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 اقرار المشرف

اشهد بان أعداد هذا البحث الموسم بـ  ))مبدأ الفصل بٌن السلطات فً العراق لدستور 

((  قد جرى تحت إشرافً فً جامعه دٌالى/ كلٌه القانون والعلوم السٌاسة وهو جزء 7112

 من نٌل شهادة البكالورٌوس فً القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقٌع 

 المشرؾ د احمد فاضل حسٌن 

 7112/    /   التارٌخ 
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 االهداء

 الى جرح االمة الفارق للنزٌؾ

 عراقنا الحبٌب

 الى من سالت دمابهم لتطهٌر ارضنا من دنس الؽزاة

 شهداءنا االبرار

 الى من علمنً الصبر والصمود رمز العز واالباء

 والدي العزٌز حفظه هللا

 الى معلمة الحٌاة االولى شمس حٌاتً وضٌابها

 العزٌزة حفظها هللاوادتً 

 الى سند ذخري فً الحٌاة ونور عٌنً

 أخوانً وأخواتً

الى أساتذتنا حباً وتقدٌراً والى كل من ساهم فً نجاح هذا البحث اهدي ثمرت جهدي 

 المتواضع 
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 شكر وامتنان

الفاضل الدكتور احمد فاضل حسٌن الذي سهل لً لً ان اتقدم بالشكر الجزٌل الستاذي  ٌطٌب

لبحث بتوجٌه العلمً والتربوي الدقٌق ومنحنً من وقته وعمله وجهده الكثٌر وكان مهمة ا

 1لمتابعته  الروٌة االثرفً اضهار هذه الدراسة بشكلها الحالً

 كما اتوجه بالشكر واالمتنان الى جمٌع اساتذتً فً الكلٌة القانون والعلوم

 موضوع السٌاسٌة النهم زودونً بعدد من المصادر المهه التً افادت

 1الدراسة

كما ال ٌفوتنً اخٌرأ بهذا المناسبة ان اتقدم بشكري الجزٌل لكل من ساعدنً 

 111فً انجاز هذا البحث 

 وأخٌراً ان اكون قد وفقت فً عملً هذا ومن هللا التوفٌق
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 المقدمة

 اوال: موضوع البحث

م. حٌث ٌعتبر هذا المبدأ 7112كتب هذا فً موضوع مبدأ الفصل بٌن السلطات فً العراق لدستور 

وجعل كل سلطة لها  روح القوانٌن والدساتٌر لها له من اهمٌة فً فصل عمل كل سلطة على حدة

مجموعة من االختصاصات واالعمال الداخلة فً نطاقها . فالنظام السٌاسً هو واجهة الدولة امام 

االفراد قً الداخل وامام الدول االخرى فً الخارج وهو االدلة التً جهاز الدولة بؽٌة تحقٌق الخطط 

تعد السلطة او الحكومة حكرا على  لك لموالبرامج فً مختلؾ مجاالت الحٌاة خدمة للصالح العام .لذ

فرد او مجموعة افراد ٌسٌرون الناس وفقاً لمشٌنتهم واهوابهم وبفضل مبدا الفصل بٌن السلطات فانه 

 قدمت التداخل بٌن السلطات وابح لكل سلطة مجموعة من االختصاصات واالعمال الخاصة بها .

 ثانٌا: مشكلة البحث

مبدأ الفصل بٌن السلطات وتحدٌد اهمٌة الوسابل التً تتبع  تكمن مشكلة هذه الدراسة الى توضٌح

 التً تتبع . السٌاسٌةور واالنظمة لتحقٌقها ومعرفة تطبٌق مبدا الفصل بٌن السلطات فً كافة العص

 ثالثا: هدؾ البحث

الفصل بٌن تكمن دراسة هذا البحث الى عدة اهداؾ ومن اهم تلك االهداؾ تسلٌط الضوء على مبدا 

لمدن بٌن لك التمٌٌز بٌن الفصل المطلق الجامد بٌن السلطات والفصل النسبً اً العراق وكذالسلطات ف

لك بٌان العالقة بٌن السلطات الثالثة التنفٌذٌة والتشرٌعٌة والقضابٌة وبٌان عمل كل من السلطات وكذ

 هذه السلطات.
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 رابعا: اهمٌة البحث

مح الى تزوٌدنا بالعدٌد من نتابج القانونٌة التً تترٌث نتبع اهمٌة الدراسة فً الناحٌة النظرٌة بانها تط

 على تطبٌق مبدا الفصل بٌن السلطات وبالتالً معرفة حدود واقتصاص كل من هذه السلطات على حدة.

 خامسا: منهجٌة البحث

سوؾ نستخدم فً هذا البحث منهج توضٌح لمبدا الفصل ودراسته من كافة الجوانب القانونٌة والقضابٌة 

 ما ٌتوفر للباحث من مصادر تتعلق بعناصر البحث.وكل 

 سادسا هٌكلٌة البحث.

من اجل االحاطة بالموضوع من جمٌع جوانبه فقد تم تقسٌم هذا البحث الى مبحثٌن نتناول فً المبحث 

االول تفسٌر مبدا الفصل بٌن السلطات ومفهومه فً النظام البرلمانً واختص المبحث الثانً مبدا 

 م7112لطات لدستور الفصل بٌن الس
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 المبحث االول

 تقسير مبدا الفصل بين السلطات ومضمونه في النظام البرلماني

ور وتطور نظرٌة الفصل بٌن السلطات ٌسهل بلوغ حلول صاببة للعدٌد من هان دراسة تارٌخ ظ

المسابل المختلفة علٌها . لقد وضعت االسس واالحكام الربٌسة لهذا النظرٌة فً القرنٌن السابع عشر 

والثامن عشر ٌمكن العثور على بعض من مفاهٌمها لدى المفكرٌن القدمى كالمفكر االٌطالً  مارسٌل 

ن الصٌاؼة ان النظرٌة لهذا والفقهاء االنجلٌز فً القرنٌن الخامس عشر والسادس عشر اال اماٌتاردٌنو 

تعود الى عصر الثورات البرجوازٌة عندما برزت الحاجة الى مبادئ جدٌدة لتنظٌم سلطة  أالمبد

الدولة
(1)

صل . علٌه سنقسم هذا المبحث الى مطلبٌن حٌث نتكلم فً المطلب االول عن تفسٌر مبدا الف 

 بٌن السلطات ونبحث فً المطلب الثانً عن مضمون مبدا الفصل بٌن السلطات فً النظام البرلمانً.

 المطلب االول

 تغير مبدا الفصل بين السلطات

تعرٌؾ مبدا الفصل بٌن السلطات: هو توزٌع وظابؾ الدولة على هٌبات منفعلة تستقل كل منها عن 

داخل الدولة سلطة تشرٌعٌة تتمثل فً وظٌفته وضع االخرى فً مباشرة وظٌفتها , بحٌث ٌتحقق 

القوانٌن , وسلطة تنفٌذٌة تتمثل فً مهمة تنفٌذ القوانٌن ,وسلطة قضابٌة تتشمل فً مهمة الفصل فً 

النزاعات والخصومات. سنوزع هذا المطلب الى فرعٌن حٌث نتكلم فً الفرع االولعن الفصل 

 ثانً . فسنبحث فٌه الفصل النسبً المرن بٌن السلطات.المطلق الجامد بٌن السلطات . اما الفرع ال

                                                           

 121, ص7117القانون الدستوري , مكتبة السنهوري بؽداد , ط االولى  -العانً د. علً ؼالب خضٌر _  1
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 الفرع األول

 الفصل المطلق الجامد بين السلطات

خسر البعض من عاصروا مونٌسكو انه ٌوحً بفعل عضوٌه بٌن الوظابؾ اكثر من فصل بٌن   

بٌنهما فعال  السلطات . ولقد اعتقدوا ان البدا ٌقٌم  سٌاجنا منٌعا بٌن السلطات العامة فً الدولة بفصل

مطلقا وٌمنع كل اتصال او تعاون فٌما بٌنهما . وعلى ذلك فان الحكومه والبرلمان والقضاء كل منهما 

هٌبه لها وظٌفه معٌنه  من ثم ٌجب ان تحدٌد تفاهم بٌنهما وتقتصر على مجرد القٌام بهذه الوظٌفه  

وعلى القضاء ان ٌحكم فً المنازعات  وعلى البرلمان بشرع القوانٌن  وعلى الحكومه ان تقوم بٌتنفٌذها 

التً تنشا اثناء تنفٌذ القوانٌن
(1)

ان تؽٌر المبدا على هذا النحو من شانه ان ٌودي الى فعل جامد بٌن  

 السلطات والى وضع حواجز صمأ بٌنهما  

 الفرع الثاني

 الفصل النسبي المرن بين السلطات

الفصل بٌن السلطات الذي حصده  ذهب اؼلب فقهاء القانون العام الى ان التؽٌر الصحٌح لمبدأ     

نسكٌو هو الفصل النسبً المرن ألي  الفصل المتوازن بٌن السلطات العامة الثالث فً الدولة, مع  مو

ه متبادلة لضمان قٌام قدر من التعاون فٌما بٌنهما لتنفٌذ وظابفهما فً توافق وانسجام ,ووجود رقاب

                                                           

 1922, دار النهضة العربٌة  القاهرة  فً العالم المعاصر, النظم السٌاسٌة د. سعاد الشرقاوي ,_  1
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ووقوؾ كل سلطه عند حدودها دون تجاوزها او تعتدي على  سلطه اخرى)
1

وٌدل الفقه على صحة 1( 

 هذا التعبٌر الحجج التالً:

االولى: ان الفصل المطلق بٌن السلطات ٌجعل كل سلطة منعزلة عن السلطة االخرى وتمارس 

عمالها اال انما لم تجد امامها عابقاً ٌمنعها من اختصاصاتها بطرٌقة استقاللٌة قد تمكنها من أساءت است

فافصل المطلق ٌودي الى ظهور ثالث سلطات مستبدة بدال من حاكم  واحد فً 1االستبداد والطؽٌان

ر ولكن الواقع لم ٌعرفه ٌتنظام خٌالً قررته بعض الدسا ولذالك ٌرى فٌه الفقه ا ن1العصور القدٌمة 

لعمل ,والقانون الوضعً لم ٌعرؾ من التطبٌقات الفصل بٌن السلطات وال ٌمكن ان ٌتم له التطبٌق فً ا

 االنظمة تأخذ بالفعل النسبً.

فصل النسبً ومرن ,ال ٌسمح  -وفق األفكار ومونتسكٌو -الثانٌة : ان مضمون الفصل بٌن السلطات

لوجود بعض اوجه التعاون او المشاركة واالختصاصات بٌن الهٌبات العامة ,بدرجة تعاون من نظام 

سٌاسً الى نظام سٌاسً اخر,دون ان نصل الى حد الؽاء الفواصل والحدود وتركٌز السلطة فً ٌد 

 1رادتها ها ألعاخضا السٌطرة على باقً الهٌبات وواحدة او تمكٌن احدى الهٌبات من 

كانت مسمٌاتها, االنه ال  عال فً انظمة الحكم المختلفة اٌا:ان الفصل النسبً هو السابد والمطبق فةالثالث

ٌطبق بدرجه واحدة فً جمٌع هذه االنظمة ,فالفصل بٌن السلطات رؼم انه نسبً من حٌث النوع اال انه 

ٌتفاوت من نظام الى اخر من حٌث درجة هذا الفصل
(7)

1 

 

 

                                                           

 ,مكتبة السنهوري  ,مبادى القانون الدستوري وتطور النظام الساسً فً العراق ,_ د. حمٌد حنون خالد  1

  132ص,  7114 – 1ط ,بؽداد 

 64-67د. حمٌد حنون خالد , االنظمة السٌاسٌة , المكتبة القانونٌة بؽداد , النشر العاتك , القاهرة , ص _  7
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 الثاني بالمطل

 مضمون مبدأ الفصل بين السلطات في النظام البرلماني

 

 تصنؾ االنظمة السٌاسٌة المعاصرة من حٌث  تبنٌهما لمبدأ فصل السلطات الى طابفتٌن 

 

االولى :التحدٌد المباشر لمبدأ الفصل بٌن السلطات فً اتقرا بعض الدساتٌر وبشكل صرٌح تبنٌهما 

ة دستورٌة خاصة تضمنه ومن امثلة هذه الدساتٌر : دستور العراق لعام للمبدا وتفرد له ماد

.)7112)قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة(ودستور العراق لعام 7113
1

) 

الثانٌة : التحدٌد ؼٌر المباشر لمبدأ الفصل بٌن السلطات حٌث ان بعض الدساتٌر تبنى المبدأ وان كان 

ا . فهً تأسس سلطاتها العامة وقؾ المقتضٌات الموضوعٌة ال تذكره بشكل صرٌح فً خصوصه

والشكلٌة لمبدا فصل السلطات. ومن األمثلة البارزة للدساتٌر التً تأخذ بهذا المنهج الحظ دستور 

 .1921فرنسا لعام 

وفً دراستنا لمضمون مبدا فصل السلطات وتنظمه فً النظام البرلمانً مبدا دراسة خصوصٌة  

السلطات متطور النظام البرلمانً,ثم تنقل الى تنظٌم مبدا الفصل بٌن السلطات فً مضمون مبدا فصل 

الدساتٌر ذات النظام البرلمانً, كما تتعرض الى التصنٌؾ بٌن السلطات و تحصٌنه فً دستور العراق 

 7112لعام 

 

 

                                                           

 7112_ دستور العراق الدابم لسنة  1
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 الفرع االول

 خصوصية مبدأ الفصل بين السلطات من منظور النظام البرلماني

ارتبطت مبدأ الفصل بٌن السلطات بالنظم الدستوري التً تأخذ بالنظام النٌابً وبصفة خاصة النظام 

البرلمانً 
(1)

. حٌث تأسس النظام البرلمانً فً صورته التقلٌدٌة على توزٌع السلطة بٌن السلطات: 

طات فعأل مطلقا من السلطة التشرٌعٌة , السلطة التنفٌذٌة ,السلطة القضابٌة  دون الفصل بٌن هذا السل

اقامة تعاوناً واشتراكاً فً ممارسة بعض االختصاصات وٌجعل لكل  منها فً مواجهة االخرى تأثٌرا 

وتدخال متبادال مع اإلبقاء على مبدا المساواة والتعاون بٌنهما وعلى األخص فٌما بٌن السلطتٌن 

فصل بٌن السلطات تطبٌقأ مرنا أي فً النظام البرلمانً ٌكون تطبٌق مبدا ال1التشرٌعٌة والتنفٌذٌة 

هناك فصل بٌن السلطات ثالث , لكنه فصل لحدوده التعاون بحٌث ٌكون هناك انفصال بٌن السلطات 

ثٌر المتبادل والذٌن ٌظهر اثرهما فً العالقة بٌن كل من أعاون القابم على التدخل والتعلى اساس الت

ان اللتان تمثالن المجال الوجب للتطبٌق المرن السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة ,باعتبارهما سلطت

 1للفصل بٌن السلطات

تمثل فً اسلوب الفصل بٌن السلطات , لٌس تمة االساسٌة للنظام البرلمانً الومضمون القول ان الس

فصل مطلقا ٌجعل كل سلطة مستقال ومتباعدا عن السلطة الدستورٌة  االخرى وبالذات فً عالقه 

التشرٌعٌة السلطتٌن التنفٌذٌة و
(7)

تقدم ٌقؾ النظام البرلمانً فً مركز وسط بٌن  .وعلى أساس ما 

النظامٌن )الرباسً وحكومة الجمعٌة النٌابٌة( اذ انه ٌقوم على أساس التوازن والمساواة بٌن السلطتٌن 

 التنفٌذٌة والتشرٌعٌة.

                                                           

_ مجدي محمود القاضً , تزاٌد دور السلطة التنفٌذٌة فً النظامً الدستوري المصري , اطروحة لنٌل  1

 17-11الدكتوراه , كلٌة الحقوق : جامعة عٌن شمس , بال سنة نشر , ص 

 , بال سنة نشر 1االنظمة السٌاسٌة , مكتبة السنهوري , بؽداد , ط ,د. حمٌد حنون خالد  _7
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 الفرع الثاني

 لمانيتنظيم مبدا الفصل بين السلطات في الدساتير ذات النظام البر

انم بدا فصل بٌن سلطات فً تطبٌقه فً ظل النظام النٌابً البرلمانً ٌتسم بالمرونة والتعاون فٌما بٌن 

السلطات وخاصة بٌن فٌما بٌن السلطة التنفٌذٌة والسلطة التشرٌعٌة , اال ان تنظٌم الدستوري وتطبٌق 

نفٌذٌة والتشرٌعٌة .وتم الخالل الهذا العلمً لهذا المبدا ضد خرج على التوازن المفترض بٌن السلطتٌن الت

التوازن فتاره نجد ترجٌح كفة السلطة التنفٌذٌة ,وتارة نجد ترجٌح كفة السلطة التشرٌعٌة . فلتؽٌر الذي 

طرىء على مضمون النصوص الدستورٌة المقررة الفصل السلطات فً النظام البرلمانً ٌتمثل بوجود 

التشرٌعٌة تتجاوز السلطات التنفٌذٌة التً  السلطتٌن التنفٌذٌة او هٌمنة دستورٌة او فصلٌة تتقاضاهما احدى

تتمتع بها وفق قواعد النظام البرلمانً االصٌل . خفً ظل الدساتٌر الفرنسٌة التً اخذت بموجب النظام 

( هٌمنة البرلمان على 1122النٌابً البرلمانً بات واضحا فً ظل دستور الجمهورٌة الثالثة )دستور عام 

فً دستور الجمهوري الرابع  ةالتنفٌذٌ ةمن البرلمان على السلط ةالتنفٌذٌة , واستمرت تلك الهٌمن ةالسلط

( اذ تمٌزت 1921( وقد تؽٌرت الموازٌن القوى فً الدستور الجمهورٌة الخامسة )دستور 1936)دستور 

 بهٌمنة السلطة التنفٌذٌة على البرلمان.

على حساب كفة البرلمان , وجعل دور السلطة التنفٌذٌة ٌمٌل الى  اذ رجحاً الدستور كفة السلطة التنفٌذٌة

ابلضع اما دور البرلمان ٌمٌل الى التاالتسا
(1)

. وصبح دور البرلمان دوراً بسٌطاً للسلطة التنفٌذٌة التً  

اصبحت هً مسٌرة وذات دور المتعاظم فً النظام الدستوري الفرنسً . اما الدساتٌر العراقٌة التً اخذت 

لنظام النٌابً البرلمانً فقد تبٌنت من المسالة التوازن بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة ضمن الدستور با

( النظام البرلمانً ٌاخذ بنظام 1972الى اخر اذا اوجد الدستور العراقً االول )القانون االساسً لعام 
                                                           

_ عبد الرضا الطعان , السلطة التنفٌذ الصالح الهٌبة التنفٌذٌة فً مجتمعات متقدمة نموذج فرنسا , منشورة  1

 426-422خارنٌوس , بال نشر , ص جامعة 
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ة بنظام الحكم لٌقودنا الى مالحظة وقواعد البرلمانٌة وتقلٌدٌة , ولكن تدقٌق النصوص الدستورٌة الخاص

نه نظام جمهوري اتحادي دٌمقراطً ت دٌباج خصابص النظام السٌاسً )ألترجٌح الكفة السلطة اذ جدت

تعددي ()
1

( . ونصت المادة واحد من الدستور على ان ) نظام الحكم , جمهوري ,نٌابً )البرلمانً( 

بها وثٌقة الدستور وجداً لمشرع ضد ضوٌة التً اعاً الى المبادئ االساس( .والن رجا7ودٌمقراطً ()

عالمٌة مسالة كٌفٌة انتقال السلطة فً نظام الحكم . حٌث اقر مبدأ التداول السلمً فً السلطة فً الذي 

ة سلمٌاً , عبر الوسابل الدٌمقراطٌة طالسل اولمن لدستور حٌث قررت ان )ٌتم تد( 6نصت علٌه المادة )

 ستور (المنصوص علٌها فً هذا الد

اتجهت ادارة السلطة التأسٌسٌة االصلٌة فً العراق نحو نصفٌن النظام البرلمانً الذي اندرج ضمن 

المبادئ االساسٌة فً مواجهة أي تعدٌالت ٌكمن ان تطرأ على وثٌقة الدستور . اذ نص الدستور الصادر 

 ( على االتً :176( فً المادة )7112عام )

( من أعضاء مجلس النواب , اقتراح 1/2لوزراء مجتمعٌن او لخمس )اوال: لربٌس الجمهورٌة ومجلس ا

 تعدٌل الدستور .

ٌجوز تعدٌل المبادئ االساسٌة الواردة فً الباب االول والحقوق والحرٌات الواردة فً الباب  ثانٌا : ال

ء مجلس على موافقة ثلثً اعضا ن انتخابٌتٌن متعاقبتٌن , وبناءاالثانً من الدستور , اال بعد دورتٌ

النواب علبة , وموافقة الشعب باالستفتاء العام ومصادقة ربٌس الجمهورٌة خالل سبعة اٌام .)
7

) 

ثالثا : ال ٌجوز المواد االخرى ؼٌر المنصوص علٌها فً البند )ثانٌا ( من هذه المادة االبعد موافقة ثلثً 

موافقة )ربٌس الجمهورٌة خالل اعضاء مجلس النواب علٌة وموافقة الشعب علٌه باالستفتاء العام , و

 سبعة اٌام (.

                                                           

 7113( من قانون ادارة الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة لسنة  3_ المادة ) 1

 ( الشعب مصدر السلطات وتشرٌعها 2( المادة )7112دستور العراق الدابم ) 7_ 
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 ٌجوز اجراء أي تعدٌل على مواد الدستور من شأنه ان ٌنتقض من صالحٌات االقلٌم التً ال رابعاُ: ال

قلٌم تكون داخلة ضمن االختصاصات العصرٌة للسلطات االتحادٌة اال بموافقة السلطة التشرٌعٌة فً اال

 اء عام .تفستاالمعنً وموافقة اؼلبٌة سكان ب

ٌعد التعدٌل مصادقاً علٌه من قبل ربٌس الجمهورٌة بعد انتهاء المدة المنصوص علٌهما فً  -خامسا: أ

البند )ثانٌاً( و)ثالثا ( من هذه المادة فً حالة عدم تصدٌقه 
(1)

. 

 ٌعد التعدٌل نافذا من تارٌخ نشرة فً الجرٌدة الرسمٌة . -ب

( قد 176بنصح ان المشروع فً البند )اوال ( من المادة ) من خالل تحلٌل مضامٌن النص الدستوري

( اعطاء مجلس النواب , قد اقتراح 1/2منح ربٌس الجمهورٌة ومجلس الوزراء مجتمعٌن او لخمس )

 تعدٌل الدستور .

السلطة السٌاسٌة  هارسملمبٌن السلطات بوصفه أساسا  ومن حٌث ان النظام البرلمانً ٌقوم على مبدأ الفصل

( من الدستور32الواردة ذكره فً المادة ) أمواجهة التعدٌل لٌشمل هذا المبد صٌن فًفان التح
(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  7112_ البند ثانٌا وثالثا من دستور العراق الدابم لسنة  1

 7112دستور العراق الدابم لسنة ( من 32_ المادة ) 7
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 المبحث الثاني

 5002مبدأ الفصل بين السلطات لدستور 

مبدأ الفصل بٌن السلطات مثله مثل مبدأ سٌادة األمة هو احد األركان االساسٌة للنظام الدٌمقراطً فهو    

قاعدة جوهرٌه فً التصمٌم السٌاسً والدستوري للدولة ٌقضً توزٌع وظابؾ الدولة الثالث التشرٌعٌة 

لمبدأ هو حماٌة ضمان والقضابٌة والتنفٌذٌة على سلطات او هٌبات ثالث منفصلة  والهدؾ من هذا ا

لك ان جمٌع السلطات الثالث فً تتمتع بها   ذ ًٌازات السلطة التحرٌات اإلفراد إزاء طؽٌان الدولة وامت

سٌادة االستبداد والطؽٌان وضٌاع حقوق وحرٌات اإلفراد ًفرد واحد وهٌبه واحده فالنتٌجة هٌد 
(1 )

 

 المطلب األول

 يةائة والقضلتشريعياختصاصات السلطات التنفيذية وا

 

انه فكره تعدد السلطات والفصل بٌنهما ترجع جذورها التارٌخٌة إلى القوانٌن السابع عشر والثامن عشر 

حٌث كان أول من فكر فٌهما الفٌلسوؾ االنكلٌزي ) جون لوك( وعبر عنهما فً كتابه) الحكومة المدنٌة( 

مع اختالؾ أنواعها ودرجاتها وهً مؤسسة  وان استقاللٌه السلطة القضابٌة تتوالها المحاكم   1691عام 

قضاء المحاكم االبتدابٌة  واالستبنافٌة والتمٌٌز والمحاكم اإلدارٌة والدستورٌة ومجلس القضاء األعلى
(7)

 

تتكون السلطة االتحادٌة من السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والقضابٌة تمارس اختصاصاتها على أساس مبدأ 

الفصل بٌن السلطات
(4)

 

                                                           

_ د. رفعت عبد الوهاب , رقابة الدستورٌة للقوانٌن لمبادئ النظرٌة التطبٌقٌة الجوهرٌة , دار الجامعة الجدٌد  1

 36, ص  7111, 

 63, ص  7_ د. سعدي محمد الخطٌب , الدولة القانونٌة وحقوق االنسان , منشورات حلب الحقوقٌة , ط 7

 7112من الدستور العراقً الدابم لسنة  (32_ المادة ) 4
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 رع االولالف

 السلطة التنفيذية

تتكون  السلطة التنفٌذٌة من مجلس الوزراء )ربٌس الوزراء والوزراء التنفٌذٌتٌن(وٌمارس مجلس 

الوزراء صالحٌات عدٌدة منها االشراؾ على عمل الوزارات واقتراح مشروعات القوانٌن وتخطٌط 

وؼٌرها من المهام  كما ٌقوم ربٌس  وتنفٌذ السٌاسة العامة للدولة واعداد المشروع الموازنة العامة

الوزراء وهو المسؤول التنفٌذي المباشر عن السٌاسة العامة للدولة بإدارة المجلس وقٌادة للقوات المسلحة 

 فً حالة الحرب وتتالؾ السلطة التنفٌذٌة من مجلس الرباسة ومجلس الوزراء وربٌسه:

الجمعٌة الوطنٌة وبأؼلبٌة ثلثً أصوات اعظابها مجلس الرباسة:  ٌتألؾ من ربٌس وناببٌن ٌنتخبون من-أ
(1)

 

وٌشترط فً المرشح ذات الشروط التً ٌجب توافرها فً المرشح بعضوٌة الجمعٌة فظال عن الشروط 

اآلتٌة
(7)

 

 الٌقل عمر المرشح عن أربعٌن عاماً. -1

 1ان ٌتمتع بالسمعة الحسنة والنزاهة واالستقامة-7

المنحل قبل سقوط بعشر سنوات على االقل اذ عضو فً حزب البعث ان ٌكون قد ترك حزب )البعث( -4

 المنحل.

م(  واألنفال ولم ٌقترؾ جرٌمة بحق الشعب 1991ان ال ٌكون قد شارك فً قمع االنتفاضة عام )-3

 العراقً.

ٌة لك تسملتً تقر من الجمعٌة الوطنٌة  وكذتتمثل وظٌفة المجلس بالمصادقة على مشروعات القوانٌن ا 

 اء مجلس الوزراء  بناءا على توصٌة ربٌس الوزراءضالوزراء باالجماع واع ربٌس
                                                           

 7112(من الدستور العراقً الدابم لسنة ( ) أ    46المادة )  _  1

 7112(من الدستور العراقً الدابم لسنة  ب( )    46المادة )  _  7
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وٌتخذ مجلس الرباسة قراراته اإلجماع وال ٌجوز ال عظابه إنابة اخرٌن عنهم والحقٌقة ان  اشتراط اتخاذ 

القرارات باالجماع وعدم جواز االنابة ٌؤدي الى تعطٌل عمل المجلس وكان االفضل اشتراط االجماع 

الن ؼٌاب أي عضو وألي سبب كان 1لك على كل القرارات االت محددة االهمٌة وعدم تعمٌم ذحفً 

 سٌؤثر على اداء المجلس مما ٌوثر على سٌر المرافق العامة الدولة .

 

وٌسمً مجلس الرباسة ربٌس الوزراء 1اء المجلس ضزراء وٌتألؾ من ربٌس الوزراء واعمجلس الو-ب

راء بعرض السماء حكومته على مجلس الرباسة وبعدها ٌسعى للحصول باالجماع ثم ٌقوم ربٌس الوز

المطلقة ةوطنٌة  )مجلس النواب ( وباالؼلبٌعلى ثقة الجمعٌة ال
(1)

 

 

لك اقتراح مشارٌع لضرورٌة لتنفٌذ القوانٌن, وله كذوٌتولى مجلس الوزراء إصدار ألنظمة والتعلٌمات ا

الموظفٌن التً ترفع الى المجلس الرباسة القرارها هذا القوانٌن فظال عن موافقة على ترشٌحات كبار 

وتتخذ قرارات المجلس كافة باألؼلبٌة البسٌطة ألعضابه الحاضرٌن
(7 )

. 

 

بدأ لك ان القانون لم ٌأخذ بمظاهر واحدة من صور النظم النٌابٌة المعروفة وفقا لمعٌار )موٌتخذ كذ 

لك النظام )البرلمانً ,الرباسً, المجلسً(  وانما اخذ ببعض مظاهر تلك الفصل بٌن السلطات( ونقصد بذ

ثالث  التشرٌعٌة الصور وان نص فً الفقرة)  ب( من المادة الرابعة والعشرٌن على ان تكون السلطات ال

ابٌة منفصلة ومستقلة الواحد عن االخرىضوالتنفٌذٌة والق
(4)

  

                                                           

 7112( )أ( من الدستور العراقً الدابم لسنة 41_ المادة ) 1

 7112الدابم لسنة ( من الدستور العراقً 37_ المادة ) 7

 7112( )ب( من الدستور العراقً الدابم لسنة 73_ المادة ) 4
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 الفرع الثاني

 السلطة التشريعية

ُ قبل التعدٌل اال انه أصبح فً الوقت 722تتكون السلطة التشرٌعٌة )مجلس النواب(من)  ( ناببا

( نابباً ٌداعى فٌه تمثٌل سابر مكونات الشعب العراقً وٌجب ان ٌكون تمثٌل المرأة 422الحاضر)

لرقابة وٌختص مجلس النواب بتشرٌع القوانٌن وا 1% ومدة الدورة االنتخابٌة فٌه اربع سنوات 72فٌه

على ادء السلطة التنفٌذٌة والمصادقة على المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة وإقرار الموازنة العامة 

والموافقة على تعٌٌن األشخاص فً المناصب العلٌا فً الدولة وؼٌرها من المهام وتتألؾ السلطة 

التشرٌعٌة من مجلس النواب 
(1)

 

مجلس النواب : ٌتألؾ مجلس النواب على أساس التمثٌل السكانً حٌث ٌمثل كل مابة الؾ نسمة  -1

من نفوس العراق نابب واحد 
(7)

وٌتم االنتخاب الالعضاء باالقتراع السري المباشر 
(4)

  

 الشروط التً ٌجب ان توافرها فً المرشح لعضوٌة مجلس النواب :-أ

ن تتوافر فً المرشح لعضوٌة مجلس النواب ماعدا ان ٌكون لم ٌعدد الدستور الشروط التً ٌجب ا

عراقٌا كامل االهلٌة
(3)

.واحال القانون تنظٌم الشروط االخرى
(2)

. وٌالحظ االرتباك الواضح فً 

فالصٌاؼة السلٌمة تستوجب اما ذكر كل الشروط  التً ٌجب توافرها فً المرشح واما 1صٌاؼة النص

 اإلحالة الى القانون لتنظٌمها

ن من االفضل ان ٌنص الدستور على تلك الشروط لتأكٌد اهمٌة مجلس النواب فً أبناء الدستوري كا

لك ي  تتسم به النصوص الدستورٌة وكذللدولة وال عطابها  سمة السمو الموضوعً والشكلً الذ

وقد حدد قانون   1البعادها عن تدخل المشرع العادي من خالل التعدٌل  باإلضافة او الحذؾ 

 (فً المادة السادسة منه الشروط 7112( لسنة)16خابات رقم )االنت

 التً ٌجب توافرها فً المرشح باالتً:

 ان ٌكون ناخبا.-1

 ٌقل عمره عن ثالثٌن عاما. ان ال-7

 ٌكون مشموال باجتثاث البعث. ان ال-4

 الٌكون قد اثري بشكل ؼٌر مشروع على حساب الوطن والمال العام .-3
                                                           

 7112(  من الدستور العراقً الدابم لسنة 31_ المادة ) 1

 7112(  الفقرة )أ( من الدستور العراقً الدابم لسنة 41_ المادة ) 7

 7112(  الفقرة )اوال( من الدستور العراقً الدابم لسنة 39_ المادة ) 4

 7112(  الفقرة )ثانٌا( من الدستور العراقً الدابم لسنة 39_ المادة ) 3

 7112(  الفقرة )ثالثا( من الدستور العراقً الدابم لسنة 39المادة ) _ 2
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 علٌه  بجرٌمة مخلة بالشرؾ وان ٌكون معروفاً بالسٌرة الحسنة.اال ٌكون محكوما  -2

 .ان ٌكون حامال لشهادة الدراسة الثانوٌة او ما ٌعادلها-6

 .ان ال ٌكون عضوا فً القوات المسلحة عند الترشٌح -2

اء مجلس النواب بمابتٌن وخمسة وسبعٌن عظوا هو اقرب الى القول  ان كل ضوترى ان تحدٌد عدد اع

 .(ملٌون نسمة71على اساس ان نفوس العراق تقارب )1ٌمثل  مابة الؾ نسمه من نفوس العراقٌننابب 

 الٌة العمل فً المجلس: -ب

ٌدعو ربٌس الجمهورٌة مجلس النواب لالنعقاد بموسوم جمهوري , خالل خمسة 1الدعوة لالتعاقد/ 1

الجلسة برباسة اكبر األعضاء سنا عشر ٌومأ من تارٌخ المصادقة على نتابج االنتخابات العامة وتعقد 

)االنتخابات ربٌس المجلس وناببٌه وال ٌجوز  التمدٌد ألكثر من المدة المذكورة انقا
1

.) 

ونعتقد ان هذا النص لم ٌكن موفقا فً صٌاؼته القانونٌة ,حٌث كان األفضل ان ٌضاؾ الى النص  

لً كانقضاء المدة المذكورة وذالك من االتً )واذا لم ٌدع المجلس ٌجمع بحكم القانون فً الٌوم التا

 .اجل تجاوز االشكاالت التً قد تحدث فً حالة عدم الدعوة االنعقاد

الٌمٌن الدستورٌة : ٌؤدي عضو مجلس النواب الٌمٌن الدستورٌة أمام المجلس قبل ان ٌباشر عمله / 7

وقد تم تحدٌد ذلك فً الدستور العراقً 
(7)

 

آلٌة التصوٌت على قرارات المجلس : ٌتحقق نصاب انعقاد جلسات المجلس بحضور االؼلبٌة / 4

المطلقة لعدد أَعضابِه , وتتخذ القرارات باألؼلبٌه البسٌطة مالم ٌنص القانون على خالؾ ذلك 
(4)

 

ة له , مدة المجلس ودورات انعقاده : ان مدة الملس النٌابة أربع سنوات تقوٌمٌة , تبدأ بأول جلس -ج

( ٌوم من تارٌخ 32وتنتهً بنهاٌة السنة الرابعة , على ان ٌجري انتخاب مجلس النواب الجدٌد قبل )

انتهاء الدورة االنتخابٌة السابقة 
(3)

. 

 
                                                           

 7112(من الدستور العراقً الدابم لسنة23_ مادة ) 1

 7112(من الدستور العراقً الدابم لسنة21مادة )_  7
 7112العراقً الدابم لسنة (من الدستور29_ مادة ) 4

 7112(من الدستور العراقً الدابم لسنة26مادة )_  3
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اما دورات انعقاده , فله دورة انعقاد سنوٌة بفصلٌن تشرٌعٌٌن أمدها ثمانٌة أشهر
(1)

. ٌبدأ الفصل االول 

فً الثالثٌن من حزٌران من كل سنة , وٌبدأ الفصل الثانً فً الفصل  من األول من أذار وٌنتهً

ٌنتهً الفصل التشرٌعً الذي  وال 1االول من اٌلول وٌنتهً فً الحادي والثالثٌن من كانون األول 

عرضت فٌه الموازنة العامة للدولة اال بعد الموافقة علٌها
(7)

. 

الى تؽلٌب كفة مجلس النواب على كفة المؤسسات اختصاصات المجلس : اتجه الدستور العراقً  –د 

الدستورٌة االخرى , وبذلك اقترب الدستور من نضام حكومة الجمعٌة , حٌث منح لمجلس النواب 

 حٌات واسعة فً كافة المجاالت . منهن االتً :صال

 / / الرقابة على اداء السلطة التنفٌذٌة7/ اقتراح القوانٌن وتشرٌعها         1

 ب ربٌس الجمهورٌة/ انتخا4

/ منح الثقة لربٌس الوزراء وكذلك الوزارات بالضافة الى امكانٌة سحبها من احد الوزراء او من 3

 ربٌس مجلس الوزراء.

 / المصادقة على المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة2

 / الموافقة على تعٌٌن كبار الموظفٌن فً الدولة6

 به/ مسابلة ربٌس الجمهورٌة واعفابه من منص2

 الموافقة على الموازنة العامة/ 9    / اعالن الحرب وحالة الطوارئ1

                                                           

 7112(من الدستور العراقً الدابم لسنة22مادة )_  1

 ( من النظام الداخلً لمجلس النواب العراقً 77_ المادة ) 7
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 الفرع الثالث 

 السلطة القضائية 

التدخل  ةي فرد او جهٌجوز أل تعد السلطة القضابٌة بموجب الدستور سلطة مستقلة استقالال تاما وال

ها , وتصدر احكامها وفقا فً القضاء او شؤون العدالة وتمثلها المحاكم على اختالؾ انواعها ودرجات

للقانون 
(1)

االتحادٌة العلٌا  ةمجلس القضاء االعلى , والمحكموتتكون السلطة القضابٌة االتحادٌة من  1

, ومحكمة التمٌٌز االتحادٌة , وجهاز االدعاء العام , وهٌبة االشراؾ القضابً , والمحاكم االتحادٌة 

 االخرى التً تنضم وفقا للقانون. 

مجلس القضاء االعلى ادارة شؤون الهٌبات القضابٌة , وٌنضم القانون طرٌقة تكوٌنه وٌتولى 

واختصاصه وقواعد سٌر العمل فٌه. وسنبٌن الٌة عمل كل من مجلس القضاء االعلى والمحكمة 

 االتحادٌة العلٌا :

ل قانون مجلس القضاء االعلى : لم ٌبٌن الدستور الٌة تكوٌن مجلس القضاء االعلى كما فع –اوال 

ادارة الدولة 
(7)

وانما احال الى القانون بٌان طرٌقة تكوٌن المجلس واختصاصاته وقواعد سٌر  1 

( من الدستور بعض صالحٌات المجلس والتً تشتمل  91( وقد حددت المادة )  91العمل فٌه ) أ 

  -باالتً :

 / ادارة شؤون القضاء واالشراؾ على القضاء االتحادي1

اعضاء محكمة التمٌز االتحادٌة , وربٌس االدعاء العام , وربٌس هٌبة االشراؾ / ترشٌح ربٌس و7

 القضابً , وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعٌٌنهم

                                                           

 7112(من الدستور العراقً الدابم لسنة12مادة )_  1
 7113الدولة العراقٌة للمرحلة االنتقالٌة لسنة ( من قانون ادارة 32_ المادة ) 7
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/ اقتراح مشروع الموازنة السنوٌة للسلطة القضابٌة االتحادٌة وعرضها على مجلس النواب للموافقة 4

 علٌها

: تتكون المحكمة االتحادٌة العلٌا من عدد من القضاة وخبراء فً الفقه ثانٌا : المحكمة االتحادٌة العلٌا 

االسالمً وفقهاء القانون ٌحدد عددهم وطرٌقة اختٌارهم , وعمل المحكمة بقانون لٌست باؼلبٌة ثلثً 

اعضاء مجلس النواب 
(1)

. ونعتقد ان المشروع الدستوري لم ٌكن موفقا فً اشتراط وجود خبراء من 

 ظحمً. وذلك لكون ان المحكمة االتحادٌة العلٌا تتكون من نضام قانونً بحت , حٌث ٌالالفقه االسال

ان اختصاصها المحدد بموجب الدستور ٌلتحق فً صحة مطابقة القوانٌن الحكام الدستور وحماٌة 

ان اختصاصها ٌلتحق بالنضر  ظطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة وٌالحاحكامه من اي انتهاك له من قبل السل

ً منازعات قانونٌة ولٌست شرعٌة ف
(7)

. 

( من الدستور العراقً  94حٌث تمارس المحكمة االتحادٌة العلٌا االختصاصات االتٌة طبقا للمادة ) 

 م  7112الدابم لسنة 

 1مة النافذة ظقابة على دستورٌة القوانٌن واالن/ الر1

تفسٌر نصوص الدستور : لم ٌحدد المشروع الدستوري الجهة التً لها حق طلب تفسٌر الدستور  /7

 1وكان االفضل ان تناط تلك المهمة فً مؤسسات دستورٌة محددة كالسلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة 

ات مة والتعلٌمظوانٌن االتحادٌة والقرارات واالنالفصل فً القضاٌا التً تنشا عن تطبٌق الق /4

واالجراءات الصادرة عن السلطة االتحادٌة وٌكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن 

من االفراد وؼٌرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة 
(4)

. 

 ن الحكومة فً االقلٌم والمحافظات.الفصل فً المنازعات التً تحصل بٌ /3

                                                           

 7112(من الدستور العراقً الدابم لسنة97مادة )_  1

 7112, 1, منشورات العاتك , المكتبة القانونٌة , ط12_ د. حمٌد حنون خالد , االنظمة السٌاسٌة, ص  7

 17د. حمٌد حنون خالد , مصدر السابق , ص  _ 4
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ظات والبلدٌات حادٌة وحكومات االقلٌم والمحافالفصل فً المنازعات التً تحصل بٌن الحكومة االت /2

 واالدارات المحلٌة.

 الفصل فً االتهامات الموجهة الى ربٌس الجمهورٌة وربٌس مجلس الوزراء وتنضم ذلك بقانون  /6

 خابات العامة لعضوٌة مجلس النواب.المصادقة على النتابج العامة لالنت /2

التحادي والهٌبات القضابٌة لالقالٌم والمحافظات الؽٌر الفصل فً تنازع االختصاص بٌن القضاء ا /1

قلٌم وكذلك الفصل فً تنازع االختصاص فٌما بٌن الهٌبات القضابٌة لالقالٌم والمحافظات امة بظمنت

 .مة باقلٌم ظالؽٌر منت

 المطلب الثاني 

 العالقة بين السلطات 

, فلٌس من السهل القول انه  7112تحدٌد شكل الحكومة التً اخذ بها دستور  من الصعوبة بأمكان

ام البرلمانً بمبدأ الفصل بٌن السلطات مع التعاون ظام البرلمانً , الن من خصابص النظاعتنق الن

ام ظبٌنهما , وتراجع دور ربٌس الدولة لمصلحة مجلس الوزراء , وكذلك ٌمكن القول انه اخذ بن

ام ٌقوم على اساس مبدأ تركٌز السلطة فً البرلمان وتبعٌة الوزارة له , ظة الن ذلك النحكومة الجمعٌ

ام المختلط ٌزداد نفوذ ربٌس الدولة على حساب ظاما مختلطا الن فً النظواٌضا الٌمكن عدة ن

وعند التمعن فً تركٌبة  1 1921السلطات االخرى كما حو الحال فً الدستور الفرنسً لسنة 

تحادٌة واختصاصاتها والعالقة بٌنها , نستطٌع ان نشٌر الى ان كفة الرجحات تمٌل الى السلطات اال

السلطة التشرٌعٌة ممثلة بمجلس النواب فً الوقت الحاضر , حٌث بالػ المشروع الدستوري فً تؽلٌب 

ٌن كفة مجلس النواب على السلطة التنفٌذٌة , وذلك من خالل منحه سلطات متعددة تخل بمبدأ الفصل ب

بٌن  7112السلطات ونعتقد ان سبب ذلك فً جمع الجمعٌة الوطنٌة التً انتخبت فً كانون الثانً 

  1اختصاصٌن فً وقت واحد وهما سلطة التشرٌع وسلطة اعداد مسودة الدستور الجدٌد 
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  -وٌمكن تحدٌد اهم سلطات مجلس النواب التً ٌؤثر فٌها على السلطات االخرى باالتً:

( وكذلك قٌامه خالل هذه الدورة بانتخاب مجلس  21الجمهورٌة وفقا للمادة )  / انتخاب ربٌس1

ا ان مجلس النواب هو الذي ٌقرر اقالة ضوٌالحظ اٌ 1( من الدستور  141)  الرباسة وفقا للمادة

  1تحادٌة العلٌاربٌس الجمهورٌة فً حال ادانته من المحكمة اال

ردي ام جماعً , فضال عن توجٌه االسبلة واالستجواب / منح الثقة للوزارة وسحبها سواء بشكل ف7

  1الى ربٌس الوزراء والوزراء 

وهذا ما ٌنطبق على مسؤولً الهٌبات المستقلة اٌضا , فضال عن االختصاصات االخرى التً وردت 

ان هذه السلطات التً منحت لمجلس النواب تتنافى مع مبدأ  ظ( من الدستور , وٌالح 61 فً المادة )

ان مجلس النواب  ظ( منه حٌث ٌالح 32ر فً المادة ) ل بٌن السلطات الذي نص علٌه الدستوالفص

ٌستطٌع ان ٌتدخل فً شؤون المؤسسات االخرى دون ان تنمح تلك المؤسسات اختصاصات تؤثر من 

خاللها على المجلس الن تلك االختصاصات التً منحت للسلطة التنفٌذٌة وربٌس الجمهورٌة ومجلس 

  -, شكلٌة وؼٌر مؤثرة وٌمكن تحدٌدها باالتً : الوزراء

اقتراح حل مجلس النواب : لم ٌعطً لربٌس الدولة حق حل المجلس كما معمول به فً النظام  –أ 

البرلمانً وانما اعطى هذا الحق واالختصاص للمجلس نفسه حٌث ٌستطٌع ان ٌحلب نفسه باؼلبٌة 

عضاء مجلس النواب او من ربٌس مجلس الوزراء بعد المطلقة لعدد اعضابه بناًء على طلب من ثلث ا

موافقة ربٌس الجمهورٌة 
(1)

 1 

                                                           

 7112العراقً الدابم لسنةمن الدستور  (63مادة ) _  1
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ام البرلمانً وقد ٌؤدي الى صعق عمل ظؼٌر سلٌم وال ٌتفق مع خصابص الن ونرى ان هذا االتجاه

سباب سٌاسٌة ال عالقة لها بالصالح العام النه مبالؽة فً تعطٌل اعمال الوزارة ألاداء البرلمان والى ال

 1أءمن من العقاب , وذلك لعدم وجود رادع دستوري بعد من شطط بعض اعضاء المجلس وتطرفهم 

ولذلك نقول ان ادابه اتسم بالضعؾ فً اهم مفصلٌن مكلؾ بهما , وهما الرقابة على اداء السلطة 

واالداري السٌاسً والمالً  اهرة الفسادظتفشً  ظوانٌن ففٌما ٌلتحق بالرقابة ٌالحالتنفٌذٌة وتشرٌع الق

اما بالنسبة للتشرٌع فٌالحظ ان  1م مفاصل الدولة , ولم ٌستطع المجلس محاسبة المخالفٌن ظفً مع

 عدد مشارٌع القوانٌن التً قدمت من مجلس الوزراء للمجلس خالل دورته الحالٌة.

( مشروع ولم ٌحسم المجلس  39( مشروع وتم نقض )  132( مشروعا انجز منا )  421حٌث ان ) 

% 21( مشروعا اي ان نسبة االنجاز تقارب  113)  سوى
(1)

ولم ٌنجز المجلس اهم المشارٌع  1 

 1الحٌوٌة كقانون االحزاب السٌاسٌة وقانون االنتخابات وقانون النفط والؽاز 

ونرى ان سبب ذلك ٌعود الى عدم اكتمال النصاب لعقد جلسات المجلس فً اوقات عدٌدة, فضال عن 

لس لمدة تزٌد شهرا سنوٌا خالل موسم الحج لسفر عدد كبٌر من اعضاء تعطٌل اجتماعات المج

المجلس لذلك الؽرض مما ٌؤدي الى عدم اكتمال النصاب 
(7)

 . 

ولقد لجأت رباسة المجلس الى االخذ بهذا المبدأ فً اعتقادنا ان هذا االتجاه مخالؾ الحكام الدستور 

لسات الن المجلس ال ٌنعقد الى بتحقٌق نصاب انعقاد الج
(4)

 

 
                                                           

 71/11/7119_  تصرٌح امٌن العام لمجلس الوزراء الصادر فً صحٌفة الصباح  1

حة لنٌل فً العراق , اطرو_ صبا عبد الكاظم , دور السلطات العامة فً مكافحة ظاهرة الفساد االداري  7

 7111الدكتوراه , كلٌة القانون جامعة بؽداد , 

, مكتبة السنهوري  ,القانون الدستوري وتطور النظام الساسً فً العراق ئمباد ,د. حمٌد حنون خالد _  4

 121-139المصدر السابق , ص 
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وبالتالً فان انعقاد جلسات المجلس ال تتحقق اال بعد حضور االؼلبٌة المطلقة لعدد اعضابه اي ) 

( 1النصؾ + 
(1)

. 

ءات القانونٌة بحق من لم ٌحضر من االعضاء فً اجرلمؤسؾ عدم اتخاذ هٌبة الرباسة االومن ا

جلسات المجلس 
(7)

. 

اعضاء المجلس من االفضل ان ٌؤدي بالضرورة الى اعفاء الحقٌقة ان االداء الضعٌؾ لعدد كبٌر من 

بناًء على طلب  حق حل المجلس لربٌس الدولة اذا وجد ان اداء المجلس ضعٌؾ وٌتقاطع . واالخرى

 1سباب التً ٌرتبٌها , وٌكون الشعب الفٌصل فً كل ذلك أللمن مجلس الوزراء 

جلس لالنعقاد فً دورات االنعقاد دعوة المجلس لالنعقاد : ٌدعو ربٌس الجمهورٌة الم –ب 

العادي
(4)

.لربٌس الجمهورٌة او ربٌس الوزراء او ربٌس مجلس النواب دعوة المجلس الى جلسة 

استثنابٌة وٌكون االجتماع مختصرا على الموضوعات التً اوجبت الدعوى الٌه 
(3)

ان  ظوٌالح. 

 العادٌة.عات المجلس العادٌة وؼٌر ربٌس الجمهورٌة ال ٌستطٌع فض اجتما

حق اقتراح مشروعات القوانٌن : حٌث ٌجوز لربٌس الجمهورٌة وربٌس الوزراء اقتراح  –ج 

 حدى اللجان المختصة به.ن وكذلك ألمشروعات القوانٌ

حق اقتراح مشروعات القوانٌن : حٌث ٌجوز لربٌس الجمهورٌة وربٌس الوزراء اقتراح  –ج 

 المختصة به.حدى اللجان ن وكذلك ألمشروعات القوانٌ

                                                           

 7112( من الدستور العراقً الدابم لسنة 29_ احكام الفقرة )أ( من البند )اوال( من المادة ) 1

 ( من النظام الداخلً لمجلس النواب العراقً 11_ المادة ) 7

 7112( من الدستور العراقً الدابم لسنة 23)_ المادة  4

 7112( من الدستور العراقً الدابم لسنة 21_ المادة ) 3
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اض على حق االعتراض على مشروعات القوانٌن : لم ٌعطى لربٌس الجمهورٌة حق االعتر –د 

ان الدستور ٌنص على ان ) ٌصادق وٌصدر القوانٌن التً ٌسنها مجلس  ظمشروعات القوانٌن اذ ٌالح

النواب وتعد مصادقا علٌها بعد مضً خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تسلمها 
(1)

. 

من االفضل ان ٌعطى لربٌس الجمهورٌة حق االعتراض التوقٌعً على مشروعات القوانٌن  ونعتقد انه

المعترض علٌها باؼلبٌة موصوفة كان تكون االؼلبٌة المطلقة او اؼلبٌة الثلثٌن , وذلك لوضع رادع 

 وٌالحظ ان اتجاه المشروع الدستوري 1امام مجلس النواب والحد من اندفاع بعض القوى النافذة فٌه 

الى تؽلٌب كفة مجلس النواب خلق نوعا من عدم  التوازن السٌاسً , وان تجربة الجمعٌة الوطنٌة 

هر ذلك من خالل ظالح العام , وٌومجلس النواب الى تؽلٌب المصالح الشخصٌة الضٌقة على الص

تباطا المعنٌٌن فً اقامة مؤسسات الدولة ةتفعٌلها وانشؽالهم فً موضوعات ثانٌة 
(7)

. 

بصلة الى مصلحة الشعب العامة  ال تمت
(4)

والى ما هو مسوغ مقاء البالد فً ضل حكومة تسٌٌر  1 

وهن ما جرى  1 7116تارٌخ اجراء االنتخابات وحتى شهر نٌسان 12/17/7112اعمال اعتبارا من 

ة الى فً شهر نٌسان حٌث لم تشكل مؤسسات الدول 7112كانون الثانً  41اٌضا فً ضل انتخابات 

وزارة نفسهم بمسوغ قٌام وزارة قوٌة او لكتل السٌاسٌة ٌلتمسون االعذار ألان قادة ا ظٌالحو 1 7112

وحدة وطنٌة وهً نفس المسوؼات التً ذكرت عند تشكٌل وزارة السٌد ابراهٌم الجعفري نٌسان 

7112 
(3)

 ظفانه ٌالح 7112ر العراق لسنة لك فان العالقة بٌن السلطات وفقا لدستووبذ 

                                                           

 7112( من البند ثالثا من الدستور العراقً الدابم لسنة 24_ المادة ) 1

داد , , مجلة العلوم القانونٌة , كلٌة القانون جامعة بؽ 7112_ السلطات االتحادٌة فً دستور العراق لسنة  7

 7119العدد االول , 

 164-167د. حمٌد حنون خالد , المصدر السابق , ص 4 _  

)التهدٌد الدستوري فً العراق( , مجلة المستقبل العراقً , العدد العاشر ,  19تقرٌر الشرق االوسط رقم   _ 3

7112 
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المشروع الدستوري قد ؼلب كفة مجلس النواب على كفة السلطة التنفٌذٌة 
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

المستقبل العراقً , العدد العاشر _ د. عبد الحسٌن شعبان , رؤٌة فً مشروع الدستور العراقً الدابم , مجلة  1

,7112 
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 الخاتمة 

نتابج لما ( اتضح لنا جملة من ال7112بعد بحثنا فً مبدأ الفصل بٌن السلطات فً العراق لدستور )

  -نوردها فً االتً : ٌاتتوصلنا الى عدة توص

 النتابج  -اوال :

لقد كانت للدراسة استنتاجات كثٌرة ومن اهمها االصل ان مبدأ الفصل بٌن السلطات مبدأ ٌنضم عمل 

واستقرار كل من السلطات الثالث فً الدولة وتبٌن عمل واختصاصات كل سلطة على حدة وبالتالً 

ة فأن لمبدأ الفصل بٌن السلطات الفضل االكبر فً جعل كل سلطة من السلطات الثالث فً الدول

مستقلة فً القرارات التً تتخذها بشأن الشٌا موضوع بحثها وكان لمبدأ الفصل بٌن السلطات الفضل 

 1االكبر فً عدم التداخل بٌن االختصاصات للسلطات الثالثة الموجودة فً البالد 

 التوصٌات  -ثانٌا :

حالٌة من اجل عدم اما اهم توصٌات الدراسة فهً ضرورة اصدار قوانٌن جدٌدة او تعدٌل القوانٌن ال

التداخل بٌن اختصاصات السلطات الثالثة فً الدولة وبٌان عمل كل سلطة على حدة وعدم جعل عمل 

معٌن موضوع تنازع بٌن السلطات بل ٌجب ان ٌكون عمل كل سلطة من السلطات معروفا و واضحا 

  1طات بالنسبة للسلطة االخرى مما ٌجعل عدم التدخل فً اختصاص اعمال ؼٌرها من السل
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 قائمة المصادر والمراجع 

 القران الكرٌم 

 الكتب القانونٌة  -اوال:

مكتبة  –مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السٌاسً فً العراق  –د. حمٌد حنون خالد  -1

  7114-ط االول  –بؽداد  –السنهوري 

 –القاهرة  –دار نشر العاتك  –بؽداد  –المكتبة القانونٌة  –مة السٌاسٌة ظاالن –د. حمٌد حنون خالد  -7

 بال سنة نشر 

بال  –ط االول جدٌدة ومنقحة  –بؽداد  –مكتبة السنهوري  –االنظمة السٌاسٌة  –د. حمٌد حنون خالد  -4

  1سنة نشر 

الجوهرٌة ( دار  رٌة والتطبٌقاتظدستورٌة للقوانٌن ) المبادئ الن رقابة –د. رفعت عبد الوهاب  -3

 الجامعة الجدٌد 

 1922القاهرة سنة  –دار النهضة العربٌة  –م السٌاسٌة فً العالم المعاصر ظالن –د. سعاد الشرقاوي  -2

 1م 

 –ط االول  –منشورات حلب الحقوقٌة  –الدولة القانونٌة وحقوق االنسان  –د. سعد محمد الخطٌب   -6

 م  7117

 م7117 –ط االول  –بؽداد  –مكتبة السنهوري  –القانون الدستوري  –علً ؼالب خضٌر العانً  د. -2

 –ام الدستوري المصري ظاٌد دور السلطة التنفٌذٌة فً النتز –د. مجدي محمود محمود القاضً  -1

 بال سنة شهر  –جامعة عٌن الشمس  –كلٌة الحقوق  –اطروحة دكتوراه 

نموذج فرنسا  –لطة التنفٌذٌة الهٌبة التنفٌذٌة فً المجتمعات المتقدمة الس –د. عبد الرضا الطعان   -9

 بال سنة شهر  –منشورات جامعة قادٌنوس 

 –اهرة الفساد االداري فً العراق ظدور السلطات العامة فً مكافحة  –د. صباح عبد الكاظم  – 11

 1 7111سنة النشر  –جامعة بؽداد  –كلٌة القانون  –اطروحة دكتوراه 
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مجلة المستقبل  –رؤٌة فً المشروع الدستوري فً العراق الدابم  –د. عبد الحسٌن شعبان  – 11

  1م  7112سنة النشر  – 11العدد  –العربً 

 1الرسابل واالطارٌح  -ثانٌا:

رسالة دكتوراه  –تزاٌد دور السلطة التنفٌذٌة فً النظام الدستوري  –مجدي محمود محمود القاضً  -1

 بال سنة نشر  –جامعة عٌن شمس  –كلٌة الحقوق  –

اطروحة  –دور السلطات العامة فً مكافحة ظاهرة الفساد االداري فً العراق  –صباح عبد الكاظم 

  .7111سنة النشر  –كلٌة القانون جامعة بؽداد  –دكتوراه 

 الرسابل  -: ثالثا

 م  7112الدستور العراقً الدابم لسنة  -1

  7113قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالٌة سنة  -7

 المجالت  -: رابعا

  1 71/11/7116تصرٌح االمٌن العام لمجلس الوزراء الصادر فً صحٌفة الصباح فً  -1

كلٌة القانون جامعة بؽداد  –مجلة العلوم القانونٌة  7112السلطات االتحادٌة فً دستور العراق لسنة  -7

  7119العدد االول لسنة  –

عبد الحسٌن شعبان  رؤٌة فً مشروع  1/ د 7112( لسنة  11مجلة المستقبل العربً العدد )  -4

 م  7112الدستور العراقً الدابم لسنة 

 

  

 


