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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

) َما َنَنسُخ َمْن آيٍُة أْوَنْنسهاَ نأِت ْبَخيٍر َمْنها أوَمثلَها أَلْم َتْعلْم اَْن هللا ْعلَئ 

 ُكِل ْشٌي قْدَيٌر(

 

 هللا العظيمصدق 

 (112)سورة البقرة اآلٌة 
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 اقرار المشرف 

 

 الموسوم ) تعدٌل الدستور()دراسة مقارنة( قد جرىأشهد ان اعداد هذا البحث 

  ون والعلوم السٌاسٌة / جامعة دٌالى وهو جزء  من القان كلٌةتحت اشرافً فً 

 متطلبات نٌل شهادة البكلورٌوس فً القانون...
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 شهالء سلٌمان محمد م.م                                                             
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 اإلهداء

إلهً ال ٌطٌب اللٌل إال بشكرك وال ٌطٌب النهار إال بطاعتك ..وال تطٌب      

 إال برإٌتك..  وال تطٌب الجنهاللحظات إال بذكرك ..وال تطٌب اآلخره إال بعفوك 

 )هللا جل جالله(

ونور  الى من بلغ الرسالة وادى االمانة ..ونصح االمه ..الى نبً الرحمة  

 العالمٌن..

 هللا علٌه وسلم( لى)سٌدنا محمد ص

 الىمن علمنً العطاء بدون انتظار.. ىمن كلله هللا بالهٌبه والوقار ..ال الى   

ثماراَ قد  جو من هللا ان ٌمد فً عمرك ..لترىمن احمل اسمه بكل افتخار ..ار

وفً الغد كلماتك نجوم اهدي بها الٌوم  بقىحان قطفها بعد طول انتظار وست

 االبد.. والى

 العزٌزوآلدي 

 الحنان والتفانً  ً فً الحٌاة ..الى معنى الحب والى معنىمالك الى      

من كان دعائُها سر نجاحً وُمناها بلسم  لحٌاة وسر الوجود ..الىبسمة ا الى

 الحباٌب .. الى اغلىجراحً 

 امً الحبٌبه

بٌع خاء وتمٌزوا بالوفاء والعطاء الى ٌنامن تحلّو باال الى االخوه واالخوات الى

قتهم درإب الحٌاة الحلوه والحزٌنة من معهم ُسعدت .وبرف الصدق الصافً الى

من عرفت كٌف اجدهّم  كانوا معً على طرٌق النجاح والخٌر الىمن  سرت الى

 وعلمونً ان ال اضٌعهم .

 اصدقائً
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 شكر وتقدٌر

 

 علٌه هللا استجابه لقول رسول هللا )صلى أوال وأخراً ثم الشكر هلل تعالى          

 وسلم(

ً أتقدم بجزٌل ((. واعترافاً بالفضل ألهله فؤننهللاال ٌشكر  الناسٌشكر ال ))من

( لما قدمتُه لً من  محمد االستاذه الفاضله ) شهالء  سلٌمان الشكر والتقدٌر الى

 جهد ونصح 

الى اساتذتً االفاضل  بحث كما اتقدم بالشكر واالمتنانإنجاز هذا ال ومعرفة طٌلة

ًَ بالكتابه  والعلوم السٌاسٌةالقانون  فً كلٌة الذٌن اناروا لً الطرٌق وأشارو عل

 فً هذا البحث.

كل من ساعدنً فً انجاز هذا البحث وأخص بالذكر  واهدي خالص شكري الى

 وآلدي العزٌزالذي منحنً الكثٌر من النصائح والتوجٌهات

( الذي شجعنً واعاننً فً كتابة هذا حمد عادلارفٌق دربً العزٌز ) وال انسى

 البحث.

ل او كثر فً اخراج هذا البحث كل من كان له جهد ق تقدٌري الىوخاتمة شكري و

 النور. الى

 عز وجل ان ٌكون فً مٌزان حسناتهم وخالصاً لوجهه الكرٌم. راجً المولى

 (.)إنا ال نضٌع اجر من احسن عمال قال تعالى
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 المقدمة

 -:: موضوع البحث أوالً 

بٌن هٌئات  كز علٌه نظام الحكم وٌنظم العالقةٌعد الدستور بمثابة القانون الذي ٌرت           

.وكل دستور ال ٌخلو حماٌة الحقوق والحرٌات  وفقاَ لمبدأ المشروعٌة وكٌفٌة المختلفة الدولة

هذه  ولةتضع الد وممٌزات شكلٌه وموضوعٌه تمٌزه عن غٌره من الدساتٌر   من سمات و

نسب  التً ترٌد اختٌار االمثل وال السمات بما ٌتوافق وطبٌعة وعادات وتارٌخ شعب الدولة

هذه   أثر هذه التعدٌالت على فتظهر هنا لذلك تقوم بإجراء تعدٌالت دستورٌةلها ولمجتمعها 

 الخصائص او سمات ٌتضمنها الدستور.

 

 -:ثانٌاً : اسباب اختٌارموضوع البحث واهمٌته

 عد الدساتٌر أسس الحٌاة القانونٌة للدول فال ٌتخٌل وجود دولة حدٌثةت           

خلت  فؤن وقواعده واعماله وانشطته المختلفةبدون دستور ٌنظم شإون الحكم 

والفساد.فٌاتً هنا دور الدستور الذي هو بمثابة  دوله من الدستور عَمت الفوضى

بوضع القواعد وٌرسم الحدود فٌما القانون االساسً الذي ٌرتكز علٌه الحكم فٌقوم 

وٌبٌن  داء المشروعٌةوفقاً لمب طات الثالثة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌةبٌن السل

 حرٌات وفق نصوص الدستور بال افراط وال تفرٌط.الحقوق وال كٌفٌة ممارسة

هرم ال للحكم فً قمة ة الدستور بؤعتبار قواعده المنظمة أهمٌ وهنا تتجلى       

تستمد وجودها منه فال تستطٌع مخالفة احكامه وإال  القانونً وان القوانٌن االخرى

 اعٌةواجتم جموعة قواعد تنظٌمٌة سٌاسٌةاصبحت باطله وهذه الدساتٌر بوصفها م

فتعدٌل الدستور ضرورة  وحاجات الجماعة وتتكٌفواقتصادٌه تتؤثر بالظروف 

)سٌاسٌة واجتماعٌة  ً مجاالت الحٌاة المختلفةالتطور ف تستوجبها ضرورة

ولكن هً  فت بؤنها دائمةوان وص حتى فالدساتٌر لٌست قوانٌن أبدٌة(.واقتصادٌة

ما بٌن الواقع السٌاسً واالجتماعً  إزالة الفجوة حٌن التغٌر وضرورة الى دائمة

 ور ال ٌخلو من سمات وممٌزات اي دست بٌن النص الدستوري  واالقتصادي  و
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عن غٌره من الدساتٌر وتصنع الدول هذه السمات او  هتمٌز  عٌةوموضو شكلٌة

 التً ترٌد  وتارٌخ شعب الدولةوعادات  ٌلها او تغٌرها بما ٌتفق مع طبٌعةتعد

 

 

ح واألنسب لها ولمجتمعها فلكل مجتمع أعراقه وتقالٌده التً ٌجب تطبٌق األصل

 تَقٌد بها لكن وفق صالح المجتمع.ال

 

 -:البحث  اهدافثالثا : 

اعه واجراءاته ,وبٌان اهمٌته التعدٌل الدستوري من حٌث أنو تسلٌط الضوء على            

إقتراحة وحتى التصدٌق وكذلك بٌان احكام التعدٌل الدستوري فً جوانبة المختلفة ابتداًء من 

 .علٌه

 

 -:البحث منهج : رابعاً 

تحلٌل النصوص  إذ ٌعتمد على التحلٌلً والمقارن اتبعنا فً هذا البحث المنهج               

  اجل الوصول الى اهداف البحث. حكام والمباد  منواستخالص اال

 

 -:: خطة البحث خامساً 

ثالثة  وانبه فقد تم تقسٌم هذا البحث الىبالموضوع من جمٌع ج من اجل اإلحاطة        

الثانً المبحث  استبٌان فً المبحث االول مفهوم التعدٌل الدستوري وسنتناول فً مباحث 

افردناه خٌر فقد اما المبحث الثالث واال ,بالتعدٌل الدستوري واجراءاته السلطة المختصة

 سلطة المختصة بالتعدٌل الدستوري.ال القٌود التً ترد على لبٌان
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 المبحث االول

 مفهوم التعدٌل الدستوري

تعرٌف  اوالً التطرق الى  ٌقتضً مناان البحث فً مفهوم التعدٌل الدستوري               

 النحو التالً. وذلك ضمن مطلبٌن وعلىثم من اغرضه التعدٌل الدستوري ومن 

 المطلب االول

 تعرٌف التعدٌل الدستوري وانواعه

فرعٌن نتناول فً الفرع االول تعرٌف التعدٌل  وسوف نقسم هذا المطلب الى               

 اتٌر من حٌث امكانٌة تعدٌلها وعلىالدستوري ومن ثم سنبحث فً الفرع الثانً انواع الدس

 النحو التالً:

 

 تعرٌف التعدٌل الدستوري  : الفرع االول

 

 ة: تعرٌف التعدٌل الدستوري لغاوالً 

) الذي خلقك فسواك  قوله تعالىلقد ورد التعدٌل الدستوري فً القرآن الكرٌم فً          

فعدلك (
(1 )

عدلك :  ) قد فسٌر الواضح ( فً تفسٌر هذه اآلٌة الكرٌمة.وجاء فً كتاب ) الت

(حسنة صورة غٌرك الى اي صرفك عن صورة
(6)

هو التقوٌم وٌقال تعدٌل  .والتعدٌل لغة 

ًّ تقوٌمه كما ٌقال عدله تعدال فاعتدل اي قومه فاستقام وكل مثقف معدل  الش
(4)

. 

_______________________ 

 (.1(_سورة االنفطار , اآلٌة )1)

, مجلة كلٌة 6115العراقً لسنه (_ نقالً عن م .م اٌمان قاسم هانً ,تعدٌل الدستور فً ظل الدستور 6)

 .99,ص6114, 14الرافدٌن للعلوم , الجامعة المستنصرٌة /كلٌة القانون العدد 

محمد علً , الدستور الفدرالً )حالة مقارنة(, رسالة ماجستٌر بجامعة بغداد كلٌة القانون _ ارٌان (4)

 .2ص 6111,
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  اصطالحاً  ثانٌاً : تعرٌف التعدٌل الدستوري

تعارٌف فعَرف التعدٌل بإنه ) اقتراح نص ٌخضع  ةوردت للتعدٌل الدستوري عد           

علٌه( ةالنٌابٌ ةلتصدٌق الجمعٌ
(1)

. كما عرف بؤنه ) تغٌر ٌلحق نصاً دستورٌاً او جزء منه 

ه او جزء منها به من ٌملك السٌاد ملها فً الدستور ٌملك حق المبادرةاو نصوصاً باك

والشعب ( ٌخضع لتصدٌق ممثلً االمة( و)البرلمان والحكومة
(6)

 

 

 انواع الدساتٌر من حٌث امكانٌة تعدٌلها  : الفرع الثانً

ٌر جامدة وسنبٌن ودسات دساتٌر مرنة تعدٌلها الىتقسم الدساتٌر من حٌث امكانٌة             

 النحو التالً : المقصود منها على

وهو الدستور الذي ال ٌتطلب اجراءات خاصة لتعدٌله فلٌس هناك   .المرن: الدستوراوالً 

فرق بٌنة وبٌن القانون العادي بهذا الصدد فال ٌوجد اي ممٌز شكلً فً ظل الدستور المرن 

بالنظر التمٌز بٌنها إال  ٌن العادٌة وال ٌكون ثمة سبٌل الىوبٌن القوانٌن الدستورٌة والقوان

 الحال فً الدستور االنكلٌزي. هوالموضوع الذي تنظمه كما  الى

وهو الدستور الذي ٌتطلب اجراءات خاصه اشد من تلك االجراءات   ثانٌاً : الدستور الجامد.

للقوانٌن العادٌه وٌقصد بهذه االجراءات كفالة نوع من الثبات الحكام ومثال المقررة بالنسبه 

 .(4)1932ذلك الدستور هو الدستور الفرنسً 

 

_____________________ 

 6115(_د.صالح سالم زروقة , د.دٌانا شحاتة , د.هانً عٌاده , التعدٌل الدستوري وانتخاب الرئاسة 1)

 .65,ص6115,دار الفجر للنشر والتوزٌع ,القاهرة ,

(_ د.خاموش عمر عبد هللا ,االطار الدستوري لمساهمة الشعب فً تعدٌل الدستور,منشورات الحلبً 6)

 .65سنه نشر ,ص الحقوقٌه ,بٌروت ,بال

,دار المالك للفنون واآلدآب والنشر 4(_د.اسماعٌل مرزه ,مباد  القانون الدستوري والعلم الساسً ,ط4)

 .113ص 6113بال مكان نشر ,
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من الدساتٌر الجامدة اذ وضع اجراءات معقدة  6115لسنة وٌعد الدستورالعراقً            

الرغم من  فعلىبعض فقراته  تعدٌل زمنٌاً علىل الدستوري ووضع حظراً فً مسؤلة التعدٌ

 ٌة ومجلس الوزراء مجتمعٌن او لخمسه من الحق لرئٌس الجمهور اعطى 6115ان دستور 

دٌل المباد  االساسٌة الواردة اعضاء مجلس النواب اقتراح تعدٌل الدستور إال أنه لم ٌجز تع

لثانً من الدستور أال بعد الباب االول منه والحقوق والحرٌات الواردة فً الباب افً 

 دورتٌن انتخابٌتٌن لمجلس النواب العراقً .

واب وموافقة عن الحظر الزمنً اشترط التعدٌل موافقة ثلثً أعضاء مجلس النوفضال       

رئٌس الجمهورٌة خالل سبعة اٌام  التعدٌالت ومصادقة الشعب باالستفتاء على
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

,دار مكتبة البصائر للطباعة 1(_اثٌر ادرٌس عبد الزهرة ,مستقٌل التجربة الدستور فً العراق,ط1)

 .623,ص6111والنشر والتوزٌع,بٌروت ,
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 المطلب الثانً

 اغراض التعدٌل الدستوري

كً من ضرورٌات تطور الدساتٌر  ان التعدٌل الدستوري ضرورة هناك من ٌرى       

مع حاجات المجتمع لهذا فؤن االهداف الضرورٌة لتعدٌل الدستور عدٌدة ٌمكن  ٌتعاطى

 بٌانها من خالل الفروع االتٌه :

 ٌتضمن .التطورات واالفكار الجدٌدة فً المجتمع الذي  مالئمة ومواكبة -الفرع االول :

وال وال ان االٌدلوجٌات السائدة فً المجتمع هً فً تغٌر مستمر بتغٌر الزمان واالح      

سبٌل  م فعلىالدوا دستورها على تسٌطر على ان تستجٌب و معٌنة حددة وٌمكن الفكار م

مثلما كان الدستور  ٌة ر وفلسفة اشتراككان الدستور هو دستور نابع عن فكالمثال اذا 

كثٌر من احكامه ولكن نتٌجة  فالفكر االشتراكً ٌسٌطر على م1911 المصري لسنه

 الى والسٌطره للمعسكر اللٌبرالً ادى المعادالت السٌاسٌة العالمٌةطورات وتغٌرات لت

المجتمع فهذه االفكار  لدىانتشار االفكار الدٌمقراطٌة  صاد الحر اضافه الىالتوجه نحو االقت

 الى وهذا ادى م1911فً المجتمع انذاك عند صدور دستور  والمفاهٌم لم تكن موجودة

 .(1)ور لكً ٌستجٌب ومعاٌٌر االفكار فً المجتمع المطالبه بضرورة تعدٌل هذا الدست

  اذا كان مساٌراً مع واقع الحٌاةالدوام واالحترام إال فال ٌمكن للدستور ان ٌكتب له       

السٌاسٌة للدولة ومتفقاً مع االفكار التً ٌنادي بها الشعب واذا تناقض الدستور مع آمال 

ضرورٌاً البد منه لكً ٌتماشى مع ضرورات  مراً االفراد فً المجتمع فؤن تعدٌله ٌصبح ا

 .(6) الحٌاة

 

_____________________ 

(_د.ماجد راغب الحلو , النظم السٌاسٌة والقانون الدستوري,الطبعة االولى ,منشاَ المعارف 1)

 . 893,ص6115,االسكندرٌة ,

النهضة العربٌة ,القاهرة (_عصمت عبد هللا الشٌخ ,الدستور مقتضٌات الحٌاة ,موجبات التغٌر ,دار 6)

 . 58,ص6115
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قد ٌستدرك التعدٌل نقصاً فً نصوص الدستور لم ٌكن فً الحسبان عند وضعه او          

من   سبٌل المثال القسم االول لم ٌنص الدستور على حلول لها وعلىتحدث امور مستجدة 

لمعالجة  الذي جاء  م1944سنه   كٌة فًالتعدٌل العشرٌن لدستور الوالٌات المتحده االمرٌ

عدم اختٌار الرئٌس فً شهر كانون  ا الدستور سابقاً وهً حالهقد تحدث لم ٌنص علٌه حالة

او غٌرها فجاء هذا التعدٌل لٌسد النقص جاعالً من  ألحد االسباب كالوفاه وذلك نتٌجة الثانً

 .(1)نائب الرئٌس محل الرئٌس اذا ما حصلت حال كهذه 

بفعل اجتماع عدة  م6115 هناك ثغرات عدٌدة فً دستورنا لسنهومن المالحظ ان         

المناخ السٌاسً والعام  الظروف االستثنائٌة التً خٌمت علىعوامل ربما كان من ابرزها 

الحكم والتجاذبات والتوافقات بٌن الكتل السٌاسٌة الرئٌسٌة للعراق فً اعقاب سقوط نظام 

 .ٌاسٌة بعد ان قاطعتها السباب خاصةاً الشتراكها فً العملٌة السارضاءاً لهذه او تلك ضمان

ضافه المواد فً الدستور وكذلك إ ف التعدٌل هو سد الثغرات الموجودةوبما ان احد اهدا     

اذ ان هناك اخفاقات وإسقاطات كثٌرة فً هذه الوثٌقة البد ان ٌشملها  الضرورٌة لتنظٌم حٌاة

ض تطوٌره واصالحه بحٌث ٌغطً جمٌع مستلزمات المجتمع التعدٌل القادم للدستور لغر

 .(6)الدٌمقراطً

 

 فً الدولة الفدرالٌة  إعاده توزٌع الصالحٌات الدستورٌةالفرع الثالث : 

إعاده توزٌع الصالحٌات التعدٌل الدستوري قد ٌصدر فً الدول االتحادٌة لغرض          

 .(4)االقالٌم بٌن السلطة المركزٌة وسلطة

 

____________________ 

,الطبعه الثانٌه ,دار العلم للمالٌٌن , بٌروت  6(_ أدمون رباط , الوسٌط فً القانون الدستوري, ج 1)

  391,ص 1928,

                                                                             .(8_1(_ ارٌان محمد علً , مصدر سابق ,ص )6)

عمة منصور ,اثر التعدٌالت اادستورٌة على نظام الحكم فً الدولة)حالة مقارنة(,رسالة هبة ن(_ 4)

 39,ص6114ماجستٌر مقدمة الى كلٌة القانون جامعة بغداد ,
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نظام  ٌر نظام الحكم من نظام جمهوري الىتغ كما ٌإدي التعدٌل الدستوري الى         

( الدستور الذي تؤسست 1813_1199الثامنة للجمهورٌة ) امبراطوري .ٌعد دستور السنه

لتحوٌل   جوهرٌة علٌه  تعدٌالت  من ادخال بد فكان الاالمبراطورٌة النابلٌونٌه   علٌه

امبراطورٌة وبالفعل اجرٌت هذه التعدٌالت بؤمر من نابلٌون  التً انشؤها الى الجمهورٌة

فصدر القراراالول وهو المعروف  .ئً(وبقرارات كان ٌاخذها مجلس الشٌوخ بشكل )استثنا

 مع تعٌن نابلٌون بونابرت قنصالً لمدى الحٌاةوٌقضً بم  1816 ترمٌدو (عام 12بدستور )

هذا القرار بطرٌقه االستفتاء الشعبً باغلبٌة ساحقة  حقه بتسمٌه خلفه وتم التصدٌق على

بتحوٌل   ٌقضً  م1813فلو بلاير(عام  68باسم دستور )  وثم صدر قرار اخر عرف.

 .(1)دٌكتاتورٌة عسكرٌة  الدستور الى

نظام  الحكم من نظام ملكً دٌكتاتوري الىتغٌر نظام  التعدٌل الدستوري الى ٌإديوقد      

فً اوج قوتها ففً خارج فرنسا  م كانت االمبراطورٌة الفرنسٌة1821ففً عام  برلمانً .

القٌام بؤي  ؤنه ال ٌجروء انسان علىنً أنذاك باعترف بالمستون رئٌس الوزراء البرٌطا

                                                   اطور الفرنسٌن  .     رأي امبر مقدماُ من بٌنة ىعمل فً اوربا ما م ٌكن عل

 المعارضة تمثل إال اقلٌه صغٌرة . وكانت تلك هً اللحظةوفً الداخل لم تكن احزاب      

حكمه الدٌكتاتوري قدراً كبٌراً من الحرٌة  على فجاءةالتً اختارها نابلٌون الثالث لكً ٌدخل 

وهو مرسوم  1821 وذلك بمرسوم 1856دستور  على فؤجرى تعدٌالت دستورٌة جوهرٌة

هذا الرد بحظور مندوبً الحكومة  عند افتتاح الدوره ومناقشةشباط من نفس العام . ثالثة

بروز  الجدٌد الى  العمل بهذا النظام  ادىل االٌضاحات الالزمة وقد مستعدٌن لتقدٌم ك

عناصر النظام البرلمانً حٌث االتجاه ٌسٌر نحو االستجواب واصبح الوزراء الذٌن ال 

 .(6)وزارة لهم حق حظور جلسات مجلس البرلمان

 

                                     

__________________________ 

احمد العزي النقشبندي ,تعدٌل الدستور ,رسالة ماجستٌر مقدمة الى كلٌة القانون جامعة (_ 1)

 .31,ص1993بغداد,

 .113(_نقالُ عن م.م اٌمان هادي قاسم ,مصدر سابق ,ص6)
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 المبحث الثانً

 واجراءاتهبالتعدٌل الدستوري  السلطة المختصة

بالتعدٌل  بٌان طبٌعة السلطة المختصةالدستوري ٌقتضً ان البحث فً التعدٌل             

 النحو اآلتً. والتً سوف نتناولها فً مطلبٌن علىثم بٌان اجراءاته 

 المطلب االول 

 بالتعدٌل الدستوري  السلطة المختصة

ال هذا بتعدٌل الدستور إال ان  التعدٌل هً سلطة مختصةب السلطة المختصةان             

 تقوم بهذه المهمة السلطة االتعدٌل بل ٌمكن ان سلطة ىٌعنً ان تعدٌل الدستور حكر عل

سٌة االصلٌة التؤسٌ لسٌاسٌة وال بد ان نفرق بٌن طبٌعة ووظٌفة السلطةالتاسٌسٌة او السلطة ا

التؤسٌسٌة المشتقة باعتبارها معدل فقط  باعتبارها تؤسٌس محضة وطبٌعة ووظٌفة السلطة

 -التعدٌل من خالل الفرعٌن اآلتٌٌٌن : خصص هذا المطلب لدراسة مصادر سلطة.لذلك سن

 

 سلطة التعدٌل للسلطة التؤسٌسٌة االصلٌة :الفرع االول

ً تقوم الت السلطة المإسسة االصلٌة اي السلطةاك تمٌٌز بٌن كما هو معلوم هن         

التً تعدل  بوضع وخلق الدستور والسلطة المإسَسة او )السلطة المشتقة( اي السلطة

الن التعدٌل ٌتعلق بنص او  التؤسٌسٌة سلطة التعدٌل تختلف عن السلطةان الدستور .

دستور وٌظهر التعدٌل بصورة مباغتة فً حٌن ان النصوص الموجودة فً ال مجموعة

.ولهذا كانت عالقة التً تقوم بوضع الدستور ولٌس بتعدٌلة  السلطة المإسسة هً السلطة

دستور فً ال متعلقة ببعض المسائل الجوهرٌةٌة التؤسٌسٌة بمسؤله التعدٌل استثنائ السلطة

 .(1)االمة مباشرة ( والتً ٌعود فٌها الفصل )الى

 

_______________      

 .41(_خاموش عمر عبد هللا ,مصدر سابق,ص1)
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مة كتغٌر النظام ذاته من ملكً الدولة و اال النها ال تتعلق بؤحكام السلطة ولكن بمبادى       

و اعتماد الدٌن من عدمه فدرالٌة ,ا لعكس او بشكل الدوله من موحدة الىجمهورٌة او با الى

 .(1)انها ذات قٌمة خاصة او ما الى ذلك من مسائل نظهر على

 تنحصر مهمتها فقط فً إجراء عملٌة وهكذا نجد ان بعض الدول تنتخب جمعٌة تاسٌسٌة

ر وقد اعتمدت تحضٌر مشروع تعدٌل الدستو عدٌل اي انها ال تقوم بؤي عمل سوىالت

هذه الطرٌقه فً دساتٌرها عند الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واغلبٌة دول امرٌكا الالتٌنٌة 

 .(6)1838القٌام بالتعدٌل وكذلك اعتمدها الدستور الفرنسً 

مجلس او جمعٌة تؤسٌسة تنتخب خصٌصاً الجراء  فً حالة تعدٌل الدستور بوساطة      

وٌحسن ان ال تستعمل هذه  جامداً جموداً شدٌداً  هذه الحالةٌل , ٌعتبر الدستور فً التعد

التعدٌل الجزئً لنص او  القتصار علىإال حٌنما ٌراد تعدٌل الدستور تعدٌالً كلٌاً  الطرٌقة

 .(4)اكثر من نصوص الدستور

 لة والمجتمع هو من صالحٌات السلطةفً الدو القواعد االساسٌةان تغٌر  والبد ان نشٌر الى

من  ة االصلٌة بٌنما ٌعتبر تعدٌل القواعد الثانوٌة ,ذات االهمٌة من الدرجه الثانٌةالتؤسٌسٌ

 التؤسٌسٌة المشتقة. اختصاص السلطة

م تمنع فقرتها الخامسة  1956(من الدستور الجمهوري الخامس فً فرنسا لعام 89فالمادة )

( 112) م/1992المساس )بالشكل الجمهوري للحكم ( .كما ان الدستور المغربً لسنه 

 انتقاص من الدٌن االسالمً للدولة .تحظر تغٌر شكل الحكم الملكً او اي 

 

  

____________________ 

,ابن الندٌم للنشر والتوزٌع , منشورات الحلبً الحقوقٌة 1د.ٌوسف حاشً ,النظرٌة الدستورٌة ,ط  _(1)

 .641,ص6119,بٌروت ,

 .91,ص6118, المإسسة الحدٌثة للكتابة لبنان ,6ط(_ د.نزٌه رعد , القانون الدستوري العام , 6)

,مطبعه المعارف , بغداد , 1(_ محمد علً أل ٌاس , القانون الدستوري والنظم السٌاسٌة ,ط4)

 .24,ص1923
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جمهوري للدولة ٌحظر تعدٌل الطابع ال م1989 كما ان الدستور الجزائري لسنه        

 السالم باعتباره دٌن الدولة والعربٌة بؤعتبارها اللغةبٌة واالتعددٌة الحز والنظام القائم على

الوطنٌة الرسمٌة والحرٌات االساسٌة وحقوق االنسان والمواطن وسالمة التراب الوطنً 

 ووحدتة .

 الى المشتقه بل ٌتعداهالتؤسٌسٌة  السلطة ر منع تعدٌل القواعد االساسٌة علىوال ٌقتصر ام

ؤسٌسٌة االصلٌة ٌصبح كل الت الموافقة او مصادقة السلطةفبغٌاب اجراءت التعدٌل نفسها 

نوعاً من ) التحاٌل  التؤسٌسٌة المنشؤه ا المستو  للمإسسات من قبل السلطةهذ تعدٌل على

 .(1)الدستور ( حسب تعبٌر البروفٌسٌر )لٌتمو( على

او تقة التؤسٌسٌة المش حٌث ال ٌمكن للسلطةوهذا ما هو علٌه الوضع فً الدول الفٌدرالٌة 

المنشؤه التعرض للشكل الفدرالً وابدالة بالدولة الموحدة البسٌطة او بالكونفدرالٌة فالدستور 

 .(6)ٌمنع مثالً او ادخال أٌة تعدٌالت فً شكل الدولة االتحادٌه م1943البرازٌلً لعام 

 

ة ( لم سبٌل المثال فً العراق )  وهً دولة فدرالٌ إال ان هذا لٌس امراً مطلقاً فعلى      

 كم الفدرالً غٌر قابل للتعدٌل علىنظام الح م على6115ص الدستور العراقً لسنه ٌن

 بعد مرور دورتٌن انتخابٌتٌن . الرغم من انه ال ٌمكن تعدٌل الدستور إال

تعدٌل الدستور ادخال  بؤمكان سلطةوبالتالً فان دورتٌن انتخابٌتٌن تعنٌان ثمان سنوات اي 

 .(4)فً الدستور كل الدولة بعد مرور المدة المحددةالدستور بما فٌها ش تعدٌالت على

 

 

____________________ 

,مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر 1(_د.احمد سرحال ,القانون الدستوري والنظم الساسٌة ,ط1)

 .111,ص6116والتوزٌع ,بٌروت ,

)فً ضوء الدساتٌر العربٌة المعاصرة (,دار (_  د.حمدي العجمً ,مقدمة فً القانون الدستوري 6)

 .153,ص6119الثقافة للنشر والتوزٌع ,

 .6115( من الدستور العراقً لسنه 162(_ الفقرة الثانٌة من المادة )4)
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 سلطة التعدٌل للسلطة التؤسٌسٌة المشتقة :الفرع الثانً

تكون مخولة لتعدٌل  السلطة التؤسٌسٌة المشتقة وهذه السلطة تنص الدساتٌر على        

 المحدده فً صلب نفس الدستور. نصوص الدستور وفق االجراءات والضوابط والشروط

 الفٌلسوف ) جان جاك المنشؤه الىالتؤسٌسٌة  لفضل لجعل التعدٌل منوطاً بالسلطةوٌرجع ا

نفسها قوانٌن وال تستطٌع ان تسحب هذه القوانٌن  روسو( حٌث قرر ان االمة تفرض على

 عدلها إال طبقاً لنفس الشكل الرسمً الذي اصدرته.او ان ت

 ناقشة الدستور الفرنسً فً الجمعٌةولقد دافع الفقٌة ) فروكو( عن هذا الرأي عند م

م وتغلبت بذلك فكره الزام التعدٌل فً المستقبل باالجراءات  1189التؤسٌسٌة لسنه 

ه التفرقة بٌن السلطة الذي نتجت عنواالشكال التً ٌقررها الدستور .وهذا الرأي هو 

التشرٌعٌة  هاتٌن السلطتٌن واحد فالسلطةالمُوسسة ولو ان مصدر  المإَسسة والسلطة

المُإسسة  دٌة فً الحدود التً رسمتها السلطة المإسًسة اما السلطةالعاوظٌفتها سًن القوانٌن 

 .(1)ةالمنظمة للسلطات بما فٌها السلطة التشرٌعٌ فوظٌفتها سَن القوانٌن الدستورٌة

التؤسٌسٌة المشتقة تكمن فً انه لٌس  اشً ان طبٌعة السلطةلدكتور ٌوسف حا وٌرى       

الدكتور ان تفعل ما تشاء وٌستشهد  ,دون ذلك  ,لها حق المساس بالقواعد التً تحكمها ولها 

فً  بجواز بتعدٌل كل االحكام المتضمنةقضئ ماشً قوله بقرار للمجلس الفرنسً والذي 

التالً فؤن الدستور بشرط احترام القواعد التشكٌلٌة المنصوص علٌها ضمن الدستور وب

 تعدٌل االحكام التً تإطر هذا التعدٌل وما دون ذلك مجائر . ٌخرج فقط عن نطاق سلطة

تنال من جوهرة االحكام  ة المشتقة سلطةسٌسٌَ فتاء القضائً جعل من السلطة التؤذا االان ه

 الدستورٌة.

 

 

_________________ 

 .43(_ د.خاموش عمر عبد هللا ,مصدر سابق ,ص1)
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بل واكثر من ذلك فان هذا االفتاء  الثانوٌة كما كان المبادى علىتقتصر  ولم تعد  سلطته     

ن ل من جهة وما هو مشتق مخلط بٌن االختصاصات والسلطات بٌن ما هو بٌن ما هو اصٌ

غٌر اصلٌه من ان تفعل ما تشاء فٌما ال تملكة  سلطة جهة اخرى بل واطالق خطٌر الدارة

 .(1)اصالً 

التعدٌل هذه كهٌئة من هٌئات الدولة تكون من الناحٌة الدستورٌة فً نفس  وسلطة         

ات الدولة ولكن نظراً الهمٌة سلطة التعدٌل من الناحٌة بقٌة هٌئالمركز الذي تتمتع به 

التعدٌل  تور ان تمنح سلطةة تحاول عند وضعها للدسالتؤسٌسٌة االصلٌ السٌاسٌة .فالسلطة

فتارة تناط سلطة التعدٌل بالهٌئة التنفٌذٌة تفضٌلها سٌاسٌاً . هذه الى الهئٌة التً تحرص على

او هٌئة تخضع الشرافها كماعلٌه الحال فً ظل االمبراطورٌة فً فرنسا . واحٌاناً تناط 

م 1815ه كما هو الحال فً ظل دستور التعدٌل بالبرلمان او بهٌئة متفرعة عن سلطة

( .واخٌرا قد تعطى 113)م1911لعام  الفرنسً وكما هو الحال فً ظل الدستور السوفٌتً

منتخبة من قبله كما هو الحال  لشعب ذاته الذي قد ٌمارسها بوساطة هٌئةالتعدٌل ل سلطة

مباشرة عن طرٌق علٌة فً اغلبٌه دساتٌر الوالٌات المتحده االمرٌكٌة او ٌمارسها الشعب 

 م1958الدستوري كما هو الحال علٌة فً ظل الدستور الفرنسً لعام  االستفتاء

  .(6)(89,م6)ف

ًٌن اآللٌآت الوا م6115 الستور العراقً لسنهكما ان          جب اتبعاعها لتعدٌل المواد ب

هذه المواد ذ اشترط اتعدٌل ( ا162) علٌها فً البند ثانٌاً من المادة غٌر المنصوص االخرى

ثلثً اعضاء مجلس النواب وموافقة الشعب باالستفتاء العام ومصادقة رئٌس  موافقة

ا منع الدستور إجراء اي تعدٌل الجمهورٌة بعد انتهاء تلك المدة بعد التعدٌل مصدقاً علٌه.ك

مواده التً من شؤنها االنتقاص من صالحٌات االقالٌم التً ال تكون ضمن  على

التشرٌعٌة فً االقلٌم المعنً  سلطه االتحادٌة إال بموافقة السلطةٌة للاالختصاصات الحصر

(162) م بؤستفتاء عام كما ورد فً المادةسكان االقالٌ ٌةوموافقة اغلب
(4)

. 

_______________________ 

 .624د.ٌوسف حاشً ,مصدر سابق ,ص _(1)

الجده , النظرٌة العامة فً (_ د. احسان حمٌد المفرجً , د.عطران زغٌر نعمه , د.رعد ناجً 6)

 .655, ص6111,المكتبه القانونٌه ,بغداد ,1القانون الدستوري والنظام الدستوري فً العراق , ط

 .625-623(_اثٌر ادرٌس عبدالزهرة ,مصدر سابق , ص4)
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 المطلب الثانً 

 إجراءات التعدٌل الدستوري 

ختلف عن اجراءات تعدٌل القانون من المعروف ان اجراءات تعدٌل الدستور الجامد ت       

 ر .وٌمكن تقسٌم هذه االجراءات الىالعادي بحٌث ان هذه االجراءات تختلف من دستور الخ

 النحو التالً . تً سوف نتناولها فً اربع فروع علىمراحل وال اربعة

 

 اقتراح التعدٌل  :الفرع االول 

للدساتٌر  االتجاهات السٌاسٌةالتً تملك اقتراح التعدٌل تختلف بؤختالف  ان السلطة          

السلطة ذلك ان الدستور قصد ترجٌح هذه  التنفٌذٌة فمعنى السلطة هذا الحق الى فاذا اعطى

 السلطة التشرٌعٌة فمعنى هذا الى ان اعطىو فوذها بالنسبة الى السلطات االخرى ن وزٌادة

قد تعتمد بعض الدساتٌر اٌجاد نوع من  غٌرها و سبة الىذلك رجحان هذه السلطه بالن

تساوٌة كما عمدت بعض الدساتٌر الى اعطاء حق التوازن بٌن السلطتٌن معاً بصورة م

 .(1)وجه االشتراك مع ممثلٌه اقتراح التعدٌل الى الشعب على

التشرٌعٌة حصراً القانون العراقً  لتً أناطت اقتراح التعدٌل بالسلطةومن امثله الدساتٌر ا 

ان ) ٌجوز لمجلس االمة خالل سنه واحده ابتداًء من  الذي نص على م1956االساسً لسنه 

تنفٌذ هذا القانون ان ٌعدل اٌاً كان من االمور الفرعٌة فً هذا القانون او االضافه الٌها ألجل 

 (6)شرط موافقة مجلس االمه بؤكثرٌة ثلثً اآلرآء فً كال المجلسٌن ( قٌام باغراضه علىال

 

________________________ 

(_ د. محمد علً آل ٌاس ,القانون الدستوري )المباد  الدستورٌة العامة(,المكتبة الحدٌثة للطباعة 1)

 .113والنشر ,بٌروت ,بال سنه نشر ,ص

 .1965عراقً لسنه ( من القانون االساسً ال118المادة ) -(6)

 



 

61 

 

 

التنفٌذٌة حصراً دستور االردن  التً اناطت تعدٌل الدستور بالسلطةومن امثلة الدساتٌر  

التشرٌعٌة  محل من السلطة التنفٌذٌة والسلطة ومن الدساتٌر التً اعطت الىم  1956 لسنه

م ومن امثله الدساتٌر 1931االٌطالً لسنه  اساس التوازن الدستور حق اقتراح التعدٌل على

 .(1)م 1149التً اشركت الشعب بهذا الحق مع البرلمان هو الدستور الفرنسً لسنه 

 حقالتنفٌذٌة والسلطه التشرٌعٌة  م فقد منح السلطة6115لعراقً لسنه اما الدستور ا       

تور من قبل رئٌس انه ) ٌتم اقتراح تعدٌل الدس اقتراح تعدٌل الدستور حٌث نص على

 .(6)الجمهورٌة ومجلس الوزراء مجتمعٌن او من قبل خمس اعضاء مجلس النواب (

م لم ٌشرك الشعب ذاته فً اقتراح تعدٌل 6115هذا ٌعنً ان الدستور العراقً النافذ لسنه 

 الدستور .

 

 الموافقة على التعدٌل  :الفرع الثانً 

إجراء التعدٌل الدستوري  من حٌث المبدأ على ٌعنً الموافقة التعدٌل على الموافقة           

ان )باعتباره تخوٌل البرلم . وتلجؤ معظم الدساتٌر الى صٌاغتهدون الدخول فً تفصٌالته او 

 للفعل  و بهذا الوصف اكثر السلطات مالئمةاقرار مبدأ التعدٌل وه ممثالً للشعب ( سلطة

البت فٌما اذا كان محل الجراء  ه وٌكون له سلطةاقتراح التعدٌل وبٌان مدى الحاجه الٌ

 على الدساتٌر الموافقةوتقرر معظم  .(4)التعدٌل من عدمه اي ضرورة تعدٌله او عدم تعدٌله 

الرفض وذلك او ب ك ٌتم التصوٌت علٌه اما بالموافقةمبدأ التعدٌل من قبل البرلمان وبعد ذل

حضور  ً معظم الدول سواء بالنسبة الىر فالتً ٌقررها الدستو وفقاً لالغلبٌة الخاصة

المشروع ومع ذلك فقد ال ٌنتهً االمر عند هذا الحد  الجلسات ام بصدد التصوٌت على

م 1191ور الفرنسً لسنه ان ذلك موقف الدستالتعدٌل وكوعندما ٌشترط اجراء آخر لنفاذ 

 .م فً فرنسا ومعظم الدساتٌر االوربٌه 1932 م وسنه1838وكذلك شؤن دساتٌر 

_________________________ 

 .142_ د. اسماعٌل مرزه ,مصدر سابق , ص(1)

 .م 6115من الستور العراقً النافذ لسنه  162_ الفقره االولئ من الماده (6)

, 1_ عبد الحمٌد متولً و د.سعد عصفور و د.محسن خلٌل ,القانون الدستوري والنظم الساسٌة ,ط(4)

 .81بال سنه نشر ,صمنشاه المعارف,االسكندرٌه , 
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 الشعب مبدأ التعدٌل موافقة طلب فضالً عن موافقة البرلمان علىإال ان بعض الدساتٌر قد تت

االخذ ببعض مظاهر الدٌمقراطٌة المباشرة كما هو الحال  علٌه وهً الدساتٌر التً تمٌل الى

 .(1)ريبالنسبة لدساتٌر معظم الوالٌات فً االتحادٌن االمرٌكً والسوٌس

قة البرلمان لمناقشتها والمواف الى تٌر الى إحالة التعدٌالت المقترحةهب اغلبٌه الدساوتذ

وربٌه (م كذلك معظم الدساتٌر اال1191,1815,1932) علٌها ومنها دساتٌر فرنسا لسنه

 كدستور بلجٌكا والنروٌج والدنمارك. بعد الحرب العالمٌة االولى

كل من مجلس  م اذ اشترط موافقة1965 العراقً لسنهاخذ القانون االساسً وبذات االتجاه 

 التعدٌل . علىالنواب واالعٌان 

ثلثً اعضاء مجلس النواب فً  م اذ تتطلب موافقه اغلبٌة6115سنه كذلك دستور العراق ل

 .(6)(136) واالغلبٌه المطلقه لهم فً المادة (162) المادة

 

 مرحلة اعداد مشروع التعدٌل  :الفرع الثالث 

( فبعضها ٌتشرط ٌناط بها اعداد )مشروع التعدٌل تختلف الدساتٌر اٌضاً فً الجهة اتً      

م الفرنسً إال ان اغلب الدساتٌر فً 1149 هٌئه خاصة لهذا الغرض كدستور سنه انتخاب

لمان نفسه ولكن باشتراط شروط الدول البرلمانٌة اناطت امراً إعداد مشروع التعدٌل بالبر

لمان ٌتكون من وان كان البرتتعلق فً كٌفٌه اجتماعه ) كان ٌجتمع بشكل مإتمر(  خاصة

 ء مثالً( وفً بعض الدساتٌر نص علىمن االعضا 3/4, 4/6) مجلسٌن او فً نصابه

ن علٌه واشتراط انتخاب برلما بعد اتمام مشروع التعدٌل وموافقتةضروره حل البرلمان 

 .(4)م1841 جدٌد مثل الدستور البلجٌكً لسنه

________________________ 

 .111_ د.احمد سرحال , مصدر سابق ,ص(1)

العامة والنظام الدستوري فً العراق ,  ل عبٌد ,القانون الدستوري النظرٌة_ أ.م.د.عدنان عاج(6)

 .156,ص6114,بغداد 6ط

 .(111-112(_ د.محمدعلً آل ٌاس, مصدر سابق ,ص)4)
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 إقرار التعدٌل بصٌغتة النهائٌة  : رابعالفرع ال

شرٌعٌة مع تطلب الت رار التعدٌل بشكله النهائً للسلطةتمنح اغلب الدساتٌر حق اق          

م لم تسمح بؤدخال 1959 ( من الدستور الفرنسً لسنه14) ادةفالم بعض الشروط الخاصة

بؤغلبٌة الثلثٌن من  علٌهمجلس االمة إال اذا تمت الموافقة من قبل الدستور  اي تعدٌل على

وبعد ذلك ٌصدر  ن تقع الثانٌة بعد ثالثة اشهر على االقل مع االولىاالعضاء فً قراءتٌ

 .(1)(56,13النص المعدل المادتٌن ) رئٌس الجمهورٌة

ٌَن         مبدأ التعدٌل  مجلس الشعب على موافقة انه فً حالةاما الدستور المصري فقد ب

 اد المطلوب تعدٌلها فاذا وافق علىالمو شهرٌن من تارٌخ هذه الموافقة على ٌناقش بعد

 ه واذا حصلت الموافقةالشعب لالستفتاء بشؤن عدد اعضاء المجلس عرض على التعدٌل ثلث

 .(6)االستفتاء  اعتبر نافذا من تارٌخ اعالن نتٌجةالتعدٌل  الشعبٌة على

من مشروع التعدٌل المقدم  النواب ٌنظر الىاما الدستور اللبنانً فقد نص على ان مجلس 

المجلس ان ٌقوم لٌبحث المشروع ومناقشته واقراره قبل اي عمل  وٌجب على قبل الحكومة

تشرٌعً اخر وٌشترط حضور ثلثً االعضاء الذٌن ٌتكون منهم المجلس اثناء مناقشه 

افرت تلك فاذا ما تو بؤغلبٌه ثلثً االصوات اره كما ٌجب ان تتم الموافقه علٌهالمشروع واقر

خٌارٌن فهو اما ان ٌنشر رئٌس الجمهورٌة ولهذا االخٌر  الشروط ٌحال المشروع الى

ط المطلوبه تنشر القوانٌن العادٌه  او ان ٌعٌد القانون المتعلق بالتعدٌل بالشكل وبالشرو

 .(4)مجلس النواب لمناقشته وبحثة مرة اخر   الىالمعٌنه للنشر  المشروع خالل المدة

مجلس النواب وموافقة ثلثً اعضاء  م فقد تتطلب موافقة6115راقً لسنه اما الدستور الع

فاذا لم ٌصادق رئٌس الجمهورٌه علٌه خالل سبعة اٌام  الشعب باالستفتاء العام ومصادقة

 .(3)التعدٌل بعد انتهاء تلك المده ٌعد التعدٌل مصادقاً علٌه  رئٌس الجمهورٌه على

__________________________ 

 (.11-9(_ ارٌان محمد علً ,مصدر سابق ,ص)1)

 .118,ص6112(_ د.احمد فتحً سرور ,منهج االصالح الدستوري , دار النهضه العربٌه ,القاهره ,6)

(_ رعد ناجً الجده ,النظرٌة العامة فً القانون الدستوري والنظام الدستوري فً العراق ,مطبعة 4)

 .621,ص1991ٌم العالً ,بغداد ,وزارة التعل

 .6115(_ البند ثانٌاً وثالثاً ورابعاً من الدستور العراقً لسنة 3)
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 المبحث الثالث

 التعدٌل الدستوري  سلطة القٌود التً ترد على

 الدستور ٌقتضً منا البحث فً مسؤلةلمعرفه الحدود المسموح بها لتعدٌل مواد             

السلطة المختصة  , اذ شكالن قٌداً ٌفرضه على الحظر الموضوعً والحظر الزمنً

 -بالتعدٌل وهذا ما سنوضحه فً اآلتً :

 المطلب االول 

 الحظر الموضوعً 

نصوص معٌنة فً الدستور تعالج وتجد احكاماً ومباد   وهوالحظر الذي ٌرد على         

عن طرٌق حظر تعدٌلها اما بصورة دائمة او لك بضروره حماٌتها وذمعٌنة ٌعتقد المشرع 

مإقتة فالحظر الموضوعً ٌؤخذ شكلٌن فهو اما ان ٌكون حظراً دائماً او حظراً  بصورة

 .(1)مإقتاً 

ومن الدساتٌر التً تحظر تعدٌلها بعض االحكام الواردة فٌها بشكل دائم الدستور الفرنسً    

انشكم انجًهىسٌ نهحكىيح ال ًَكٍ .( منه والتً تنص على89فً الماده) م1958لسنه 

انجًهىسَح ذفسُشاٌ .  ويٍ انُاحُّ انماَىَُح نًؼًُ اٌ َكىٌ يحالً نهرؼذَم انذسرىسٌ 

نذونح أٌ َمرظش كُفُح اَرخاب سئُس ا اٌ انجًهىسَح ذشُش انً انؼُك وَشيانرفسُش 

انحكى ػٍ  نًُس انذونح فٍ انُظاو انًهكٍ َرىذىنُح سئُس انذونح نهحكى حُث اٌ سئ ػهً

 .(2)سًاخ انُظاو انجًهىسٌ  ؽشَك انىساثّ انرٍ ذرؼاسع يغ فكشج االَرخاب كأحذي

انذًَمشاؽُّ  هشكم انجًهىسٌ نُُظى إنُّ انًثاديواسغ ن وانرفسُش انثاٍَ َؼطٍ يؼًُ

وَشًم ) انهغّ انفشَسُح ,انؼهى انفشَسٍ كألرشاع انؼاو وانُظاو انرًثُهٍ وفظم انسهطاخ 

انشؼة (  شؼاسانىؽٍُ ,انُشُذ انىؽٍُ ,حكىيح,ان

.________________________ 

 .652(_ د. احسان حمٌد المفرجً , د.كطران زغٌر نعمة و د.رعد ناجً الجدة ,مصدر سابق ,ص1)

,دار النهضة 1ط دراسة تحلٌلٌة مقارنة (_ د.محمد فوزي نوٌجً ,فكرة تدرج القواعد الدستورٌة 6)

 (.651-639,ص)6118ة ,العربٌة ,القاهر
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م 1939من الدستور االلمانً الصادر فً سنه  (19كما نصت الفقرة الثالثة من المادة )     

ٌحظر كل تعدٌل لهذا القانون االساسً من شؤنه ان ٌمس النظام الفدرالً او مبدأ اَّ  ػهً

الدستور فً المادة ص علٌها التً ٌن فً الوظٌفه التشرٌعٌة او المبادى مشاركة االقالٌم

العشرٌن منه  والمادة االولى
(1)

. 

انساتمّ ,  ػذا يا َض ػهُح فٍ انًادج انه  م على1965ص الدستور العراقً لسنه كما ن

خًس سُىاخ يٍ ذاسَخ اترذأ  يذج الَجىص لطؼُاً ادخال ذؼذَم يا ػهً انماَىٌ االساسٍ انً

(2)ذُفُزِ 
. 

فرشِ ايا انحظش انًىػىػٍ انًؤلد فُؼٍُ ػذو ذؼذَم تؼغ َظىص انذسرىس خالل       

ػذو  و انزٌ َُض ػه8551ًانفشَسٍ نؼاو  رنك انذسرىس يؼُُح ويٍ االيثهح ػهً صيُُح

) انخاطّ ترؼذَم انذسرىس ( خالل انفرشج انىالؼح تٍُ خهى ( يُّ 15) جىاص ذطثُك انًادج

سئُس جذَذ .ولثم رنك ذؼًٍ انذسرىس انفشَسٍ نسُّ يُظة سئاسّ انجًهىسَح واَرخاب 

كم اتى تؼغ  و َض تؼذو جىاص اذخار اٌ اجشاء نرؼذَم انذسرىس اثُاء لُاو احرالل8546

 .(3)لىاخ اجُثُح  تىساؽحاالساػٍ انفشَسُح 

ال َجىص  .إر َض ػهًو تانحظش انًىػىػٍ انًؤلد 2005ولذ اخز انذسرىس انؼشالٍ نسُّ  

االساسُح انىاسدج فٍ انثاب االول وانحمىق وانحشَاخ انىاسدِ فٍ انثاب انثاٍَ  ذؼذَم انًثادئ

َفار  ّ اػىاو ػهًُاٌ تؼذ يشوس ثًاَ يٍ انذسرىس إال تؼذ دوسذٍُ اَرخاتُرٍُ يرؼالثُرٍُ 

 .(4) انذسرىس

يىاد انذسرىس يٍ شأَّ اٌ َُرمض يٍ  اَّ ) ال َجىص إجشاء اٌ ذؼذَم ػهً كًا َض ػهً

هح ػًٍ االخرظاطاخ انحظشَح نهسهطح االذحادَح إال طالحُاخ االلانُى انرٍ ال ذكىٌ داخ

 اغهثُح سكاَّ اسرفراء ػاو (. ششَؼُح فٍ االلهُى انًؼٍُ ويىافمحانر تًىافمح انسهطح

_________________ 

 .125(_ د. خاموش عمر عبدهللا , مصدر سابق ,ص.1)

 م.1965( من القانون االساسً العراقً لعام 118(_ المادة )6)

 .138(_ د.خلٌل حمٌد عبد الحمٌد ,القانون الدستوري , المكتبه القانونٌه ,بغداد ,بال سنه نشر ,ص4)

 .6115( من الدستور العراقً لسنه 162(_ )ثانٌاً و رابعاً ( من المادة )3)
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 المطلب الثانً 

 الحظر الزمنً لتعدٌل الدستور 

 بغٌة المحافظة على نٌة معٌنةزم منً ٌعنً حظر تعدٌل الدستور لفترةالحظر الز           

حظر انه  ا ورد تعرٌف اخر للحظر الزمنً على,كم الدستور ومنحه الثبات واالستقرار

أنشؤها الدستور تعدٌل الدستور خالل مدة محددة لبدء سرٌانها بهدف تمكٌن المإسسات التً 

 .(1)من ان تثبت فعالٌتها وتفاعلها مع الواقع لتحقٌق االستقرار المإسسً والسٌاسً فً الدولة

 م الذي كان ٌنص على1191لصادر سنه كالحظر الزمنً الذي ورد فً الدستور الفرنسً ا

واٌضاً ما ورد فً  بل مضًء عشر سنوات من تارٌخ نفاذهحظر تعدٌل هذا الدستور ق

عدم جواز تعدٌله قبل مضًء عشر  م الذي كان ٌنص على1941ور المصري عام الدست

 .(6)سنوات من تارٌخ العمل به 

م نضماً  ٌَ  سٌاسٌة جدٌدة ال تزال تحتاج الى وهو ما تجري علٌه فً الغالب الدساتٌر التً تق

 هاعه وامالً فً ان ٌساعد الزمن على تخفٌف حدمزٌد من الوقت حتئ تستقر فً ضمٌر الجم

انقضاء مدة  التؤسٌسٌة جواز تعدٌل الدستور ولكن بعد معارضه للنظام الجدٌد تقرر السلطةال

 .(4)وفً اثنائها ٌكون قد اكد من النظام معٌنة من تارٌخ صدوره

تعدٌل الدستور فً بعض الظروف الخاصة التً تمس ومن امثلة الحظر الزمنً حظر 

او  علٌها انظمة جدٌده مغاٌرة لالنظمة السابقة جود القانونً للدولة كما فً اقامةجوهر الو

 العرش فً االنظمة على اثناء فترات الوصاٌةاالقلٌم او  فً حاالت العدوان الخارجً على

بالد مثل ظروف اعالن حالة الملكٌه او فً الظروف االستثنائٌة او ازمات تمر بها ال

وهذه القٌود الزمنٌة لفاً للرأي العام.خشٌة ان ٌاتً التعدٌل مخاو ة او االحكام العرفٌ الطوار 

اما ٌرد النص علٌها صراحة فً صلب الدستور واما ان تستنبط ضمناً من النصوص 

 .(3)ذلك  ٌه وقد ٌساعد القضاء الدستوري علىالدستور

_______________________ 

 (.51-39,ص)6112, القاهرة ,1(_ د.رجب محمود طاجن , قٌود تعدٌل الدستور ,ط1)

 .88_ حمدي العجمً , مصدر سابق ,ص(6)

 .119(_ د.منذر الشاوي ,مصدر سابق ,ص4)

 .169(_د.محمد فوزي نوٌجً ,مصدر سابق ,ص3)
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م الذي فرض 1958 ونجد القٌود الدستورٌة فً الدستور الفرنسً الحالً الصادر فً عام

وهذه القٌود هً ثالثة كما حددها المجلس الدستوري فً  قٌوداً زمنٌة حتى ٌمكن تعدٌله

 12و  1من المواد)  م تستنقى1996دٌسمبر  6لصادر فً   ( ا96,  416قراره رقم ) 

 ( من الدستور .39/3و

( من الدستور الفرنسً انه  ال ٌمكن إجراء تعدٌل 89وقد جاء فً الفقره الرابعة من المادة )

 . و وحده االراضً الوطنٌةسالمه ا وجود اعتداء علىو متابعته فً حال الدستور ا

ستثنائٌة ٌكون البعض ان حظر تعدٌل الدستور فً مثل هذه الظروف اال ومن هنا ٌرى       

الدولة او جزء منها ان ٌكون مشروع التعدٌل قد  االعتداء علىفً احوال  منطقٌاً النه ٌخشى

ؤجراء التعدٌل وبصورة تحول بٌنها ب السلطات المختصة لضغط مورس علىجاء كاشتراط 

 .(1)وبٌن التعبٌر السلٌم عن ارادتها بؤعتبارها إمتداداً لالراده الشعبٌة التً تمثلها

نه ال ٌمكن تعدٌل الدستور ا تور الفرنسً على( من الدس89) الثانٌه من المادة ونصت الفقرة

من االعالن النهائً وتبدأ فترة خلو هذا المنصب  منصب رئٌس الجمهورٌة خلو فً حالة

 كحجر الرئٌس عن مباشرة مهامه الرئٌسٌة وتنتهً باختٌار رئٌس خلفاً له .

االستعجال فً تعدٌل الدستور اثناء  لحظر من انه لٌس هناك ما ٌدعو الىوٌؤتً تبرٌر هذا ا

شغل منصب الرئاسة برئٌس مإقت حٌث ال ٌمارس هذا االخٌر المهمه إال بعد لمده قصٌرة 

وظائف الرئٌس المهمة انه وان من بٌن  خاصة زمنٌاً.وفً هذا بذاته ما ٌبرر هذا الحظر

ٌن السٌر المنظم لتؤم بٌن السلطات العامةاحترام الدستور وٌمارس دور المحكم  ٌسهر على

مع اجراء تعدٌل الدستور اثناء خلو منصب رئٌس  ىفلوظائفها وهذا االختصاص ٌتنا

 .(6)الجمهورٌة

( المنظمة لحالة 21) المادةكما حظر المشرع الدستور الفرنسً إجراء التعدٌل اثناء العمل ب 

ه الصادر وهذا القٌد هو ضمنً حٌث استنتج المجلس الدستوري الفرنسً فً قرار االزمة

 انه ال ٌجوز للرئٌس مستخدماً  م كما ابرز الفقه هذا الحظر على1996دٌسمبر  6فً 

__________________ 

 .121(_ خاموش عمر عبد هللا , مصدر سابق , ص1)

 (.51-52(_ د.رجب محمود طاجن , مصدر سابق , ص )6)
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ان  رورة كحارس للدستور وضمهمتة سلطاتة االستثنائٌة ان ٌعدل الدستور لتناقض ذلك مع 

ممكنة واعادتها لمباشره  ٌستخدم هذه السلطة لحماٌة السلطات الدستورٌة فً اقل فترة زمنٌة

 ؤعاده النظام الدستوري العادي الىدورها الدستوري المعتاد مما ٌعنً التزام الرئٌس ب

تعدٌل الدستور مع وبالتالً ٌتناقض  ل تطبٌق هذه المادةوضعها الطبٌعً الذي كان قائماً قب

 . ةالغاٌة من اعمال الماد

ٌل ٌمكن تعدانه ال  م على1994الدستور البلجٌكً لسنه  ( من191) كما نصت المادة       

 حٌث نصت تلك المادة على انه خالل فترة  على العرش اٌه الدستور خالل فتره الوص

الدستور فٌما ٌتعلق بالسلطات  الوصاٌة على العرش ال ٌمكن وضع اي تعدٌل على

 الدستورٌة للملك.

الصالحٌه  ( والتً تتعلق بحقوق التاج ومدى23-21كما ال ٌمكن تعدٌل المواد من ) 

وحرمة الذات الملكٌة وعدم مسإإلٌة  ملك لٌرأس فً ذات الوقت دولة اخرىالمتوافره لل

 الملك مع الحكومة وقاعده التوقٌع المجاور.

( من الدستور والتً تتعلق بالسن الواجب توافرها 85-81ل المواد من ) كما ال ٌمكن تعدٌ

 بالوصاٌة على ٌمٌن والشروط الخاصةفٌمن ٌتعلئ العرش وتارٌخ تولٌه الحكم وادارة ال

 العرش

ٌمكن تعدٌل الدستور فً وقت الحرب او حٌنما  انه ال ( على192)  كذلك نصت المادة

 .(1)االراضً الفدرالٌه البلجٌكٌة  على ةالبرلمان بحرٌل اجتماع مجلس ٌستحٌ

ٌل الدستور وذلك من خالل م حظر تعد1965وتضمن القانون االساسً العراقً لسنه       

قطعٌاً إدخال تعدٌٌل ما على السابقه ال ٌجوز  انه ) عدا ما نص علٌة فً المادة النص على

 والبعد تلك المدة اٌضاً إال خمس سنوات من تارٌخ ابتدا تنفٌذه  مدة القانون االساسً الى

كل تعدٌل ٌجب ان ٌوافق علٌه كل من مجلس النواب واالعٌان   الوجه اآلتً (. على

 مجلسٌن المذكورٌن .بؤكثرٌة مإلفة من ثلثً اعضاء كال ال

______________________ 

 .111د. احمد سرحال ,مصدر سابق ,ص _(1)
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مجلس  خب المجلس الجدٌد فٌعرض علٌه وعلىعلٌه ٌحل مجلس النواب وٌنت وبعد الموافقة 

المجلسٌن بؤكثرٌه  من المجلس المنحل مره ثانٌة فؤذا اقترن بموافقة االعٌان التعدٌل المتخذ

 (1)الملك لٌصدق وٌنشر عضاء كال المجلسٌن اٌضاً ٌعرض علىمن ثلثً ا مإلفة

االساسٌة فً الباب جواز تعدٌل المباد   عدم م على6115نص الدستورالعراقً لسنه و

بشكل النظام السٌاسً والحقوق والحرٌات الوارده فً الباب الثانً إال بعد  االول المتعلقة

 .(6)تنفٌذ هذا الدستور تٌن اي بعد مرور ثمانٌة سنوات علىدورتٌن انتخابٌتٌن متعاقبٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

_______________________ 

 م.1965( من القانوناالساسً العراقً لعام 119المادة )(_ 1)

 م.6115( من دستور العراق لسنه 162(_ الفقره الثانٌه من المادة )6)
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 الخاتمة

 

اتضح لنا جملة من النتائج كما موضوع التعدٌل الدستوري  فً بحثناان  بعد          

 -توصلنا الى جملة من التوصٌات نوردها فً اآلتً :

 -النتائج :

 تورٌة او جزء منها تقوم به السلطة_ ان تعدٌل الدستور هو تغٌر فً النصوص الدس1

المختصة بالتعدٌل , وان الدساتٌر انواع من حٌث امكانٌه تعدٌلها وهً الدساتٌر المرنة 

والدساتٌر الجامدة , الدستور المرن هو الدستور الذي ال ٌتطلب اجراءات خاصة لتعدٌله 

جامد فهو الذي فرق بٌنه وبٌن القانون العادي فً هذا الصدد اما الدستور ال فلٌس هناك

 للقوانٌن العادٌة  قررةلتعدٌله اشد من تلك االجراءات الم ٌتطلب اجراءات خاصة

ان الغرض من تعدٌل الدستور مالئمة ومواكبة التطورات واالفكار الجدٌده فً المجتمع  _6

ٌات الدستورٌة فً الدستور والمساواه فً توزٌع الصالح الذي ٌنظمه وكذلك سد الثغرات فً

 .الدول الفدرالٌة

ون وكؤي سلطة قانونٌة ال تكم 6115باقتراح تعدٌل الدستور لعام  _ ان السلطة المختصة4

مطلقة فً ممارسة اختصاصها بل هً مقٌدة بقٌود تارة تكون موضوعٌة وتارة تكون زمنٌة 

ؤتٌة من القواعد فوق الدستورٌة والتً اخذ بها بعض الدساتٌر تتمثل بالقٌود المت وتارة ثالثة

 سلطة ظمن قٌداُ زمنٌاً بنص الدستور علىالعراقً قد ت الدستور االوربٌة وقد الحظنا ان

 .هذه السلطة موضوعٌاً على االقتراح التعدٌلً كما فرض الواقع السٌاسً قٌداً 

بالحظر الموضوعً والحظر  سلطة تعدٌل الدستور متمثلة _ وهناك قٌوداً ترد على3

 م.6115اوردتها بعض دساتٌر العالم ومنها دستور العراق لسنه الزمنً 
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 النتائج والتوصٌات

 ىإعاده النظرفً مسؤلة مد الى 6115دستوري العراقً فً دستور ندعو المشرع ال _1

وذلك بؤن ٌعتبر الشعب  بصوره اكثر فعالٌةتعدٌل الدستوري اشتراك الشعب فً اقتراح ال

عن منح االقالٌم ومجالس المحافظات بؤقتراح التعدٌل الدستوري وذلك فضالً  سلطة مختصة

 جزئٌة ام كلٌة على صورةالدستور ب باقلٌم الحق فً تقدٌم مقترحات لتعدٌل غٌر المنتظمة

 .ان تكون هذه المقترحات مقبولة

مجلس االتحاد وبٌان كل ما  بالنص على 6115دستور الدستوري فً _ نوصً المشرع 6

فً البرلمان الذي ٌضم  لدستورٌه كونه ٌمثل المجلس االعلىٌتعلق به فً صلب الوثٌقه ا

 الفعاله فً التشرٌع. اقلٌم ولمشاركتهممثلً االقالٌم ومجالس المحافظات غٌر المنتظمه فً 
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