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Abstract

The Constitution of the
Republic of Iraq for the
year 2005 ensured the
constitutional basis for the
work of the Federal
Supreme Court and the
exercise of different
specialties, the Constitution
refers to the mandatory of
the court judgments
towards  all the authorities
, so this research will focus
on the obligatory of the
Federal Supreme Courts in
those judgments as the
other authorities , but this
research shows a lot of
examples indicate violation
of the Federal Court to
their judgments already
taken, therefore, this
research aimed to adopt
special  procedural law
oblige the Court  itself , as
well as guaranteed the

direct implementation of
these judgments without the
interventions, legislative,
executive, and ensures
separation between those
judgments ,and the
necessities of the steady
development of the
provisions and spirit of the
Constitution in order to
continue  with the
development which

happening in the reality. 
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