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 المقدمة

 
 تمهٌد –اوأل 
اهمٌة كبٌرة ٌوصف مركز الثقل فٌهاا واداة ٌحتل مجلس الوزراء فً االنظمة البرلمانٌة والمختلطة       

مجلاس الاوزراء  تقع علٌه المسؤولٌة امام البرلمان . وٌمارس   الحكم فهو الجهاز التنفٌذي الحقٌقً الذي
الخطاط   وضاع للدولاة و  العاماة  السٌاسة رسم   من  بٌنها ,  فهو الجهة التً تتولى صالحٌات  متعددة

الوطنً .   االقتصاد  اعداد موازنة الدولة وٌخطط  تنفٌذها وٌملك  الدور الفعال فً عملٌة والسٌاسات و
اقتارا    ممارساة  فً اطاار الوظٌفاة التيارٌعٌة  اٌضا  وحسب   بل ٌملك االمر على ذلك  ٌقتصر ال و

ميروعٌة القوانٌن بما ٌكلف ادارة يؤون الدولة  فً جوانبها االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاساٌة كافاة .  
 وملها الحق بممارسة الرقابة السٌاسٌة .

وعلٌه انطالقا  من الدور الفعال الذي ٌقوم به مجلس الوزراء فً مختلف النظم الدستورٌة ,ونضارا      
الهمٌة الجوانب االجرابٌة الخاصة بعمل مجلس الوزراء بدا من التحضٌر والترتٌب الجتماعاات مجلاس 

 ً بمجلس الاوزراء والوزراء واعداد الجدول الخاص بها , فقد وجدنا االهمٌة بمكان بٌان التنظٌم القانون
الجوانااب المسااتمدة مان الدسااتور العراقااً لساانة  تلاك   الناحٌااة   العملٌااة بهاا ماان   االجراباات التااً ٌقااوم

واالنظمااة والقااوانٌن ذات الصاالة بهااا فضااال  عاان سااٌاقة العماال المتعااارف علٌااه فااً اجتماعااات  5002ة
لمنتخبااة التااً ٌجااب االطااال  علٌهااا مجلااس الااوزراء . منااذ انبثاقااه بعااد سااقوط الحكاام وتيااكٌل الحكومااة ا
 وااللمام بها كونها تعد عنصرا مساعدا فً تفعٌل عمل مجلس الوزراء

 

 ميكلة البحث –ثانٌا 
تتجلى ميكلة البحث فً بٌان التعرٌف بمجلس الوزراء فً النظام الدستوري العراقً فاً ضال المرحلاة  

اعضااء   فاً  توفرهاا  الواجاب  ن الياروط. مع بٌاا 5002فً دستور  وكذلك   5002 االنتقالٌة لسنة 
 5002( لسانة 8وربٌس مجلس الوزراء واختصاصاتهما وصدور النظام الداخلً لمجلس الاوزراء رقام 

 مع الحاجة الى بٌان  مدى انسجام نصوص الدستور النافذ مع النظام الداخلً لمجلس الوزراء .
 

 فرضٌة البحث –ثالثا 
مجلس الوزراء كمؤسسة  دستورٌة وقانونٌة تمارس مهامها على وفاق  تتمثل بان ٌسلم الموضو  باهمٌة 

االنظماة  عمل المجلاس فاً ابلاب  تنظم   النظام القانونً المطبق فً الدولة . اذا كان ثمة قواعد قانونٌة
  الحدٌثة سواء وردت فً نصوص الدستور ام القانون , فان االمر فً العراق ٌتركز فً جانبالدستورٌة
 5002دستور 

 
 

علااى بعاان النصااوص القانونٌااة التااً  5002( لساانة 8النفاااذ والنظااام الااداخلً لمجلااس الااوزراء رقاام  
. لااذلك جاااء هااذا البحااث الدراسااً لتساالٌط الضااوء علااى  5002ورثاات ماان  النظااام السااابب قباال عااام 

 الجوانب المهمة التً  ٌكلف بها المسؤل التنفٌذي فً الدولة العراقٌة .
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 منهجٌة البحث –رابعا 

 
افة فقد اعتمدت على مناهج نضرا الهمٌة الموضو  ورببة منا فً تسلٌط الضوء على تفاصٌله ك       
تفاصاٌله  و  بغلب فروعاهااللمام   ومحاولة  تتكامل فً ما بٌنها  بهدف الوصول الى مادة البحث  علمٌة

 العلمً .هذه الدراسة على مناهج متعددة من بٌنها المنهج  فاعتمدت فً 
 

 هٌكلٌة البحث –خامسا 
 

ستوز  دراستنا لهذا الموضو  الى ثالثة مباحث ربٌسٌة , حٌاث ٌخاتص المبحاث االول باالمعنى         
 5002ة ودساتور اللغوي  واالصطالحً لمجلس الوزراء ونيأته فً العراق فً ضال المرحلاة االنتقالٌا

فٌاه   الثاانً سانبٌن. اماا المبحاث  ء واعضاابه الواجب توفرها فً ربٌس مجلس الوزرا , كذلك اليروط
زراء وكااذلك الااوزراء المتمثلااة بالختصاصااات  التياارٌعٌة والتنفٌذٌااة لمجلااس الااو اختصاصااات مجلااس 

راء التنظٌمٌة . ونوضح فاً المبحاث الثالاث اختصاصاات رباٌس مجلاس الاوز اختصاصاته فً اليؤون 
 ٌة .التيرٌعٌة و القضاب من الناحٌة التنفٌذٌة وكذلك 
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 المبحث االول
 

 التعرٌفات بمجلس الوزراء
 

ٌعد مجلس الوزراء خاصة فً النظام البرلمانً مركز السلطة التنفٌذٌاة ومحورهاا االساساً اذ ٌقاع       
االقتصاادٌة   االجتماعٌاة و  السٌاساٌة و  على عاتقه إعداد السٌاسة العامة للدولة واقرارها فً المجااالت

  ياؤون الدولاة ادارة   مساؤولٌة  علٌاة  التً تقع  والثقافٌة واالمنٌة لكونه الجهة التنفٌذٌة العلٌا فً الدولة
االنظماة   و  الداخلٌة والخارجٌة ,فضالً عن صالحٌة مجلس الوزراء بً اصادار التيارٌعات الفرعٌاة 

  بإصادار التيارٌعات  بمؤازرتها عٌة التيرٌ  , وتعاونه مع السلطة  والتعلٌمات والقرارات االدارٌة كافة
 اقرار ميارٌع القوانٌن واقتراحها. بعد 
الدساتٌر   هذه المهام اقتضت ان ٌيكل مجلس الوزراء وفق يكلٌات واجراءات معٌنة نصت علٌها      

على عاتقها .كما عالجت االنظمة الدستورٌة الياروط  المهام الملغاه  حجم مع   تتناسب  علٌها  العراقٌة
 الواجب توفرها فً ربٌس مجلس الوزراء واعضاءه وكذلك الٌة اختٌاره.

 
هذا المبحث الى ثالث مطالب ٌتمثل المطلاب االول فاً المعناى وبناءاً على ما تقدم نرى ان تقسٌم        

ضال   فً  العراق  فً  الوزراء مجلس   اءهاللغوي واالصطالحً لمجلس الوزراء والمطلب الثانً ني
اما المطلب الثالث الذي نبٌن فٌة اليروط الواجب توافرهاا فاً   5002المرحلة االنتقالٌة وكذلك دستور 

 -وكما ٌلً : 5002ربٌس مجلس الوزراء واعضاءه حسب الدستور النافذ لجمهورٌة العراق لسنة 
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 المطلب االول
 

 اللغوي واالصطالحً لمجلس الوزراءالمعنى 
 

 المعنى اللغوي لمجلس الوزراء -اوالُ:
 

ان عباره مجلس الوزراء ايتقت من اصل كلمة  جلس ( وهو اسم مكان  ٌجلاس ( جلوسااً(, اي هاو     
القاوم  . فٌقاال مجلاس  تهمهم  التً  تداول فً يان من اليؤون ٌة عدد من الناس للالمكان الذي ٌجتمع ف

اليورى ومجلس النواب  ومجلس
 0)

واقفااً  كاان  انما لمان ان الجلوس   المفردات  االصفهانً فً . قال 
والقعود لمن كان قابماً باعتبار ان مجالس لمن كان ٌقصد االرتفا  اي مكان مرتفع اما فعل جلس فٌساٌر 

الى عدد مرات االجتما  فنقول االجتما  االول واالجتما  الثانً الجلسة االولى او الجلسة الثانٌة 
 5)

. 
 

مصادرها القاران الكارٌم إال انهام اختلفاوا اما عبارة الوزراء اتفق ابلب الفقه بانها بصورة مفرده وزٌار 
 إيتقاقه حٌث انهم انقسموا الى اربعة اجزاء .فً 

حٌث ٌرى االول ان لفظه الوزٌر ميتقة من من  الوزر ( بمعنى االثم , اما الرأي الثاانً الاذي ٌارى ان 
مان   وزٌر ميتقةال لفظ   لوزر ( الملجا او المعتصم والرأي الثالث ٌرى ان  ا لفضه الوزٌر ميتقة من 

 االزر ( التً تعنً الظهر والرأي الرابع الذي ٌرى ان لفظ الوزٌر ميتقة من االوزار اي االمتعة 
 2)

. 
 

 المعنى االصطالحً لمجلس الوزراء -ثانٌاً :

 
 اتٌر المقارنااة فااً العااراق اي تعرٌااف لمجلااسالمعنااى الدسااتوري لمجلااس الااوزراء لاام تااورد الدساا    

 و الدساتورٌة  الوزراء وانما اكتفت بتحدٌد طرق تعٌنة واعضاء المجلس ومهامة وصالحٌاته القانونٌة و
  تعاارٌف  اورد حٌاث  الفقاة  فً مجااالت   , اما 5002لسنة   ما ذهب الٌة الدستور العراقً النافذ  هذا

  الصاافة  هااذه  ان و  ٌجتمعااون ميااتركٌن  الااوزراء منهااا لجنااة مؤلفااة ماان الااوزراء  متعااددة لمجلااس
ف مجلااس الااوزراء بأنااه هٌبااة   تقاارر التااً  هااً  الجماعٌااة سٌاسااة الحكومااة , امااا الاابعن االخاار عاارر
وهاو  البرلماان   تجااه  الحكام  تتحمال مساؤولٌةالنظاام البرلماانً و  فاً بالدور الربٌسً   تقوم  جماعٌة
  جهاااز  انااه  آخاارون  عرفااه قااد  و الااوزراء  والبرلمااان و الحكومااة   بحضااور ربااٌس  عموماااً   ٌجتمااع

باتخاااذ االجااراءات التااً ٌااتم تحضااٌرها فااً   حااده و  وهااو المخااتص التنفٌذٌااة   الساالطة  القاارار فااً
ٌتخذه ربٌس الجمهورٌة   القرار الذي على  هو ٌصدق  و او مجالس وزارٌة   اجتماعات

 2)
. 

 
    __________________________ 
, اطروحه دكتوراه جامعاة النهارٌن ,     5002هانً الصافً : التنظٌم القانونً لمجلس الوزراء فً دستور جمهورٌة العراق لسنة  م.قاسم (0      

 .6-7, ص5002كلٌة الحقوق 
 .099, ص0972, دار الحضاره العربٌة , بٌروت , 0د الجواهري : الصالح فً اللغة والعلوم , تقدٌم ندٌم مرعيلً , المجلد االول ط (5      
 .02-6,صمصدر نفسه ان قاسم هانً الصافً :(م.اٌم2      
 5005,مكتباة السانهوري , بغاداد 0فصل السلطتٌن التنفٌذٌة والتيارٌعٌة فاً النظاام البرلماانً فاً العاراق ,ط : رافع حظر صالح يبر-د(2      

 .29ص
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ى التعرٌف كل ياؤون و المساؤول عنهاا وكذلك عرفه بأنه محور القرار البرلمانً ألنه المهٌمن عل      
المؤسساة  الاى   ٌياٌر  مجلس مصطلح ان  التعرٌف االصح لمجلس الوزراء   واخٌراً ٌمكن القول بان.

العامة   اليؤون  ادارة الدستورٌة التً  تمارس مهاماً تنفٌذٌة تتعلق بتنفٌذ القوانٌن وحماٌة النظام العام و
تتاولى   التً ة الدستورٌ  المؤوسسة اخرى انه  فضالً عن االعمال القانونٌة والمادٌة المختلفة او بعبارة 

ممارسة يؤون الحكم وادارة الدولة
 0)

. 
هذا ٌعنً ان الوزارة هً محور النظام البرلمانً اذ تباير السلطة الفعلٌة فً الدولة وتهٌمن علاى ادارة  

اماام   وتصارفاتها وتكون مسؤولة عن كافة اعمالها  ٌاسات العامة للحكومة وتنفٌذها,يؤونها وترسم الس
البرلمان لذلك ذهب بعن الفقه الى تسمٌة النظام البرلمانً  حكومة الوزارة(نظراً لدور الاوزارة الفعاال 

فً النظام السٌاسً 
 5)

. 
 

 المطلب الثانً
 

 5002- 5002نتقالٌة نيأة مجلس الوزراء فً العراق فً ضل المرحلة اال
 
كدسااتور مؤقاات ةدارة يااؤون الاابالد  8/2/5002صاادر قااانون ادارة الدولااة للمرحلااة االنتقالٌااة فااً     

 5002خااالل المرحلااة االنتقالٌااة الااذي اسااتمر العماال فٌااه الااى حااٌن صاادور دسااتور
 2)

.حٌااث نظاام قااانون 
للمرحلة االنتقالٌة احكام مجلس الوزراء ضمن الباب الخامس الخااص بالسالطة التنفٌذٌة.وقاد  ادارةالدولة

الاوزراء الاوزراء ٌتكاون مان رباٌس الاوزراء و(من الدستور العراقاً علاى ان مجلاس 28اكدت المادة  
الرباسة بتسمٌة ربٌس مجلس الوزراء باالجما  وبعاد ان ٌقاوم مجلاس الاوزراء بتياكٌل  وٌختص مجلس

ٌعاارن اساامابهم علااى مجلااس الرباسااة وبعااد ذلااك البااد ان ٌحصاال علااى ثقااة الجمعٌااة الوطنٌااة   حكومتااه
 العراقٌااة   الدولااة  نصااوص قااانون ادارة  قباال الباادء بعملهاام ,هااذا وماان خااالل قااراءة  باألبلبٌااة المطلقااة

ذٌة ,علاى الاربم اتجاه القانون على تغلٌب السلطة التيرٌعٌة على كفه السلطة التنفٌ  بوضو   لهمر ٌظه
 الكفااة الراجحااة و الممنوحااة لمجلااس الااوزراء اة ان الساالطة التياارٌعٌة هااً صاااحبة   ماان الصااالحٌات
 السٌاسٌة والدستورٌة فً البلد. هذا فً قانون ادارة الدولة فً المرحلة االنتقالٌة. الحٌاه   المهٌمنة على

و انااط ممارساة بثنابٌة السلطة التنفٌذٌاة  5002حٌث اخذ الدستور العراقً لسنة 5002اما فً دستور   
كاذلك  وعادد مان االعضااء . و ٌتكون من ربٌس مجلس الاوزراء  السلطة الفعلٌة بمجلس الوزراء الذي 

ناببان لربٌس الوزراءحٌث ٌتولى رباسة المجلس مريح الكتلة النٌابٌة االكثر عددفً مجلس النواب
 2)

. 
 
 
 

______________________________________ 
 
 .02مصدر سابق ,ص(م اٌمان قاسم هانً الصافً :0 
 .68,ص0االنظمة السٌاسٌة ,بغداد ,ط (د.حمٌد حنون خالد :5 
 .200, ص5000مبادبالقانون الدستوري وتطوٌر النظام السٌاسً فً العراق , مكتبة السنهوري ,بغداد ,  ( د. حمٌد حنون خالد :2 
 020., ص 5002الفدرالٌة فً العراق  ( د.عباس كرٌم لطٌف العبٌدي :2 
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 المطلب الثالث
 اليروط الواجب توفرها فً ربٌس مجلس الوزراء واعضابه

 
هناك عده يروط لممارسة منصب ربٌس مجلس الوزراء او العضوٌة فً المجلس فمن هذه الياروط    

 تفرضة إعتبارات سٌاسٌة واخالقٌة .
 -اليروط التً تفرضها اعتبارات تولً المنصب هً :فمن 
 
الجنسٌة : وبما ان الجنسٌة تعد وبحسب التعرٌف العام لهاا . رابطاة قانونٌاة   وسٌاساٌة   وروحٌاة   -0

بٌن الفرد والدولة ٌنتج عنها حقوق والتزامات متبادلة اذ ان الجنسٌة هً التً تمنح فرصة االنتمااء 
الحقوق  تعد منى اهم   السٌادٌة  مناصب االعتادٌة وكذلك المناصبوالمواطنة وال يك فً تولً ال

الى   الحقوق  هذة  ٌتمتع بصفة المواطنة . فقد استقرت معظم النظم السٌاسٌة على منحللفرد الذي 
مواطن الدولة الذي ٌمتلك جنسٌتها دون االجنبً 
 0)

. 
 
( اوالً ( ٌياترط فاً رباٌس مجلاس 77اكد الماادة   5002حٌث ان الدستور العراقً النافذ لسنة    

لرباساة  المرياح   ٌكون ان  ( 68   الوزراء ما فً ربٌس الجمهورٌة ...... , هذا ٌعنً ان الماده
الاوزراء ,   مجلس  الجمهورٌة حاصل على الجنسٌة العراقٌة بالوالدة وهو نفس اليرط فً رباسة 

ا ٌيترط للعضو فاً مجلاس الناواب اي اي ان ٌكون من ابوٌن عراقٌٌن . اما يرط العضوٌة هو م
ٌكاون  ان  ٌجاب  المجلاس   فاً العضوٌة  ان ٌكون عراقٌاً كامل االهلٌة هذا ٌدل على ان اليرط 

 كامل االهلٌة ومن ابوٌٌن عراقٌٌن الجنسٌةالعضو 
 

ر عيرة سانوات علاى اكتسااب اما مكتسب الجنسٌة ٌحق لة العضوٌة والنٌابة فً المجلس بعد مرو
الجنسٌة
 5)

. 
 
 

يرط العمر: ٌيترط فً تولً ربٌس مجلس الوزراء يرط العمر وهو نفس اليرط الواجب تاوفره  -5
ربٌس مجلاس   بٌن العمرٌة   النسبة  فً  فرق   ٌوجد  ال بٌس الجمهورٌة . حٌث  لتولً منصب 

ٌجاب   ٌمارس ربٌس مجلس الاوزراء  المير  ٌرى منالوزراء وربٌس الجمهورٌة . اال اذا كان 
ان ٌتمتع باليٌاب والحٌوٌة . حٌث ان الدستور العراقً الحالً ايترط الحد االدنى فاً العمار دون 

الحد االعلى 
 2)

. 

 
 
 

___________________________________ 
 
, رسالة ماجساتٌر  5002التنظٌم الدستوري لتيكٌل الحكومة او اختصاصاتها فً دستور جمهورٌة العراق لسنة  كمال علً حسٌن :د.(0 

 .70, ص5006, جامعه بغداد , كلٌة القانون , 
ة القاانون , سلطة ربٌس الدولة فً النظامٌن البرلمانً والرباسً , رسالة ماجستٌر , جامعة بغداد , كلٌ( اقبال عبد هللا امٌن الجٌالوي :5 

 .002, ص 5002
 .77المصدر نفسه , ص( د.كمال علً حسٌن : 2 
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ٌخاص رباٌس   فٌماا  5002لسنة   / اوالً ( من الدستور العراقً النافذ77االهلٌة : نصت المادة    -2

ان  مجلس الوزراء على ان ٌيترط فً ربٌس المجلس ما ٌيترط فً ربٌس الجمهورٌة هاذا ٌعناً 
 العضاوٌة.اما ٌكون المريح لرباسة مجلس الوزراء قد تم االربعٌن من العمر وٌكون كامل االهلٌاة

فاً  الدستور العراقً ايترط  ٌعنً ان  . هذا   االهلٌة  فً المجلس ٌيترط ان ٌكون العضو كامل
التمتاع   لخال  من االهلٌة  تمام   وٌاتً االهلٌة  المريح لعضوٌة مجلس الوزراء ان ٌكون كامل 
ان   الريد   الثامنة عير مان العمار ( دون سن  باالهلٌة العقلٌة . اي تمام عضو مجلس الوزراء 

ٌصاب بأي عارن من عوارن االهلٌة التً توثر سلبٌاً على آدآء وظٌفتة 
 0)

. 
 

التحصٌل الدراسً : ٌيترط لتولً الرباسة و العضوٌة فً مجلس الوزراء ان ٌكاون حاصال علاى  -2
امعٌة على اقل تقدٌر لنٌل يرف تولً الرباسة او العضوٌة فً المجلس يهادة ج

 5)
. 

/ اوالً ( على ان  ٌيترط فً ربٌس مجلس الوزراء ما ٌياترط فاً رباٌس 77حٌث نصت المادة   
ان   الجمهورٌة , وان ٌكون حاصل على اليهادة الجامعٌة وما ٌعادلها ( وٌتضح مان الانص اعااله

  اوجب عده يروط لتولً منصب ربٌس الوزراء مان بٌنهاا الموهال العلماً   الدستور العراقً النافذ
 ٌياترط  /ثانٌااً(من الدساتورعلى ان77 اما من حٌث اعضاء مجلس الوزراء حٌث نصات الماادة  

ماا  و الجامعٌاة  الياهادة حاصل علاى   مجلس النواب وان ٌكون عضو  فً  فً الوزٌرما ٌيترط
ٌعادلها(
 2)

باليهادة الجامعٌة هً البكالورٌوس التً ٌحصال علٌهاا الياخص مان احادى .والمقصود 
 الجامعات العراقٌة او بٌر العراقٌة المعترف بها فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.

 
اما اليروط التً ٌجب توافرها فً الربٌس او العضو فً مجلس الوزراء التً تفرضاها اعتباارات 

 اولها فً النقاط االتٌة:سٌاسٌة واخالقٌة كما سنت
 

بٌنات ان  (من الدساتور العراقاً النافاذ اذ68عدم الحكم علٌه فً جرٌمة مخله باليرف:ذهبت المادة -0
عٌاه بجرٌماة مخلاة  ٌيترط فً المريح فً رباسة وعضوٌة مجلس الوزراء ان ٌكاون بٌرمحكاوم

باليرف اي لم ٌصدر بحقه حكم نهابً بات من المحاكم الجزابٌة عن جرٌمة مخلاة باليارف حٌاث 
الاواردة   ( علاى ان تعاد الجارابم6/0فً المادة  5002(لسنة02ذهب قانون مكافحة االرهاب رقم 

 قٌاادة الثاورة مجلاسفً هذا القانون من الجرابم العادٌة المخلة باليرف(.كما تولت بعن قارارات 
للجارابم   محادد معٌاار  وعلٌه ضرورة وضاع باليرف ,  المنحل ادخال الكثٌر من الجرابم المخلة

المخله باليرف وذلك من خالل توحٌد القانون الذي ٌعاقب على الجرٌمة
 2)

. 
 

 
 

___________________________________ 
 80.مصدر سابق,صرافع حظر صالح اليبر:-(د0 
 .75مصدر سابق,صكمال حسٌن علً: -(د5 
 5002/اوالًوثانٌاً(من دستور جمهورٌة العراق لسنة77المادة (2 
تناسب سلطة ربٌس الدولة ماع مساؤولٌتة فٌالدساتور العراقً,مؤوسساة الصانعاء للمطبوعاات,بٌروت, علً ٌوسف اليكري: -(د2 

 .268,ص5000
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الانص علاى هاذا  5002ا للمسابلة والعدالاة : تاولى دساتور عدم اليمول بقانون الهٌبة الوطنٌة العلٌ -5
رباٌس  و الجمهورٌاة   المريح لمنصاب   / ثانٌاً ( على ان 022   فٌة المادة  اليرط حٌث نصت

واعضاء مجلس الوزراء وربٌس واعضاء مجلس الناواب واعضااء الهٌباات القضاابٌة والمناصاب 
البعث  ٌكون بٌر ميمول باحكام اجتثاث   ان االخرى الميمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون

 0)
. 

كال   ٌحظر    ان  التً نصت على 5002/ اوالً( من دستور 77وقد اكد على هذا الحظر المادة       
التفكٌر والتطهٌار الطاابفً او ٌحارر او ٌمجاد او ٌارو   كٌان او نهج ٌتبنى العنصرٌة واالرهاب و

( لسانة 00ة فً هذا الجانب هو قانون المسابلة والعدالاة رقام لة( وان القانون الذي ٌختص بالمسابل
االجاراءات  التاً تتاولى تطبٌاق العدالة  ٌعنً بتيكٌل الهٌبة الوطنٌة العلٌا للمسابلة و الذي  5002

المنصوص علٌها فً القانون المذكور 
 5)

. 
 
ان الدساتور  واالخاالص:ٌة ميهوده له بالنزاهة والعدالة ان ٌكون حسن السمعة وٌمتلك خبرة سٌاس -2

ذو   ٌكاون  ان ايترط فً المريح للرباسة او العضوٌة فً مجلس الاوزراء  5002العراقً لسنة 
فاً قارار  حٌث ورد سمعه حسنه وخبرة سٌاسٌة ميهوده لة بالنزاهة والعدل واالخالص للوطن . 

الفقارة  نصات  ذا  المالٌاة   المصاالح  الخاص بالكيف عان و 5002( لسنة  0هٌبة النزاهة رقم  
رباٌس مجلاس  ضمنهم    من   المكلفٌن على  النزاهة  قانون  تسري احكام  ان   االولى منه على

الوزراء واعضابه وذلك لضمان عدم استقالل المنصب من اجل المنفعة الخاصة 
 2)

. 
 
ط فً قانون ان ال ٌكون قد اثرى على حساب الدولة واالموال العامة : وقد نظم الميرو  هذا الير -2

/ خامساً ( منه علاى ان  8المادة   النافذ . اذ نصت  5002( لسنة 22انتخاب مجلس النواب رقم  
 ال  بمعناى ان .  العام   المال و الوطن   ميرو  على حساب  بيكل بٌر    ان ال ٌكون قد اثرى

سابب   باال  اثرى قد  ربٌس الوزراء  الوزٌر او   ٌكون اليخص الذي ٌراد اختٌاره ليغل منصب
 الحاال  ان الميرو  لم ٌنص على ان االثراء بال سبب ان ٌكون مقترن بحكم قضابً , كما هاً  و

ٌكاون   ال باان   الذي ايترط 5002 ( لسنة 50رقم   باقلٌم   الغٌر منتظمة  فً قانون المحافظات
المريح قد اثرى بيكل بٌر ميرو  على حساب المال العام بحكم قضابً
 2)

. 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
حٌاث ٌانص  لمجلاس الناواب حال هاذة الهٌباة بعاد انتهااء مهمتهاا باالبلبٌاة  5002/ ثانٌااً( مان الدساتور العراقاً لسانة 022المادة   (0 

 .المطلقة (
 .098-096, ص5002, بغداد ,0ثنابٌة التيرٌعً فً العراق , ط:د.حنان محمد القٌسً  (5 
 .290, ص5002االنظمة السٌاسٌة والمبادئ الدستورٌة العامة , مطبعة بٌروت , بٌروت ,  عفٌان :د.احمد س (2 
 .87مصدر سابق , صد.عباس لطٌف كرٌم العبٌدي :  (2 
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 المبحث الثانً
 5002اختصاصات مجلس الوزراء فً دستور

 
ٌتمثل مجلس الوزراء فً النظام البرلمانً القاعدة  االساسٌة للسلطة الدولة .اذ تناط ممارساة العدٌاد      

من االختصاصات على عاتقه ,ومن اجل بٌان تلك االختصاصات سوف نتولى تقسٌم المبحث الى اربعه 
 مطالب وحسب االتً :

 

 المطلب االول
 عٌةاختصاصات مجلس الوزراء ذات الصفة التيرٌ

 
ميروعات القوانٌن تقدم مان -(منه على ان    اوالً 60فً المادة   5002نص الدستور العراقً لسنه     

مجلاس   مان  القوانٌن  تقدم من قبل عيرة اعضاء  مجلس الوزراء  مقترحات و قبل ربٌس الجمهورٌة 
 2/  22  قرارتها  صدار  من خالل  ا  االتحادٌة العلٌا جاءت بحكم بالغ الخطورة المحكمةالنوب  . اما

مان   قوانٌن مقدمة مقترحات   جواز اصدار القوانٌن بناءً   التً بٌنت فٌها بعدم ( و 5000/  اتحادٌة /2
السلطة التيرٌعٌة .اذ ال ٌصح اصدار قوانٌن اال بناًء على ميرو  قانون تعده السلطة التنفٌذٌة 
 0)

. 
 

اذن البرلمان هوه المختص بصٌابه القوانٌن والسلطة التنفٌذٌة سواء كانت رباسة او مجلاس وزراء      
هً المصدر االساسً  للتقدم بميرو  القوانٌن 
 5)

الدساتور العراقاً   من  ( 80. كما  صدرت المادة   
اقترا   ميرو   القوانٌن  لمجلس الوزراء الحق  فً  5002الدابم لسنة 

 2)
.

  
بصفه عامة  فاً  العاراق 

االختصااص     حساب  رة الدوابر بٌر مرتبطة  بوزا و من الوزارات   تقدم  القوانٌن فان  ميروعات 
ذلاك  دبعد التادقٌق  و بعا  تعرن  ميرو   القانون على مجلس الوزراء  حٌث  الوظٌفً . التنظٌمً  و

ب ربٌس الدولة ليؤون مجلس الناواب تقدم فً صوره  ميرو   قانون الى مجلس النواب من خالل مكت
الاوزارات   من قبل  المقدمة  القوانٌن  ميروعات  دراسة  لمجلس الوزراء  العامة  االمانة  تتولى ذ .ا

والجهات بٌر مرتبطة بوزارة ,وٌتم قبل عرضها فً جدول اعمال مجلس الوزراء دراستها تادقٌقها مان 
ة والموضوعٌة وبعد ذلك ٌتم عرن االمر على االماٌن العاام قبل فتتم التيرٌع. وابداءالمالحظات اليكلٌ

القتراحه علو مجلس الناواب او   لمجلس الوزراء للبت فً االمر لعرن الميرو  على مجلس الوزراء
البت فً استكمال بعن المتطلبات او اعادة النظر فٌها
 2)

. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
 .069مصدر سابق,ص الصافً:(اٌمان قاسم هانً 0  
, المكتبااة القانونٌااة, 5002االحكااام الدسااتورٌة المنظمااة القتاارا  القااوانٌن بااً الدسااتور العراقااً لساانة : (عبااد القااادر محمااد القٌسااً 5 

 .26,ص5005بغداد,
 .027,ص5002, بغداد ,0الوزٌر فً الدساتٌر العراقٌة, ط مصدق عادل طالب :-(د2 
 .92,ص5005اللجان البرلمانٌة فً العملٌة التيرٌعٌة ,رسالة ماجستٌر ,جامعة كربالء, كلٌة القانون,  دور (اسامة محمد قاسم:2 
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(  80ولمجلس الوزراء اختصاصات فً مجال التيارٌعات المالٌاة والضارٌبٌة .حٌاث نصات الماادة        
العاماة  الموازناة   ميارو  مجلس الاوزراء اعاداد     ٌمارس 5002من الدستور العراقً  النافذ لسنه  

فاً 5002(لسانة 8والميرو  الختامً وخطط التنمٌة وكذلك نص النظام الداخلً لمجلس الاوزراء رقام 
ميرو  الموازناة العاماة والحسااب   مجلس الوزراء اعداد  "ٌمارس  نص على ان  حٌث  (5    المادة

الختامً للدولة وتقدٌمها الى مجلس النواب 
 0)

. 
علاى ان  ال تفارن  5002(من دساتور 58الضرابب والرسوم حٌث نصت المادة   اما فً مجال       

 5002لسانة   ون هذا ٌعنً ان الدستور العراقًالضرابب و الرسوم  و ال تعدل و ال ٌعفى منها  اال بقان
الاداخلً   النظام  اكد و منصوص علٌه .  قانون  بناًء على  جعل فرن الضرابب والرسوم ال ٌكون اال

( "لمجلس الوزراء اقترا  ميرو  القوانٌن .اماا مان 5فً المادة 5002(لسنة 8الوزراء  رقم    لمجلس
االقتراحاات  ان   الى   5007  لمجلس النواب العراقً لسنة  حٌث االجراءات فقد ذهب النظام الداخلً

الاوزراء( فأنهاا  قبل السلطة  التنفٌذٌة   ربٌس الجمهورٌة  و مجلاس  الى  مجلس النواب  من  التً تقدم
المجلاس   الاى اللجان المختصة  فً المجلس لغرن دراستها  واعداد التقرٌر وتقدم بعد ذلك   تحال الى
للمناقية
 5)

. 
ولمجلس الوزراء التصدٌق على المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة والتفاون بيأنها وهذا ما اكده الدستور  

تبٌن  التً  ( و5نظام الداخلً لمجلس الوزراء فً المادة  (وكذلك ال80فً المادة   5002العراقً لسنة 
مان خاالل  نصاوص هااذه  الماواد ان مجلاس الاوزراء ٌمااارس التوقٌاع و التفااون  علاى  المعاهاادات و 

االتفاقٌات الدولٌة
 2)

. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 .568مصدر سابق , ص حنان محمد القٌسً : -(د0 
 .076-072مصدر سابق, (اٌمان قاسم هانً الصافً : 5 
  .220مصدر سابق ,ص(احمد سعٌفان :2 
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 المطلب الثانً
 االختصاصات التنفٌذٌة لمجلس الوزراء

 
الاوزارات   المتمثلة باأليراف على عمال  التنفٌذٌة بعن االختصاصات   ٌمارس مجلس الوزراء      

االياراف  بٌر المرتبطة  بوزارة حٌث  ان الدستور العراقً مانح  مجلاس الاوزراء  سالطه   والجهات 
على  الوزارات والجهات بٌر المرتبطة بوزارة ,وقد عزز النظام الداخلً للدستور النافذ هاذه المهماة , 

بٌار   تالربٌسٌة هً االيراف على عمل الوزارات و الجها  اذ ايار الى انه احد مهام مجلس الوزراء
مرتبطة بوزارة
 0)

. 
 

اذ  5002اكاد علاى ماا ورد فاً دساتور  5002(لسانة8وقد اكد النظام الداخلً لمجلس الوزراء رقم     
( منه على ٌمارس مجلس الوزراء الرقاباة و االياراف علاى عمال الاوزارات والجهاات 5نصت المادة  

فٌاذ السٌاساة العاماة للدولاة , وهاذه بٌر مرتبطة بوزارة . و كذلك ٌمارس  مجلاس الاوزراء تخطاٌط و تن
حادود   كال وزارة جازء مان  السٌاساة العاماة  فاً تنفاذ  جمٌاع  الاوزارات . اذ   فٌهاا   تيترك  العملٌة

اختصاصها الوزاري , فمالً  تقوم وزارة التجارة برسم السٌاسة التجارٌة الداخلٌة والخارجٌة بما ٌنساجم 
وتقوم وزارة  التخطٌط باقترا   وتطوٌر السٌاسات  لتحقٌاق   لدولةل  العامة االقتصادٌة   السٌاسات مع 

5002(  لسانة 8التنمٌة الوطنٌة  وهذا اٌضاً  اكد النظام الداخلً لمجلس الوزراء رقام  
 5)

. و باةضاافة  
الى ذألاك ٌقاوم مجلاس الاوزراء  بالتوصاٌة فاً تعٌاٌن المناصاب العلٌاا وتقادم هاذه التوصاٌة الاى مجلاس 

النواب
 2)

. 
مان مجلاس الاوزراء .   الموافقة  على هذه  التوصٌات المقدماة  النواب صالحٌة مجلس  منح   اذ       

اذ  فاً العاراق  تعٌٌانهم   اجاراءات والمناصب العلٌا تتمثل بكال الوزارات الذي نظم الانص الدساتوري 
اعطى الحق لمجلس الوزراء بالتوصٌة لمجلس النواب فً التعٌٌن ولمجلاً الناواب صاالحٌة الارفن او 

االنه ٌمثل دولته لادى الادول  الناصب العلٌا   من  اٌصاً   ٌعتبرون الذٌن  قبول التعٌٌن . وكذلك السفراء 
السافٌر ادارة دولتاه فاً الخاار  البعوث الٌها وهوه اعلى درجة التمثٌل الدبلوماسً بٌن الدول .اذ ٌتولى 

ويؤنها السٌاسٌة
 2)

. 
خاصاة    إجراءات  باتبا   وٌعتبر من المناصب العلٌا اصحاب الدرجات الخاصة وٌتم تعٌٌن هؤالء    

تتمثل بتريٌح يابلٌها ما  من قبل مجلس الوزراء او مجلس القضااء او رباساة الجمهورٌاة واستحصاال  
لنواب على تعٌٌنه فٌهاموافقة مجلس الوزراء ومجلس ا

 2)
. 

 
 
 

__________________________________ 
 .057-056مصدر سابق ,ص كمال علً حسٌن: -(د0 
 .022مصدر سابق, ص(اٌمان قاسم هانً الصافً : 5 
 .027مصدر سابق, ص (مصدق عادل طالب:2 
تناسب سلطة ربٌس الدولة مع مسؤولٌته فً الدستور العرافً ,مؤسسة افاق للدراساات واالبحااث العراقٌاة, باال  (علً ٌونس اليكري :2 

  .029مكان نير,ص

  .56النظام القانونً لذوي الدرجات الخاصة فً العراق, مصدر سابق ,ص(مصدق عادل طالب :2 
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واخٌراً من  اصحاب  الدرجات العلٌا القادة العسكرٌٌن  واالمنٌاون اذ تقاع مهماة تعٌاٌن هاؤالء القاادة     
على السلطة  التنفٌذٌة المتمثلة بالحكومة وكذلك  جمٌاع الوظاابف  الهاماة وكاذلك وظاابف القاوى الثالثاة 

فً القوات المسلحة كل ذلك ٌتم بواسطة السالطة التنفٌذٌاة
 0)

 5002تور العراقاً الادابم لسانة .واكاد الدسا
( علاى ان   ٌماارس 78على تولً ربٌس مجلس  الوزراء القٌادة  العسكرٌة , حٌاث  ناص فاً الماادة   

ربٌس مجلس الوزراء السٌاسة  العامة  للدولاة و هاوه  المساؤول التنفٌاذي  المبايار عان هاذه  الساٌادة . 
وكذلك  القابد العام  للقوات المسلحة
 5)

. 
 

كذلك ٌقوم مجلس الاوزراء فاً عقاد المعاهادات واالتفاقٌاات الدولٌاة هاذا ٌقاوم فٌاه باالياتراك باٌن        
وتجنبااً الحتماال اساتبداد الاربٌس فقاد ناص الدساتور    الناواب الدولة ومجلس الاوزراء ومجلاس   ربٌس

الدولٌاة و   واالتفاقٌاات ( لمجلاس الاوزراء صاالحٌه التفااون بياان المعاهادات 80العراقً فً المادة  
( 8  ( مان النظاام الاداخلً لمجلاس الاوزراء رقام 5  من ٌخوله و كذلك نصات الماادة   التوقٌع علٌها او

على ان ٌمارس مجلس الوزراء التفاون والتوقٌع على المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة 5002لسنة
 2)

. 
نظام البرلمانً ولكون الحكوماة ولمجلس الوزراء الحق فً رسم السٌاسة الخارجٌة لكون العراق ٌأخذ ب 

هً الطرف الفعال فً النظام البرلمانً فٌجب ان تمنح رسم السٌاسة الخارجٌة الى الحكومة
 2)

. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
 .025مصدر سابق ,ص كمال علً حسٌن:-(د0 
 .282االنظمة السٌاسٌة والمبادئ الدستورٌة العامة ,مصدر سابق ,ص احمد سعٌفان :-(د5 
 .2,ص5008الرقابة على دستورٌة المعاهدات الدولٌة ,بحث منيور فً جامعة الكوفة, (علً ٌوسف اليكري :2 
  .007تناسب سلطة ربٌس الدولة مع مسؤولٌته فً الدستور العراقً, مصدر سابق ,صكري :(علً ٌوسف الي2 
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 لب الثالثالمط
 اختصاصات مجلس الوزراء فً اليؤون التنظٌمٌة

 
وزراء الى جانب اختصاصاته  التيارٌعٌة واختصاصااته فاً مجاال السٌاساة العاماة ٌمارس مجلس ال    

الجاناب   علاى .  فمنهاا تنصاب  متعاددة  جواناب   تتخذ  تنظٌمً  للدولة اختصاصات اخرى ذات طابع
ن الدرجات العلٌا واقترا  تعٌٌن الادرجات الخاصاة .وكاذلك المصاادقة السٌاسً واالخرى تتعلق فً تعٌٌ

على العقود والمناقصات لذا البد  من  تقسٌم المطلب الى ثالثة فرو   ٌتمثال الفار  االول اختصاصاات 
مجلااس الااوزراء  فااً المجاااالت السٌاسااٌة  والفاار  الثااانً  اختصاصااات  مجلااس الااوزراء فااً تعٌااٌن 

قتاارا   تعٌااٌن الاادرجات الخاصااة  و الفاار   الثالااث ٌياامل  اختصاصااات مجلااس  الاادرجات  العلٌااا  وا
 الوزراء فً  المصادقة  على العقود والناقصات وكل االتً:

 

 الفر  االول
 اختصاصات مجلس لوزراء فً مجاالت السٌاسة

 
ممارسه اختصاصات ذات طابع سٌاساً .ومان باٌن   5002ٌتولى مجلس الوزراء وفقاً لدستور          

فقااً  و  رباٌس مجلاس الاوزراء  ٌتاولى  على اعمال السلطة التيرٌعٌة حٌث  االختصاصات الرقابة  هذه
اعمال   على ممارسه الرقابة  5002لسنة  (8لمجلس الوزراء رقم    الداخلً النظام  و 5002لدستور 

نصات   اذ .(0 استثنابٌة  فً جلسة  لالجتما   السلطة التيرٌعٌة .وذلك من خالل حل البرلمان او الدعوة
اوالً: ٌحل مجلس النواب باألبلبٌة المطلقاة لعادد   على ان.5002( من الدستور العراقً لسنة62المادة  

رٌاة ,  زراء  بموافقة  ربٌس الجمهواو طلب  ربٌس مجلس الو اعضابه  اعضابه  بناًء على طلب ثلث 
وال ٌجوز حل المجلس  اثناء مدة  استجواب ربٌس مجلس الوزراُء. ثانٌاً: ٌادعو رباٌس الجمهورٌاة عناد 

وٌعد  الحل.  من تارٌخ  اقصاها ستون ٌوم  حل مجلس النواب الى انتخابات عامة  فً  البالد خالل مدة
ٌتضاح مان ذلاك  ان  . و(5 ( االماور الٌومٌاة  واصل تصارٌفٌ مجلس الوزراء فً هذه الحالة مستقٌالً و

الدستور العراقً النافذ  قد اخذ بالحل الذاتً ,لمجلس النواب اي مانح المجلاس النٌاابً حال نفساه  بنفساه 
الاوزراء    مجلاس  رباٌس  مان وذلك  فً حالتٌن اما بناًء على طلب من ثلث اعضاء المجلس او بطلاب 

الاوزراء .   بعده  موافقة  ربٌس الجمهورٌة  بيرط  ان ال ٌحل  مجلس الاوزراء اثنااء اساتجواب رباٌس
والتعااون  ان من المؤكد من ذلك ان القانون العراقً اخذ بالحل الاذاتً وهاذا ٌتعاارن ماع مبادأالتوازن 

لبرلمانٌاة  ٌعاد  ساالحاً  للحكوماة  فاً االنظماة  ا . فحل البرلماان و والتنفٌذٌة بٌن  السلطتٌن التيرٌعٌة 
فاً حال  التنفٌذٌاة   السالطة  حاق فالدستور قد سلب  البرلمان .   الذي ٌملكه  مواجهه سال  سحب الثقة

دور  ٌكاون   البرلمان و حتى الدور الذي منحه الى ربٌس مجلس الوزراء فاً حال البرلماان ال ٌعاود ان
 ه.يكلً ٌتمثل بتقدٌم الحل الى المجلس ذات

 
 
 

_______________________________ 
 .272مبادئ القانون الدستوري , مصدر سابق ,ص حمٌد حنون خالد: -(د0 
  .5002ثانٌاً( من دستور جمهورٌة العراق لسنة -/اوالً 62المادة  -(5 
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لرقاباة علاى وٌعود القرار للمجلس له الحق فً الرفن  او القبول و ٌستطٌع مجلس الاوزراء ا           

السلطة التيرٌعٌة من خالل عقد جلسات استثنابٌة اٌضاً 
(من الدستور العراقً 28حٌث نصت المادة  .(0 

او   الاوزراء   مجلس الناواب او رباٌس مجلاس على ان  اوالً: لربٌس الجمهورٌة او ربٌس  5002لسنة
تمدٌاد   الفصال   ٌاتم  :  استثنابٌة .  ثانٌاً    الى جلسة لخمسٌن من اعضاء المجلس دعوة مجلس النواب 

..بناًء على طلب مان رباٌس .......التيرٌعً لدور انعقاد مجلس النواب بما ال ٌزٌد عن ثالثٌن ٌوماً......
(خمسٌن عضاو  مان اعضااء المجلاسربٌس مجلس الوزراء او النواب او الجمهورٌة او

 5)
باٌن   . و مان 

المجاالت السٌاسٌة الرقابة على اعمال السلطة القضابٌة  اذ ٌمارس   اختصاصات  مجلس  الوزراء  فً 
( مان الدساتور علاى 72مجلس الوزراء صالحٌة  التوصٌة بإصدار العفو الخاص حٌث  نصات الماادة  

رباٌس  الخاص  بتوصٌة  مان    اصدار  العفو -االتٌة .اوالً  الصالحٌات  ان   ٌتولى ربٌس الجمهورٌة 
تثناء ما ٌتعلق بالحق الخاص و المحكومٌن بالجرابم الدولٌة و االرهاب......(مجلس الوزراء باس

 2)
. 

باةضافة الى ذلك ٌمارس مجلس الوزراء اختصاصات اخرى فً يان اختصاصااته السٌاساٌة ومان     
لاربٌس    ان  علاى ( اوالً  / 056الماادة    نصات  الدستور حٌاث  بٌنها له الحق فً المساهمة فً تعدٌل

( اعضااااء مجلاااس الناااواب اقتااارا  تعااادٌل 0/2مهورٌاااة ومجلاااس الاااوزراء مجتمعاااٌن او لخماااس  الج
الدستور(
 2)

. 
 

 الفر  الثانً
 اختصاصات مجلس الوزراء فً تعٌٌن الدرجات العلٌا واقترا  تعٌٌن الدرجات الخاصة

 
لقد نص الدستور العراقً وكذلك النظام الداخلً لمجلس الوزراء علاى الحاق فاً تعٌٌناا لادرجات         

لسانة  (52  المدنٌاة  رقام   حٌث صدر قانون الخدماة العلٌا والحق فً اقترا  تعٌٌن الدرجات الخاصة .
لمجلاس   الاداخلً م وكاذلك النظاا المعدل الدرجات العلٌا التً ٌختص مجلس الوزراء فً تعٌنها .0960

المستياار المسااعد   كاذلك المتمثلة بعمداء الكلٌات والوزراء المفوضاون و 5002(لسنة 8الوزراء رقم 
لم نجد سند قانونٌاً ٌخول مجلس الوزراء الحق فاً تعٌاٌن هاؤالء. اال  5002.اما الدستور العراقً لسنة 

حٌاث ٌخاول  (5000-5006   لفتاره  الولاىا  ان التطبٌق العملً جرى ضمن الحكومة العراقٌة الدابمة
ربٌس مجلس الوزراء تعٌٌن المدراء العامٌٌن ومن هم فً رعاٌتهم
 2)

. 
 
    
 

 
 
 

_______________________________ 
 .68-66مصدر سابق ,ص (حنان محمد القٌسً :0 
 5002.ثانٌاً(من دستور جمهورٌة العراق لسنو-/اوالً 28(المادة  5 
 .5002دستور جمهورٌة العراق لسنة (من72(المادة 2 
 5002./اوالً(من دستور جمهورٌة العراق لسنة056(المادة 2 
 .250مصدر سابق ,ص كمال علً حسٌن:-(د2 
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( ماان 80امااا اختصاصااات مجلااس الااوزراء باااقترا  تعٌااٌن الاادرجات الخاصااة اذ نصاات المااادة          

.خامساااً ....مجلااس الااوزراء الصااالحٌات االتٌااة......علااى ان  ٌمااارس  5002الدسااتور العراقااً لساانة 
:التوصااٌة الااى مجلااس النااواب ,بالموافقااة علااى تعٌااٌن وكااالء الااوزارات والساافراء واصااحاب الاادرجات 
الخاصااة وربااٌس اركااان الجااٌي ومعاونٌااه وماان ٌنصااب قابااد فرقااة فمااا فااوق وربااٌس جهاااز المخااابرات 

واالجهزة االمنٌة (
 0)

. 
لمجلاس الاوزراء حٌاث ناص علاى صاالحٌة مجلاس الاوزراء بالتوصاٌة الاى مجلاس  اما النظام الاداخلً 

النواب  فً  تعٌٌن اصحاب الدرجات الخاصة .من خالل ذلك ٌمكن القول بان الدور الاذي منحاة النظاام 
الدستورالعراقً لمجلس الوزراء بيان صالحٌة  تعٌٌن اصحاب  الادرجات  الخاصاة جااء مقٌاداً  بتقادٌم  

توصٌات ال تدخل  حٌز التنفٌذ اال بعد موافقة مجلس النواب مقترحات  او
 5)

  . 
 
 

 الفر  الثالث
 اختصاصات مجلس الوزراء فً المصادقة على العقود والمناقصات

 
ٌتولى مجلس الوزراء فاً العاراق صاالحٌة المصاادقة علاى العقاود والمناقصاات الحكومٌاة التاً تحاال  

مجلااس الااوزراء . والتااً تقااع خااار  صااالحٌات رؤساااء التعاقااد الٌااه ماان اللجااان القطاعٌااة  الدابمااة فااً 
بموجب التعلٌمات النافذة  تساهٌالً  لتنفٌاذ هاذه العقاود و الناقصاات
 2)

. وقاد صادر قارار مجلاس الاوزراء 
تكااون صااالحٌة  الساااده   -0صااالحٌات واجااراءات ماانح العقااود كمااا ٌااأتً    5008/ 0/ 57الصااادر 

بوزارة و المحافظٌن  فً  الموافقة على العقود كما مبٌن ادناه : لغاٌاة  الوزراء و الجهات بٌر المرتبطة
والكهربااء و الصاناعة و   الصاحة والتجاارة والانفط و (  ملٌون دوالر  لوزارة  الادفا  والداخلٌاة ,20 

( ملٌااون دوالر  باااقً  الااوزارات و 20المعااادن و المااارد المابٌااة و البلاادٌات و االيااغال العامااة  لغاٌااة  
تيااكل كاال وزارة و جهااة  بٌاار -5(  ملٌااون دوالر للمحافظااات 00الجهااات بٌاار مرتبطااة  بااوزارة و   

الفنٌاة و الرقابٌاة  والمالٌاة و تضام  االختصاصاات القانونٌاة   لجنة مركزٌاة  مرتبطة بوزارة و محافظة
العقاود التاً  تتولى مراجعاة المصاادقة علاى  المحافظ( - ربٌس الجهة -برباسة الربٌس االعلى   الوزٌر

( 0كانت ضمن  االختصاصات  الميار الٌها فً الفقرة  
 2)

. حٌث ان صالحٌة المصاادقة علاى  العقاود 
و المناقصات  لما  تزٌد  على  صالحٌة  الوزٌر المخاتص ٌكاون  اللجناة  االقطاعٌاة المختصاة لمجلاس 

(ملٌااون الااى مجلااس 520الااوزراء الااوزراء مااا زاد علااى صااالحٌة اللجنااة القطاعٌااة المختصااة لمجلااس 
الوزراء
 2)

. 
 
 
 
 

_______________________________ 
 .5002/خامساً(من دستور جمهورٌة العراق لسنة 80(المادة  0 
 .259مصدر سابق,ص: احمد سعٌفان  -(د5 
 .508مصدر سابق ,(حنان محمد القٌسً :2 
 .57/0/5008(فً 00,الجلس 5008لسنة90(قرار مجلس الوزراء,رقم2 
 .527مصدر سابق ,صكمال علً حسٌن : -(د2 
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 المبحث الثالث
 اختصاصات ربٌس مجلس الوزراء والٌة اختٌاره

 
الاى  الوزراء , باالضافه   مجلس  ٌمنح ربٌس مجلس الوزراء سلطة فردٌة ٌمارسها بمعزل عن        

بأعتباره عضو فاً المجلاس   العامة .السلطات الجماعٌة التً ٌمارسها ربٌس مجلس الوزراء مع الهٌبة 
ٌماده   كٌان دساتوري  مجلس الوزراء لربٌس  بذلك اصبح  كبقٌة االعضاء , وله صوت مصدور فٌة و

بصالحٌات دستورٌة وسٌاسٌة واسعه تسمح لة بأن ٌكون المحرك االساسً للسلطة التنفٌذٌة . لذا سنقسام 
ختصاصات التنفٌذٌة لربٌس مجلس الاوزراء والمطلاب ٌتمثل المطلب االول باال مطلبٌنهذا المبحث الى 

 -الثانً ٌختص باالختصاصات التيرٌعٌة والقضابٌة لربٌس مجلس الوزراء وحسب االتً :
 

 المطلب االول
 االختصاصات التنفٌذٌة لربٌس مجلس الوزراء

 
ال العادٌاة ٌمارس ربٌس مجلس الوزراء العدٌد من االختصاصاات التنفٌذٌاة وفاً مختلاف االحاو         

واالستثنابٌة . بالربم من كونه ال ٌتولى وزارة متخصصة اال فً حاالت الضرورة النه الادور الربٌساً 
سٌق بٌن الوزارات واالجهزة االدارٌة وقٌادة السٌاسة الفعلٌة للحكومةنله هو الت

 0 )
تقساٌم   تمٌلذلك س . و

فاً  الاوزراء   لربٌس مجلاس  التنفٌذٌة  تاالختصاصا  هذا المطلب الى فرعٌن نتناول فً الفر  االول
فاً  مجلس الاوزراء  لربٌس   التنفٌذٌة االختصاصات   فً  ٌتمثل الثانً   الظروف العادٌة اما المطلب

 الظروف االستثنابٌة .

 الفر  االول
 االختصاصات التنفٌذٌة لربٌس مجلس الوزراءفً الظروفالعادٌة

 -مجموعة من االختصاصات فً الظروف العادٌة والتً تتمثل:ٌقع على عاتق ربٌس مجلس الوزراء 
 

ان النظام البرلمانً ٌجعل مان الاوزارة المحاور  للدولة.  العامة السٌاسة   المباير عن  المسؤل التنفٌذي -0
الربٌسً الفعال فً مجال السلطة التنفٌذٌة.فكان من الطبٌعً اذن ان تقع المسؤلٌة السٌاساٌة الكاملاة علاى 

لام ٌجماع 5002  لسانة ان الدستور العراقاً  و بالربم  للدولة.  العامة  السٌاسة تنفٌذ  ً نطاق عاتقها ف
االختصاصاات فاً  نستطٌع ان نلتمس تلاك  اختصاصات  ربٌس مجلس الوزراء تحت بند واحد اال اننا 

عاماة للدولاة تحمال التنفٌذي المبايرعن السٌاسة ال المسؤول   بٌان عبارة  بالتالً ان و الدستور . ثنابٌة 
 -احتمالٌن :

االحتمال االول:قد تكون هذه العبارة ذاهبه الى بٌان ان ذلك ٌعنً منح ربٌس مجلس الوزراء سلطة علٌا 
و ادارة   المسالحة القوات   كقٌادة . لتنفٌذ السٌاسة العامة للدولة الى جانب الصالحٌات االخرى الممنو 

التً بٌنات   المادة ( من الدستور وهً 78مجلس الوزراء ........الخ فهذه العبارة وضعت ضمن المادة 
الى مجلس   دون الرجو   واكدت على االختصاصات الحصرٌة لربٌس مجلس الوزراء والتً ٌمارسها

الوزراء
 5)

. 
____________________________ 

 007. مصدرسابق,ص(رافع خضرصالح يبر:0 
 .26مصدر سابق,ص (حنان محمد القٌسً: 5 
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االحتمال الثانً:فذهب الى ان هذا النص ٌقٌم مسؤلٌة ربٌس مجلس الوزراء عان  تنفٌاذ  السٌاساة العاماة 
الدولة .و اعتبارة المسؤول االول على الفيل الذي ٌصٌب هذا التنفٌذ او السبب االول عن  النجا  الاذي 

وضع ما هو مرسوم من السٌاسة العامة وتطبٌقة فعلٌاً. و بماا ان رباٌس مجلاس ٌتفوق به هذا التنفٌذ .فً 
الوزراء ٌظطلع  بمهمة  السلطة التنفٌذٌة  فٌتحمل  المسؤولٌة اتجاه  البرلماان و القاول  الاراجح  ٌتحمال 

اعماال  المسؤلٌة طبقاً لقواعد النظام البرلمانً وهو الوزٌر او الوزراء المقصرٌن فً ما كلفوا  باه  مان 
وكذلك ربٌس مجلس الوزراءفً حالة  تضامن الحكومة مع موقف الاوزٌر فالمساؤلٌة ٌمكان النظار الٌهاا 
على انها استخدام السلطة من اجل تحقٌق انجاز معٌن  او تعنً مبدء المسألةاما الغٌر.اي ٌكون الاوزراء 

لدولةمنفردٌن اومجتمعٌن مسؤلٌن مسؤولٌة نضامنٌة عن تنفٌذ السٌاسة العامة ل
 0)

. 
عان بقٌاة الدسااتٌر باأن  5002له الحق فً قٌادة القوات المسلحة: انفرد الدستور العراقً النافذ لسنة  -5

اعتبر القوات المسلحة  تخضع لقٌادة  السلطة  المدنٌة و تدافع عن الوطن , وال تكون اداة  لقمع الياعب 
عام للقوات المسلحة اي الى جانب هذه المهمة العراقً .كما ذكر الدستور ان ربٌس الوزراء هوه القابد ال

ٌتولى  مسؤولٌة الدفا  المدنً . اي المسؤول عن السٌاسة الدفاعٌة و هوه الذي ٌرسمها وٌحدداهدافها و 
االختصاصات خاصة بربٌس الحكومة  بمعزل عان  بقٌاه  مبادبها  وال تيارك الحكومة فً ذلك .اال هذه

اذن السلطة  المدنٌة و ربٌس الحكومة و وزٌر الدفا  هً التً  تحادد   االعضاء . بأستثناء وزٌر الدفا 
السٌاسة الدفاعٌة وتعطً السلطة العسكرٌة و االوامر لتنفٌذها
 5)

. مع مالحظة ان الدستور فً محل اخار 
منه  ٌنٌط بربٌس الجمهورٌة  هوه االخر قٌادة  القوات المسلحة  لكن  ألباران التيارٌفٌة و االحتفالٌاة 

طفق
 2)

. 
وضاع  تام   بصدور نظام مجلس الاوزراء النافذقاد  ٌتولى ادارة مجلس الوزراء وٌربس اجتماعاته:ان-2

,فقد تام بموجاب هاذا النظاام 5002ألٌات ألدارة مجلس الوزراء ,بما ٌتالبم مع موجبات نصوص دستور
العاام  للمجلاس   مٌناال قبل  تدار من  تأسٌس امانة عامة لمجلس الوزراء ومنحها اليخصٌة المعنوٌة و

تقاوم   التً  هً العامة  وهناك من ٌعتقد بأن ربٌس الوزراء ال ٌقوم بادارة مجلس الوزراء وانما االمانة
مجلاس  باربٌس  ٌارتبط   بذلك األان االيارة الوزراء فً النظم المتعلقة بأن االمٌن العام لجلس الاوزراء

اليخصاٌة   وحادة  الاى  دعاى  هاذا ان نثٌر اللبس والتأوٌل بهذا النو  من االرتباط  الوزراء مبايرة األ
 بالنسبة لعمل المجلس و ادارتة ,وهذا ٌكون لمجلس الوزراء مكتب مستقل عن االمانة.

/اوالً(من الدستور العراقً النافذ التً نصت على ٌقاوم رباٌس 80وٌتوجب بٌان ما ايارت الٌة المادة    
ة مقام ربٌس الوزراء عند خلو المنصب ألي سبب كان(الجمهورٌ

 2)
. 

طلب اقالة الوزراء:لٌس لربٌس مجلس الوزراء الحق فً اقالة الوزراء انما له الحق فً طلب اقترا  -2
اقالة الوزراء بمعنى ان ٌقدم االقترا  باالقالة الى مجلس النواب ,وهذا ٌتضح ان صاالحٌةاقالة الاوزراء 

س مجلس الوزراء هً صالحٌة ميتركة بٌن ربٌس مجلس الاوزراء و مجلاس الناواب التً ٌمارسها ربٌ
مان   اذ ال تقاال اي  5002مناذ العراقٌة على اساسها  ولعل هذا ٌرجع الىالتوافقٌة التً تيكلت الحكومة 

ناواب مجلاس ال  الوزارات األ بموافقة مجلس النواب. ومن ثم التعد االقالة نافذه األ بموافقة االبلبٌاة مان
ٌملكاه   الحاضرٌن . وتأسٌساً على ما تقدم فأن ربٌس الوزراء لٌس له الحق فً اقالة الوزراء ,اذ كل ماا

باالبلبٌىاة الطلقاة لعادد   على االقالةالمجلس  و الذي  ٌتطلب على  ان  ٌصوت الى  الطلب  تقدٌم   هوه
 .االعضاء

___________________________ 
 .260سابق ,ص مصدر(علً ٌوسف اليكري:0 
 .520مصدر سابق,صكمال علً حسٌن :-(د5 
التاً نصات علاى    ٌقاوم بمهماة القٌاادة العلٌاا للقاوات المسالحة ألباران  5002/تاسعاً( من الدستور العراقً لسانة 72( نص المادة  2 

 .التيرٌفٌة واالحتفالٌة(
 .5002/اوالً( من دستور جمهورٌة العراق لسنة 80(المادة 2 
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فقاد اقارت صاٌغه تيااركٌة  5002بمنح االوسامة والنٌاياٌن:بموجب الدساتور العراقاً لسانة التوصٌة-2
يارفً   االختصااص هاذه  باأن  بٌن ربٌس الجمهورٌة وربٌس مجلس الوزراءفً هاذا النطااق .باالربم 

ٌختص به ربٌس الدولة لكن قٌد الدستور العراقً النافذ ال تكاون األ بتوجٌاة مان رباٌس مجلاس الاوزراء 
بموجب النص الدستوري هذا

 0)
حٌاث ان  5005(لسانة02.لكن بعدتيرٌع قانون االوسمة و االنواط رقم 

بٌناا انفااً   هذا القانون قد جاء باحكام طاربة وجدٌدة على النص الدساتوري .اذ ان الانص الدساتوري كماا
اطلاق   حٌاث رة بتسمٌة مغااٌ  ٌيٌر الى انه صال حٌة ربٌس مجلس الوزراء , األان هذا القانون قد جاء

و  جمهاوري  ٌكاون األ بمرساوم  االوسامة ال هذه   على منح ( حٌث اكد علٌة  قانون االوسمة واالنواط
بتوصٌة من ربٌس المجلس وباقترا  من الوزٌر المختص
 5)

  . 
 

 الفر  الثانً
 االختصاصات التنفٌذٌة لربٌس مجلس الوزراء فً الظروف االستثنابٌة

 
ان السلطات االستثنابٌة اصبحت حقٌقة واقعٌة وقانونٌة النها ولٌدة حالة الضرورة التاً اعتنقهاا الفقاه    

والقضاءوالمير  فً معظم االنظمة الدستورٌة والسٌاسٌة .هذا ٌؤكد ان المير  العراقً قد سااوى باٌن 
فرق الكبٌر بٌنها من حٌاث  حالتً الحرب والطوارئ ومدى االثار التً تترتب على وقوعها بالربم من ال

حالاة   علاى  الدستور العراقً بٌن   عنها . حٌث حالة الخطورة . وتقع هذه المساواه فً الٌات االعالن 
س مجلا الاى  الوزراء  ربٌس مجلس  الحرب و الطوارئ تعلن عن طرٌق طلب من ربٌس الجمهورٌة و

طى ربٌس الجمهورٌة صاالحٌات منفاردة قد ع 5002ر العراقً لسنةالنواب.وٌالحظ من ذلك ان الدستو
تناقس صالحٌات ربٌس الوزراء و ربٌس مجلس الوزراء فتكون النتٌجة اضعاف دورهما
 2)

. فقدتضامن 
/تاسعاً/أ( على ان  الموافقة على اعالن حالة الحرب وحالة الطوارئ بابلبٌة الثلثاٌن 60الدستورفٌالمادة 

وربٌس مجلس الوزراء (
 2)

لنص بٌر واضح وبٌر دقٌق ذلك ان هذه الحااالت تادخل .والراجح ان هذا ا
ضمن االمور الضرورٌة التً ٌمكن اجرابها باسر  وقت للتمكن من معالجتها , وهذا ال ٌاتم إال باعطااء 
السلطة التنفٌذٌة  صالحٌات استثنابٌة . هذا ٌعنً ان اعطاء السلطة بهذا اليأن الى مجلس النواب ٌاؤدي 

لطبٌعة عمل المجلس الذكور والتً ببصف بالبطء من جهة واحتماال امتناعاة   الى بطء االجراءات,وذلك
وعدم موافقته من جهة اخرى . ٌضاف الى ذلك بأن مجلس النواب قد الٌكون فً حالة انعقااد عناد تقادٌم 
الطلب المذكور ,باالضافة الى هذه االجراءات هناك بعن العقبات التً تؤثر اٌصاً على هذا الطلب من 

ٌيترط موافقة مجلس النواب وتكون الموافقة بابلبٌاة ثلثاً االعضااء وتبقاى الموافقاة النهابٌاة علاى  بٌنها
هذا القرار مان قبال مجلاس الناواب ككال .وقاد حادد الدساتور العراقاً النافاذ مادة اعاالن حالاة الطاوارئ 

 ثالثٌن ٌوماً(فٌلٌة التمدٌد
.

علاى تخوٌال السالطة مع مالحظة ان الدستور العراقً النافذ لم ٌانص صاراحة 
التنفٌذٌااة صااالحٌة تياارٌع القااوانٌن او اصاادار المراسااٌم فااً حالااة الضااروره بالتاكٌااد ٌعااود اماار اصاادار 
القوانٌن الى مجلس الناواب . فٌماا ان الدساتور عاالج اعاالن حالاة الحارب وإعاالن حالاة الطاوارئ فمان 

الضروري ان ٌعالج الدستور لوابح الضروره اٌضا 
 2)

    
 

________________________________ 
 .220-229مصدر سابق,ص(علً ٌوسف اليكري:0 
 .052مصدر سابق,ص(حنان محمدالقٌسً :5 
 .298مصدر سابق,ص(اٌمان قاسم هانً الصافً :2 
 .5002/تاسعاً/أ(من دستور جمهورٌة العراق لسنة 60(نص المادة 2 
 .265صمصدر سابق,  علً ٌوسف اليكري: -(د2 
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من اجل تمكٌن السلطة التنفٌذٌة من اتخاذ االجرارءات الالزماة للتصادي للظاروف االساتثنابٌة وساد      
فً النصوص الدستورٌة فً مجال مثل هذا الوضع ومان االولاى مانح صاالحٌة إصادار لاوابح  الثغرات 
الحارب  حالاة   إعاالن فاً مجاال   اساتكماالر لصاالحٌاته الدساتورٌة  لربٌس مجلس الوزراء الضروره 
والطوارئ
 0)

 . 
 

 المطلب الثانً
 ذات الصٌغة التيرٌعٌة والقضابٌة اختصاصات ربٌس مجلس الوزراء

 
الجهاز التنفٌذي ,نتٌجة التوسع فً الحقوق والتوسع الهابل فً الخادمات وهاو ٌمكن القول بأن نمو       

الخاصٌة الممٌزة فً القرن العيرٌن ,فالسلطة التنفٌذٌة الٌاوم لاٌس هٌباة تنفٌذٌاة وحساب و انماا هاً فاً 
الوقت نفسه هٌبة تيرٌعٌة وتمارس كذلك سلطة قضابٌة .فكانت النتٌجة االساسٌة لتطور دور الدولة هاو 

نتقال مركز القرار من السلطة التيرٌعٌة الى السلطة التنفٌذٌة التً تمتلك اجهازة ادارٌاة متعاددة وقاوات ا
مسلحة لتأمٌن االستقرار الداخلً واالمن الخارجً ,ومن نافلة القول بٌان ان السلطة التنفٌذٌة فاً النظاام 

ع من سلطات رؤساء الادول فاً البرلمانً ٌقف على قمتها ربٌس الحكومة ,الذي ٌمتلك سلطة تكون اوس
النظام الرباسً هذا ومن المعلوم ان ربٌس الدولة قد بٌنا سابقاً ٌمتلك اختصاصات متعددة ومن باٌن هاذه 

ها و سم السٌاسة العامة للوزارة  و ٌوجاالختصاصات بأن ٌربس اجتماعات وقٌادة مجلس الوزراء, وٌر
 هو الذي ٌتكلم بأسم الحكومة باكملها .

ألة الثقة بالوزارة على البرلمان , وكذلك ٌجٌب على االستجوابات العامة التً تماس سٌاساة  وٌعرن مس
الوزارة وٌحافظ على االبلبٌة من التفكك واالنهٌار و باالضافة  الى  تلك  االختصاصات  اضٌفت  الٌاه 

ٌاان هاذه ب ساٌتم  و  قضاابٌة  صاٌغة  ذات  االحٌاان بعن   فً و  تيرٌعٌة  صٌغة  ذات  اختصاصات
 -االختصاصات على النحو االتً:

ةنعقادة فً جلسة استثنابٌة : ٌسود فً الانظم   ودعوة مجلس النواب , التيرٌعً   طلب تمدٌد الفصل-0
تبعااً  بيكل عام والنظم البرلمانٌة بيكل خاص ,ان البرلمان ٌنعقد لدورة تيارٌعٌة وٌاتم تحدٌادها  النٌابٌة

اجتماعاات بٌار   البرلمان الاى فً دعوة  فضالً  االنعقاد االعتٌادٌة ,  فً دورات لدستور كل دولة هذا 
اعتٌادٌة لمواجهة الظروف االستثنابٌة
 5)

فاً   .حٌث ان معظم النظم السٌاسٌة ٌعتبر حق السالطة التنفٌذٌاة
د دعوة البرلمان ةنعقاده و رفضة وتأجٌله من مظاهر رقابتها على البرلمان ولكن هذا الحق محدد بالقٌو

الدستورٌة. فحق السلطة التنفٌذٌة لدعوة البرلمان لدورة انعقادة السنوي العادي مقٌد عادتاً تتاأخر الادعوة 
عن تارٌخ معٌن واةٌنعقد بقوة القانون بدون دعوة و ان ال تقل فترة االنعقاد السنوي على عادد محاددمن 

 اليهور .
تم التهٌوء لمواجهتها مسبقاً. فتبادر الحكومة الاى اة ان قد تطا ظروف استثنابٌة او تظهر حاالت لم ٌ   

دعوة السلطة التيرٌعٌة الى االستمرار فً جلساتة وعم فان هاذه الجلساات باالربم مان المادة او انتهااء 
ة المحددة قانونٌاً او دستورٌاً نظراً ألهمٌة هذا الحق بأعتبارة وسٌلة للتأثٌر على ساٌراعمال البرلماان \الم

 ٌن ال ٌمكن التوجة الٌة اة وفق يروط معٌنة .وتوجٌهة بيكل مع
 

___________________________________ 
 
 .598الوزٌر فً الدساتٌر العراقٌة ,بال مكان نير ,ص:(مصدق عادل طالب 0 
  .505مصدر سابق ,صمحمد القٌسً : (حنان5 
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( ال ٌمكن تمدٌد الفصل التيرٌعً اة فً 27بنص المادة  5002قد بٌن الدستور العراقً النافذ لسنة     

 حالتٌن:
 

حالة عدم اقرار الموازنة العامة .ان مجلس الناواب العراقاً تكاون دورة انعقااده سانوٌاً   -الحالة االولى:
تعرن فٌاة الموازناة العاماة ال ٌنتهاً اال  فصلٌن تيرٌعٌن امدها ثمانٌة ايهر . وان فصل االنعقاد الذي

بعد الموافقة علٌة اذ ان الفصل التيرٌعً الثاانً خاالل سانة االنعقااد ٌجاب ان ال ٌنتهاً اال بعاد الموافقاة 
التمدٌاد اساسااً   على الموازنة العامة . وفً حالة عدم انجاز الميرو  فاان الميار  الدساتوري قاد خاول

ال ٌنتهً الفصل التيرٌعً اال بعاد اكماال الموازناه العاماة فهاذا تمدٌاد بان اوجب على مجلس النواب أن 
وهو تمدٌد وجاوبً وال حاجاة لتقادٌم طلاب  5002( من الدستور العراقً النافذ لسنة 27بموجب الماده  

من احدى الجهات الرسمٌة بالدولة 
 0)

. 
 

رٌعٌة لميرو  الموازناه فاً فقد ٌحدث فً العراق ظروف واحداث تحول دون اقرار السلطة التي       
جباٌة  و المهلة المحددة , فتبدا السنة المالٌة دون ان تحصل الحكومة على االذن الالزم لصرف النفقات 

االٌرادات وهذا ٌستدعً عدم فن جلسات المجلس لحٌن التغلب على هذة الظروف او االسباب ومن ثام 
جاواز   ه البرلمان العادٌة السنوٌة ٌتقٌد بقٌد هام وهواقرار الموازنة العامة للدولة اذ ان فن وانهاء دور

فن الدورة البرلمانٌة قبل إقرار المٌزانٌة العامة حتى ال تتعطل مرافق وميروعات الدولة .وهاذا ٌعناً 
ماده  تحدٌاد   بادون للدولة و استمرار انعقاد جلسات مجلس النواب لحٌن إقرار ميرو  الموازنة العامة 

العاماة علاى   الموازناة انجازهذه القرارات اي ان الفصل الذي ٌعرن فٌة ميارو  محدده ٌتوجب فٌها 
ٌمكان  اخارى  ان هنااك حلاول   الميرو  , علمااً   إقرار حٌن ٌبقى مستمراً  الى   ال ٌغلق بل البرلمان 

ٌتوجاب فٌهاا علاى البرلماان اقارار   استخدامها لمواجهة هذة الحالة قد تتمثل بحل البرلمان او بتحدٌد مده
للدولة . كما ٌتوجب بٌان ان المحكمة االتحادٌة العلٌا فً العراق قاد توساعت فاً تحدٌاد   الموازنة العامة
فالمحكماة   الموازناة التكمٌلٌاة بمضامونها كاذلك   العامة الوارد فً الدستور اذ ايتملت مفهوم الموازنة 

 الموازناة العاماة (  الٌاة التعبٌار ٌنصرف الاى ماا ٌنصارف  التكمٌلٌة ( الموازنة    االتحادٌة العلٌا ترى
حكمااً , وان الموافقاة علاى  5002( من دستور جمهورٌة العراق لسنة 27المنصوص علٌها فً المادة  

الموازنة التكمٌلٌة يرط الزم النتهاء فصل االنعقاد التيرٌعً لمجلس النواب الذي تعرن فٌاة الموازناة 
دولة العامة لل

 5)
. 

الحالة الثانٌة : انجاز بعن المهمات .حٌث نص المير  الدستوري العراقً علاى ان ٌاتم تمدٌاد الفصال 
التيرٌعً لدورة انعقاد مجلس النواب بما ال ٌزٌد على ثالثٌن ٌومااً النجااز المهماات التاً تساتدعً ذلاك 

الناواب او خمساٌن   س مجلاسربٌس الجمهورٌة او ربٌس مجلس الاوزراء او رباٌ  طلب من  بناءاً على
عضواً من اعضاء المجلس , وهنا التمدٌد بحاجة الى تحرٌر رسامً فاال ٌاتم تمدٌاد الجلساات دون تقادٌم  

التاً  طلب من الجهات التً نص علٌها الدستور على ان ٌكون هاذا التمدٌاد النجااز مهماة مان المهماات 
 ٌضطلع بها مجلس النواب .

 
____________________________ 

التً نصات علاى  لمجلاس الناواب دورة انعقااد سانوٌة بفصالٌن تيارٌعٌٌن  5002( من دستور جمهورٌة العراق لسنة 27(نص المادة  0 
 .امدها ثمانٌة ايهر ٌحدد النظام الداخلً كٌفٌة انقادهما (

ً مجلاة التيارٌع والقضااء , السانة , منياور فا 20/7/5008( والصاادر فاً 558(ٌنظر الاى قارار المحكماة االتحادٌاة العلٌاا المارقم  5 
 .05, ص م5009االولى , العدد االول ,
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وقد تقاضى المير  الدستوري عن بٌان القصود بهذه المهمات مما ٌترك الباب مفتاو  ليامول اي       
اعضااء  تقادٌر  حسب  المفهوم و  هذا الى موافقة برلمانٌة ضمن   من الحاالت التً تكون بحاجة حالة 
هاذه   بالدساتور تحدٌاد كان االولى  انه   ان هناك من ٌرى  مالحظة  التنفٌذٌة او التيرٌعٌة .مع السلطة

الصالحٌات بربٌس مجلس النواب واعضابه ,فهم اقدر على تحدٌد مدى الحاجة لتمدٌد الفصل التيرٌعً 
ذلاك وساٌلة  وال ٌرى معنى لمنع هذه الصالحٌات لربٌس الجمهورٌة وربٌس مجلس الوزراء . واة كاان

مبدأ الفصال   الدستور صراحة على  فٌة  لتدخل السلطة التنفٌذٌة فً عمل المجلس فً الوقت الذي ٌؤكد
( منه وهذا الرأي محل نظر لكون الغالب ان السلطة 27بٌن السلطات , الذي اعتمد الدستور فً المادة  

اجاازة   التيارٌعً للحصاول علاى  لفصلالتنفٌذٌة المثمثلة بالحكومة هً فً العادة من تسعى الى تمدٌد ا
البرلمان ألعمال او مهام حكومٌة بٌر نافذة قبل الموافقة البرلمانٌة فالحكومة هً العنصرالنيط والفعاال 
فً النظام البرلمانً وهً صاحبه السلطة الحقٌقٌة فٌه وهً التً خصاها بكال االختصاصاات الدساتورٌة 

االخارى   المسؤولٌة  الى سابر انوا  المسؤولٌةالسٌاسٌة اضافة فً مجال التنفٌذ لذلك تقع علٌها وحدها 
لاذلك فانأن قلاة  فهً المسؤولة امام البرلمان .كما انها مسؤولة بصورة بٌر مبايرة امام الرأي العاام . و

البرلماان فاً هاذا الحاق او   من الدول هً التً تمارس فً السلطة التنفٌذٌة .اي تيارك السلطة التنفٌذٌة
بهتنفرد 

 0)
. 

 
اما فً مجال الدعوة ألنعقاد مجلس النواب فً جلسة استثنابٌة حٌث ال ٌكون البرلماان فاً االنظماة       

البرلمانٌة كما فً بٌرها من االنظمة البرلمانٌة فً حالة انعقاد دابم وانما لة ادوار انعقاد عادٌاة واخارى 
االستثنابٌة فهً التً تكاون اثتااء العطلاة السانوٌة استثنابٌة فأما العادٌة بيكل عادي كل عام . اما الجلسة 

وهنا ٌجب التفرقة بٌن دورات االنعقاد العادي للبرلمان وبٌن دورات االنعقاد بٌار العادٌاة . اذ ان دعاوة 
الدستور العراقاً فاً  المواعٌد التً ٌحددها  الحكومة النعقاد البرلمان تتم  حكماً فً الحالة االولى وفً 

قاد   الدساتورالعراقً قاد بٌر العادي بناًء على مبادرة الحكومة فً الحالاة الثانٌاة حٌاث ان حٌن ٌتم االنع
عضاواً   ربٌس الجمهورٌة او ربٌس مجلس الوزراء او ربٌس مجلس النواب او خمساٌن نص على حق 

من اعضاءالمجلس دعوة مجلس النواب الى جلسة استثنابٌة وٌكون االجتما  مقتصراًعلى الموضاوعات 
لتً اوجبت الدعوة الٌةا

 5)
. 

 
وقد منح ربٌس مجلس الوزراء اسوة بجهات اخرى حق دعوة مجلس النواب لعقد جلساة اساتثنابٌة .      

قارر    مجلس الناواب فقاد عمل   فتوكٌداً لمظاهر العالقة التً ٌبايرها ربٌس مجلس الوزراء فً مٌدان
ٌاث نصات علاى  اوالً:لاربٌس الجمهورٌاة او لاربٌس /اوالً/ثانٌاً(اختصاصٌة له ح28الدستور فً المادة  

الناواب  مجلس الوزراء او لربٌس مجلس النواب او لخمسٌن عضو مان اعضااء المجلاس دعاوة مجلاس 
ٌاتم   : الى جلسة استثنابٌة وٌكون االجتما  مقتصاراً علاى الموضاوعات التاً اوجبات الادعوة الٌاة .ثانٌااً 

التاً  المهاام  بما ال ٌزٌد علاى ثالثاٌن ٌومااً النجااز   مجلس النوابتمدٌد الفصل التيرٌعً لدورة انعقاد 
الناواب   مجلاس  او رباٌس الاوزراء  على طلب ربٌس الجمهورٌة او رباٌس مجلاس  ذلك بناء تستدعً 

(اوخمسٌن عضو من اعضاء المجلس
 2)

. 
 

____________________________ 
 .028مصدر سابق,ص(رافع حظر صالح يبر:0 
 .02مصدر سابق,صوسف اليكري :(علً 5ٌ 
    .5002/اوالً/ثانٌاً(من دستور جمهورٌة العراق لسنة27(نصالمادة 2 
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بٌاد   مجلاس الناواب  فقد رأى المير  الدستوري ان ٌكون الحاق فاً حال -طلب حل مجلس النواب :-5

بموافقاة السالطة  السلطة التيرٌعٌة وحدها .بمعنى ان السلطة التيرٌعٌة تحل نفسها بموافقتهاا هٌاة ولاٌس
التنفٌذٌة . اذ ان المهمة الوحٌدة للسلطة التنفٌذٌة او الواقعة على مجلس الوزراء تقتصر فقاط علاى طلاب 

لعادد  باالبلبٌاة المطلقاة  ربٌس مجلس الوزراء وبموافقة ربٌس الجمهورٌة من البرلمان لكً ٌحل نفساة 
فاً   او ٌسابب النواب  مجلس  تطٌع ان ٌحل الوزراء ال ٌس  ممثالً بربٌس   االعضاء .فمجلس الوزراء

معمول فً االنظمة االخارى فٌقتصار  اجراءات انتخاباته او ٌغٌر الموقف السٌاسً للدولة خالف ما هو 
رباٌس  من منصب  هناك   مع ان فً حل البرلمان .  موافقته  ربٌس الجمهورٌة دوره على الطلب من 
ٌتبٌن دور الربٌس فاً هاذه   . حٌث منصباً فخري ولٌس له من الفعل يً 5002الجمهورٌة فً دستور 

االختصاصات يكلً من ناحٌة وفعلً من ناحٌة اخرى. فهو يكلً بوصفة الربٌس لٌس له ممارسة هذا 
أٌاد   ٌة . فاأذاوفعلً باعتبار ان موافقة الربٌس ظرور االختصاص اة بناًء على طلب ربٌس الوزراء . 

الطلب ٌعرن االمر على المجلس واذا رفن استمر المجلس فً اعماله ومان المالحظاة ان فاً بالبٌاة 
اساتعمالها .   السلطة التنفٌذٌة ولها وحدها تقدر حاالت النظم البرلمانٌة ان حق الحل ٌعتبر اخنصاصات 

اساتعمالها   فاأن البرلمانٌاة . االنظمة  فً حق سحب الثقة من الحكومة   اة ان ولما كان هذا الحق ٌقابل
احاد  تارجح   فٌترتاب علٌهاا ان االنظمة . ٌحتا  قدراً كبٌراًمن المرونة والمهارة التً تفتقر الٌها ابلبٌة 

الحقٌن على االخر
 0)

. 
 
اذ ان النظام البرلمانً ٌمٌز بٌن ربٌس الدولة وبٌن ربٌس الحكومة .حٌث ٌجعل االول بٌر مساؤول      
مع   وجوداً و عدماً   تدور  وان السلطة اعماله بٌنما ٌكون الثانً مسؤالً عن السٌاسة العامة للدولة .عن 

مجلاس الاوزراء   ٌكاون  لاذلك  الوزراء ال ٌعمل اة من خالل مجلس الوزراء ربٌس   وان المسؤولٌة .
ماع القسام االكبار ٌمانح مختصاً بصدور قرار حل البرلمان دون ربٌسة منفرداً فً بعن النظم السٌاساٌة 

كبٌر فحال   الى حد  الصالحٌات  هذا الحقلربٌس مجلس الوزراء كما هو الحال فً العراق مع تقٌٌد هذه
بالحل تاأتً  وان كانت المبادرة  مجلس النواب ميروط بموافقتة . وهذا ٌعنً ان ربٌس مجلس الوزراء 

المباادرة  التاً تؤٌاد هاذه  داخل المجلس  ان تقرٌر الحل نفسة ٌلتزم وجود االبلبٌة الالزمة  من قبله .اة
بالحل .اذ وفً حقٌقة االمر ان هذه لٌست سلطة او صالحٌة لربٌس مجلس الوزراء حٌث لاٌس لاه الحاق 

ورٌاة مماا فً حل المجلس انما الطلب بالحل وال ٌستطٌع ممارسة هذا الحق اة بعد موافقاة رباٌس الجمه
هذه الصالحٌات الصفة النظرٌة فقط ٌجعل تحقٌق امره فً باٌة الصعوبة.وٌضفً على

 5)
. 

على حاق الاربٌس بأصادارالعفو الخااص   5002التوصٌة بالعفو الخاص : اكد الدستور العراقً لسنة-2
لخاص بناًء على توصٌة من ربٌس مجلس الوزراء هذا ٌعنً ان الربٌس لٌس لاه الحاق فاً إصادارالعفوا

اهمٌاة  المباادرة ٌكياف   حاق  ما لم ٌتقدم ربٌس مجلس الوزراء بتوصٌة فً هذا اليأن ومان المؤكاد ان
العفاو  معناى  . حٌث ٌنصارف  معلقاً او موقوفاً على التوصٌة  كبرى  من حق إصدار القرار الذي ٌبقى

الاربٌس   الحٌةايخاص محددٌن بذواتهم .والمالحظ ان صا  مجموعة الخاص الى العفو على يخص او
فً هذا االختصاص يكلٌة اكثر مما هً فعلٌة ,اذ قٌد الدستور هذه االختصاصات بتوصاٌة صاادرة مان 

الفعلً فً الواقع هو رباٌس مجلاس الاوزراء   ربٌس مجلس الوزراء  ومن هنا بأن صاحب االختصاص
ل كل مان رباٌس الدولاة و ولٌس ربٌس الجمهورٌة علماً بأن الجانب اليكلً لمبداء الثنابٌة ٌتطلب استقال

 ربٌس مجلس الوزراء بعضهما عن بعن.
____________________ 

 256.مصدر ساٌق, ص(كمال علً حسٌن :0 
 .29( د. رافع خضر صالح يبر:مصدر سابق,ص5 
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مقابل االخر بحٌث ٌبقى منفصلٌن عن بعضهما  وٌجب ان ٌبقى كال النصبٌن محافضاً على استقاللة       
مختلفٌن علاى   وعدم الجمع بٌن منصب ربٌس الدولة وربٌس مجلس الوزراء .فال ٌكفً وجود يخصٌن 

على رأس السلطة التنفٌذٌة , بل ٌتطلب ان ٌكون كل  عضو مستقالً عن االخر وتتوز   االختصاصاات 
بٌن السلطات التً ٌبايرها ربٌس الدولة بصورة  منفرده  قد 5002بٌنهما مع ان الدستور العراقً لسنة 

واالختصاصات التً ٌبايرها بااليتراك مع بٌره اة ان هذا التمٌٌز ال ٌطابق الواقع السٌاسً والاراجح  
ا ن  ربٌس  الجمهورٌة  و حسب  النصوص  الدستورٌة  ملزم  باصدار  المرسوم  الجمهاوري  باالعفو 

الخاص
 0)

. 
مالحظة ان اختصاص ربٌس مجلاس الاوزراء بالتوصاٌة ٌمانح العفاو الخااص مقٌاد بعادم  مع ضرورة   

الفسااد الماالً و   تقدٌم التوصٌة بالعفو عما ٌتعلق فً بعن الجرابم منها  الجارابم الدولٌاة واالرهااب و
 ولهاذا  ال الجارابم المعفاى عنهاا .   مان  االداري ( وكذلك عدم المساس بالحق الخاص من المتضررٌن

ٌعاد هاذا  لخطورتهاا و  سلطة لربٌس الجمهورٌة فً اصدار العفو الخاص فً هذه الطابفاة مان الجارابم 
النص فرٌداً من نوعه مقارنة مع النصوص المطلقة فً منح ربٌس الدولة حق العفو. كما تساتثنً بعان 

ء اماام محااكم خاصاة الدساتٌر عادة من الجرابم التً ٌيملها هذا الحق تلك التً ٌحاكم من اجلهاا الاوزرا
بناًء على اتهام مجلس النواب وجرابم الخٌانة العظمى
 5)

. 
 
الى االستثناءات السابقة وجود قٌد اخر وهو الوارد فً قاانون المحكماة الجنابٌاة العلٌاا  باالضافة         

رباٌس  الصادرة من المحكمة او العفو عنها من اي جهة ,بما فً ذلاك  العقوبة بصدد عدم جواز تخفٌف 
الجمهورٌة . وقد اكدت المحكمة االتحادٌة العلٌا على هذا االستثناء حٌث ذهبت الى  عدم امكانٌة رباٌس 
الجمهورٌة بممارسة العفو الخاص بيأن الجرابم التً تقع فً والٌة المحكمة الجنابٌة العلٌاا( ماع إلزامٌاة 

المتهماٌن   علاى واالفرا   لدعوى بٌان ان ربٌس مجلس الوزراء قد منح صالحٌة اصدار االمر بحفظ ا
قبال  قبل محاكمتهم ,لضرورات تتعلق بمصلحة علٌا ,او االسباب التً تتعلق بااالمن العاام واالساتقرار ,

والاذي   5002(لسنة 0فقد اصدر قانون السالمة الوطنٌة رقم   5002نفاذ دستورجمهورٌة العراق لسنة
.هذا ٌعنً ان صالحٌة ربٌس مجلس الوزراء تكاون  0962بموجبة تم الغاء قانون السالمة الوطنٌة لسنة
باات  صادور حكام   بعاد العفو الخاص ال ٌصدر  فً حٌن ان قبل المحاكمة او اثناء النظر فً الدعوى .

وٌصدر العفو الخاص بمرسوم جمهوري  بعد التوصٌة من قبل ربٌس مجلس الوزراء. فً حاٌن لاربٌس 
ة اصدر االمر بحفظ الدعوى مع جادٌر االياارة الاى ان بعان مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الرباس

 التنظٌم القانونً للعفو الخاص .
 

ميٌرة الى ان العفو الخاص ٌصدر بمرسوم جمهوري وٌترٌب علٌة سقوط المحكاوم بهاا  نهابٌااً كاالً     
العقوباات التكمٌلٌاة بعقوبة اخف منها . كما ان العفو الخاص ال ٌترتب علٌة ساقوط  او ابدالها  او بعضاً 

تنفٌاذه مان   من اثر على ما سبق   والتبعٌة واالثار الجزابٌة االخرى او التدابٌر االحترازٌة وال ٌكون له
العقوبة
 2)

. 
 
 

_________________________________ 
 .527مصدر سابق ,ص(علً ٌوسف اليكري :0 
 .29(حمٌد حنون خالد:االنظمة السٌاسٌة , مصدر سابق ,ص5 
 .228مصدر سابق ,ص:كمال علً حسٌن -(د2 
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 الخاتمة
 

( والاذي سالطنا  5002بعد ان انتهٌنا من بحثنا فً موضو    اختصاصات مجلس الوزراء فاً دساتور  
كثٌار مان المهاام التاً   التاً ٌقاع علاى عاتقهااالمؤسسة الدستورٌة المهمة .  هذه الضوء من خالله على 
اللغاوي   الجاناب  مان  الاوزراء  معناا مجلاس  بحثناا  بٌناا فاً  لاذلك  . للدولة  تعتبر من االمور الهامة

لام ٌتضامن  5002واالصطالحً حٌث تبٌن لنا من التعرٌف لهذه المؤوسسة ان الدساتور العراقاً لسانة 
تعرٌف مجلس الوزراء  وانما ايار الى االلٌة التً ٌتكون بها الجلس ومدة انعقاادة ومادة دورتاه. وكاذلك 

مان   هاذا الربٌس . و عضاء  فً اال  فٌه نياه المجلس باالضافه الى اليروط الواجب توفرهاقد تناولنا 
جانب  ومن جانب اخر درسنا االختصاصاات التاً ٌتمتاع بهاا اعضااء المجلاس وكاذلك الاربٌس فلعضاو 

وتنفٌذٌاة وتنظاٌم الٌاساة العالماة. وكاذلك لاربٌس مجلس الوزراء اختصاصات متعددة من بٌنهاا تيارٌعٌة 
وٌجب علٌنا ان نجمل ثماار ماا توصالنا   المجلس اختصاصات اٌضاً فً مجال التنفٌذ والتيرٌع والقضاء

 الٌه من  نتابج وتوصٌات البد ان تعالج وكاالتً :
 

 النتابج –اوال 
 
ٌعد مجلاس الاوزراء مركاز السالطة التنفٌذٌاة وصااحب الادور الفعاال فاً االنظماة البرلمانٌاة , وعلاى -0

اي تعرٌف لمجلس الاوزراء واكتفاا فاً  5002من ذلك لم ٌورد فً الدستور العراقً النافذ لسنة  الربم 
وطرق تعٌن ربٌسه واعضابه واختصاصات كل منهما بخالف الفقه الذي اورد تعاارٌف  فً بٌان تيكٌله

 له
 
رها فً رباٌس  بٌنت الدراسة البحثٌة على اتجاه النظام الدستوري فً العراق الى اليروط الواجب توف-5

واعضاء مجلس الوزراء والتاً تقسام الاى اعتباارٌن االول اعتباارات تاولً المنصاب والثاانً اعتباارات 
 سٌاسٌة

 واخالقٌة .
 

 التوصٌات –ثانٌا 
 
/اوال ( من الدستور المتعلقة باختٌار ربٌس مجلاس الاوزراء , بجعال  76نقتر  تعدٌل نص المادة   -0

 النص
 ورٌة مريح الكتلة الفابزة فً االنتخابات بتيكٌل مجلس الوزراء (كاالتً  ٌكلف ربٌس الجمه

 
نقتر  تنظٌم اليروط االزم توفرها فً ربٌس واعضاء مجلس الوزراء ضمن نصاوص الدساتور ,  -5

ولٌس مجرد النص على بعضها وترك البعن االخر لتنظٌم القانون العادي . لما لهذه المناصب اهمٌاة 
تنظااٌم الساالٌم لهااا ٌقتضااً ذلااك  حتااى ال ٌفسااح المجااال امااام المياار  العااادي كبٌاارة فااً  الاادورة وان ال

 للتحكم بهذه اليروط.
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نقتر  توحٌد الجارابم المخلاة باليارف ضامن قاانون واحاد بادال مان تياتتها فاً تيارٌعات وقاوانٌن  -2
متعددة   لتحدٌاد معٌاار واضاح عناد الحكام علاى الاربٌس او عضاو فاً المجلاس الاوزاري عان جرٌماة 

 خلة باليرفم
 
 
 
نقتر  منح ربٌس مجلس الوزراء صالحٌات واسعة فً اختٌار اعضاابه بعٌادا عان المحاصصاات  - 2

 السٌاسٌة والطابفٌة , بما ٌمكنه اختٌار اعضاء قادرٌن على تٌسٌر عمل وزارات الدولة
 
 

 المصادر
 
 

 القرأن الكرٌم

 
 اوالً الكتب:

,دار 0والعلوم,تقااااادٌم نااااادٌم ميااااارعلً,المجلد االول,طالصاااااالح فاااااً اللغاااااة -الجاااااواهري: -د -0
 099, ص0972الحضارةالعربٌة, بٌروت, 

 290,ص5002االنظة السٌاسٌة والبادئ الدستورٌةالعامة,مطبعة بٌروت,-احمدسعٌفان: -د -5
حمٌاااد حناااون خالاااد,مبادئ القاااانون الدساااتوري وتطاااور النظاااام السٌاساااً فاااً العراق,مكتباااة -د -2

 200,ص5002السنهوري, بغداد,
 00,ص5002االنظمة السٌاسٌة ,بغداد,ون خالد:د. حمٌد حن -2
 098-096,ص5005,بغداد,0ثنابٌة المجلس التيرٌعً فً العراق,طد.حنان محمد القٌسً: -2
فاً العاراق  د. رافع حظر صالح يبر : فصل السلطتٌن التيرٌعٌة والتنفٌذٌة فً النظام البرلمانً -6

 92, ص5005بغداد ,  ,مكتبة السنهوري :0, ط
 020, ص5002الفدرالٌة فً العراق , بدون مكان نير ,  طٌف العبٌدي :د.عباس كرٌم ل -7
تناسااب ساالطة ربااٌس الدولااة مااع مسااؤولٌتة فااً الدسااتور العراقااً ,  د. علااً ٌوسااف اليااكري : -8

 268,ص5000موسسة الصنعاء للمطبوعات , بٌروت , 
االحكام الدستورٌة المنظمة القتارا  القاوانٌن فاً الدساتور العراقاً  م. عبد القادر محمد القٌسً : -9

 058,ص5005, المكتبة القانونٌة , بغداد, 5002لسنة 
 027,ص5002, بغداد,0الوزٌر فً الدساتٌر العراقٌة , ط :د. مصدق عادل طالب  -00
,باااادون مكااااان 0النظااااام القااااانونً لااااذوي الاااادرجات الخاصااااة ,ط د. مصاااادق عااااادل طالااااب : -00

 56,ص5002,
 
 
 
 
 



 

27 

 : الرسابل واالطارٌح  ثانٌاً 
هانً الصافً : النظام القانونً لمجلاس الاوزراء فاً دساتور جمهورٌاة العاراق لسانة  اٌمان قاسم -0
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 70,ص5006, جامعة بغداد , كلٌة القانون , , رسالة ماجستٌر  5002العراق لسنة 
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