
1 
 

 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي   

 الىــــامعة ديـــــج         
 كمية القانون والعموم السياسية   

 

 

 

 انُظى اندستىريةيف حم انربدلاٌ يف  قاحل
 البــــــالط تقـــــــــــدَم بـــــــــه

 (()) حسام حسين احمد 

 –ة ـــ قسم القانونــــــــــــــــــوم السياسيـــون والعمــــــــــــكمية القان –ى ــــــى جامعة ديالــال
ي ــــــــــــوس فــــــادة البكالوريـــــــــــــــل شهــــــــــــــــــات نيـــــــن متطمبـــــــزء مـــــــكج

 ونـــــــــــــــــــــالقان

 أشرافـب

 (( أحمد فاضل حسين)) 0دأ.م.

 م2012هـ                                               1431

 



2 
 

 

  

أن أهررررثً هذررررٌ هررررلن نحم د رررر ل ن رررر آ ه،ررررث  رررر ي   َرررر     رررري   رررر             ٍسرررر  ٌ

ون ٌ  نخررررررونلٌ  نه ررررررٌ   نحم نخرررررر  نبررررررٌ ن   ٍرررررر     نحم  ن ررررررثً ن )رررررر ال ةةن ررررررٌ ن    َرررررر   

  نحم ز الئررررررررٌ      ن رررررررر     شررررررررالثنا   ن ب رررررررر         نحم بشرررررررر)  خرررررررر      ندرررررررر   

ث ٌ    سرررررللٌ ن ث ن رررررَ  ذلررررر   )ررررر     ررررر  ث ٌ   ررررر     نحم كررررر   ررررر  ك فررررر   ن رررررث  ئٌ 

 ٌ...ررررررررررررررررررلقثٍ ً  ندرتن    ٌر ررررررررد

 

 ن   دث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داءــــــــــــــااله
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ن لً  ن ث ٌ   محثه  أن  نش)  نهلل   ح     نمحثهُ ٍس ين   ث إجن ت هذٌ هلن بف   نهلل   

 أبٌ    نحم  ن ثً ن   ٍ ٍ  ةة أ ٌ ن    َ  ك  ن ش)   ن تقثٍ   ن قول   ي نجن ز هذٌ هلن     ب  صرب

 نحم "ج      ٍ حم  حتثٍثنً ك َ  ن ق  ونأٍ  ً لقثٍ ً  ن ثم ش) ً   ن   ٍ   نخصال  ب  ش)  ن )ذل  

نحملرتم ن ثكتو    دب نخلربل   إ ت ذً  أخص ب  لك   تث ٍسٌ ك ف   ن )    ن  "  ن   وم ن سَ  َ  

ت ذ ن   يل    رتف ً ب   ون ن ) ل ن لً أ ثنهُ , ن لً لف    ش)و نً   ن ش نف   ي هذٌ , ن    َ 

 ث  ئٌ مجَ  ً أب  لك     سي أ     ُ   نألدرتنم  . ك  نحلب    ن ثكتو  ةةنمحث ف ض  دسل نحملرتم

  ك .   ون   ثنً خال   سللٌ ن ث ن َ   ف  ج،َعن لٍ  ك

 **نحلب  ن درتنم*

 

 ن   دث 

 

 

 

 

 الشكر والتقدير 
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 أ  ن  ندلش ف

 ث   نحلق     د   ن ربدل ن     ن  ظ   ن ث تو ٍ   أشالث  أن   أ ثن   هررلن  ن  حث  ندلو وم  ةة

ج ى  حتت  أش ن         ج       ٍ حم   ك َ    ن ق  ون  ن   وم  ن سَ  َ    هو  ج ا      

 فررررررررررررٌ   ن ق  ون....   ن  )  و ٍوس ت    ت   َ    شال  ل   
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 ادلقـديـــة
يحتل موضوع حل البرلمان في االنظمة الدستورية مكانو ىامو كونو يشكل احد وسائل 

التشريعية والتنفيذية ، كما لو يشكل ضمانا من عدم انحراف الييئة التأثير المتبادل بين السمطتين 
عمى  المنتخبة من قبل الشعب في ممارسو وظائفيا الدستورية ، وتحرص األنظمة الدستورية دوماً 

تنظيم العالقة وخمق التوازن بين السمطتين القائمة في الدول ، وىذا ما يميز النظام البرلماني حيث 
في ىذه الدراسة ،  السمطتين التشريعية والتنفيذية ، وىذا ما سنتطرق اليو مفصالً ىناك توازن بين 

حيث يعد حق الحل بمثابو السالح الموازي او المقابل لسالح المسؤولية الوزارية امام البرلمان ، 
 حيث منحت السمطة التنفيذية ىذا الحق لحقيق التوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية ، لذلك 

ومن  مبسطةالدستورية ( بصورة متواضعة و حل البرلمان في النظم  في حقالارتأينا البحث في )
 اهلل التوفيق.

 -اهًيه انبحث:
يكمن اىمية البحث في ان السالح حق حل البرلمان المشرع لمسمطة التنفيذية ، يمثل أخطر 

في  الستخداموالوسائل التي تممكيا السمطة التنفيذية من حيث سمطة استخدامو او الجية المخولة 
 يةلمارب او اطماع شخص تتفق مع المصمحة العامة او وقفاً  حالو قيام بو في غير االمور التي ال

حياة ومستقبل االمة ، فذألك تكون وسيمة الحل قد خرجت عن  عن المصمحة الشعب ميدداً  بعيداً 
اطارىا الحقيقي ودورىا الذي شرعت من اجمو ،لذلك نجد ان الدساتير لجأت في معظم الدول الى 

ما محاولة ضبط ىذا السالح الممنوح لمسمطة التنفيذية ، وألجل خمق التوازن بين السمطات وىذا و 
 واركانو والجية المخولة دستورياً  يدعونو بالبحث في النظام البرلماني من خالل التعرف عميو

 .باستخدامو
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 يشكهة انبحث
 ىناك مشكمتان حاولنا التطرق الييما في الدراسة :

صعوبة تطبيق االجراءات الدستورية الخاصة بحق الحل بسبب عدم موافقة البرلمان عمى   -1
( 64الذي نص في المادة ) 2115انياء واليتو بنفسو ، وىذا ما يالحظ  في الدستور العراقي لعام 

 عمى ان حق الحل يتوقف عمى تصويت اعضاء البرلمان باالغمبية المطمقة .
صة بحق الحل وما ىيتو  وموقف الفقو الدستوري منو ؟ وىل حاولنا بيان السمطة المخت -2

العالقة بين  ىر فيو السمطة التنفيذية ؟ وما مدام تؤث ةتتأثر السمطة التنفيذية في حال استخدم
 ما السيما في الدستور العراقي ؟الحكومة والبرلمان وىل ىناك توازن بيني

 ه. يُهجيت وخطة انبحث 
بالمنيج الوصفي والتحميمي التطبيقي مع االخذ بالفقو الدستوري واتجاىاتو  ان نأخذ أرتأنيا

 الدستورية . األنظمةمن خالل دراسة حق الحل في 

 واعتمدنا خطة مبسطة في ىذه الدراسة وكاالتي: 

 المبحث االول : اركان النظام البرلماني 

 المبحث الثاني : تعريف حق الحل
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 ادلبحث االول

 انُظاو انربدلاَياركاٌ 
عن غيره من األنظمة السياسية  همن االسس التي تميز  ةيقوم النظام البرلماني عمى مجموع

االخرى وابرزىا : وجود ثنائية الجياز التنفيذي ، ووجود تعاون وتوازن بين السمطات ، سنتطرق 
 الى ذلك مفصاًل في ىذا المبحث من خالل ثالث مطالب وكاالتي: 

 : ثنائية السمطة التنفيذية .المطمب االول 

 المطمب الثاني : البرلمان المنتخب من الشعب .

 والحكومة.العالقة بين البرلمان  الثالث:المطمب 
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 ادلطهب االول

 ثُائيه انسهطة انتُفيذية
النظام البرلماني يقوم عمى أساس الفصل ما بين المنصب رئيس الدولة ومنصب رئيس  

 . (1)لمبالد ىو رئيس السمطة التنفيذية  األعمىالوزراء ، حيث ان رئيس الدولة يعتبر ىو الرئيس 
أو الممك أو رئيس الجميورية ، وفي ظل النظام  األميرلذا قد يطمق عمى رئيس الدولة السمطان أو 

رئيس الدولة غير المسؤول  لة عن السمطة التنفيذية وتقوم بيا بأسمرلماني تكون الوزارة ىي المسؤ الب
. لذلك (2) وبما أنو السمطة التنفيذية في النظام البرلماني يتكون من رئيس الدولة والوزارة ،  سياسياً 

 ي فرعين وكاالتي: ف سنتطرق الييما مفصالً 

 الفرع االول : رئيس الدولة 

النو قد  والتي تختمف من نظام الى أخر ، االختصاصاتيمارس رئيس الدولة مجموعو من 
أخرى البد من أن يتم التوقيع معو عمييا من قبل  وتارةً  ارس ىذه االختصاصات تارًة منفرداً يم

 . (3)الوزارة ، مما ادى الى ظير ثالث اتجاىات حول الدور الذي يمارسو رئيس الدولة وكاالتي

يرى انصار ىذا االتجاه ان الدور الذي يقوم بو رئيس الدولة في النظام البرلماني  االتجاه االول :
فقط تنحصر في النصح والرشاد وتوجيو  ميامو، مما يعني دور سمبي ال يتجاوز الدور االدبي 

ستند ىذا الرأي  و . (4) نحو تحقيق المصمحة العامة وبذلك فيو يكون مجرد من اي سمطو فعمية
الى انو لم يكون الممك يقوم باي دور فعال في شؤون الحكم المختمفة في بريطانيا التي ىي ميد 

                                                           

 .154ص  ، 1984 سنة لرئيس الدولة في األنظمة السياسية المقارنة ،المسؤولية السياسية  -: أ. عمرو فؤاد بركات( 1
 مكتبو الوفاء القانونية ، ،1، طة حق حل البرلماني في النظم الدستورية دراسة مقارن -د. جياد زىير ديب الحرزين : (2

 .33ص ، 2113 سنة اإلسكندرية ،
 وما بعدىا. 34 السابق ، نفس المصدر -د. جياد زىير ديب الحرزين : (3

 . 293ص ،1984 ، بيروت الدار الجامعية ،  القانون الدستوري ، د. عبد الغني بسيوني :  األنظمة السياسية و 4)



 

5 
 

تعاون بين السمطات فيو ، بل أقتصر دوره عمى أقامو التوازن وال نشأالنظام البرلماني موطنو الذي 
 . (1)حكم((لمقاعدة التي تقول  ))أن الممك يسود وال ي   اً ليا وفق  لوحدة  الدولة وشعاراً  باعتباره رمزاً 

يذىب أصحاب ىذ االتجاه الى عكس ما ذىب اليو اصحاب االتجاه االول ، فيم  االتجاه الثاني:
مع  في ادارة شؤون الحكم ال يتعارض اطالقاً  فعمياً  اك رئيس الدولة مع الوزارة اشتراكاً يرون ان اشتر 

عمى تحمل  االستعدادما جاء في النظام البرلماني ، ولكن البد من ان تكون ىناك وزارة لدييا 
 .اً يالن رئيس الدولة غير مسؤول سياستبعات تدخل رئيس الدولة في الحكم 

يقوم عمى ان رئيس الدولة يمارس دور ايجابي في النظام البرلماني يتمثل في  االتجاه الثالث:
ىذه  ةقوم بممارسياستخدام الصالحيات كحق اصدار بعض الموائح او التعيين او الرقابة او الحل ف

والخالصة يجب ان نؤكد  .(2)الصالحيات من خالل وزارة ، وبذلك فيو يتقاسم السمطة مع الوزارة 
يس الدولة في النظام البرلماني دور محدد اذا ما تم مقارنتو بدور الوزارة الن االعباء عمى ان لرئ

الجتماعية فيي التي تقع عمى كاىل الوزارة تجعل منيا مثقمو بالمسؤوليات السياسية واالقتصادية وا
 . (3) حتى ولو كانت اعماليا بتوجو من رئيس الدولة ةكامم ةمسؤولي مسؤولو ستكون بذلك

 الوزارة : الفرع الثاني

تتألف الوزارة في النظام البرلماني من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء حسب الحاجة او      
المصمحة العامة يشكمون مجمس الوزراء ، وينعقد مجمس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء لتقرير 

الحزبي السائد في النظام  لمنظام وفقاً  وضعفاً  السياسة العامة لمحكومة ، وتختمف الوزارة قوةً 
السياسي لكل دولة عمى حدة ، ففي حالة تعدد االحزاب الفائزة يكون من الصعب ايجاد اغمبية 

وىنا تكون الفرصة أمام تشكيل حكومة ائتالفية مكونة من مجموعو من  برلمانية لدعم حزب واحد .
عدة ومختمفة حتى تتمكن ىذه الحكومة من الحصول عمى االغمبية  ألحزاباالشخاص منتمين 

ونيل الثقة من البرلمان ، والوزارة في النظام البرلماني تتميز بتجانس اعضائيا الن رئيس الوزراء 
ما تكون  من الحزب الحائز عمى االغمبية ، فأذا لم  ىو الذي يقوم بأختيار اعضاء وزارتو وغالباً 

                                                           

دار العمم  مطبعة لقانونية لمدولة ،الوسيط في القانون الدستوري العام ، الجزء الثاني ، النظرية ا -ادمون ارباط :االستاذ   1)
 . 336 ص  ،1971 سنة ، بيروت ، يينلممال

 .37 ص ، 36ص  نفس المصدر السابق ،  -د. جياد زىير ديب الحرزين :( 2
 .211ص  نفس المصدر السابق ،  -د. عبد الغني بسيوني :( 3
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ز عمى االغمبية يقوم باالختيار من خالل االشخاص تتقارب ميوليم يكن ىناك حزب حائ
ويختمف مركز واختصاصات رئيس الوزراء من دولة  .واعتقاداتيم وذلك  في حالة تعدد االحزاب 

في انكمترا فأن رئيس الوزراء يمتمك من االختصاصات ما يؤىمو   لمنظام السائد ، فمثالً  ألخرى  وفقاً 
 . (1) قوى في البالدالن يكون الرجل اال

التنفيذي  نالحظ ان رئيس مجمس الوزراء ىو المسؤول .  2115وفي الدستور العراقي سنة 
المباشر عن السياسة العامة لمدولة ، القائد العام لمقوات المسمحة ، يقوم بإدارة مجمس الوزراء 

وتكون مسؤولية رئيس ويترأس اجتماعاتو ، ولو الحق ، بإقالة الوزراء ، بموافقة مجمس النواب 
، ويمارس مجمس الوزراء  مجمس الوزراء والوزراء امام مجمس النواب تضامينو وشخصية

الصالحيات منيا تخطيط وتنفيذ السياسة العامة واقتراح مشروعات القوانين واصدار األنظمة 
لمقانون العراقي يكمف رئيس  . ووفقاً (2)والتعميمات والقرارات واعداد المشروع الموازنة العامة وغيرىا 

من تاريخ  ( يوماً 15بتشكل مجمس الوزراء خالل ) الجميورية مرشح الكتمة النيابة االكثر عدداً 
. ومن ىنا فان ثنائية السمطة في النظام البرلماني تعني وجود رئيس (3)انتخاب رئيس الجميورية 

ان ، ووجود وزارة مسؤولة عن اعمالو امام البرلم الدولة او رئيس الجميورية غير مسؤول سياسياً 
امام البرلمان ، ونالحظ ان معظم الدساتير لم تمنح حق ممارسة السطمة التنفيذية لموزارة فقط ، بل 
اشتركت مع رئيس الدولة  في ممارسة ىذا االختصاص ، الن االشتراك سيؤدي حتما الى التروي 

ة فيما يتعمق بالتشريع والتنفيذ حيث تمارس في اتخاذ القرارات و معالجو االمور المصيرية وخاص
 .(4)منيم  ىذه االعمال من خالل الوزارة التي توقع بجانب توقيع الرئيس وحسب اختصاص كالً 

 

 

 
                                                           

 .42ص ،  السابق نفس المصدر -ب الحرازين :د . جياد زىير دي (1
 ( . 83 ، 81 ، 78/ المواد )  2115الدستور العراقي النافذ لعام (2
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 ادلطهب انثاَي

 انربدلاٌ ادلُتحب يٍ انشعب
الشعب السمطة من خاللو المظير العصري الشائع الذي يمارس تعد الديمقراطية النيابية 

االركان األساسية في النظام من  . مجمسينتخاب البرلماني  من . ويعد ان(1)بواسطو ممثميو ونوابو 
وقد يكون  يتكون البرلمان ،اعضاء البرلمان( البرلماني ، النو من خالل انتخاب االشخاص )

. ومن اىم  نظام مجمسينب . في الدولة التي تأخذ من مجمس واحد او مجمسين البرلمان مشكالً 
لمبرلمان وذلك من خالل ،  الوظيفة األساسيةوتعتبر ىي  الوظائف البرلمان الوظيفة التشريعية ،

من مرحمو  بمراحل متعددة بدأً عمميو التشريع اقراره لمشاريع القوانين التي تعرض عميو ، حيث تمر 
التصديق  المناقشة واالقرار ومرحمة ة ، ثم تتقدم بيا السمطة التنفيذي اقتراح القانون والتي دائماً 

لنصوص الدستور، لذا ال يمكن  والنشر وبذلك يختص البرلمان بالتشريع في كافة المسائل وفقاً 
القول ان الوظيفة  تشريعية فحسب بل البد من ممارسة المجمس االختصاصات الحقيقة والفعمية 

ت العالم كافة بأختصاص اخر ىو . وتشترك برلمانا(2)واال يصبح مجرد مجمس استشاري
الدولة يجب ان تعرض عمى البرلمان وتقر من قبمو  ميزانية)االختصاص المالي( والذي يعني ان 

يشرعو والقانون الذي  ،وبذلك يتسنى لو مراقبو كيفية حصول الدولة عمى مواردىا وسبل انفاقيا 
ان تتصرف في مجال جباية اإليرادات  البرلمان بأسم )قانون الميزانية( يعني ان الحكومة ال يمكن

والبرلمان كذلك لو مجموعو  .(3)وانفاق المصروفات اال حسبما جاء في الميزانية التي قرىا البرلمان
الوظائف السياسية حيث تقوم السمطة التشريعية بالرقابة عمى اعمال السمطة التنفيذية من خالل 

جواب والتحقيق البرلماني والمسؤولية الوزارية مجموعو من الوسائل تتمثل في حق السؤال واالست
ومن االسس التي يقوم عمييا النظام  التي قد يترتب عمييا حجب الثقة عن الوزارة واسقاطيا .

البرلماني ان عضو البرلمان يمثل االمو كميا وليس الدائرة االنتخابية اثناء ممارستو لعضويتو في 
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ممة ال منطقة وال دائرة معينة ، مما يؤدي الى قدرة النائب البرلمان فيو يعبر عن مصالح الدولة كا
عمى ابداء كافة آرائو بالطريقة التي تتوافق مع الصالح العام دون الرجوع لمناخبين الن الناخبين 
ليس ليم اي سمطات عمى النائب بعد انتياء االنتخابات مما يدفعو لتغميب المصمحة العامة عمى 

 .(1)في حال تعارضيا المصمحة الخاصة لدائرتو 

اما حول مدة عمل البرلمان فان الدساتير تختمف فييا حول المدة الزمنية . لمبرلمان اال انيا 
. ونالحظ ان الدستور العراقي النافذ لعام (2)حددتيا بمدة معينة  بحيث ال تكون طويمة  أو قصيرة 

ميو ، تبدأ بأول جمسو لمجمس النواب حدد مدة الدورة االنتخابية البرلمانية اربعة سنوات تقوي 2115
استقالل عضو البرلمان اثناء مدة نيابيو عن ىيئة   . واخيراً (3)وتنتيي بنياية  السنو الرابعة 

عن الناخبين في الدائرة ، فميس ليم عميو اية سمطة  الناخبين وبذلك يكون عضو البرلمان مستقالً 
وال يممكون اجباره عمى عمل معين او دفعو لتبني اتجاه معين ، ولكن تبقى العالقة قائمو بين 

. كما (3)النائب ومن يمثميم عن طريق التعاون والزيارات المتبادلة في المناسبات الميمة والعامة 
الييئة التي يختارىا الشعب لممارسة السمطة في االقطار العربية لم ان )البرلمان( كممو اجنبيو الن 

مجمس الشعب في مصر ، ومجمس األمة في تونس والكويت  ومجمس  تتوحد  تسميتيا فيناك مثالً 
كانت  ياً أالنواب في لبنان والعراق ، ورغم ذلك يبقى مممثين الشعب يجتمعون عمى شكل ىيئة 

 .  (4)قراطية تسميتيا اال انيا تمثل الديم

 ادلطهب انثانث

 انعالقة بني انربدلاٌ واحلكىية
من انظمة الحكم التي تنقسم فيو السمطة بين ىيئتين ، الحكومة  يعد النظام البرلماني شكالً 

او مجمس الوزراء والبرلمان الذي ينتخب من قبل الشعب بشكل مباشر ومنو تشكل الحكومة ، 
لمبدأ  الحكومة ، وأيضا يجوز لمحكومة حل البرلمان اعماالً  ويجوز عادة لمبرلمان سحب الثقة عن
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التوازين والتعاون بين السمطتين التشريعية والتنفيذية ، ففي النظام البرلماني تكون العالقة بين 
السمطتين التشريعية والتنفيذية قائمو عمى التعاون والرقابة المتبادلة بين السمطات عمى نحو يحقق 

. وعمى االساس سنتطرق في دراسة العالقة بين البرلمان الحكومة الى فرعين  (1) المصمحة العامة
  -وكاالتي :

ان من اىم مظاىر التعاون بين  لسمطتين التشريعية والتنفيذية .مظاىر التعاون بين ا :الفرع االول 
السمطتين من خالل وسائل السمطة التنفيذية تتمثل في ان قد تشترك السمطة التنفيذية من السمطة 
التشريعية في اعمال التشريع ، وخاصة فيما يتعمق بتقديم مشاريع القوانين لمبرلمان ، كما انو تنفرد 

عمق بإصدار الموائح والمعاىدات ولكنيا تتعاون مع السمطة التنفيذية بعممية التشريع وخاصة فيما يت
السمطة التشريعية الستكمال إجراءات صدورىا ، كما ان النظام البرلماني ال يمنع الجمع بين 
عضويو البرلمان والوزارة بل يقضي بأن يكون رئيس الوزراء والوزراء ىم من أعضاء البرلمان ، 

عاونيا في ظل النظام الفصل بين السمطات وت وىذا الخاصية تعتبر من مظاىر المرونة في
 .البرلماني 

فتمثل في بيان .  اما عن اىم مظاىر التعاون بين السمطتين من خالل السمطة التشريعية
البرلمان ليقوم  العامة  لمدولة الى ةوازنميم مشروع النة العامة حيث تقوم الحكومة بتقدالمواز 

بمناقشتو من ثم المصادقة عميو ، وأيضا يمجأ بعض النواب عادة الى طمب بيانات من الحكومة 
، وىناك بعض الدساتير التي تنص عمى أن يتم  (2)حول موضوع معين تتمثل في البيان الوزاري

قي النافذ لعام اختيار رئيس الجميورية بناءًا عمى تصويت اعضاء البرلمان ومنيا الدستور العرا
لمجميورية بأغمبية  حيث نص عمى ان ينتخب مجمس النواب من بين المرشحين رئيساً  ، 2115

 . (3)ثمثي عدد أعضائو

. أن من اىم مظاىر التوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية مظاىر التوازن بين الفرع الثاني: 
التنفيذية عدة حقوق في  الرقابة ، حيث منحتمثل في وسائل السمطتين والتشريعية والتنفيذية تت

لممساواة والتوازن بين السمطتين ، أغمب الدساتير فمنحت  اً اجية السمطة التشريعية  وذلك وفقمو 
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السمطة التنفيذية حق دعوة البرلمان لالنعقاد ، كما انو تممك السمطة حق إرجاء او تأجيل  انعقاد 
من السمطة التقديرية تمنح لمسمطة التنفيذية ، وفي حالة المجمس حيث ان ىذه الوسيمة فييا نوع 

الدعوة ألجراء انتخابات تشريعية أو نيابية فان الذي يقوم بالدعوة ليذه ، االنتخابات ىو رئيس 
ما تتم في حالة انياء البرلمان لمدتو القانونية او حمو وال يقتصر االمر  الدولة ، وىذه الدعوة غالباً 

مة تكون مكمفة بكافة االجراءات المتعمقة باالنتخابات مثل تحديد الموعد عمى ذلك فان الحكو 
. (1)واماكن اجراء االنتخابات والجداول االنتخابية واالشراف عمييا من خالل حفظ االمن ومراقبتيا 

وطرح موضوع عام  المساءلةو  وبالمقابل فان السمطة التشريعية متمثمة بالبرلمان ليا حق السؤال 
لممناقشة وحق . االستجواب والذي يعد من اشد وسائل الرقابة خطورة فيو بعكس السؤال حيث 
تكون المناقشات عامة ، فاالستجواب يتضمن اتياما لموزارة او لموزير كما يتضمن معنى المحاسبة 

 .(2) والنقد والتواجو بأصابع االتيام الى الوزارة

الى حق سحب الثقة سواء من الوزير او الوزارة او حتى من رئيس  االمر الذي يؤدي غالباً 
. ويبقى االمر الميم ىو (3)مجمس الوزارة وىذا ما نص عميو الدستور العراقي في مواده النافذة 

السالح الموازي او المقابل لسالح المسؤولية الوزارية أمام البرلمان حيث تبقى السمطة التنفيذية 
جديدة ، ويعد ىذا  النتخاباتلحل ، حيث يحق لمحكومة حل البرلمان والدعوة تتمتع بممارسة حق ا

الحق وسيمو لمتوازن بين السمطتين ، وقد ذىبت العديد من الدساتير الى منح ىذا الحق لمسمطة 
. ومنيا الدستور العراقي حيث نص عمى ان يحل مجمس النواب باألغمبية المطمقة لعدد (4)التنفيذية

عمى طمب ثمث اعضائو ، او طمب من رئيس مجمس الوزراء وبموافقة رئيس  ءاً اعضائو ، بنا
 . (5)الجميورية  ، وال يجوز حل المجمس في اثناء مدة استجواب رئيس مجمس الوزراء
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 ادلبحث انثاَي

 تعزيف حق احلم
التي منحت لمسمطة التنفيذية في مواجية  االختصاصاتيعد حق حل البرلمان من أخطر 

السمطة التشريعية كأداة مضادة لما تممكو السمطة التشريعية من اختصاص المسألة الوزارية وحق 
لما يحدده الدستور  اً سحب الثقة من الحكومة ، النو من الطبيعي ان يمارس البرلمان اعمالو وفق

لتنفيذية ىذا االختصاص فباستطاعتيا ان تقوم بحل في فترة زمنية محدده ، اال انو يمنح السمطة ا
البحث بدراسة مختصره بثالث مطالب لبيان تعريف حق الحل  ارتأينا. ومن ىنا (1)البرلمان 
  -وكاالتي :

 المطمب االول

 مفهوم حق الحل

يعد حق الحل اداة فعالة في النظام البرلماني القائم عمى التوازن بين السمطتين التنفيذية 
. وان عمة حل البرلمان في الغالب انياء ازمة قائمة بين السمطات الدستورية وتعد (2)والتشريعية 

مخروج من ىذه ىذه االزمات السمة الغالبة في االنظمة الديمقراطية التي تتبنى النظام البرلماني ، ول
 تتطمبة   فنياً  جراءاً أاالزمات يمجأ الى حل المجالس النيابية ، وفي بعض االحيان يكون الحل 

وذىبت العديد من الدساتير  .(3)عمميات تتعمق بالدستور او بمدة البرلمان او بتحديد ىيئة الناخبين
لسمطة التنفيذية انياء اعمال الى منح ىذا الحق لمسمطة التنفيذية ، وبمقتضى ىذا الوسيمة تستطيع ا

البرلمان قبل انتياء مدة نيابتة العادية ، وعمية يكون المقصود بحق الحل ىنا انياء مبتسر لمبرلمان 
 .(4)ووكالتو من الشعب  ومدت النتياءقبل حمول الموعد القانوني الطبيعي المحدد 

                                                           

 .58ص المصدر السابق ، -ديب الحرازين : د. جياد زىير 1)
 سنة ، حق حل المجمس انيابي في الدساتير المعاصرة ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ، مصر -د . بشير عمي محمد باز : (2

 . 57ص  ، 2114
 (.4/11/2115في العراق _ د . عادل عامر _ نشر بتاريخ )حل البرلمان   www.adelamer.com -الموقع اإللكتروني :( 3

 . 58، ص  السابق نفس المصدر -د. جياد زىير ديب الحرازين : 4)
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نيابة المجمس النيابي اذا كان البرلمان يتشكل  وقد عرفة الدكتور سميمان الطماوي بانو انياء
قام البرلمان عمى أساس أزدواج المجمسين وقبل  اذا ما –من مجمس واحد او احد المجمسين 

. كما عرفو اخرون بانو )حق الحل ( انياء نيابة المجمس النيابي قبل  (1) الميعاد المحدد دستورياً 
. وحل البرلمان يعني انتياء (2)قبل نياية الفصل التشريعي نياية المدة القانونية المقرر ليا ، اي 

الصفة البرلمانية عن اعضاء مجمس النواب ، حيث تزول عنيم صفة عضو في مجمس النواب 
وتختفي عنيم صفة نائب ويعودون الى صفتيم كمواطنين وبالتالي تزول عنيم جميع االمتيازات 

. وبذلك تعتبر اي اجتماعات يمارسيا البرلمان بعد  (3) الخاصة وتسقط عنيم الحصانة البرلمانية
صدور قرار الحل اجتماعات عادية ليس ليا اي صفو قانونية وال يترتب عمييا اثار قانونية ، 

من الفقو اتجو الى القول بان حق الحل لم يعد يستخدم لحل االشكاالت  والخالصة ىناك جانباً 
يستخدم من قبل الحكومة لغرض االستفتاء او  وأنما التي تكون موجودة بين الحكومة والبرلمان ،

استطالع آراء الشعب في مسألو جديدة لم تكن في الحسبان في االنتخابات او االختيار زمان 
 . (4)مناسب لفوز حزبيا في االنتخابات 

 المطمب الثاني

 التشريعية السمطة ىوسائل تأثير السمطة التنفيذية عم

رئيس الدولة او رئيس الجميورية ومجمس الوزراء ، وقد اخذ  السمطة التنفيذية تتألف من
النظام البرلماني وكما سبق وقمنا بثنائية السمطة التنفيذية كركن اساسي من اركانو ، ومن ىذا 
المنطمق فان وسائل تأثير السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية تقع تارة بيد رئيس الجميورية 

 -زراء وسنبين ذلك كاالتي:جمس الو وتارة اخرى بيد م

                                                                                                                                                                                                 

 
 . 525سابق ، صال مصدرال -د . سميمان الطماوي  : 1)
 .433، ص  1996ة ، االسكندرية ، القانون الدستوري والدساتير المصرية ، الدار الجامعية الجديد -د . محسن خميل : (2
 .(2112 \ يناير \4نشر بتاريخ  /أ . طارق حرب  /)شروط حل البرلمان   www.nahraintv.com -الموقع اإللكتروني :( 3
 ،  2113 سنة دار النيضة العربية ، القاىرة ، مطبعة توازن السمطات ورقابتيا ، دراسة مقارنو ، -د . محمد ابو زيد : (4
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 .ير رئيس الجمهورية عمى البرلمانوسائل تأث الفرع االول :

رئيس الجميورية ىو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ، يمثل سيادة البالد ويسير عمى 
. (1)راضيو أضمان االلتزام بالدستور ، والمحافظة عمى استقالل البالد وسيادتو ووحدتو وسالمة 

ويتولى عدة اختصاصات في غاية االىمية من خالليا يستطيع التأثير عمى السمطة التشريعية ، 
ويكون غير مسؤول سياسيًا عن االعمال التي يأتي بيا خالل قيامو بواجباتو ماعدا خرق الدستور 

ما  . ومن اىم ىذه الصالحيات او االختصاصات(2)جنائيًا  او الخيانة العظمى او ارتكابو فعالً 
 -يأتي :

دعوة المجمس لالنعقاد : يدعو رئيس الجميورية المجمس لالنعقاد في الدورات االنعقاد   -1
 .(3)العادي ، اكمالو ان يدعوا المجمس الى جمسة استثنائية 

حق اقتراح مشروعات القوانين : حيث يجوز لرئيس الجميورية ورئيس الوزراء اقتراح  -2
عمى مشروعات القوانين ،  راضتعاإلي لرئيس الجميورية حق مشروعات القوانين ، اال انو لم يعط

ونعتقد كان االفضل ان يعطى لرئيس الدولة حق االعتراض التوفيقي عمى مشروعات القوانين 
موصوفة كأن تكون  باألغمبيةوضرورة موافقة مجمس النواب عمى مشروع القانون المعترض عميو 

لوضع رادع امام مجمس النواب والحد من اندفاع بعض  االغمبية المطمقة او اغمبية ثمثين ، وذلك
 .(4)القوى النافذة فيو

من أخطر االختصاصات التي منحت لمسمطة التنفيذية في مواجية السمطة  حق حل البرلمان :
التشريعية حيث تقوم بأنياء عمل مجالس النيابية قبل أكمال المدة القانونية والتي تختمف من دولة 

وفق الدستور العراقي نالحظ انو لم يعطي لرئيس الدولة حق حل  . و (5)الدستورحسب بالى اخرى 
المجمس كما ىو معمول في النظام البرلماني ، وانما أعطى ىذا االختصاص لممجمس نفسو حيث 

                                                           

 (.67/ المادة ) 2115الدستور العراقي النافذ ( 1
 . 366ص  القانون الدستوري ، مصدر سابق ،  -د. حميد حنون خالد : (2
 .387ص  د. حميد حنون خالد / قانون الدستوري ، مصدر سابق ، (3

 .388، ص  السابق نفس المصدر -د. حميد حنون خالد : 4)
 .95، ص السابق نفس المصدر -د. جياد زىير ديب الحرازين :( 5
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عمى طمب من ثمث أعضاء مجمس  المطمقة لعدد اعضائو بناءاً  باألغمبيةيستطيع ان يحل نفسو 
. ونرى ان ىذا االتجاه غير (1)مس الوزراء بعد الموافقة رئيس الجميوريةالنواب او من رئيس مج

سميم وال يتفق مع خصائص النظام البرلماني وقد يؤدي الى ضعف اداة البرلمان والى المبالغة في 
تعطيل اعمال الوزارة ألسباب سياسية وعالقة ليا بالصالح العام النو أمن العقاب ، وذلك لعدم 

ري يحد من شطط بعض اعضاء المجمس وتطرفيم ، ولذلك نقول ان ادائو اتسم وجود رادع دستو 
بالضعف في اىم مفصمين المكمف بيما وىما الرقابة عمى اعمال السمطة التنفيذية وتشريع 

. اال انو في اغمب الدساتير التي اعطت حق الحل لمسمطة التنفيذية نالحظ في حال  (2)القوانين
ي يعتبر كأن لم يكن ويعتبر اي اجتماعات يمارسيا البرلمان بعد صدور ممارستو فان مجمس النياب

قرار الحل اجتماعات عادية ليست ليا اية صفة او تأثير قانوني وتزول الحصانة البرلمانية عن 
 .( 3)كامل المجمس واعضائو

 الفرع الثاني : وسائل تأثير المجمس الوزاري عمى البرلمان ؟

يمارس مجمس الوزراء المتمثل بالحكومة الدور االساسي في التأثر عمى السمطة التشريعية  -1
، حيث لو الحق في دعوة البرلمان لالنعقاد وحق االعتراض عمى مشروعات القوانين ولو حق 

 .(4)عمى مشروعات القوانين الموافقة واقتراح وتقديم 

ن من اىم الوسائل وادوات تحقيق يمارس مجمس الوزراء حق حل البرلمان ، ونالحظ ا
التوازن بين السمطة التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني ىو حق حل البرلمان التي تضمنو 
 اغمب الدساتير ونصت عمية كأحد الحقوق التي تمارسيا السمطة التنفيذية ، ففي حالو حدوث نزاعاً 

الدولة مما يستدعي وجود حق حل البرلمان بين السمطتين ، يحدث خمل في الحياة السياسية داخل 
وخاصة في ظل تضمينية في الدستور بما يجعمو ورقة ضغط عمى السمطتين لمحاولو تجاوز 

. وان االثر الطبيعي الذي يترتب عمى قرار حل البرلمان ىو توقف البرلمان المنحل (5)الخالف
                                                           

 .64المادة  2115الدستور العراقي  1)
 .385، ص  السابق نفس المصدر -:د. حميد حنون خالد ( 2
 . 59 ، ص  السابق د. جاد زىير : نفس المصدر (3
 .389، ص  السابق د. حميد خالد : نفس المصدر( 4

 .71ص  ، السابق نفس المصدر -جياد زىير ديب الحرازين :د.  5)
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من المشرع الدستوري في عدم تعطيل الحياة  المباشرة اختصاصاتو التي خوليا الدستور وحرصاً 
النيابية ألجل غير محدد جعل شرط شرعية اجراء ىذا الحل ينحصر في أنتخاب مجال نيابي 

 .  (1)جديد

بعد حمو لممارسة  هلم يتضمن نص يبيح لممجمس أنعقاد ونالحظ ان الدستور العراقي     
الحل الدستوري في حالة تعرض البالد  بعض االختصاصات الميمة ، والسؤال الذي يثار ما ىو

لظروف استثنائية تتطمب انعقاد المجمس النيابي من اجل معالجتيا ومنيا عمى سبيل المثال اعالن 
 .(2)حالو الطوارئ او حالة الحرب

بقرار حل البرلمان؟ اتجيت بعض الدول الى منح  التنفيذية السمطةمركز  يتأثروايضا ىل 
اثناء حل البرلمان كالسويد والمانيا ، كما حددت  الدستوريةكامل االختصاصات  التنفيذية السمطة

فقط  العاديةواثناء مدة حل البرلمان بتصريف االمور  التنفيذية السمطةبعض الدساتير اختصاص 
التي تتولى تصريف  الحكومةجديده ويطمق عمى  حكومةلحين اجراءات انتخابات جديده وتشكيل 

. وبشان موقف دستور جميوريو العراق من (3)تصريف االعمال بحكومةقرار الحل تمك االمور بعد 
( قد 64) المادةتحديد مركز مجمس الوزراء اثناء حل المجمس النواب ، نالحظ بان البند ثانيا من 

نظم ذلك حيث نص ))يدعوا رئيس الجميورية عند حل مجمس النواب الى انتخابات عامة في 
 مستقيالً  الحالةمن تاريخ الحل ، ويعد مجمس الوزراء في ىذه  اىا ستون يوماً البالد خالل مدة اقص

 .(4)(( اليوميةويواصل تصريف االمور 

 

 

 

                                                           

،  2114 سالالنة قالالاىرة ،الدار النيضالة العربيالالة ،  مطبعالالة حالل البرلمالالان فالالي بعالالض األنظمالة الدسالالتورية ، -د. عالالء عبالالد المتعالالال : (1
 وما بعدىا. 311ص 

 . قسابالمصدر ال   www. Adelamer.comالموقع االلكتروني  (2
 .351، ص  السابق نفس المصدر -المتعال :د. عالء عبد  3)
 ( .64المادة ) ، 2115اقي النافذ الدستور العر ( 4
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 ادلطهب انثانث

 ختالاات انفقهية حىل ضزور  ووى اال
أغمب الدساتير تضمنت ضرورة وجود حق الحل وقد أحذت بو عمميًا و ومارستو أكثر 
الدول إال أن الفقو الدستوري أختمف حول ضرورة وجودة وذىب الى عدة اتجاىات فالبعض عده 
حقًا دستوريًا ووصفو البعض بأنو أجراء منافي لألسس الديمقراطي وذىب البعض اآلخر الى قصر 

 -. ولبيان ذلك سنتطرق الى البحث و كاألتي :(1)ت معينة محصورة حق الحل عمى حاال

 ول : االتجاه المييد لحق الحل .الفرع ال 

من مقتضيات النظام البرلماني أنو إجراء  واعتبارهيذىب غالبية الفقياء الى تأييد حق الحل 
 -. ونبينيا كاالتي :(2)دستوري ويستندون في رأييم ىذا الى عدة حجج

حق الحل مجموعة من الفوائد عمى الصعيد العممي وواضحة ال يمكن أنكارىا  يترتب عل
الن رئيس الدولة ال يمجأ الى الحل إال اذا كانت المصمحة العميا لمبالد تقتضي ذلك أو أن  تكون 

. (3)السمطة التشريعية ممثمة بالبرلمان قد خرجت عن الحدود التي منحيا الدستور ليا في نصوصو
لرئيسي الذي يجعل الوزارة تمجأ الى حل المجمس النيابي ىو قيام خالف بينيما وعندما وأن السبب ا

صالحياتو او يعرقل عمميا عن  استعماليتمادى في تعتقد انيا اي الوزارة عمى حق وان المجمس 
جديدة عمى اعتبار ان الشعب ىو  انتخاباتعمد فأنيا تطمب من رئيس الدولة حل المجمس واجراء 

خير حاكم بينيما ، غير ان الوزارة ال يمكن ان تتعسف في استعمال ىذا الحق ، إذ ىناك ضوابط 
عميو الدساتير عادة من عدم جواز حل  تنص . وفي مقدمة ىذه الضوابط ما وحدود لممارسة

 .(4) 1925اسي العراقي لعام المجمس مرتين متتاليتين لمسبب نفسو وىذا ما أخذ بو القانون األس

                                                           

 . 62، ص  السابق نفس المصدر -لحرازين :د. جياد زىير ديب ا 1)
 . 64، ص  السابق نفس المصدر -د. جياد زىير ديب الحرازين : 2)
 .253ص  ،  1959 سنة ، بيروت ، 1القانون الدستوري والدستور في لبنان ، ط  -حسن الحسن : (3

 وما بعدىا . 72، ص  السابق نفس المصدر -د. عمي غالب العاني : ،د. صالح جواد الكاظم  4)
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وىناك من يقول بأن حق الحل فيو معارضة لمبدأ الفصل بين السمطات ويرد عميو بأنو يعد   
ضمانو ميمة ليذه السمطات ألنو يمثل أقوى الوسائل التي تحقق من خالليا السمطة التنفيذية 

بقوليم أن المجمس النيابي يستمد عن السمطة التشريعية ، ولقد أيد غالبية الفقو حق الحل  استقالليا
ثقتو من األمة وطالما شعرت الحكومة بأن الشعب ال يؤيد مسمك البرلمان فبوسعيا ان تقوم بحمو 

الى ان حق الحل وجد سنده في  باإلضافةوتعطي الفرصة لمشعب ألبداء رايو في ىذا الخالف 
واخيرًا فأن  .(1)كون نظام الحكم فييا كافة الدساتير التي تتخذ من النظام البرلماني اساسًا ليا لي

الجوىرية التي يحق لو ادخاليا في اجيزة  حق الحل  يتيح لرئيس الدولة فرصة اجراء التعديالت
الحكم عماًل عمى استقرار نظام الحكم او االعتناق نظام انتخاب جديد وتمبية لمقتضيات المصمحة 

 .(2)ور ال يتسنى تحقيقيا اال في ظل مجمس جديدالعميا لمدولة وصيانة كيانيا من التدمير وىي ام

 االتجاه المعارض لحق الحل . :الفرع الثاني 

يرى اصحاب ىذا االتجاه عدم االعتراف بحق الحل ، ألن النظام البرلماني من الممكن أن 
يقوم بدون وجوده ، كما أنو اجراء غير ديمقراطي يتنافى مع مبدأ سيادة األمة ألن المجمس او 
البرلمان المنتخب ىو ممثل الشعب أو األمة وينتخب لمدة معينة وال يجوز لمسمطة التنفيذية 

اء عميو بأن تقوم بمنعو من أتمام عممو بالقضاء عميو قبل انتياء وكالتو ، وأن حق الحل األعتد
يتعارض مع مبدأ الفص بين السمطات ، حيث أنو يقوي مركز السمطة التنفيذية في مواجية السمطة 

 . وبما أن النظام النيابي أختيار الشعب ألشخاص يباشرون السمطة نيابة عنيم ولمدة(3)التشريعية
. فمن من ىنا جاء الرأي المعارض لحق الحل  (4)محددة ، ووفق شروط ينص عمييا الدستور

 حيث ان حق الحل يتعارض مع النظام النيابي الذي ال يستطيع فيو الشعب ان يعمن ارادتو راساً 
وانما ينحصر عممو في انتخابات نواب يمارسون السمطة نيابة عنو ولما كان الغرض من حق 
الحل استشارة الشعب فكيف يتسنى لو ذلك وىو غير كف ألعالن ارادتو بطريقة مباشرة ، ونظرًا 

                                                           

 وما بعدىا . 65، ص  السابق نفس المصدر -د. جياد زىير ديب الحرازين : 1)
 . 67، ص  السابق نفس المصدر -الحرازين : د. جياد زىير ديب 2)
 وما بعدىا . 63، ص السابق نفس المصدر -د. جياد زىير ديب الحرازين : 3)
 . 67، ص  2115 سنة مبادئ القانون الدستوري ، مكتبة السنيوري ، بيروت ، -د. حميد حنون خالد :( 4
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ليذه الحجج اتجيت بعض الدساتير بدوافع الديمقراطية وسيادة الشعب الى عدم منح السمطة 
 . (1)حق حل البرلمان التنفيذية

 : الرأي المنادي بتضييق نطاق حق الحل.الفرع الثالث

نتيجة الخالف الذي دار بين االتجاىين السابقين ، ظير اتجاه ثالث حاول ان يوفق بين 
االتجاىين السابقين من خالل محاولتو تجنب وتالفي العيوب الناتجة عن اساءة استعمال ىذا 

الحق ، وذلك عن طريق تحديد حاالت معينة تحديد مسبقًا يجوز فييا استخدام حق الحل وتكون 
  -: (2)عمى سبيل الحصر ، ومن بين ىذه الحاالت األمور األتية  ىذه الحاالت

في حالة قيام نزاع جدي بين الحكومة والبرلمان وعجز المجمس النيابي عن الوصول   -أ 
وفشل الحكومة في اقناع المجمس بوجية نظرىا مع التأكيد من ان المجمس  ألتفاق مع الحكومة ،

 .(3)و بنص القانون تجاوز حدوده وصالحياتو الممنوحة ل

في حالة احترام الخالف بين المجمس النيابي والشعب نفسو ، حيث انو في معظم   -ب 
االحيان تتغير اراء الشعب وميولو السياسية واالقتصادية ويبقى المجمس عمى مسيرتو االولى ، فينا 
يجب عمى رئيس الدولة العمل لتحقيق ارادة الشعب وذلك من خالل حل المجمس ، الن البرلمان لم 

 . (4)ل أالمة يعد يمث

 

 

 

 
                                                           

العربيالالة ، القالالاىرة ،  النيضالالةدار   ، مطبعالالةويتي ، الكتالالاب الثالالاني دسالالتوري الكالالالنظريالالة العامالالة لمقالالانون ال -د. مصالالطفى عفيفالالي : (1
 . 381ص  ، 1981سنة 
 . 67، ص السابق نفس المصدر -د. جياد زىير ديب الحرازين : 2)
 وما بعدىا . 252سابق ، ص المرجع ال -د. حسن الحسن : (3
 . 68ص ، السابق نفس المصدر -د. جياد زىير ديب الحرازين :( 4
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 .والعميا كالمعاىدات واالتفاقياتفي المسائل التي تمس بشكل مباشر مصالح البالد الحيوية   -ج

وقد ذىب البعض النتقاد االتجاه الذي ييدف الى تحديد وحصر الحاالت التي يجوز فييا 
تقييد الحكومة وىو  لرئيس الدولة والسمطة التنفيذية حل المجمس النيابي ، الن تحديدىا سيؤدي الى

االمر الذي سيؤدي الى تحول النظام البرلماني الى نظام حكومة الجمعية النيابية ومحاولة وضع 
الحاالت لمحل عمى سبيل الحصر عبارة عن محاوالت فقييو يبذل فييا جيدًا ، اال ان ىذا الجيد 

الدساتير من قيود الستخدام قد يضيع ويذىب سدى اذا لم تمتزم السمطة التنفيذية بما تفرضو عمييا 
، وبالتالي فان احترام الدستور واحترام القيود المفروضة عمى حق الحل لو اكبر كفيل  (1)حق الحل

يمنع السمطة التنفيذية من تجاوز حدودىا واساءة استعمال ىذا الحق في مواجية السمطة 
 . (2)التشريعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .71ص ، السابق نفس المصدر -جياد زىير ديب الحرازين :د.  1)
 .253ص ، السابق نفس المصدر -د. حسن الحسن :( 2
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 اخلامتة
بعد ان انتيينا بفضل اهلل تعالى من دراسة ىذا البحث ، توصمنا في الخاتمة الى عده 

 استنتاجات وتوصيات نرجوا ان تؤخذ بعين االعتبار ومن اهلل التوفيق ...

 االستُتاوات : -اوال :
، اي الفصل بين  ان النظام البرلماني يقوم عمى الركن اساسي وىو ثنائيو السمطة التنفيذية  -1

الحظنا ان اغمب اختصاصات رئيس الدولة  رئيس الدولة ومنصب رئيس الوزراء ، و منصب
 تكون شكميو ، بينما رئيس الوزراء فانو يعد المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة لمدولة .

 نتخابأبىكذا يتكون البرلمان حيث يقوم الشعب  البرلمان المنتخب من الشعب كافو ، -2
البرلمان( ليمثموا الشعب كافو ، فتصبح الدولة ذات حكم برلماني ، واىم االشخاص )اعضاء 

الموازنة  كإقرارالوظائف التي تقوم يقوم بيا ىي وظيفو التشريعية ، اضافو الى وظائف اخرى 
 العامة لمبالد.

في تشكيل وتحديد مالمح اي نظام  واساسياً  وتمثل العالقة بين الحكومة والبرلمان بعدا ىاماً  -3
سي ، ففي مقابل حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة يحق لمحكومة ان تحل البرلمان سيا

والدعوة النتخابات جديده وحل البرلمان يعني االحتكام الى الشعب ، فأما ان يدعم الحكومة 
معارضين لسياسو الحكومة ، اي  مؤيدين ليا او يدعم موقف البرلمان فينتخب نواباً  فينتخب نواباً 

عمى اساس التعاون والتوازن بين السمطتين التشريعية  ةالقة بين الحكومة والبرلمان قائملعان ا
 والتنفيذية .

حق الحل انياء اعمال البرلمان قبل انتياء مده نيابتو العادية ، وتبين لنا ان الفقو الدستوري  -4
ير دستوري انقسم حول حق الحل في ثالث اتجاىات ، اوليا معارض لحق الحل ويعده اجراء غ

يتعارض مع فكره النيابة القانونية ،  ألنو نيابتويحق ألي جية انياء مده  وغير ديمقراطي حيث ال
والثاني مؤيد لحق الحل حيث يذىب الى عده اجرء دستوري وانو يعد من تخويل السمطة التشريعية 

النزاع او الخالفات وانحرافيا كما يعزز الديمقراطية عبر الرجوع لمشعب من جديد ليبدي رايو في 
بين السمطات ، والراي الثالث يقر بحق الحل مع التضيق من نطاقو عبر ايراد قيود عمى حق 

 معينو او حظر الحل اثناء تحريك المسؤولية السياسية لموزارة . جيةالحل مثل استشاره 
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ور، ( من الدست64ان الدستور العراقي قد تبنى الحل الذاتي لمجمس النواب في المادة ) -5
واخذ بالحل  الوزاري من الناحيو الشكمية حيث يقدم رئيس مجمس الوزارء الى رئيس الجميوريو 
طمب الحل عمى ان يبت فيو مجمس النواب باالغمبية المطمقة ، وتبين لنا عدم تنظيم حل المجمس 
الثاني مجمس االتحاد من قبل المشرع الدستوري العراقي في منحنى غير مألف في الدساتير 

 االخرى .

 :انتىصيات ثاَيا : 
 ( لتنظيم حق الحل 64نقترح تدخل المشرع الدستوري العراقي لتعديل نص المادة )

  -:وكاالتي

عمى توصيو ممزمو من مجمس الوزراء  لرئيس الجميورية اصدار مرسوم رئاسي بناءاً )  -: اوالا  
بحل مجمس النواب ، ويحظر حل المجمس اثناء استجواب ومحاكمو رئيس مجمس الوزراء او رئيس 

 . (الجميورية ، ويحظر حل المجمس الجديد لذات السبب

عمى طمب من ثمث اعضائو مع  بناءاً  ألعضائوالمطمقة  باألغمبيةيحل مجمس االتحاد ) -: ثانيا ا 
 (. أوالً زام بالقيود الواردة في البند االلت
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 . 1971 سنة دار العمم لمماليين ، بيروت ، مطبعة الجزء الثاني ،

دار  مطبعة ، المعاصرةحق حل المجمس النيابي في الدساتير  -د. بشير عمي محمد باز : -2
 .2114 سنة لمنشر ، مصر ، الجديدة الجامعة

 سنة ، القاىرة،  العربية النيضةدار  مطبعة ، 1النظم السياسية ، ج -ا. ثروت بدوي : -3
1971. 

مقارنو ،  دراسة،  الدستوريةمان في النظم حق حل البرل -يب الحرازين :زىير  د د. جياد -4
 . 2113سنة  ، اإلسكندرية،  القانونيةمكتبو الوفاء 

 .1959 سنة بيروت ، ،1ط القانون الدستوري والدستور في لبنان ، -ا. حسن الحسن : -5
 2115 سنة ، مبادئ القانون الدستور ، مكتبو السنيوري ، بيروت -د. حميد حنون خالد : -6
. 
الفكر  و فيالمعاصرة وفي  العربيةفي الدساتير  الثالثةالسمطات  -د. سميمان الطماوي : -7

 .1986 سنة ، ، مطابع جامعو عين الشمس 5ط االسالمي ،
،  القانون الدستوري والنظام السياسي المصري -د. سعاد الشرقاوي ، د. عبداهلل ناصف : -8

 . 1994سنة ، القاىرة،  العربية،  النيضةدار مطبعة 
، منشورات العاتك  السياسية األنظمة -غالب العاني : د. عميد. صالح جواد كاظم ،  -9

 . 1991 سنة لصناعو الكتاب ، القاىرة ،
،  المقارنة السياسية األنظمةفي  الدولةلرئيس  السياسية المسؤولية -أ . عمرو فؤاد بركات : -11

 .1984سنة 



 

23 
 

،  الجامعيةالدار  مطبعة والقانون الدستوري ، السياسية األنظمة -د. عبد الغني بسيوني : -11
 . 1984 سنة بيروت ،
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