقد ذكران االختصاصات الدستورية والقانونية للمحكمة االحتادية العليا، وتبني من خالهلا 

أنَّ احملكمة هلا دور يف املصادقة على نتائج االنتخاابت النهائية جمللس النواب كما جاء النص 
على ذلك يف املادة 39 سابعاً من الدستور:املصادقة على النتائج النهائية لالنتخاابت العامة 

لعضوية جملس النواب. 
وهذا النص صريح يف دور احملكمة االحتادية العليا ابملصادقة على نتائج االنتخاابت النهائية، 
وعند التأمل فيه جند أنه رغم صراحته يف دور احملكمة ابملصادقة إاّل أنه يكتنفه شيء من الغموض 

الذي يثري االستفهام والتساؤل، وميكن أْن نضع هنا بعض ما يالحظ يف السياق:
أواًل: إن دور احملكمة االحتادية العليا هو املصادقة على نتائج االنتخاابت اخلاصة مبجلس 

النواب فحسب ،  وال يشمل ابقي العمليات االنتخابية يف األقاليم واحملافظات .
اثنياً: إن املصادقة اليت نص عليها الدستور من قبل احملكمة مل حُتدد بسقف زمين، وإمنا ذكرها 
الدستور من غري حتديد، وهذا يعد من الثغرات يف النص ألنه ال ميكن ترك الوقت مفتوحاً بال سقف 
زمين حمدد للمصادقة على نتائج االنتخاابت اليت يتوقف عليها عقد اجللسة األوىل جمللس النواب 

املنتخب وابقي التوقيتات الدستورية املتعلقة بتشكيل احلكومة.
النتائج  على  تكون  العليا  االحتادية  احملكمة  مصادقة  أن  الدستوري  النص  ذكر  لقد  اثلثاً: 
النهائية، مبعىن أن النتائج متر مبحطات ومراحل قانونية عدة تتمثل إبجراء اإلعالن من قبل املفوضية، 
قبل  املشّكلة من  لالنتخاابت  القضائية  اهليئة  قبل  البت ابلطعون من  الطعون عليها، ومن مث  مث 
جملس القضاء األعلى واملختصة ابلنظر فيها، مث اإلعالن النهائي للنتائج وبعدها أييت دور احملكمة 

ابملصادقة عليها.
يتبني أنَّ مجيع اإلجراءات اخلاصة ابلعملية االنتخابية، رمست مساراتا القانونية واإلجرائية 
اهليئة  قبل  العليا لالنتخاابت والنظر ابلطعون من  املفوضية  القانون وعمل  وفق سياقها احملدد يف 
القضائية لالنتخاابت واليت تعد قراراتا هنائية، ليتحقق اإلعالن النهائي للنتائج من قبل املفوضية، 
وليس للمحكمة االحتادية العليا يف هذه اإلجراءات أي دور غري املصادقة بعد اإلعالن النهائي 

للنتائج.
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رابعاً: إنَّ نص الدستور على املصادقة من قبل احملكمة االحتادية العليا، رغم وضوح معىن 
املصادقة لكنه مل يذكر فيه ماذا لو مل تصادق احملكمة االحتادية العليا على النتائج؟ وما هي األسباب 

اليت حيق للمحكمة اختاذها قبل املصادقة لكي تقوم ابملصادقة من عدمها؟.
والذي يُلمح من ذلك كله، أن املصادقة اليت جعلها الدستور من اختصاص احملكمة االحتادية، 
هي املصادقة الشكلية على نتائج االنتخاابت كون العملية االنتخابية وإجراءاتا ومراحلها املختلفة، 
قد تكفلتها اجلهات املختصة وفق الدستور و القانون، وتتم وفق طرق حمددة يف سياقها املرسوم 

للجهات ذات العالقة، كاملفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت واهليئة القضائية.
اثلثًا: احملكمة االحتادية العليا وإلغاء نتائج االنتخاابت

أُثري نقاش بني النخب السياسية والقانونية عن مدى دور احملكمة االحتادية العليا يف عدم 
املصادقة على نتائج االنتخاابت أو صالحيتها يف إلغائها، أو أن اختصاصاها يقتصر على املصادقة 
على نتائج االنتخاابت كإجراء شكلي وذلك وفق ما نص عليه الدستور يف املادة 93 - سابعاً، 

من هنا قدمت طلبات ودعاوى يف هذا السياق للمحكمة االحتادية.
حيث أُقيمت دعوى من قبل اجلهات والشخصيات املعرتضة على نتائج االنتخاابت النيابية 
األخرية لسنة 2021 اليت أعلنتها املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت، وذلك للمشاكل اليت رافقت 
العملية االنتخابية أثناء االنتخاابت وبعدها كاإلرابك الذي حدث يف إعالن النتائج املتوايل واملرتبك 
للمفوضية. وقد جاء يف طلب الدعوى املقدمة من قبل املعرتضني عدٌد من النقاط املؤشرة على 
العملية االنتخابية كاألجهزة املستعملة يف التصويت والعد والفرز االلكرتوين وتقارير الشركة الفاحصة 
وإرابك املفوضية يف يوم االنتخاابت ويوم إعالن النتائج وغريها من املشاكل اليت تضمنتها الئحة 
االعرتاض وخلصها قرار احملكمة يف 13 نقطة، ولكل ما ورد يف الدعوى قضت احملكمة االحتادية 
العليا برد دعوى إلغاء االنتخاابت وطلب إصدار أمر والئي إبيقاف إجراء املصادقة على نتائج 
انتخاابت جملس النواب األخرية يف 10 تشرين األول 2021، وذلك يف قرارها ذي الرقم 159 / 

احتادية / 2021 وخالصته:
رد دعوى املدعني إبلغاء االنتخاابت .1. 
رفض إصدار أمر والئي إبيقاف إجراءات املصادقة على نتائج االنتخاابت.2. 

هلا،  استندت  اليت  احلجج  من  جمموعة  إىل  الدعوى  برد  قرارها  يف  احملكمة  استندت  وقد 
منها حيث وجدت احملكمة أنَّ كل ما مت ذكره -من اعرتاضات وطعون وإشكاالت اليت تضمنتها 
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الدعوى- يتصل بصورة مباشرة إبجراءات العملية االنتخابية، وأنَّ جملس املفوضني يف املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخاابت هو املختص بنظرها وتكون قراراته قابلة للطعن أمام اهليئة القضائية لالنتخاابت 
استناداً ألحكام املواد 18و19 من قانون املفوضية رقم 31 لسنة 2019 وأنَّ  املشرع قد حصر 

النظر يف تلك األمور مبجلس املفوضني.
من هنا فإنَّ احملكمة االحتادية العليا قد رأت أن اختصاصها ابلنسبة لتصديق نتائج االنتخاابت 
العامة لعضوية جملس النواب حمدد يف املادة 39 – سابعاً من الدستور5، واملادة 4- سابعاً من قانون 
احملكمة رقم 30 لسنة 2005 املعدل ابلقانون رقم 25 لسنة 2021، وتعد نتائج االنتخاابت 
جمللس النواب هنائية وتصلح للمصادقة عليها من قبل احملكمة االحتادية العليا وأن الشكاوى والطعون 
املتعلقة هبا قدمت إىل جملس املفوضني بعد إعالن النتائج والذي بدوره يبت فيها وتكون قراراته قابلة 

للطعن أمام اهليئة القضائية لالنتخاابت وتكون قرارات اهليئة ابتة حبسب القانون6.
رمسي  بيان  يف  عنه  عربت  أْن  للمحكمة  سبق  العليا  االحتادية  للمحكمة  االجتهاد  وهذا 
برفضها لدعوى خبصوص اخلروق االنتخابية اليت رافقت عملية انتخاابت عضوية جملس النواب لسنة 
2018، حيث طلب املدعي إلزام املدعى عليه رئيس احملكمة االحتادية العليا إضافة لوظيفته بعدم 

التصديق على نتائج تلك االنتخاابت وفق نص املادة 93- سابعاً من الدستور.
وقد أوضحت احملكمة حينها، أن احملكمة أكدت أن القضاء ال خياصم وال يُعدُّ خصماً يف 
وقائع ينسب صدورها إىل الغري أشخاصاً أو جهات، وأن املوضوع خيص املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخاابت، وهي صاحبة الشأن يف قبول الشكاوى واالعرتاضات على اخلروق املّدعى هبا، واليت 

حتدث خالل العملية االنتخابية، وأن قراراتا ختضع للطعن أمام اهليئة القضائية االنتخابية7.
بناء عليه فإن احملكمة االحتادية العليا قد حسمت مسألة املصادقة على نتائج االنتخاابت 
النيابية، أبن دور احملكمة فيها هو املصادقة )الشكلية( على النتائج النهائية، وكل ما يتعلق ابلطعون 
واخلروقات واملشاكل اليت ختص العملية االنتخابية هي يف مرحلة تسبق املصادقة وقد رسم القانون 
طرقها وآلياتا بني املفوضية العليا املستقلة لالنتخاابت واهليئة القضائية اليت تكون قراراتا ابتة وال 

جيوز الطعن هبا.

5- نص البند سابعاً: املصادقة على النتائج النهائية لالنتخاابت العامة لعضوية جملس النواب.
6- يراجع: قرار احملكمة االحتادية العليا رقم 159/احتادية/ 2021.

7- يراجع: بيان احملكمة االحتادية العليا وتصريح املتحدث الرمسي السابق ابمسها )إايس الساموك( يف 2018/8/27.
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اخلامتة
إنَّ احملكمة االحتادية العليا كوهنا متثل القضاء الدستوري يف العراق ومبا متتلكه من اختصاصات - 

دستورية صرحية حددها املشرع الدستوري، مل يرد هلا اختصاص صريح إبلغاء نتائج االنتخاابت 
كما هو احلال يف ذكر االختصاصات الدستورية هلا كالرقابة على دستورية القوانني أو تفسري 

نصوص الدستور وغري ذلك من االختصاصات الدستورية.
إنَّ اختصاص احملكمة االحتادية العليا ابملصادقة على النتائج النهائية لالنتخاابت النيابية الذي - 

اإلجراءات  اكتمال  بعد  املصادقة،  فقط على ذكر  قد جاء  البند سابعاً،  املادة 93  ورد يف 
االنتخابية بتفاصيلها واإلعالن النهائي للنتائج ومل يرد فيه أي ذكر لعدم املصادقة وآاثرها فضاًل 

عن إلغاء نتائج االنتخاابت. 
ال خالف يف كون العملية االنتخابية قد رمست طرَقها النصوُص الدستورية والقانونية اخلاصة - 

القضائية لالنتخاابت  العليا املستقلة لالنتخاابت واهليئة  انتخاابت واملفوضية  هبا، من قانون 
وهذا واضح من الناحية القانونية وال جدال فيه.

أّكدت احملكمة االحتادية العليا أهنا خمتصة فقط ابملصادقة بعد اكتمال نتائج االنتخاابت النيابية - 
فحسب، وهذا ما عربت عنه يف قرارها ذي الرقم 159/احتادية/ 2021. وهو ذات املعىن 
النيابية برفض الطعون املتعلقة  العامة  بينته يف عام 2018 بعد االنتخاابت  الذي سبق وأْن 

ابلعملية االنتخابية كوهنا من اختصاص اجلهات اليت سبق للقانون حتديدها.
الطرق -  أرادت سلوك  ما  إذا  تزويراً،  أو  تالعباً  أن هناك  ترى  اليت  والشخصيات  اجلهات  إنَّ 

القانونية السليمة فعليها أْن تتبع املساراِت الصحيحَة يف تقدمي الطعن للجهة املختصة املتمثلة 
مبجلس املفوضني يف املفوضية العليا لالنتخاابت، الذي تكون قراراته قابلة للطعن أمام اهليئة 

القضائية لالنتخاابت وهذه األخرية تكون قراراتا ابتة قانوان.


