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 داءـــــااله

الى رسول االنسانية االعظم والق اضي العادل االكمل محمد بن عبد اهلل      
 ) صلى اهلل علية والة وسلم ( 

 الى من يقفون على سواتر الشرف وهم يق اتلون خوارج العصر

ودولتهم المارقة , ابناء الجيش العراقي البطل و الحشد الشعبي االبطال ,  
 نصرهم اهلل وسددهم  

 حبا وامتنانا ,,,الى والدي ووالدتي  

 الى ابنتي وزوجي حبا وعرف انا ,,,

 

 الى اخواني االحبة ,,,

 

 الى اساتذتي االعزاء في كلية الق انون جميعا  
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 المطلب االول / تعرٌف التشرٌع وخصائصه ومزاٌاه وعٌوبه

 تعرٌف التشرٌع –الفرع االول  

 الفرع الثانً  _ مراتب التشرٌع 

 الفرع الثالث / خصائص التشرٌع

 المطلب الثانً / السلطة المختصة بالتشرٌع 

 الفرع االول / نشوء السلطة المختصة باقتراح القوانٌن فً العراق
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 االقتراح انواع/   االول المطلب
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 (7112) دستور فً االقتراح لحق تطبٌقٌة دراسة /  الثانً المطلب

 . القوانٌن مشروعات اقتراح فً الجمهورٌة رئٌس اسهام / االول الفرع
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 . القوانٌن مشروعات اقتراح فً النواب مجلس اسهام:  الثالث الفرع

 الخاتمة 

 المصادر
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 المقدمة
 التشرٌعٌة السلطة هً سلطات ثالث على عادة الحدٌثة الدولة حكومة تشتمل

.  العمل فً التخصص من أساس على تقوم القضابٌة، والسلطة التنفٌذٌة والسلطة

 واقامها اسسها التً السلطات أي المؤَسَسة، السلطات تسمى الثالث السلطات وهذه

 القانون بوصفه الدستور تضع التً المؤِسَسة السلطة قبلها وتوجد وتقابلها. الدستور

 بٌن التداخل من ٌحد بما سلطانه وٌحدد الدولة فً الحكم نظام ٌحدد الذي األعلى

 تثٌر التً المسابل ابرز ومن االفراد وحرٌات حقوق ٌضمن وبما الثالث الهٌبات

 باقتراح المختصة السلطة تحدٌد مسألة والتنفٌذٌة التشرٌعٌة  السلطتٌن بٌن التداخل

 اقتراح حق التشرٌعٌة للسلطة اقرت قد الدساتٌر بعض ان من الرغم فعلى. القوانٌن

 هً التشرٌعٌة السلطة وألن ،(الجزء ٌملك الكل، ٌملك من ان) اساس على القوانٌن،

 القوانٌن اقتراح حق تجعل الدساتٌر معظم فأن التشرٌع، مجال فً األصٌل العضو

 حق مقدار تحدٌد فً الدساتٌر تباٌنت ولقد. والتنفٌذٌة التشرٌعٌة السلطتٌن بٌن شراكة

 تحدٌد فً وكذلك والتنفٌذٌة، التشرٌعٌة السلطتٌن من ألي المعطى، االقتراح

 من اي ترجٌح فً السابدة للرغبة وفقا   وذلك الحق، هذا فٌه ٌمارس الذي األسلوب

  حق اعطاء فً تبنت انها جدن الدستورٌة االنظمة وباستقراء. االخرى على السلطتٌن

 عملٌة فً تشترك التً الجهات تحدٌد فً وتباٌنت اختلفت ولكنها المشترك االقتراح

 ما ومنها. والحكومة البرلمان بٌن مشتركا   حقا   االقتراح ٌجعل ما فمنها. ، االقتراح

 من كل االقتراح فً ٌشترك ما ومنها. الدولة وربٌس البرلمان االقتراح فً ٌشترك

 لعام العراق جمهورٌة دستور بخصوص اما اخرى وجهات والحكومة البرلمان

 . النواب ومجلس الحكومة بٌن مشتركا القوانٌن باقتراح الحق جعل فقد 2005

 .... البحث اهمٌة 

 االقتراح ان اهمها من امور، عدة فً ٌتجسد القوانٌن، باقتراح  الحق موضوع فً

 االرادة ممارسة إلى وٌؤدي التشرٌع، ٌحرك الذي فهو القانون، خلق فً االصل هو

 كبٌرة اهمٌة ذو االقتراح حق ان آخر جانب ومن جانب، من هذا التشرٌعٌة،

 ومن القانونً، البناء فً االولى اللبنة فهو التشرٌع فً األساسً العامل باعتباره

 . ٌقوم ال دونه

 السلطة تحدٌد ٌستوجب االقتراح لحق االمثل التنظٌم ان فً فٌتمثل الثانً االمر اما

. استخدامه اساءة دون وٌحول اهدافه، ٌحقق الذي النحو على الحق هذا تمارس التً

  تبعا   باالقتراح الحق صاحبة الجهة تحدد التً هً عادة والدساتٌر
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 اثرنا وقد الخصوص بهذا الغالبة والنظرة المختلفة المجتمعات فً السابدة للظروف

 . المعاصرة الدستورٌة النظم بعض على دراستنا فً نركز ان

  البحث مشكلة

 إلى والتنفٌذٌة التشرٌعٌة السلطتٌن بٌن العالقة تحدٌد عند تنشأ التً الصعوبات من

 ٌقابله ال العضوي االنفصال ان التداخل، وسبب وتشابك، تداخل من بٌنهما ما

 تشرٌعٌة احداهما سلطتٌن ٌقٌم الدستور ان اخرى، وبعبارة وظٌفً، انفصال

 وظٌفة ممارسة فً منهما كال   ٌحصر ال الدول، معظم فً انه إال تنفٌذٌة، واالخرى

 السلطة وتقتصر فقط، التشرٌعٌة الوظٌفة التشرٌعٌة السلطة تمارس بحٌث محددة،

 بٌن التداخل تثٌر التً المسابل ابرز ومن،  التنفٌذٌة الوظٌفة ممارسة على التنفٌذٌة

 بعض ان من فبالرغم. . القوانٌن باقتراح المختصة السلطة تحدٌد مسألة السلطتٌن

 قد الدساتٌر بعض ان الى القوانٌن، اقتراح حق التشرٌعٌة للسلطة اقرت قد الدساتٌر

 السلطة حق من القوانٌن بعض استثناء مع التنفٌذٌة للسلطة الحق ذلك اعطت

 فً تعارض االوقات بعض فً ٌخلق ما وهذا مثال المالٌة القوانٌن مثل التنفٌذٌة

 على حافزا   المنطلق هذا كان وقد والتنفٌذٌة التشرٌعٌة السلطتٌن بٌن الصالحٌات

 .  البحث موضوع اختٌار

  البحث خطة

 مفهوم االول المبحث فً نتناول مبحثٌن خالل من الموضوع هذا فً بالبحث سنقوم

  االول المطلبنتناول فً المبحث االول مفهوم التشرٌع وذلك فً مطلبٌن   التشرٌع

، وفً  بالتشرٌع المختصة السلطة و وعٌوبه ومزاٌاه وخصابصه التشرٌع تعرٌف

اما  االقتراح انواع ،  االول المطلب القوانٌن اقتراح حقالمبحث الثانً تناولنا 

 . 2005اح وفقا لدستور المطلب الثانً فكان دراسة تطبٌقٌة لحق االقتر
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 المبحث االول /  مفهوم التشريع

 وعٌوبه ومزاٌاه وخصائصه التشرٌع تعرٌف/  االول المطلب

 التشرٌع تعرٌف –  االول الفرع

 معنى به التشرٌع تعبٌر وٌستعمل للقانون االول الرسمً المصدر التشرٌع ٌعد 

 فً القانونٌة القواعد ٌوضح الدولة فً مختصة عامة سلطة لقٌام الرسمً المصدر

 أو القاعـدة أي. آخر معنى وللتشـرٌع. االلزام قوة واعطـابها ومدونة مكتوبة صورة

 التشـرٌع مصطلح ٌؤدي االخٌر المـعنى هذا وفً المصدر هذا من المسـتمدة القواعد

الخاص بمعناه القانون مصطلح ٌؤدٌه ما بعض
(1)

 التشرٌع أو العمل تشرٌع فٌقال.  

 تتمٌز.  المكتوب القانون ٌفٌد الخاص المعنى بهذا وهو الضرٌبً التشرٌع أو المالً

 بل ذاتها من كقاعدة قٌمتها القانونٌة القاعدة تستمد وال ملزمة بأنها التشرٌعٌة القواعد

 داخل من مستمدة غٌر القانونٌة للقاعدة الملزمة القوة كانت ذلك وعلى هدفها من

.  إلٌه تسعا الذي الهدف من بل ذاتها من مستمدة غٌر خارجها من بل القاعدة

 القانونٌة القاعدة علٌه تنطوي الذي المضمون من مباشرة ٌتولد ال القانونً فاإللزام

 الهدف. المشترط الصالح وهو أال القاعدة عن خارجً عامل تدخل من ٌتولد وانما

 ٌتطلب الذي المشترك الصالح اعتبار ٌستلزمه للقاعدة فالخضوع للقانون النهابً

 المشترك الصالح لمقتضٌات الموابم االجتماعً النظام تصور فأن وبالتالً التحقٌق

 القاعدة غاٌة عن تتحرر انما الملزمة الصفة أو فاإللزام. االلتزام ٌولد الذي هو

 النواب مجلس)  التشرٌعٌة السلطة هً بالتشرٌع المختصة والسلطة . القانونٌة

 جمعٌة تضمه التشرٌعات قمة فً ٌقف وهو الدستور أن الى االشارة مع(  البرلمان

 منتخبة مجالس عن فتصدر كالقوانٌن التشرٌعات من االخرى االنواع واما.  تأسٌسٌة

 الوزٌر من فتصدر والتعلٌمات الداخلٌة االنظمة اما الوزراء مجلس من واالنظمة

 الدول بعض وفً عراقال فً المتبع هو وهذا تشرٌعً تحوٌل على بناء المختص

 تستند ألنها بذاتها القابمة أو المستعملة اللوابح وهً التنظٌمٌة اللوابح هنالك العربٌة

 فهً التنفٌذٌة اللوابح اما التنفٌذٌة السلطة عن وتصدر تنفٌذه على فتعمل قانون الى

 التشرٌعٌة السلطة عن الصادرة للقوانٌن التنفٌذ الزمة تفصٌلٌة قواعد تتضمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, دار الكتب  مقارنة وتطبٌقٌة نظرٌة دراسة التشرٌع مشكالت -  بكر المجٌد عبد عصمت. د -0

  6ص و 2ص ,   7112العلمٌة  , بٌروت الطبعة االولى , 

 جامعة. القانون كلٌة – العامة النظرٌة القانون لدراسة المدخل – محمد بدوي طه عمرو. د -7

 2ص 7112 سنة – القاهرة
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 -: التشرٌع مراتب_   الثانً الفرع

ا به المسلم من  فٌما تتدرج التشرٌعات أي المدونة القانونٌة القواعد أن وقضاء   فقه 

 عن الصادرة التشرٌعٌة القواعد وتلٌها الدستورٌة القواعد القمة تحتل بحٌث بٌنها

 التً السلطة مدنٌة على القانونٌة للقواعد الشكلً التدرج وٌتركز التشرٌعٌة السلطة

 تعد اعلى سلطة من الصادرة فالفابدة لذلك المتبعة واالجراءات القاعدة اصدرت

 سن فً الدول تجارب وتختلف ادنى سلطة من اصدرت التً تلك من مرتبة اعلى

 ففً الدستور الى استنادا التشرٌع سن تتولى التً العامة السلطة باختالف التشرٌع

 من ٌتكون وقد(  الشعب ٌمثل)  انتخابً مجلس االمر ٌتولى الدٌمقراطٌة الدول

 . واحد مجلس فً ٌتكون وقد(  مثال الشٌوخ ومجلس النواب مجلس. )  مجلسٌن

 التشرٌع مراتب كانت ولما(  الشعب مجلس أو االمة مجلس أو النواب مجلس)

 كل التشرٌع تتولى التً السلطات أو الجهات فان لذلك بعض فوق بعضها متدرجة

 .االخرى السلطة أو الجهة عن تختلف مرتبة

 بمعنى قوتها حٌث من فٌها تتدرج ولكن واحد نوع من كلها التشرٌعات لٌست أن كما

 ٌجوز ال كما(  الدستور) االساس التشرٌع مخالفة العادي للتشرٌع ٌجوز ال أنه

)  بقاعدة تعرف القاعدة هذه. االساسً أو العادي التشرٌع مخالفة الفرعً للتشرٌع

 ( 1( ) للتشرٌعات الهرمً التدرج

 شكل وٌحدد الدولة نظام اساس ٌضع الذي االساسً التنظٌم هو /  الدستور -1

 والتنفٌذٌة التشرٌعٌة السلطات بٌن االختصاصات وتوزٌع العامة السلطة وتعدد الحكم

 صدور صور وتختلف بٌنها وفٌما باألفراد  السلطة هذه وعالقات والقضابٌة

 جمعٌة تبنته وقد والشعب سلطات صاحب أو الملك من كمنحة ٌصدر فقد الدساتٌر

 فً الشعب رأي ألخذ شعبً استفتاء تنظٌم ٌتم وقد.  الشعب من منتخبة تأسٌسٌة

 بٌسر تعدٌلها ٌمكن بحٌث مرن بشكل الدستور مواد وتصاغ اقراره بغٌة الدستور

 ٌصعب جامد بشكل مواده تصاغ وقد المرن بالدستور هنا وٌسمى قلٌلة وبشروط

 الدستور مواد أن هو فالمهم جامدا دستورا وٌسمى كثٌرة شروط توفر بعد اال تعدٌلها

 وال االمور تفاصٌل فً تدخل وال العامة االحكام وتضع العامة الخطوط ترسم

 الغرض لهذا تصدر تشرٌعات الى تتركها بل المسابل جزٌبات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(2).

 2ص سابق مصدر,  المجٌد عبد عصمت. د -0

 66ق , ساب مصدر محمد بدوي طه عمرو د.  -7
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 ٌنص وقد القانون بسن التشرٌعٌة السلطة تقوم  ( القانون)   العادي التشرٌعــ 2

 أو الوظٌفة هذه فً التشرٌعٌة السلطة مع الدولة ربٌس اشراك على الدستور

 على االعتراض أو التصدٌق حق أو القوانٌن اقتراح حق كمنحة اٌاها مراقبته

 التشرٌعات بعض بسن التنفٌذٌة السلطة تتمتع وقد التشرٌعٌة السلطة من حالته

 االسراع تسترعً التً الضرورة حالة ففً والتفوٌض الضرورة حالتً فً

 فً وجوده أو بالعطلة التشرٌعٌة السلطة وتمتع التأخٌر تحتمل ال تدابٌر باتخاذ

 اصدار فً التشرٌعٌة السلطة محل مؤقتا بالحلول التنفٌذٌة السلطة فتقوم حل حالة

 هذه عرض ٌتم أن على القانون قوة لها قرارات وهً الضرورة تشرٌعات

 عدم أو اقراره فً النظر بغٌة اجتماعها عند التشرٌعٌة السلطة على القرارات

 (1) . اقراره

 على بناء   التشرٌعٌة السلطة محل التنفٌذٌة السلطة تحل فقد التفوٌض تشرٌع اما

 على تفوٌض فً المحددة المسابل فً القانون قوة لها قرارات سن فً منها تفوٌض

 .واجازتها علٌها للمصادقة ذلك بعد التشرٌعٌة السلطة على القرارات هذه تعرض أن

 االركان أو العناصر من مجموعة على القانونٌة القواعد من كغٌره القانون وٌقوم

 عهد التً الجهة عن ابتداء ٌصدر أن ٌتعٌن اذ االركان من مجموعة ٌلزمه فالقانون

 وبمقتضى للشكل ووفقا(  االختصاص ركن)   القوانٌن بإنشاء الدستور الٌها

 الموضوعة والقٌود الضوابط وبمراعاة ( الشكل ركن)  لذلك المحددة االجراءات

 أو الدافع متوفر(  المحل ركن)   التشرٌعً العمل لصحة الدستور ٌفرضها التً

(  العناٌة ركن)  مشروعة مصلحة تحقٌق بغٌة(  السبب)  القانون هذا إلقرار السبب

  . االركان هذه من ركن أو عنصر كل طبٌعة بحسب التقدٌر المشرع سلطة وتختلف

 التشرٌع انواع ادنى هً -:(  والتعلٌمات االنظمة)  الفرعٌة التشرٌعاتــ 3

 لها تحول اصٌل اختصاص من لها بما التنفٌذٌة السلطة تصدره الفرعً والتشرٌع

 التنفٌذٌة والسلطة العامة المرافق تنظٌم أو العادي التشرٌع تنفٌذ ابتغاء الدستور فً

 صاحبة تبدو وإنما مؤقتا حلوال التشرٌعٌة السلطة محل التحل هذا اصدراها وفً

 التشرٌعٌة السلطة اعباء تحقٌق فً رغبة الدستور علٌه نص اصٌل اختصاص

  (2) السلطة بقدرة وتسلٌما الجزبٌة التفصٌالت من القوانٌن تخلٌص على وحرصا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غازي فٌصل مهدي , د عدنان عاجل عبٌد , القضاء االداري , مطبعة النبراس , النجف االشرف . د -1

 31, ص  7103الثانٌة ,  الطبعة 

 القانون منتدى – اونالٌن الشروق منتدى.  بٌروت – القانون اصول.  المنعم عبد الصده فرج -7

 0ص(  w.w.w.ech oroukohline.com) التشرٌع مكتبة السٌاسٌة والعلوم
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 المالبم واختٌار القوانٌن بتنظٌم الخاصة التفصٌالت على التعرف على التنفٌذٌة

 التفصٌالت جمٌع بالتنظٌم ٌتناول ال العادي فالتشرٌع  العامة والمرافق للمصالح

 من بها التشرٌعٌة السلطة المام لتعذر مسابل من بالحكم ٌتناوله فٌما الدقٌقة

 تعطٌل دون حٌلولة التنفٌذٌة بالسلطة تشرٌعها مهمة اناطة فً اصٌل اختصاص

 من كثٌر بوضع التشرٌعٌة السلطة اشغال وٌجنب جهة من واالداري التنفٌذي العمل

 ( 1). اخرى جهة من القانونٌة التشرٌعات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: التشرٌع خصائص/  الثالث الفرع

 مكتوبة صورة فً القانونٌة القواعد وضع هو للقانون رسمً بمصدر التشرٌع ان

 . بذلك المختصة السلطة بواسطة

 بالذات السلطة هذه تضعها التً نفسها القواعد على كذلك التشرٌع اصطالح وٌطلق

 خصابص ثمة أن التعرٌف هذا من ٌتضح الضرابب وتشرٌعات العمل تشرٌع مثال

  الصحٌح بالمعنى تشرٌع ٌعتبر فٌما توافرها ٌجب معٌنة

 تعتبر فال القانونٌة القاعدة خصابص توفرها قاعدة وضع التشرٌع ٌضمن  -1

 (2)  تشرٌعٌة قاعدة

 ٌقتصر ال التشرٌعٌة السلطة ان ذلك ومجردة عامة سلوك قاعدة تكون التً تلك اال

 تشرٌعات تعتبر ال لكن قرارات تصدر فقد المعنى بهذا التشرٌع وضع على عملها

 من ونوعٌن بٌن الفقهاء من فرٌقا ٌمٌز االساس هذا وعلى الصحٌح بالمعنى

 معا والموضوع الشكل حٌث من تشرٌعات التشرٌعٌة السلطة تصدرها التشرٌعات

 من وتشرٌعات وعامة مجردة قواعد تتضمن اذ الصحٌح بالمعنى تشرٌعات وهً

 موافقة بذاته معٌن شخص حق فً تصدر قرارات عن عبارات وهً الشكل حٌث

 تتصف ال القواعد هذه لكون الصحٌح بالمعنى تشرٌعات تعتبر فال بذاتها معٌنة

 (3).التشرٌعٌة السلطة من صدورها رغم والتجرٌر العمومٌة بخصوصٌة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33, مصدر سابق , ص  عبٌد عاجل عدنان د,  مهدي فٌصل غازي. د  -0

على  منشور بحث)  3وص 7ص ,  7113 سنة العربٌة الدول فً التشرٌعٌة العملٌة – موسى علً -7 

 (االنترنت 

 2ص سابق مصدر– محمد بدوي طه عمرو. دــ 3
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 ٌهدف وأنه واالجتماعٌة الثقافٌة المعطٌات من نابع الجأنه التشرٌع خصابص من -

 ان الواقع وفً.  ٌرفضها وال المجتمع ٌقبلها مشروعة اجتماعٌة اهداف تحقٌق الى

 الطبٌعً القانون نظرٌات وقامت التارٌخ فجر منذ القانونً الفكر شغلت القضٌة هذه

 بأكثر الحدٌث العصر وحتى الٌونان فالسفة عصر منذ والمتباٌنة المختلفة بمفاهٌمها

 المشرع على واالجتماعٌة االخالقٌة القٌود فرض محاولة فً اهمٌة االدوار

 .عادال تشرٌعه ٌخرج حتى الوضعً

 الحقوق هذه ان باعتبار االنسان حقوق مفهوم تماما الجدٌد التشرٌع ٌرعى أن -3

 ٌجوز وال السٌاسٌة للسلطة عنها ٌتنازل ولم الفطرة حالة فً باإلنسان لصٌقة

 . علٌها ٌتعدى ان الوضعً للتشرٌع

 النهاٌة فً فالتشرٌع دٌمقراطٌة تشرٌعٌة عملٌة تسبقه أن بد ال الجٌد التشرٌع إن-4

 (1.) واالنصٌاع التسلٌم اال حٌاله نملك سلطوي مصطلحا

 فٌما اٌجازها ٌمكن المزاٌا من بمجموعة التشرٌع ٌتمتع التشرٌع مزاٌا بخصوص اما

 ٌلً

 ومعرفة علٌه االطالع سهولة الى ٌؤدي مكتوبة نصوص فً التشرٌع صدور -1

 التشرٌعات ونشر فٌها ننشر التً الوسابل الى الرجوع طرٌق عن القانونٌة قواعده

 . الرسمٌة الجرٌدة فً

 طرأت ما اذا بحٌث قصٌرا وقتا ذلك ٌستغرق اذ وضعه بسرعة التشرٌع ٌتمٌز -2

 الذي العرف عكس على طوٌال وقتا ٌستغرق ال ونفاذة التشرٌع اعداد فان ظروف

 فً(  والمعنوي المادي)  بعنصرٌه الستقراره طوٌل وقت الى ٌحتاج الذي ٌحتاج

  الناس اذهان

 واللذٌن واالنضباط بالوضوح ممٌزة مكتوبة نصوص شكل التشرٌع وضع -3

 كل ٌستطٌع حٌث القانونٌة والعالقات المعامالت فً االستقرار تحقٌق على ٌساعدان

 وروابطه بنشاطه فٌها ٌتحرك أن التً الحدود مسبقا ٌعرف أن فرد

 دون اقلٌم على ٌطبق ال فهو الدولة اقلٌم كل على تطبٌقٌة بعمومٌة التشرٌع ٌتمٌز -4

 (2) الدولة داخل القانونٌة الوحدة تحقٌق الى ٌؤدي الذي االمر آخر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 ص,  سابق مصدر – موسى علً -0

  27ص سابق مصدر,   محمد بدوي طه عمرو. د ــ 7
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 المطلب الثاني

 )) السلطة المختصة بالتشريع ((

  العراق فً القوانٌن باقتراح المختصة السلطة الفرع االول / نشوء

 ازمنة فً دساتٌر عدة صدور م 1921 عام العراقٌة الدولة تأسٌس منذ العراق شهد

 وقد القوانٌن مشروعات تقدٌم حق فٌها بما السلطان ممارسة تنظٌم تولت متعاقبة

 أي القوانٌن مشروعات بتقدٌم المختصة الجهة بٌان الدساتٌر  تلك  تباٌنت

 ( العادٌة التشرٌعات اقتراح تملك التً الجهة) 

 ممارسة وأوكل  المشترك  االقتراح بنظام م 1925  لعام االساسً الفانون اخذ فقد

 من تعد  هذه االقتراح  وجودة  والتنفٌذٌة التشرٌعٌة السلطتٌن كال فً االقتراح  حق

 العراقً االساسً القانون تبناه الذي البرلمانً للنظام  الممٌزة السمات

 للسلطة الممنوح االقتراح حق االساسً القانون من(  45)  المادة عالجت وقد

 ٌقترح أن النواب مجلس أعضاء من عضو لكل))  أن على نصت اذ التشرٌعٌة

 عشرة فٌه ٌؤٌده أن شرط على المالٌة باالجور  ٌتعلق ما عدا قانونٌة البحة وضع

 الالبحة لٌبٌن الوزراء مجلس  ٌودعه االقتراح  هذا المجلس قبل واذا زمالبه من

 (( نفسه االجتماع فً ثانٌة تقدٌمه ٌجوز ال المجلس ٌرفضه اقتراح وكل القانونٌة

  مشروعات  اقتراح حق  منح قد  العراقً االساسً  القانون  أن ذلك من وٌستفاد

 بٌن ٌساوي لم أنه الحق هذا من  االعٌان مجلس وحرم النواب لمجلس  القوانٌن

 قصر قد الدستور أن كما القوانٌن مشروعات تقدٌم حق ممارسة فً البرلمان مجلسً

 باالمور المتعلقة القوانٌن دون العادٌة القوانٌن اقتراح على النواب مجلس حق

 (1.)المالٌة

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – ماجستٌر رسالة – القوانٌن مشروعات لتقدٌم المختصة الجهة – هانً قاسم اٌمان -0

 2ص 7112 – القانون كلٌة المستنصرٌة الجامعة
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 بٌن ما المشترك(  1) االقتراح بحق اخذ  قد 1925 عام دستور أن القول وصفوة

 فً العراق فً العمل علٌه جرى ما  هذا وٌؤٌد(  الوزارة)     والحكومة البرلمان

(  27) فً الصادر المؤقت للدستور بالنسبة اما 2االساسً القانون  احكام  ظل

 وقد ابواب أربعة على وزعت مادة ثالثٌن على احتوى فقد(  1958) عام تموز

 االٌجاز وهذا موجز دستور بانه العراق فً االولى للجمهورٌة االول الدستور امتاز

 السلطات من سلطة ألي مفصل تنظٌم على الدستور اقواء عدم الى ادى الشدٌد

 تفاصٌل حجب أنه على فضال والتنفٌذٌة التشرٌعٌة بالسلطتٌن ٌتعلق فٌما وخاصة

 . بٌنهما والعالقة اختصاصاتهما عن مهمة

 مجلس ربٌس ٌتولى))  أنه على الدستور من الثالث الباب من(  21) المادة ونصت

 هذا من وٌتضح((  السٌادة مجلس بتصدٌق التشرٌعٌة السلطة والوزراء الوزراء

 ان كذلك وٌفهم الوزراء مجلس الى التشرٌعٌة السلطة منح قد الدستور ان النص

 قد القوانٌن مشروعات اقتراح مرحلة وهً التشرٌع عملٌة من االولى المرحلة

 الدستوري النص دراسة ان النحو هذا وعلى الوزراء مجلس الى معادلتها منحت

 اقتراح سلطة وأوكل المنفرد االقتراح نظام بنى قد الدستوري المشرع ان الى تشٌر

 قانون)  1963 عام ،دستور. التشرٌعٌة السلطة بوصفه الوزراء مجلس الى القوانٌن

 مواده بعض فً عالج فقد(  1963 لسنة(  25)  رقم الثورة لقٌادة الوطنً المجلس

 ٌادةلق الوطنً المجلس ٌتولى)  فٌها جاء فقد( 2) المادة وكانت.  التشرٌعٌة العملٌة

 (. والغابها وتعدٌلها واالنظمة القوانٌن وضع حق فله التشرٌعٌة السلطة الثورة

 لقٌادة الوطنً المجلس الى بها عهد قد التشرٌعٌة السلطة أن النص هذا من ٌتضح

 الثورة
(1)

. 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدستور فً القوانٌن القتراح المنظمة الدستورٌة االحكام – القٌسً محمد القادر عبد ــ 1

 21ص، 7107 سنة,  7112 لعام العراقً
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 اقتراح حق وأناط المشترك االقتراح نظام تبنى فقد النافذ 2005 عام دستور اما

 مشارٌع تقدٌم حق كذلك وأناط( 2/ 60) للمادة استنادا نوابه من بعشرة القوانٌن

  منه(  1/  60) للمادة استنادا(  الجمهورٌة وربٌس الوزراء مجلس)  ب القوانٌن

 تسمو علٌا سلطة تنمٌة أن قابلة نظرٌة نشأت -: المؤسسة السلطة مفهوم/ ))  اوال

 جمٌع على كذلك وٌسمو القانون على الدستور ٌسمو كما التشرٌعٌة السلطة على

 القانون هو الدستور ان فً اساس الدستور سمو وٌجد الدولة فً العامة السلطات

 على والنزول احكامه احترام كانت السلطان على ٌتعٌن والذي للدولة االساس

 وآخر موضوعً جانب:  مظهران أو جانب له الدستور وسمو قواعده مقتضى

 ٌتضمنها التً الدستورٌة القواعد مضمون فً ٌكمن الموضوعً فالسمو شكلً

 وفلسفة العامة السلطات وصالحٌات ٌنظمها التً الموضوعات طبٌعة وفً الدستور

 الدولة سلطات الى بالنسبة االلزام صفة هنا للدستور ٌكون أن الطبٌعً ومن . النظام

 الشرعً السند هو الدستور أن فً االول -امرٌنك فً الموضوعً السمو وٌتجلى

 ٌحدد الذي المرجع هو الدستور أن فً والثانً الدولة فً الحاكمة الهٌبات لوجود

 بٌن التمٌٌز فً اساسه ٌجد الدستور سمو أن ترى وهكذا السابدة القانون فكرة

 . السلطتٌن

 ( االصلٌة التأسٌسٌة السلطة)  المؤسسة السلطة -

( المشتقة او المنشأة التأسٌسٌة السلطة)  المؤسسة السلطة -
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رسالة – مقارنة دراسة القوانٌن باقتراح المختصة السلطة – عمر هللا عبد أشرف ــ 0

 62ص  7116 سنة ,  بابل جامعة القانون كلٌة,  ماجستٌر
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 نص من اختصاصاتها تتلق ولم خاصة نصوص تتضمنها لم االصلٌة فالسلطة   

 نصوص الدولة فً ٌكون ال وقت فً جدٌد دستور لوضع تتدخل هً اذ صرٌح

 لنصوص طبقا تقوم ذلك من عكس على فهً المنشأة السلطة واما قابمة دستورٌة

  السلطة االصلٌة السلطة فان وعلٌه بنصوص أنشأت قد فهً خاصة

 بدوره ٌقرر الدستور أن وبما الدستور تؤسس أو  تضع التً السلطة هً المؤسسة) 

 أن هذا على فٌترتب(  والقضابٌة والتنفٌذٌة التشرٌعٌة)  الدولة فً السلطات جمٌع

 السلطة أن وٌالحظ الدستور أنشأها التً السلطات على بعلوٌة تتمتع االصلٌة السلطة

 منهما كال ٌزاول الذي العضو أو الهٌبة حٌث من تختلفان المنشأة والسلطة االصلٌة

 . االختصاصات وطبٌعة سعة حٌث من ٌختلفان كما

 الدستور نصوص على المنشأة السلطة تمارس التً الهٌبة تحدٌد امر وٌتوقف هذا

 المختلفة الدساتٌر الى وبالرجوع السلطة لهذه الممارس العضو تحدد التً فهً ذاته

 ٌنٌط ما فمنها واحدا موقفا تقف ولم كبٌرا تباٌنا تباٌنت أنها نجد الخصوص هذا فً

 تختص كأن منفرد بشكل مشروعات اقتراح تباشر واحدة هٌبة الى االختصاص هذا

 الى االختصاص هذا ٌنٌط ما ومنها التنفٌذٌة السلطة أو التشرٌعٌة السلطة بذلك

 السلطة بذلك تختص كأن مشترك بشكل القوانٌن اقتراح تباشر متعددة هٌبات

 ذاته الشعب الى المهمة هذه ٌنٌط ما الدساتٌر ومن التنفٌذٌة والسلطة التشرٌعٌة

 منها لكل المخولة الصالحٌات مدى فً المنشأة السلطة عن االصلٌة السلطة وتختلف

 أي الجدٌد الدستوري التشرٌع اعداد مجال فً مطلقة بحرٌة تتمتع االصلٌة فالسلطة

 بها ٌقوم التً الفلسفة أو واالٌدلوجٌة الحكم نظام اختٌار فً
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6ص  , السابق ,مصدر عمر هللا عبد أشرف ــ 0
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 مشروعات اقتراح 5 اختصاص ومنها عدة باختصاصات فتتمتع المنشأة السلطة اما

 ذات فً وٌمنحها ٌنظمها الدولة فً نافذ دستور وجود تفترض السلطة وهذه القوانٌن

 السلطة تستفٌد وبذلك االقتراح مهمة بها ٌنٌط الذي وهو الحٌاة مقومات الوقت

 بما وتلتزم الدستور لها حدده الذي بالنطاق القوانٌن اقتراح بشأن عملها فً المنشأة

 نستعرض أن ٌكفً هذا قولنا صحة على تبرهن والتً اجراءات من لها رسمه

 الوثابق بعض فً والواردة القوانٌن اقتراح بإجراءات الخاصة الدستورٌة االحكام

 (1.) الدستورٌة

 الملكً االستبداد صفحة انطوت 1789 ثورة قٌام:  1971/  اٌلول 3دستور -أ

 عام اٌلول 3 دستور قٌام توجها الفرنسً الدستوري التارٌخ فً جدٌدة صفحة وبدأت

 وطنٌة جمعٌة ازاءه وقام.  العامة للسلطة الملك احتكار على قضى الذي 1789

 هٌبتٌن والجمعٌة الملك ٌوجه االمة سٌادة مبدأ مع انسجاما متناغمة قوٌة تشرٌعٌة

 فً االسد نصٌب لها جعل فانه الجمعٌة صنع من كان الدستور ان وبما عنها نٌابٌتٌن

 قابدة البرجوازٌة الطبقة ممثلة. )  التشرٌعٌة المجالس استبداد حل وبذلك التركة هذه

 الدولة على سٌطرتها لبرجوازٌة الدستور ضمن وقد الملكً االستبداد محل(  الثورة

 لنا ٌتبٌن الدستور هذا احكام ظل فً القوانٌن االقتراح اجراءات استعراض ومن

 من االولى فالمادة السلطة ممارسة فً التشرٌعً المجلس كفة رجحان بوضوح

 وسن اقتراح حق التشرٌعً المجلس خولت الدستور من الثالثة السنة من االول الباب

 (2.) القوانٌن

 نظام للمرة الدستور واوجد الثانً الفرنسً الدستور وهو -: 1793 سنة دستور -ب

 بٌن من القوانٌن اقتراح حق جعل الذي المجلس بنظام بعد فٌما سمً دستوري

 . التشرٌعٌة السلطة اختصاصات

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3ص سابق مصدر , القٌسً القادر ــ عبد0

 20, ص  السابق المصدر , عمر هللا عبد أشرف ــ 7
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 منه المقارنة السٌاسٌة النظم وموقف التشرٌعٌة السلطة الفرع الثانً / تكوٌن

 التشرٌعٌة السلطة تكوٌن -0

 السلطة تكوٌن بنظم ٌتعلق فٌما الدساتٌر تختلف التشرٌعٌة السلطة تكوٌن نظم

 .المجلسٌن بنظام ٌأخذ من ومنها الواحد المجلس بنظام ٌأخذ من فمنها التشرٌعٌة

 أن العبارة هذه علٌه تدل كما الواحد بالمجلس ٌراد -:الواحد المجلس نظام: أوال

 حجة الى النظام هذا انصار وٌستند واحد مجلس الدولة فً التشرٌعٌة السلطة ٌتولى

 وحدة االمة سٌادة أن فً تتلخص الواحد المجلس نظام بها ٌؤٌدون فلسفٌة نظرٌة

 األمة ارادة ان فٌما.  مجلسان السٌادة تلك عن ٌعبر أن ٌصح ثم ومن تتجزأ ال واحدة

 مجلسٌن بٌن االرادة تقسٌم نتفادى حتى واحد مجلس عنها ٌعبر أن فٌجب واحدة

 نظام ان ذلك حقٌقتها فً ضعٌفة ظاهرها البراقة الحجة هذه ان غٌر مختلفٌن

 فٌها ٌؤثر ال كما العامة ارادتها وحدة فً أو األمة سٌادة وحدة فً  ٌؤثر ال المجلسٌن

 فً ٌؤدي أن ٌمكن النظرٌة هذه منطق والعبارات الواحد المجلس اعضاء تعدد

 ومن واحد شخص عنها ٌعبر ان ٌجب لالمة الواحدة االرادة بان القول الى النهاٌة

 خالف على انجازه وسرعة التشرٌع اجراءات ببساطة ٌتمٌز انه النظام هذا ممٌزات

 االمور فً النظر وجهات فً اختالف نتٌجة البعض بعضهما مع المجلسٌن نظام

 (1) المختلفة التشرٌعٌة

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة – اطروحة – مقارنة دراسة التشرٌعٌة السلطة استقالل – الجزائري هادي ــ مروج0

 30 و 31 ص 7106 سنة القانون كلٌة بغداد
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.  مجلسان التشرٌعٌة السلطة ٌتولى ان النظام بهذا ٌقصد -: 1 المجلسٌن نظام/  ثانٌا

 الدول فً االتحاد مجلس أو الشٌوخ مجلس الغالب فً علٌه وٌطلق االعلى احدهما

 الوطنٌة الجمعٌة أو النواب مجلس علٌه ٌطلق ما وهو االدنى والمجلس الفٌدرالٌة

 اللوردات مجلس التعاقب على ظهر حٌث التارٌخً التطور نتٌجة هذا نشأ وقد

 (1.) به الدول من العدٌد أخذت ثم العموم ومجلس

 على 1949 سنة فً الصادر(  الغربٌة أللمانٌا) االتحادي 2الدستور نص وقد

 والمجلس ادنى ومجلس اعلى مجلس -: مجلسٌن من التشرٌعٌة السلطة تشكٌل

 االعلى المجلس ٌمثلها والٌة فكل الوالٌات وزارات تكون اعضاء من ٌتكون االعلى

 والٌة كل ممثل ولكن الوالٌة سكان باختالف العدد هذا وٌختلف وزرابها من عدد

 موضوع أي فً الرأي اخذ عند واحد صوت بمثابة اصواتهم تعتبر عددهم كان مهما

 أي توجد فال األعلى المجلس فً المساوات اقدم على الوالٌات تمثٌل ٌكون وبذلك

 لهذا وطبقا االتحادٌة للصٌغة تدعٌم ذلك وفً الوالٌات من غٌرها على ممٌزة والٌة

 االعلى المجلس اما االصلٌة التشرٌعٌة السلطة هو االعلى المجلس ٌعتبر الدستور

 القوانٌن المشروعات على االعتراض مجرد على التشرٌعات سن فً دوره فٌختصر

 ال مجلسٌن من االتحادٌة التشرٌعٌة السلطة وتكوٌن.  االدنى المجلس ٌقرها التً

 سلطتها تكوٌن الى الموحدة الدول ببعض تحدو التً االسباب نفس الى ٌرجع

 مجلس من التشرٌعٌة

 نتحكم ٌستلزم اذ ذاته فً االتحادي بالنظام تتعلق واعتبارات اسباب الى ترجع وانما

 (2.)االتحادٌة بالدولة الحكم شؤون فً الوالٌات اشتراك

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السابق مصدر  ( مقارنة دراسة) التشرٌعٌة السلطة استقالل – الجزائري هادي مروج -1

 37ص

 رسالة ماجستٌر / كلٌة النٌابٌة األنظمة فً البرلمان األسدي حل خدام شاكر فرح ــ 7

 33, ص  7112,  النهرٌن جامعة/ الحقوق
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 العراقً الدستوري النظام فً التشرٌعٌة السلطة تكوٌنالفرع الثالث / 

 مجلسٌن من 2005 لسنة العراق لدستور وفقا العراق فً التشرٌعٌة السلطة تتكون

 العراقً الشعب عموم النواب مجلس وٌمثل(  االتحاد ومجلس النواب مجلس)  هما

.  46 – 49 المواد فً واختصاصاته وتكوٌنه تنظٌمه الدستوري المشرع تنازل وقد

 وكل وتنظٌمه تكوٌنه ارجى فقد والمحافظات االقالٌم ٌمثل والذي االخر المجلس اما

 المشرع تناوله وقد الثلثٌن بأغلبٌة النواب مجلس عٌنه قانون الى به ٌتعلق ما

 ( 137 – 65)  هما فقط مادتٌن فً الدستوري

 -1) أن على العراقً الدستور من( 49) المادة تنص -: النواب مجلس تكوٌن -:أوال

 من الناتجة مابة لكل واحد مقعد بنٌة األعضاء من عدد من النواب مجلس ٌتكون

 العام االقتراع بطرٌق انتخابهم ٌتم بأكمله العراقً الشعب ٌمثلون الطوابف نفوس

 فٌه الشعب مكونات سابر تمثٌل وٌراعى المباشر السري

  العمل مرحلة فً التشرٌعٌة السلطة

 االنظمة ذات الدول فً التشرٌعٌة السلطة تقوم التشرٌعٌة السلطة اختصاصات/ اوال

  بمهام النٌابٌة

 التشرٌعٌة الوظٌفة اهمها عدٌدة وضابف و

 االختصاص التشرٌع ٌعد -: العراقً النواب لمجلس التشرٌعً االختصاص/ أ

 أناط ولقد الدستورٌة النصوص بمقتضى وتمارسه التشرٌعٌة للسلطة االصٌل

 من( 61) المادة تنص حٌث النواب بمجلس االختصاص ذلك العراقً الدستور

 .  ٌأتً بما النواب مجلس ٌختص( )  2005) لسنة الدستور

 من الرابع الباب أن الى االشارة من بد وال(  االتحادٌة القوانٌن تشرٌع -أوال

 (1. ) االتحادٌة السلطات اختصاصات ٌتناول(  115 – 109 المواد)  الدستور

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظل فً والتنفٌذٌة التشرٌعٌة االتحادٌتان السلطتان – العرباوي كرٌم حسٌن صالح -0

  66ص و 76 ص بغداد جامعة ماجستٌر رسالة( .  مقارنة دراسة)  7112 دستور

 القوانٌن اقتراح حق/  الثانً المبحث
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 االقتراح انواع المطلب االول / 

 

 / انواع االقتراح حسب السلطة التً تباشرهالفرع االول 

هناك حالتٌن اما للسلطة التشرٌعٌة وحدها او حق مشترك للسلطتٌن التشرٌعٌة 

 بالحالة االخذ الى ٌمٌل الفقه ان اال وعٌوبها مزاٌاها الحالتٌن من ولكلوالتنفٌذٌة 

 هذه الن التنفٌذٌة والسلطة البرلمان بٌن مشتركا االقتراح حق تجعل والتً الثانٌة

 . السلطات بٌن التعاون على القابم البرلمانً النظام طبٌعة مع تتفق الحالة

 عن هً البرلمانٌة النظم فً القوانٌن اقتراح فً الدولة ربٌس سلطة كانت واذا

 او ماهٌة بصدد بٌنهم فٌها اختلفوا قد الفقهاء فان الجدل مجال عن تخرج االمور

 مجرد انه ام التشرٌعٌة العملٌة اركان من ركنا ٌعتبر وهل االقتراح حق طبٌعة

 التشرٌع؟ عملٌة تسبق تمهٌدٌة مرحلة

 بالمعنى اشتراكا ولٌس تمهٌدي عمل هو القوانٌن اقتراح ان الى البعض وذهب

 المنشا بعد ال – القانون ٌحرك كان وان فهو التشرٌعً االختصاص فً الصحٌح

 .له

 ال بحٌث التشرٌعٌة العملٌة من جزءا   ٌعد االقتراح ان الى االخر البعض وذهب

 صفة بأنه القول ذلك بعد ٌهم وال التشرٌع فً اساسً عنصر فهو بدونه تتم ان ٌمكن

 االقتراح ان ذلك على وٌترتب االقتراح غٌر آخر عنصر من تأتً القانون فً االمر

 (1) التشرٌع عملٌة به تبدأ تشرٌعٌا عمال ٌعتبر
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  البرلمانً النظام فً الدولة لرئٌس التشرٌعً االختصاص – بدر سالمة احمد. د -0

 سنة –, القاهرة  العربٌة النهضة دار ( لتراكان – فرنسا -مصر)  , مقارنة دراسة

 23ص 7113
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 القانون حٌاة فً الحاسمة المرحلة ٌمثل ال كان وان االقتراح أن الثالث الفرٌق وٌرى

 وٌجدد التشرٌع فً االولى االسس ٌضع ألنه مادته للتشرٌع ٌقدم الذي العمل هو. 

 . وموضوعه مضمونه

 هذا فً معه تشترك التً الحقوق بعض عن االقتراح حق ٌمٌز ال التحدٌد هذا ان اال

 الدولة لربٌس الدساتٌر لبعض به تعترف الذي والحق العرابض تقدٌم كحق العرض

 وٌذهب بالتشرٌع معالجتها ٌستحب التً الهامة المسابل الى البرلمان نظر لفت فً

 على التشرٌعٌة السلطة ٌجبر الذي العمل هو االقتراح حق ان الى الفقه بعض

 التعرٌف هذا حظى وقد تأكٌدا أو نفٌا فٌه البت من تعفى ان ٌمكن فال.  التصرف

 (1.) الفقه غالبٌة بقبول

 بالتشرٌع المختصة السلطة على القانون مشروع عرض)  بانه  االقتراح وٌعرف

 المرحلة هو القانون فاقتراح به تشرٌع لصدور دستورٌا الواجبة االجراءات ابقاء

 حتى للقانون االولى المشروع اعداد تارٌخ من تبدأ والتً بمضامٌنه تبدأ التً االولى

 االقتراح حق وان علٌه والتصوٌت لمناقشته بالتشرٌع المختصة السلطة الى تقدٌمه

 فً االولى اللبنة فهو التشرٌع فً االساس العامل باعتبارها وخطٌرة كبٌرة اهمٌة ذو

 أي القانون لمشروع ٌكون ال االقتراح مقبل ٌقوم ال دونه من والذي القانونً البناء

 على وٌجب البرلمان امام معروضا ٌصبح فانه االقتراح بعد اما قانونً وجود

 مشروع ٌتضمن وقد هذا ٌرفضه او ٌعدله او هو كما لٌقره ٌفحصه أن البرلمان

 بعد قانون بالتنظٌم ٌتناوله  لم موضوعا ٌنظم جدٌد قانون اصدار فً الرغبة القانون

 بإحالل كلٌا تعدٌال أو جزبٌا تعدٌال الواقع فً قابم لقانون تعدٌال ٌتضمن ولربما

 (2.) القابم القانون محل المقترح القانون
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 دراسة) البرلمانً النظام فً الدولة للرئٌس التشرٌعً االختصاص – بدر سالمة احمد. د  -1

 27ص ,  السابق المصدر(  مقارنة

 31ص  السلطات بٌن الفصل مبدأ – القادر عبد تغرٌد  -7
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 التالٌة العناصر توافر القوانٌن اقتراح حق ممارسة  اما شروط

 اسس وضع االقتراح ٌهدف ان ٌستلزم ناحٌة فمن -: الموضوعً العنصر -1

 ٌعالجها التً المسالك االقتراح موضوع ٌكون ان ذلك على وٌترتب االولى التشرٌع

 اقتراح عبارة أو ما فكرة راس على ٌكتب ان ٌكفً فال الدولة لدستور وفقا القانون

 (1.) القانون نطاق تبٌن التً الدستورٌة بالحدود المقترح ٌتقٌد ان ٌشترط بل

 به ٌنٌط من باالقتراح ٌتقدم ان ٌشترط اخرى ناحٌة ومن -: شخصً عنصرال-2

 اقتراحا تعتبر ال المواطنٌن احد بها ٌتقدم التً فالعرٌضة.  المهمة هذه الدستور

 الحق هو االقتراح فحق الحكومة أو البرلمان اعضاء احد افكارها ٌبٌن لم ما لقانون

 بقانون اقتراحا العمل وٌعتبر التشرٌع اسس وضع بذلك المختصٌن احد ٌمارسه الذي

 (2.) السابقة الشروط به توافرت ما متى
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 26ص سابق مصدر بدر سالمة احمد. د  -1

 30ص,   سابق مصدر ,  السلطات بٌن الفصل مبدأ.  القادر عبد تغرٌد ــ 7
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 القوانٌن باقتراح المختصة الجهات الفرع الثانً / 

 السابدة للظروف تبعا باالقتراح الحق صاحبة الجهة تحدد التً هً عادة والدساتٌر

 الخصوص بهذا الغالبة والنظرة المختلفة المجتمعات فً

 بٌن الفصل مبدا على تعتمد والتً والبرلمانً الرباسً النظامٌن فً االقتراح صور

 ( 1.)اسلوبا واالوضح شٌوعا االكثر لكونها السلطات

  -: التشرٌعٌة السلطة به تنفرد حق االقتراح -:اوال

 تتمٌز التً الرباسٌة الجمهورٌة االنظمة فً ظهرت االقتراح لحق الصورة هذه ان

 المتحدة كالوالٌات ممكن حد ألقصى الثالثة السلطات بٌن الفصل الى بمٌلها

 ٌكون الحالة هذه وفً 1791 لعام فرنسا دستور فً ظهرت وكما االمرٌكٌة

 الرغم على التنفٌذٌة السلطة منه وتحرم فحسب التشرٌعٌة السلطة حق من االقتراح

 عٌوبه استظهار على قدرة اكثر ٌجعلها مما القانون بتنفٌذ تقوم التً هً كونها من

 التام السلطات فصل مبدأ مع انسجاما اكثر الصورة هذه ان مالحظة مع ونواقصه

 الوزراء قٌام على الدساتٌر هذه ظل فً حتى ٌجدي العمل فإن ذلك من الرغم وعلى

 .  البرلمانٌة باللجان اتصالهم طرٌق عن القوانٌن باقتراح فعال

 االقتراح حق من التنفٌذٌة السلطة حرمان هو االسلوب هذا على الواضح والمأخذ

 االقل على أو المهمة بهذه القٌام على عملها لحكم االقدر كونها من الرغم على

 . بها االشتراك

 الجمهورٌة االنظمة وهً االتجاه بهذا اخذت التً االنظمة حتى انه رأٌنا لذلك

 حتى السلطات مختلف بٌن القانون الى العملٌة الناحٌة من تعتمد اخذت قد الرباسٌة

 (2) الدولة فً العمل سٌر ٌنتظم ان ٌمكن
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 رسالة – العراقٌة الدساتٌر فً التشرٌعٌة  العملٌة المراحل  - البٌاتً هللا رحمة هللا عبد -1

 07ص 0220- القانون كلٌة – بغداد جامعة – ماجستٌر

 30ص , بال طبعة , بال سنة ,  السلطات بٌن الفصل مبدأ,  القادر عبد تغرٌد ــ 7
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 -: التنفٌذٌة السلطة به تنفرد حق االقتراح -: ثانٌا

 ما مع االقتراح حق من التشرٌعٌة السلطة حرمان االقتراح من الصورة هذه وتعنً

 إلرادته والمجسدة للشعب الممثلة هً السلطة هذه لكون غرٌب شذوذ من ذلك فً

 االدارات ومن القدٌرٌن الموظفٌن من لدٌها التنفٌذٌة السلطة ان الوضع هذه وتبرٌر

 تنقص حٌن فً العام الصالح ضوء على التشرٌع وصٌاغة اقتراح حسن ٌكفل ما

 من كثٌر فً والنواب تأثرهم عن فضال الوسابل هذه مثل التشرٌعٌة الهٌبة اعضاء

 . العام الصالح مع ٌتعارض  قد بما واحزابهم ودوابرهم بمصالح االحٌان

 1852 وسنة 1814 وسنة للثورة الثامنة السنة دساتٌر فً فرنسا به اخذت ما وهذا

 الى بالنسبة 1930 لسنة دستورها بها اخذ واٌضا 1933 دستور قبل مصر وكذلك

 .فقط المالٌة القوانٌن

 المالٌة القوانٌن اقتراح حق قصر الذي العراقً االساسً القانون نفسه الشًء وفعل

 (  45م)  الحق هذا ممارسة من االمة مجلس وحرم الحكومة على

 القوانٌن اقتراح حق ٌقصر القابل الرأي اصحاب الٌها ٌستند التً االعتبارات ان كما

 ٌمكن والتبذٌر االسراف الى النٌابٌة المجالس حل وهً التنفٌذٌة السلطة على المالٌة

 معالجتها

 الصورة هذه ان -: واحد آن فً والتنفٌذٌة التشرٌعٌة للسلطتٌن مختلط حق االقتراح

 التنفٌذٌة السلطتٌن لكلتا القوانٌن اقتراح حق ٌعطى ان تعنً االقتراح صور من

 بٌن المرن الفصل بمبدأ اخذت التً البرلمانٌة الدساتٌر اقرته ما وهذا والتشرٌعٌة

 الممٌزة السمات من ٌعتبر المبدأ وهذا بٌنها فٌما التعاون ٌسوده والذي السلطات

 (    1) البرلمانً للنظام
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 07ص,  سابق مصدر  – البٌاتً هللا رحمة هللا عبد  -0
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 الصورتان حتى بها تأثرت بل البرلمانٌة االنظمة على الصورة هذه وجود ولم

 ما وهذا عملٌة اعتبارات على بناء ام خاصة نصوص بإٌراد أكانت سواء السابقتان

 المهمة قوانٌنها من الكثٌر فعال صدر حٌث االمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً ٌشاهد

 . الجمهورٌة ربٌس واقتراح رغبة على بناء

 

 فً استقرت ثم 1814 سنة دستور تعدٌل عند فرنسا فً الصورة هذه ظهرت وقد

 1823 سنة منذ مصر فً وظهرت 1946 ودستور 1875 وسنة 1848 دستوري

 . البرلمانٌة الدساتٌر سابر فً وانتشرت

 المالٌة)  القوانٌن اقتراح حق منح الذي العراقً االساسً القانون به اخذ ما وهذا

 دون)  النواب مجلس منح كما(  الوزارة)  التنفٌذٌة السلطة الى(  المالٌة وغٌر

 الملك حق الى ٌشٌر انه اال(  المالٌة عدا)  القوانٌن اقتراح حق(  االعٌان مجلس

 (  31 و 62 و 45 م)  القوانٌن باقتراح

 السلطة من كل الى الحق هذا منح قد 1970 لسنة العراقً الدستور ان نجد بٌنما

 (1.)اٌضا الجمهورٌة وربٌس والتنفٌذٌة التشرٌعٌة

 ٌتولى مصر ففً شراكة والحكومة للبرلمان االقتراح حق الدساتٌر اغلب تمنع ولهذا

 تقدم العراق وفً البرلمان جانب الى القوانٌن اقتراح حق الجمهورٌة ربٌس

 أعضاء عشرة من أو الوزراء ومجلس الجمهورٌة ربٌس من القوانٌن مشروعات

 ( 2) لجانه احد أو النواب مجلس من
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 سابق مصدر – العراقٌة الدساتٌر فً التشرٌعٌة العملٌة مراحل – البٌاتً رحمة هللا عبد -1

 03ص

 العراق فً الدستوري والنظام العامة النظرٌة الدستوري القانون – عبٌد عاجل عدنان. دــ  7

 22 ص 7103 سنة, مؤسسة النبراس , النجف االشرف , الطبعة االولى 
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 مراحل اقرار القوانٌن/  الفرع الثالث 

 السلطة على القانون مشروع / وهو كما بٌنا سابقا هو عملٌة عرضاوال / االقتراح 

 فاقتراح به تشرٌع لصدور دستورٌا الواجبة االجراءات ابقاء بالتشرٌع المختصة

 المشروع اعداد تارٌخ من تبدأ والتً بمضامٌنه تبدأ التً االولى المرحلة هو القانون

وٌقوم بحق االقتراح ,  بالتشرٌع المختصة السلطة الى تقدٌمه حتى للقانون االولى

 السلطة التً تحددها الدساتٌر 

  والتصوٌت(  المناقشة)  أو المداولةثانٌا / 

 التً هً ألنها التشرٌعٌة العملٌة مراحل اهم من والتصوٌت المداولة مرحلة تعتبر

 ٌعتبران والتصوٌت المداولة ان بحق ان قٌل وقد فعال القانون وجود الى تؤدي

 لمشروعات تجري التً المناقشة بالمداولة ٌقصدو   القوانٌن سن فً الفقري العمود

 المالحظات وابداء المشروعات هذه فحص لغرض التشرٌعٌة الهٌبة داخل القوانٌن

 اقرار الى للوصول تمهٌدا الهٌبة هذه اعضاء قبل من وجدت ان علٌها والتعدٌالت

 العامة المبادئ على االطالع من ولٌبٌن علٌه التصوٌت طرٌق عن المشروع

 بعض فً الموضوع بهذا المتعلقة المواد مالحظة ومن النٌابٌة المجالس فً للمداولة 

 فً المتبع االسلوب ان 1925 لعام العراقً االساسً والقانون المصرٌة الدساتٌر

 النواب)  المجلسٌن امام سواء المطروحة القوانٌن مشروعات حول المداولة

 ذات الدول فً النواب مجلس امام ام المجلسٌن نظام ذات الدول فً(  والشٌوخ

   بعٌد حد الى متماثل اسلوب هو الواحد المجلس النظام

 : المجلسٌن نظام ذات الدول فً المداولة/ اوال

 فإن لذا بٌنها المساواة هً التشرٌعٌة الهٌبة مجلس اختصاص فً العامة القاعدة ان

 الى تقدم ان فٌجوز المجلسٌن من ألي ابتداء   تقدم ان ٌمكن القوانٌن مشروعات

 (1) الشٌوخ مجلس أو النواب مجلس
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 المجلس الى المجلس ربٌس ارسله القانون مشروع المجلسٌن هذٌن احد اقر فاذا

 المختصة السلطة على ذلك بعد ٌعرض ثم ومن اٌضا المجلس هذا فً إلقراره االخر

 . واصداره بتصدٌقٌه

 لمناقشتها المٌزانٌة عرض وجوب فً ٌتمثل القاعدة هذه على استثناء ٌرد ما وغالبا

  اوال النواب مجلس امام

 عن مستقال(  المناقشة) الشأن بهذا المجلسٌن من كل ٌعمل ان االصل نرى وهكذا

 المجلسٌن اجتماع فٌها الدستور ٌوجب التً الخاصة الحاالت فً اال االخر المجلس

  مؤتمر هٌبة فً معا

 للوصول القوانٌن مشروعات تسلكها التً الطرق تحدٌد فً اٌضا الدساتٌر وتختلف

 أي)  المشروعات هذه مصدر ٌحسب ولذلك المجلسٌن من اي امام مناقشتها الى

 وفً فرنسا فً االولى على وٌطلق البرلمان من ام الحكومة من وردت سواء

 مشروعات اسم 1923 دستور ظل فً مصر فً المجلسٌن من لكن الداخلٌة الالبحة

 فً شاعت التً التسمٌة كانت وان قوانٌن اقتراحات اسم الثانٌة على وٌطلق قوانٌن

 مشروعات ان الدساتٌر بعض فتقرر الحالتٌن كلتا فً قانون مشروع هً االستعمال

  المجلسٌن من أي اعضاء قبل من المقترحة القوانٌن

 بعض فً علٌها ٌطلق  نفسه  المجلس  فً  لجنة  على  اوال  تعرض  ان ٌجب

 اذا فٌها الرأي وابداء المقدم المشروع فحص لغرض(  االقتراحات لجنة)  الدول

 (1) إلٌه توصلت بما المجلس الى تقرٌرا تقدم ان ذلك بعد علٌها بالنظر جدٌرا كان
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 المجلس فً المختصة اللجان احدى الى ٌحال المشروع نظر على الموافقة حالة وفً

 لمناقشة المجلس ٌقوم الرفض حالة وفً المقترح المشروع موضوع طبٌعة وحسب

 المشروع

 بل الطرٌق هذا خالل من تمر فال الحكومة قبل من المقدمة القوانٌن مشروعات اما

 قبل عنها تقرٌر وتقدٌم فٌها للنظر بالمجلس المختصة اللجان احدى الى مباشرة تحال

 . مناقشتها

 القوانٌن مشروعات لعرض بالنسبة 1923 عام المصري الدستور قرره ما وهذا

 المشروعات هذه منها وردت التً الجهة حسب(  بمجلسٌها)  التشرٌعٌة السلطة على

 جلسات عقد اجاز انه اال البرلمان مجلس فً المناقشات علنٌة الدستور هذا قرره وقد

 كٌفٌة مادة النٌابٌة للمجالس الداخلٌة اللوابح وتبٌن(  98م) معٌنة احوال فً سرٌعة

 امامه القوانٌن مشروعات ومناقشة النظر

 تبدأ المناقشة فإن 1923 دستور ظل فً مصر فً العمل علٌه جرى بما ٌتعلق وفٌما

 اصال مادة مادة المشروع ونص المختصة البرلمانٌة اللجنة تقرٌر بتالوة عادة

 الى االنتقال على الرأي ٌؤخذ ثم للمشروع العامة المبادئ المجلس ٌناقش ثم وتعدٌال

 وللمجلس المشروع على المناقشة استمرت ذلك على المجلس وافق فاذا قواده مناقشة

 (  104م) التعدٌالت من ٌعوض وفٌما المواد فً والتجزبة التعدٌل حق

(  57 م) 1925 العراقً االساسً القانون اٌضا الجلسات عالنٌة على نص وقد

 (1) االحوال بعض فً ةسرٌ الجلسات جعل جوابز على كذلك ونص
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 (( التصوٌت)) ..  ثالثا  

 التشرٌعٌة الهٌبة على القانون مشروع عرض على النٌابٌة النظم فً العمل جرى لقد

 المرة فً لٌناقش فٌقرأ مراحل على العرض هذا وٌتم غلٌه والتصوٌت لمناقشته

 المرة فً ككل علٌه ٌصوت ثم الثانٌة المرة فً فمادة مادة علٌه ٌصوت ثم االولى

  الثالثة

 وكذلك 1925 لعام العراقً االساسً القانون من( 55)المادة فً علٌه نص ما وهذا

 (  104) المادة

 نفس فً العراقً االساسً القانون واجاز(  1923) لعام المصري الدستور من

  بجملته المشروع على التصوٌت ٌقتصر ان اعاله المادة

 52) المادة اشارت وقد التشرٌعٌة الهٌبة اعضاء اغلبٌة بحضور التصوٌت وٌجري

(  بمجلسٌه)  االمة مجلس مباشرة جواز عدم الى العراقً االساسً القانون من(  

 المصري 1923 دستور اوجبه ما وهو اعضابه نصف من اكثر بحضور اال اعماله

 الجلسة حظر اذا اال قرارا ٌصدر ان المجلسٌن على حظر حٌث من( 99) المادة فً

  اعضابه اغلبٌة

 1980 لعام العراقً الوطنً للمجلس الداخلً النظام من(  73)المادة اشارت وقد

 بحضور اال ٌكتمل ال وهو القانونً النصاب اكتمال بعد ٌكون الجلسة افتتاح ان الى

المجلس اعضاء اغلبٌة
(1)

 . 

 على التصوٌت ٌجري ثم بابها قفل البرلمان ربٌس ٌعلن المناقشة انتهاء وبعد

 ما الحاضرٌن بأكثرٌة النٌابٌة المجالس قرارات وٌصدر.  مادة مادة القانون مشروع

 واهمٌة التصوٌت فً المشتركٌن االعضاء عدد لٌس و ذلك خالف على ٌنص لم

 االعضاء بعض التصوٌت عن ٌمتنع عندما واضح بشكل تظهر المسألة هذه
(2)

 . 
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 علٌها ٌجري التً المواضٌع ووفق الدساتٌر باختالف التصوٌت صور وتختلف

  .التصوٌت

 من انواع ثالثة الى 1925 لعام العراقً النواب لمجلس الداخلً النظام اشار فقد

التصوٌت
 (1)

 :- 

 باإلشارة التصوٌت (1)

 االسماء تعٌٌن بطرٌق التصوٌت (2)

 (79م) الخطً بالرأي التصوٌت  (3)
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 (7112) دستور فً االقتراح لحق ةتطبٌقٌ دراسة -: الثانً المطلب

 عام دستور عن كثٌرا ٌختلف ال 2005 عام دستور ظل فً الحكم نظام أن ٌبدو

 احكاما تضمن قد الدستور ان من بالرغم برلمانٌا نظاما عده ٌمكن ال حٌث 1970

 غٌر السلطات بٌن الفصل ان ذلك.  الرباسً النظام من مضمونها من اكثر تقترب

 اقتراح سلطة 2005 عام دستور تبناه الذي الحكم نظام طبٌعة انعكست وهذا واضح

 الوزراء ومجلس الجمهورٌة ربٌس وهً متعددة جهات الى القوانٌن مشارٌع

 . والبرلمان

 

 . القوانٌن مشروعات اقتراح فً الجمهورٌة رئٌس اسهام -: االول الفرع

 بتقدٌم الجمهورٌة ربٌس حق لٌقرر الدستور من(  60/1) المادة نص جاء

  على نصت حٌث البرلمان الى القوانٌن مشروعات

 وٌنظر... ( الوزراء ومجلس الجمهورٌة ربٌس من تقدم القوانٌن مشروعات -: اوال

 اعطى قد الدستوري المشرع ان كما المقترحة القوانٌن مشروعات فً البرلمان

 مع الجمهورٌة ربٌس الى ٌعٌده وان المقترح المشروع ٌرفض ان أي للبرلمان الحق

 رفضه اوجبت التً االسباب بٌان
(1)

. 
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 قراءته لٌتم البرلمان على المشروع طرح الجمهورٌة ربٌس برأي البرلمان اخذ فاذا

 الجمهورٌة ربٌس الى واحالته علٌه التصوٌت ثم ومن الثانٌة والقراءة االولى القراءة

 عدم حق الجمهورٌة ولربٌس (1.) به الخاص الجمهوري المرسوم الصدار

 على التزامات ترتب او للدستور مخالفة انها ٌرى التً القوانٌن على التصدٌق

  الدستور من( 3/  73) المادة بموجب وذلك تؤدٌها ان تستطٌع ال التنفٌذٌة السلطة

 

  القوانٌن مشروعات اقتراح فً الوزراء مجلس اسهام/  الثانً الفرع

 تشرٌع صالحٌة الوزراء بمجلس العراقً الدستور اناط التشرٌعات مجال فً

 بموجب الوزراء مجلس ٌقدمها قوانٌن مشروعات الى استنادا االتحادٌة القوانٌن

 الدستور بموجب الوزراء لمجلس المخولة الصالحٌات اهم ومن منه( 80) المادة

 من(  اوال/  80) المادة علٌه نصت لما وفقا للدولة العامة الساسة وتنفٌذ تخطٌط

 مشروعات تقدٌم صالحٌة الوزراء ومجلس الجمهورٌة ربٌس وخول الدستور

 القوانٌن مشروعات: اوال نصها فً جاء اذا(  اوال/ 60م) ألحكام استنادا القوانٌن

 ( الوزراء ومجلس الجمهورٌة ربٌس من تقدم

 قانون مشروع فً المقترح صٌاغة صالحٌة تملك التً الجهة هو الوزراء ومجلس

 ومؤسسات وزارات فً والتشرٌعٌة االدارٌة االجراءات من بسلسلة مروره بعد

 تشرٌعه النواب مجلس على وٌقترح الوزراء مجلس ٌناقشه ان قبل حكومٌة
(2)

. 
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 . القوانٌن مشروعات اقتراح فً النواب مجلس اسهام:  الثالث الفرع

 تقدٌم فً النواب مجلس ألعضاء حق ٌعط لم(  2005) لعام العراقً الدستور ان

 القوانٌن مقترحات ٌقدموا ان نوابه من لعشرة حق  اعطى وانما القوانٌن مشروعات

 (1)الدستور من( 2/ 60) المادة بموجب

 عدٌدة بمراحل التشرٌع عملٌة تمر العراقً النواب مجلس فً القوانٌن تشرٌع آلٌة1

 ثم القوانٌن اقتراح مرحلة المراحل هذه واولى الجمٌع ٌواجه قانون عنها ٌتولد حتى

 حتى واصدارها تصدٌقها واخٌرا علٌها والموافقة القوانٌن مشارٌع مناقشة ذلك بعد

 ( 60) المادة ان نجد( 2005) دستور الى الرجوع عند 2 النفذ حٌز تدخل

 الوزراء ومجلس الجمهورٌة ربٌس من تقدم القوانٌن مشروعات: اوال

 لجانه احدى اومن النواب مجلس اعضاء من عشرة من تقدم القوانٌن مقترحات: ثانٌا

  المختصة

 السلطتٌن من لكل لتشرٌعه المبادرة اعطى الدستوري المشرع ان ٌتضح مما

 من كل تقدمه ما بٌن فرق انه اال النواب مجلس فً ممثلة والتشرٌعٌة التنفٌذٌة

 ربٌس من المقدمة المبادرة على((  قانون مشروع 0) اصطالح اطلق فقد السلطتٌن

 (2) الوزراء ومجلس الجمهورٌة
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 مجلس اعضاء من عشرة قبل من المقدمة المبادرة على((  القانون اقتراح 0) و

 من ٌقدم ما بٌن فرق المشروع ان ومع المختصة المجلس لجان احدى اومن النواب

))  من بكل المقصود ٌوضع لم انه المالحظ ان اال والتشرٌعٌة التنفٌذٌة السلطتٌن

 ((  قوانٌن مقترحات))  و((  القوانٌن مشروعات

 الصادر حكمها فً العلٌا االتحادٌة المحكمة ذهبت الدستوري النص غموض ومع

((  القانون اقتراح))  و((  القانون مشروع))  بٌن التفرقة تأكٌد الى 2010/  12/7

 القوانٌن قررته ما ٌستوفً ان وبعد التنفٌذٌة السلطة من المقدم القانون فمشروع

 مقترح الى بالنسبة اما لتشرٌعه تمهٌدا النواب مجلس الى ٌرسل النافذة والتشرٌعات

 هو المقترح الن القانون مشروع ٌعنً ال القانون مقترح ان المحكمة ترى القانون

)  المنفذٌن احد الى طرٌقه المقترح ٌأخذ ان وٌلزم مشروعا تكون ال والفكرة فكرة

 رسمته ما وفق القانون مشروع إلعداد(  الوزراء ومجلس الجمهوري ربٌس

 اقرها التً التنفٌذٌة السلطة سٌاسة ذلك وافق ما اذا النافذة والتشرٌعات القوانٌن

 (1) النواب مجلس
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 22ص ,  السابق مصدر – ماجستٌر رسالة – العرباوي كرٌم حسن صالح  -0
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 االسباب تتضمن مواد فً مصوغة النواب مجلس ربٌس الى المقترحات وتقدم

 (  الداخلً النظام من 120 م)  للقانون الموجبة

 المبادئ بمناقشة المداولة تبدأ حٌث المجلس على القوانٌن مشروعات وتعوض

 المبدأ حٌث من المسودة على المجلس ٌوافق لم فاذا اجماال المشروع العامة واالسس

 ٌجوز وال(  النظام من  132م)  للمشروع رفضا ذلك عد اعضابه عدد بأغلبٌة

 حٌث فٌه المداولة انتهاء من اٌام أربعة مضً قبل القانون مشروع على التصوٌت

 وبعد االقل على ٌومٌن بعد ثانٌة قراءة ٌقرأ ثم اولى قراءة القانون مشروع ٌقرأ

 ( النظام من 36)  م علٌه المناقشة اجراء ثم بتعدٌله التحرٌرٌة المقترحات استالم

 138 م)  علٌه للموافقة الرباسة مجلس الى ٌرسل القانون مشروع اقرار حالة وفً

 (1) 2005 العراقً الدستور من( 
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 العراق فً الدستوري والنظام الدستوري القانون مبادئ – خالد حنون حمٌد. د  -0

   323ص و 327ص
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 الخاتمة

 ... التالٌة النتائج الى توصلنا القوانٌن اقتراح لحق دراستنا خالل من

 اإلقتراح،:  هً ثالث مراحل من مكون متكامل عمل التشرٌع ان لنا تجلى ، -1

. منفصلة بصورة مرحلة كل إلى والنظر تجزبته ٌحتمل وال والتصدٌق، والتصوٌت،

 فً بحثنا خالل ومن. االخرى دون من منها مرحلة اي وجود تصور ٌمكن ال اذ

 االجراءات ٌحرك الذي العمل هو القوانٌن اقتراح ان وجدنا االقتراح، معنى

 .ومضمونه مادته للتشرٌع وٌقدم التشرٌعٌة

 الدور وتكٌٌف القوانٌن سن عملٌة فً االقتراح دور فً بحثنا خالل ومن -2

 االجراءات احد وهو االقتراح، على التشرٌعٌة الطبٌعة  حضنا ال. ٌؤدٌه الذي

 .القانون لوجود الالزمة التشرٌعٌة

 االولوٌة لها وٌكون خاصا ، مركزا   االقتراح سلطة تحتل السٌاسٌة الناحٌة من -3

 حٌن المؤِسَسة السلطة ان إلى وخلصنا. وظٌفتها لطبٌعة نظرا   االخرى، الهٌبات عن

 التً الهٌبة إلى القوانٌن اقتراح صالحٌة توكل فإنها الدستور، قواعد وضع تؤسس

 او التشرٌعٌة، السلطة إلى بها تعهد فقد. السٌاسٌة الناحٌة من تفضٌلها على تحرص

 اقتراح عملٌة فً الشعب تشرك او معا ، السلطتٌن تشرك او التنفٌذٌة، السلطة

 .القوانٌن

 القوانٌن باقتراح المختصة السلطة وممارسة تنظٌم فً بحثنا خالل ومن -4

 المختصة السلطة وان ذلك، بشأن تباٌن قد الدستورٌة االنظمة موقف ان وجدنا

. اتجاهاتها وتعدد الدستورٌة االنظمة الختالف تبعا   مختلفة، اشكاال   اتخذت باالقتراح

 .  المشترك االجتراح اسلوب تبنت قد الدستورٌة النظم اغلب ان والحظنا

 القوانٌن، باقتراح المختصة للسلطة التشرٌعً لألداء بالنسبة انه  حضنا ال -5

 االقتراحات على الحكومة من المقدمة القوانٌن لمشروعات غلبة هناك كانت

 ال مالحظة وهً. التشرٌعٌة المجالس اعضاء من المقدمة القوانٌن بمشروعات

 البلدان فً الدستورٌة النظم إلى تمتد بل العربٌة، الدستورٌة النظم على تقتصر

 . أقل بدرجة كانت وإن المتقدمة،

 ...  التوصٌات

 تكون القوانٌن اقتراح فً االولوٌة ان على تؤكد نصوصا الدساتٌر تضمٌن -1

 جدا قرٌبة ومعرفة مباشر تماس على تكون التً السلطة هً لكونها التنفٌذٌة للسلطة
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 باعداد تقوم وادارٌة فنٌة اجهزة تملك ولكونها للناس االجتماعٌة بالحاجات

  النواب مجالس من افضل جٌد بشكل القوانٌن مشروعات

 البرلمانٌة الحٌاة واصالح التشرٌعٌة، المجالس أداء فاعلٌة تعزٌز عملٌة إن -2

 التوازن لتحقٌق ضروري دستوري، ُبعد ففٌها. االبعاد ومتعددة متشابكة عملٌة هً

 الحزبٌة البنٌة بتقوٌة ٌتعلق سٌاسً وُبعد. والتنفٌذٌة التشرٌعٌة السلطتٌن بٌن المفقود

 توافر بضمان أي المدنً، المجتمع ومشاركة الحرة االنتخابات ضمانات وتوفٌر

 عوامل توافر بضمان ٌتعلق فنً وُبعد. عام بشكل السلٌمة الدٌمقراطٌة الممارسة

 المؤسسة عضو فً المواصفات توافر من التشرٌعٌة المؤسسة فً االداء كفاءة

 فنً اداري جهاز ووجود بكفاءة، التشرٌعٌة بمهامه لألضطالع تؤهله التً التشرٌعٌة

 البرلمان ألعضاء السلٌمة المشورة تقدٌم على وقادر ومؤهل قوي
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