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 اىٍلػٌث

هػػو  ال ابتػػة لػػدل فقهػػاء القػػانوف أف اٟنػػدؼ مػػن إقامػػة ٠نػػالس الشػػع  اك االمػػة اك الربٞنػػافمػػن اٜنقػػائ  
اٜنػػػ  يف التشػػػري  مػػػن اإلختصاصػػػات اٞنهمػػػة ٟنػػػ    لػػػ ا يعػػػدلتشػػػري  القوانٌنعكباإلضػػػافة اُف سػػػلطة الرقابػػػة 

ٚنيت  كٟن اراطية. آّالس كالي عل  اساسها مت الفصل بٌن السلطات ال الثة الي تقـو عليها اٜنياة الد٬نق
 ه   السلطة بالتشريعية لتميي ها عن السلطتٌن التنفي ية كالقضائية.

لكن كبسب  حصر ه ا اٜن  يف بعض الدساتًن باٜنكومة اك ٠نلس الوزراء يف غياب اٜنياة النيابية اك 
البعض تأثر ّٔ   غياب اية سلطة ٕن ل االمة يف اٜنكومات الدكتاتوريةعاك كجود صورم ٟن   اٜنياة ٤ند اف 

ال قافة كاصبح من غًن اٞنستوع  لدي  اف يكوف ٞنم ل  الشع  ه ا اٜن  حىت لو كفل  الدستور كما هػو 
الػ م كفػل حػ  ٠نلػس النػواب يف التشػري  كلطػرح هػ ا اٞنوضػوع  ـََِٓاٜناؿ يف الدسػتور العراقػ  لسػنة 

 اٞنهم عل  بساط البح  كاف ال بد من تناكل  من ثالثة جوان :
 قف الفكر السياس  كالقانوين.مو  -ُ
 موقف الدساتًن العربية. -ِ
 موقف الدساتًن العراقية. -ّ

                                                        
 .ََِٓكعضو ٛننة كتابة الدستور لسنة  /البيت جامعة أهل   - ُ
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 اوال:ٌٔكف اىفهؽ اىف٘اـٖ واىلأُُٖ:

يقػػػػـو النظػػػػاـ الربٞنػػػػاين علػػػػ  مبػػػػدأ الفصػػػػل بػػػػٌن السػػػػلطات للحفػػػػاظ علػػػػ  ركنػػػػٌن مهمػػػػٌن ٨نػػػػا التػػػػوازف 
نفي ية متوازنة توازنان دقيقان ُنيػ  ال٬نكػن كالتعاكف.فف  ٠ناؿ التوازف البد اف تكوف السلطتاف التشريعية كالت

كلن يتحقػ  هػ ا التػوازف  ترجيح كفة عل  اخرل كال ٔنض  سلطة الخرل إ٧نا ٨نا سلطتاف ّنستول كاحد.
مت اصػػػمتٌن بػػػل    قػػػدرو مػػػن التعػػػاكف حػػػىت التكونػػػا سػػػلطتٌنإال بقيػػػاـ كػػػل سػػػلطة ّنهامهػػػا اٞننوطػػػة ّٔػػػا مػػػ

، متوازنتٌنعكإسػػػتنادان ٟنػػػ ا اٞنبػػػدء فػػػاف كظيفػػػة التشػػػري  يف االصػػػل هػػػ  مػػػن اختصاصػػػات السػػػلطة التشػػػريعية
لتحقي  التعاكف بٌن السلطتٌن كفل الدستور اٜن  للسلطة التنفي ية بوض  مشاري  القػوانٌن   بعػد ذلػك ك 

 فيها اك تعديلها. عرضها عل  السلطة التشريعية للتصويت عليهاعاك اعطاء الرام
كبػػػ لك يػػػتم ٓنقيػػػ  االمػػػرين معػػػان:التوازف كالتعػػػاكف بػػػٌن السػػػلطتٌنع كعلػػػ  هػػػ   الكيفيػػػة سػػػارت اك ػػػر 

 االنظمة السياسية يف العاَف الد٬نقراط  كمن  العاَف العري كالعراؽ.
 ذاُ٘ا:ٌٔكف اىػـاح٘ؽ اىؼؽة٘ث:

عدة العامة إٌف مهمة التشري  تدخل اصالن نبدا بالدستور اٞنصرمعيقوؿ ابراهيم عبد الع ي  شيحا: )القا
مػػن الدسػػتور علػػ  اف يتػػوُف ٠نلػػس الشػػع   ٖٔيف اختصػػاص ٠نلػػس الشػػع  كتبعػػان لػػ لك نصػػت اٞنػػادة 

سػػلطة التشػػري عكتتم ل العمليػػة التشػػريعية الػػي يقػػـو ّٔػػا الربٞنػػاف يف عمليتػػٌن متػػاليتٌن اكٟنمػػا اقػػرتاح القػػوانٌن 
مػػن الدسػػتور علػػ  اف لػػرئيس اٛنمهوريػػة كلكػػل عضػػو مػػن  َُٗٞنػػادة كنصػػت ا…كال انيػػة اقػػرار القػػوانٌن 

اعضػػاء ٠نلػػس الشػػع  حػػ  اقػػرتاح القػػوانٌن كتبعػػان ٟنػػ ا الػػن  يعتػػرب حػػ  اقػػرتاح مشػػركعات القػػوانٌن حقػػا 
 .ِمشرتكا لرئيس اٛنمهورية كألعضاء ٠نلس الشع  عل  سواء(

 .ّمة ح  اقرتاح القوانٌن()لعضو ٠نلس االَُٗنصت اٞنادة ُِٔٗاما الدستور الكويي لسنة 
 .ْ)العضاء ٠نلس الشع  ح  اقرتاح القوانٌن(َٕكيف اٞنادة  ُّٕٗ/ّ/ُّاما الدستور السورم يف 

)لكػػػل مػػػن رئػػػيس اٜنكومػػػة كالنػػػواب حػػػ  اٞنبػػػادرة ُُٗتػػػن  اٞنػػػادة ُٔٗٗكيف دسػػػتور اٛن ائػػػر لسػػػنة 
 .ٓركف نائبان(بالقوانٌن.. تكوف اقرتاحات القوانٌن قابلة للمناقشة اذا قدمها عش

لػػرئيس اٛنمهوريػػة اك ٠نلػػس الػػوزراء اك ألم  -ُ)ٕٖنصػػت اٞنػػادة ُٖٗٗامػػا الدسػػتور السػػوداين لسػػنة 
كزير آنادم كما الية ٛننة للمجلس الوطين اك الم عضػو ّنبػادرة خاصػة التقػدـ للمجلػس ّنشػركع قػانوف 

بعػد إحالتػ  اُف اللجنػة اٞن تصػة اذا كاف مشػركع القػانوف ّنبػادرة خاصػة فػال ٩نػوز عرضػ  علػ  آّلػس إال ك 
 .ٔلتقرر ان  ينطوم عل  مصلحة عامة هامة(

                                                        
 .َٗٔ-َٖٔشيحا: النظم السياسية ص - ِ
 .ّْٖالدساتًن العربية ص  - ّ
 .ْٖٓالدساتًن العربية ص  - ْ
 اٞنعهد الدكِف ٜنقوؽ االنسافعنيويورؾ. ََِٓع ُطُٗٓالدساتًن العربية ص  - ٓ
 .ُِٓالدساتًن العربية ص  - ٔ
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 عشر ثام ال ال دد

)للػػوزير االكؿ كالعضػاء الربٞنػػاف علػ  السػػواء  ِٓفقػػد نصػت اٞنػادة  ُِٔٗامػا الدسػتور اٞنغػػري لسػنة 
 . كاٞنقصود بالوزير االكؿ هو رئيس الوزراء.ٕح  التقدـ باقرتاح القوانٌن(

الدكؿ العربية الي ٓنظػ  بنظػاـ برٞنػاين ٤نػد اف اختصػاص التشػري  مػن  من ه   اٞنطالعة لبعض دساتًن
مهمػػة السػػلطة التشػػريعية تشػػاركها ايضػػا السػػلطة التنفي يػػة إال اف االقػػرار النهػػائ  هػػو مػػن مسػػ كلية السػػلطة 
التشػػريعيةعكهك ا حافظػػت هػػ   االنظمػػة السياسػػية علػػ  ركػػين التػػوازف كالتعػػاكف بػػٌن السػػلطتٌن تنفيػػ ا ٞنبػػدا 

 لفصل بٌن السلطات.ا
 ذاىرًا: ٌٔكف اىػـاح٘ؽ اىؼؽاك٘ث:

يف العهػد اٞنلكػ  الػ م اعطػ   ُِٓٗاكؿ دستور لدكلة العراؽ اٜندي ة هػو الدسػتور الصػادر سػنة إٌف 
مػادة كهػو َْح  تشري  القوانٌن للسلطة التشريعية كخص  بابان ٟن   السػلطة هػو البػاب ال الػ  تضػمن 

اف  قػانوف االساسػ  كهػ  ٔنػ  ب الثػة اختصاصػات تشػريعية كماليػة كرقابيػةعمن أك ر األبػواب مػوادان يف ال
شػػػريعة متم لػػػة بسػػػن القػػػوانٌن كمناقشػػػتها   التصػػػويت عليها.كقػػػد اشػػػرؾ اُف جانػػػ  السػػػلطة التشػػػريعية لا

السػػلطة التنفي يػػة يف اقػػرتاح مشػػركعات القػػوانٌن االٌ أف اقػػرتاح القػػوانٌن الػػي فيهػػا شػػ كف ماليػػة فقػػد ا٥نصػػر 
لكػػل عضػػو مػػن أعضػػاء ٠نلػػس النػػواب أف يقػػرتح  ْٓبالسػػلطة التنفي يػػة دكف التشػػريعية:فقد اكػػدت اٞنػػادة 

 ٖكض  الئحة قانونية عدل ما يتعل  باألمور اٞنالية عل  شرط اف ي يد  عشرة من زمالئ .
ح هػ ا تراجعت العملية الد٬نقراطيػة يف العػراؽ فتلكػأت اٜنيػاة النيابيػة كأصػب ُٖٕٓٗنوز ُْكبعد ثورة 

 اٜن  يف التشري  ١نصوران بالسلطة التنفي ية بالرغم من اصدار دساتًن عديدة يف فرتات العهد اٛنمهورم.
  اٜنػ  طػعأكهػو دسػتور م قػت  ُٖٕٓٗنػوزِٕفأكؿ دستور يف العهد اٛنمهورم هو الػ م صػدر يف 

لػػس النػػوابعاذ السػػلطة يف اقػػرتاح مشػػركعات القػػوانٌن اُف ٠نلػػس الػػوزراء حيػػ  الكجػػود ّٓلػػس االمػػة كال ّٓ
 .ٗكحس  الدستور تتكوف من ٠نلس الوزراء ك٠نلس السيادة فاالكؿ يشرع القوانٌن كال اين يصادؽ عليها 

عػػدة انقالبػػات عسػػكرية كانػػت تػػ يل باصػػدار دسػػاتًن  ُٖٔٗكحػػىت  ُٖٓٗكقػػد شػػهد العػػراؽ بػػٌن 
ارؼ مت اصػدار دسػتور م قػت يف م قتة ال ٔنتلف ك ًنان عن دستور ثورة ٕنوز فعق  انقالب عبد السالـ ع

الي يد عدد مواد  عن عشرين مادة تنظم عمل آّلس الوطين لقيادة ال ورة ال م ال ي يد ُّٔٗنيساف  ْ
عػػدد اعضػػائ  عػػن عشػػرين عضػػوان كقػػد مػػنح الدسػػتور هػػ ا آّلػػس اٞنعػػٌن مػػن قبػػل االنقالبيػػٌن اختصاصػػات 

 ديلها كالغائها.كاسعة ا٨نها اٜن  يف اقرتاح القوانٌن كاالنظمة كتع
كهػو اشػب  مػا  ُْٔٗنيسػاف ِٗمت اصدار دستور م قػت يف  ُّٔٗتشرين ال اين  ُٖكبعد انقالب 

.َف نلحػػػػه يف هػػػػ ا ُْٔٗاذار  ِٓيكػػػػوف بدسػػػػتور اٛنمهوريػػػػة العربيػػػػة اٞنتحػػػػدة اٞن قػػػػت الػػػػ م صػػػػدر يف 
اعط  صالحية سن القػوانٌن  الدستور اية مالمح للد٬نقراطية النيابية كَف يات عل  ذكر آّالس النيابية بل

                                                        
 .ّْٕص الدساتًن العربية  - ٕ
 .ِّٗساجد ال امل : القانوف الدستورم ص - ٖ
 .ُّْاٞنصدر نفس  ص  - ٗ
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يس اٛنمهوريػػػة يف حالػػػة اٝنطػػػر اك ئكتنفيػػ ها بيػػػد ٠نلػػػس الػػػوزراء الػػػ م اسػػػتبدؿ بلفػػه اٜنكومػػػة كأعطػػػ  لػػػر 
 ُٓاحتماؿ حدكث  بشكل يهدد سالمة البالد كامنها اف يصدر قرارات ٟنا قوة القانوف كما كرد يف اٞنػادة 

يتضػػمن  ُٖٔٗايلػػوؿ ُِتور م قػػت يف صػػدر دسػػ ُٖٕٔٗنػػوز  ُٕكبعػػد انقػػالب حػػ ب البعػػ  يف  َُ
كيكػرر اك ػر مػواد ع كهػو ايضػان اعطػ  حػ  تشػري  القػوانٌن  ُْٔٗمادة كيف أك ر  مقتبس من دسػتور ٕٓ

( ِّٓلػػس قيػػادة ال ػػورة كاقتصػػر بانػػ  يػػتم تسػػميتهم بقػػانوف لكنػػ  اقتصػػر علػػ  تشػػكيل  ّنوجػػ  بيػػاف رقػػم )
 .ُُة ال ورة بأٚنائهمالصادر من االنقالبيٌن ال م ٚن  اعضاء ٠نلس قياد

إف رئػػيس  ٬َٓنػارس ٠نلػس قيػػادة ال ػورة السػلطة التشريعية.كنصػػت اٞنػادة منػػ  أف )) ٖٓفنصػت اٞنػادة 
اٛنمهوريػػة هػػو رئػػيس ٠نلػػس قيػػادة ال ػػورة كهػػو رئػػيس الدكلػػة أيضػػا أم بيػػد  السػػلطات التشػػريعية كالتنفي يػػة 

 .ُِ((معان 
شػػػػهد العػػػػراؽ اسػػػػتقراران نسػػػػبيان ٕن ػػػػل باصػػػػدار دسػػػػتور كيف السػػػػبعينات كقبػػػػل اٜنػػػػرب العراقيػػػػة االيرانيػػػػة 

كهػػو ايضػػان دسػػتور م قػػت مت كضػػع  مػػن قبػػل بعػػض اسػػات   القػػانوف مػػنهم الػػدكتور منػػ ر  َُٕٕٗنػػوزُٔ
الشػػاكم كبعػػد عقػػد عػػدة اجتماعػػات كضػػعوا نتػػائ  مػػا توصػػلوا اليػػ  أمػػاـ ٠نلػػس قيػػادة ال ػػورة ككػػاف دسػػتوران 

س كقػد اعطػ  هػ ا الدسػػتور صػالحية اصػدار التشػريعات اُف ٠نلػػس مػادة كافػ  عليهػػا آّلػٕٔمتكونػان مػن 
قيادة ال ورة كما كان  كض  احكاـ عامة الكؿ ٠نلس نياي ٚن  بآّلس الوطين كال م َف يظهر اُف الوجود 

حػدد عػػدد ُٓٗٗلسػنة  ُّٗ  الغػ  كحػل ١نلػ  قػانوف آّلػس الػوطين رقػم  َُٖٗلسػنة ٓٓإال بقػانوف 
قد مػػنح هػػ ا آّلػػس حسػػ  القػػانوف اختصػػاص كضػػ  مشػػركعات القػػوانٌن يف غػػًن عضػػوان.ك َِٓاعضػػائ  بػػػ

االمور العسكرية كش كف االمن الوطين كما أشرتط عل  اقرتاح القوانٌن بأف يصدر مػن عػدد مػن االعضػاء 
 اليقل عددهم عن رب  عدد اعضاء آّلس الوطين.

كاحتكػػار  ٛنميػػ  السػػلطات بعػػد كال ٫نفػػ  علػػ  ام عراقػػ  مصػػًن هػػ ا آّلػػس يف ظػػل هيمنػػة صػػداـ 
عن السلطة كٓنوؿ آّلػس الػوطين اُف اداة للدعايػة السياسػيةعاذ  ُٕٕٗٗنوز من عاـ  ُٗازاحة البكر يف 

 َف ي كر يف عهد  أم تشري  للقوانٌن كَف نلمس من  ام رقابة عل  كزير اك مس كؿ كبًن اك صغًن.
 ٖٕٓٓاملٛلف اٌمبٟٔٛٔ ثؼذ ػبَ 

تاقػػػػػت نفػػػػػوس العػػػػػراقيٌن اُف الد٬نقراطيػػػػػة كاٜنيػػػػػاة النيابيػػػػػة بعػػػػػد عقػػػػػود مػػػػػن  ََِّ/ْ/ٗكبعػػػػػد التغيػػػػػًن يف 
حكومػة ٓنكػم بالوكالػة  ;الدكتاتورية كاالرهابعلكن خابت آماٟنم بنمط اٜنياة السياسية الي يريدها اتػل

اء سػػػػول االعػػػػالف عنػػػػ  لكػػػػن تػػػػدخل اٞنرجعيػػػػة كاصػػػػرارها علػػػػ  اجػػػػر  تلٌنعدسػػػػتور مت كتابتػػػػ  كَف يبػػػػ عػػػػن ا
االنت ابػات الختيػػار اعضػػاء اٛنمعيػػة الوطنيػة اٞنسػػ كلة عػػن كضػػ  الدسػػتور هػو الػػ م اخػػ  العػػراؽ اُف دنيػػا 
الد٬نقراطيػػة كقػػاد مسػػار االحػػداث باْنػػا  االنت ابػػات كتشػػكيل اٛنمعيػػة الوطنيػػة الػػي اصػػدرت اكؿ دسػػتور 

                                                        
 .ُّٔاٞنصدر نفس  ص  - َُ
 .ّٓٔاٞنصدر نفس  ص  - ُُ
 .ّٔٔاٞنصدر نفس  ص  - ُِ
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 عشر ثام ال ال دد

مػػن البػػاب ال الػػ  اكؿ يتنػػاكؿ الفصػػل االكؿ  ََِٓدائػػم يف العػػراؽ بعػػد ٙنسػػة عقػػود مػػن الػػ من دسػػتور 
سػػػلطة مػػػن السػػػلطات ال الثػػػة كهػػػ  السػػػلطة التشػػػريعيةعكمن عنوا ػػػا ٬نكػػػن االسػػػتدالؿ علػػػ  مهمػػػة هػػػ   

الػػي تضػػمنت تسػػعة اختصاصػػات ّٓلػػس النػػواب أكٟنػػا تشػػري  القػػوانٌن  ُٔالسػػلطةعكجاء ذلػػك يف اٞنػػادة 
لقوانٌن:اكالن:مشػركعات القػوانٌن ه ا االختصاص ب كر مصدرين لتشري  ا َٔاالٓنادية كقد عاٛنت اٞنادة 

تقػػػدـ مػػػن رئػػػيس اٛنمهوريػػػة ك٠نلػػػس الػػػوزراء ثانيػػػان: مقرتحػػػات قػػػوانٌن تقػػػدـ مػػػن عشػػػرة مػػػن اعضػػػاء ٠نلػػػس 
 النوابعأك من احد ٛنان  اٞن تصة.

مػن النظػاـ الػداخل  تقػدـ مشػرعات القػوانٌن مػن رئػيس اٛنمهوريػة ك٠نلػس الػوزراء اُف ُِٖكُنس  اٞنػادة 
ب كهو ٪نيلها اُف اللجاف اٞن تصة لدراستها كإبداء الرام فيهػا قبػل عرضػها علػ  آّلػس رئيس ٠نلس النوا

ٞنناقشتها أما مقرتحات القوانٌن اٞنقدمة من عشرة من اعضاء ٠نلس النواب ٓناؿ اُف اللجنػة القانونيػة عػرب 
 االقػػرتاح أك رئػػيس ٠نلػػس النػػواب لدراسػػتها كاعػػداد تقريػػر عنهػػا للمجلػػس يتضػػمن الػػرام يف جػػواز النظػػر يف

رفض  أك تاجيل  كهك ا فاف ه ا الدسػتور كضػ  حػدان الحتكػار السػلطة التنفي يػة ٜنػ  التشػري  الك ػر مػن 
عنػػػدما اصػػػدرت ََُِ/ٕ/ُِنػػػا كتفاجػػػأ ٠نلػػػس النػػػواب العراقػػػ  بتػػػاريخ أكاربعػػػٌن عامان.لكنػػػا تفاج يػػػةٖنان

اسػػػقطا حػػػ  ٠نلػػػس النػػػواب يف تشػػػري  اٞن ػػػًنين للجػػػدؿ كالػػػ ين  ْْكّْاكمػػػة االٓناديػػػة العليػػػا قراريهػػػا 
 القوانٌن كهو ما سوؼ نتناكل  يف اٞنبح  اآليت.

 ٌٔكف اىٍطهٍث االحطادٗث اىؼي٘ا ٌَ ضق ٌشيؿ اىِٔاب فٖ اىخلؽٗغ

مػن قػانوف ادارة الدكلػة للمرحلػة االنتقاليةعفقػػد ْْة االٓناديػة العليػا اسػتنادان للمػادة مػكيعػود إنشػاء ا
لسػنة ّكػاف ٫نػت  بتشػري  القػوانٌن بنػاءان علػ  قػانوف ادارة الدكلػة اصػدر االمػر أصدر ٠نلس الوزراء الػ م  

قػػػانوف اكمػػػة االٓناديػػػة العليػػػاعكَف يكػػػن مػػػن اختصاصػػػات  يػػػـو صػػػدكر  تفسػػػًن ََِٓ/ِ/ِْيف  ََِٓ
 النصوص الدستورية.

ريػان كأشػارت كرد ذكر اكمة عل  ا ا هيئة قضػائية مسػتقلة ماليػان كاداِٗيف اٞنادة ََِٓكيف دستور 
لبنػػد ال ػػاين ا ػػا تتكػػوف مػن عػػدد مػػن القضػػاة كخػػرباء يف الفقػ  االسػػالم  كالقػػانوف ٪نػػدد عػػددهم ااٞنػادة يف 

 .ُّيارهم كعمل اكمة بقانوف يسن بأغلبية ثل   اعضاء ٠نلس النوابتكتنظيم طريقة اخ
الك ػػًنة ال٨نيػػة كجػػود  كٜنػػد كتابػػة هػػ ا البحػػ  َف ييسػػن هػػ ا القػػانوف علػػ  رغػػم التأكيػػدات كاػػاكالت

مػن الدسػتور ّٗ(.كقػد اضػيفت يف اٞنػادة ْٗ-ّٗ-ِٗه   اكمة بالصورة الي اكردهتا مواد الدسػتور )
كهػ  اختصػاص اكمػة االٓناديػة العليػا  ََِٓ/ِ/ِْ(الصادر يف َّكظيفة اخرل َف توجد يف االمر )

 بتفسًن نصوص الدستور.

                                                        
   .ََِٓالدستور العراق   -ُّ



 

  ََِٓحق مجلي النواب  ي تشريع القوان    ي دس ور ال راؽ ل اـ 
 

ُّ 

اختصاصػػات اكمػػة بػػالرغم مػػن ا ػػا َف تنشػػأ اسػػتنادان اُف كمػػن البػػديه  اف تضػػاؼ هػػ   الوظيفػػة اُف 
.كفعالن قامت يف العديد من اٞنرات بتفسًن نصوص الدسػتور كافلحػت يف الك ػًن مػن قراراهتػا ََِٓدستور

 كال٨نية ه ا القرار نأيت عل  ذكر  مفصالن:ََُِ/ٕ/ُِ(بتاريخ ْْ-ّْإال ا ا اخفقت يف قرارم )
ليا كجد اف اٞندع  رئيس ٠نلس الوزراء إضافة لوظيفت  عن اكمة االٓنادية ال)لدل التدقي  كاٞنداكلة م

( لسػػػػػنة َِن بعػػػػػدـ دسػػػػػتورية قػػػػػانوف فػػػػػك ارتبػػػػػاط دكائػػػػػر كزارة البلػػػػػديات كاالشػػػػػغاؿ العامػػػػػة اٞنػػػػػرقم )عػػػػػط
ٞن الفت  الحكاـ الدستور ككجدت اكمة من اسػتقراء نصػوص الدسػتور انػ  قػد تبػىن مبدأالفصػل ََُِ

منػػ  كإف مشػػركعات القػػوانٌن خػػ  بتقػػد٬نها السػػلطة التنفي يػػة كيلػػـ  اف تقػػدـ ْٕطات يف اٞنػػادة بػػٌن السػػل
كاجتماعيػة كإف  ةمن جهات ذات اختصاص يف السلطة التنفي ية لتعلقها بالت امػات ماليػة كسياسػية كدكليػ

 اٞنػػػادة الػػػ م يقػػػـو بإيفػػػاء هػػػ   األلت امػػػات هػػػ  السػػػلطة التنفي يػػػة كذلػػػك حسػػػبما نػػػ  الدسػػػتور عليػػػ  يف
منػػ  بػػٌن منفػػ ين نقػػدـ َٔمنػ  كليسػػت السػػلطة التشػػريعية. حيػ  اف دسػػتور ٗنهوريػػة العػػراؽ يف اٞنػادة َٖ

مػػن خالٟنمػػا مشػػركعات القوانٌنعكهػػ اف اٞننفػػ اف يعػػوداف حصػػران للسػػلطة التنفي يػػة ك٨نػػا رئػػيس اٛنمهوريػػة 
أكالن مػن الدسػتور  َٔلػن  اٞنػادة ك٠نلس الوزراء كإذا ما قدمت من غًن٨نا فإف ذلػك يعػد ٢نالفػة دسػتورية 

( مػن الدسػتور اجػػازت ّٓلػس النػواب تقػدمي مقرتحػات القػوانٌن عػن طريػػ  َٔكإف الفقػرة ثانيػان مػن اٞنػادة )
عشػػرة مػػن أعضػػاء ٠نلػػس النػػواب كمػػن احػػدل ٛنانػػ  اٞن تصػػة كمقػػرتح القػػانوف اليعػػين مشػػركع القػػانوف الف 

ـ  أف يأخػػ  اٞنقػػرتح طريقػػ  اُف احػػد اٞننفػػ ين اٞنشػػار اليهمػػا اٞنقػػرتح هػػو فكػػرة كالفكػػرة التكػػوف مشػػركعان كيلػػ
العداد مشركع قانوف كف  ما رٚنت  القوانٌن كالتشريعات الناف ة اذا ما كاف  ذلك سياسة السلطة التنفي ية 

كهك ا عرٌب ه ا القرار )ّنقرتح القوانٌن( الػ م هػو مػن حػ  عشػرة أعضػاء مػن  ُْالي اقرها ٠نلس النواب(
يف ٠نلس النواب بأن "فكرة كالفكرة التكوف مشركعان" فكػاف مػن كظيفػة اعضػاء اكمػة االٓناديػة  أية ٛننة

قبل اف يفسركا )مقرتح القوانٌن(بأن  )فكرة كالفكرة التكوف مشركعان( اف يراجعوا النقاط االتية كه  معايًن 
 لكل من يريد اف يفسر الن  الدستورم.
 إصطالحيةعفكاف البد من العودة اُف اٞنعىن اإلصطالح ال اٞنعىن اكالن: هناؾ بعض الكلمات ٟنا معاين

اللغومعالف اٞنشرع عندما يستعمل لفظان معينان اليستعمل  إال يف معنا  اإلصطالح عفلفه مقػرتح القػوانٌن 
لػػػيس لفظػػػان لغويػػػان كهػػػو مػػػا اسػػػتند اليػػػ  اعضػػػاء اكمػػػة االٓناديػػػة العليػػػا بػػػل هػػػو مصػػػطلح لػػػ  معنػػػا  كلػػػ  

 ات  يف الدساتًن العربية.است دام
 ثانيان: األخ  بركح الدستور كحكمة اٞنشرع يف ذكر الن 

فاٞنشرع َف يض  نصػان يف الدسػتور بصػورة اعتباطيػة أك لػدكاع  بالغيػة بػل هنػاؾ حكمػةه كسػب ه موجػ  
لغاية وصل اُف معرفة اتيف ذكر الن عل ا كاف ل امان عل  اٞنفسر مهما كانت كظيفت  اك اهداف  اف ٪نرص لل

 كاٜنكمة من ذكر كل ن .

                                                        
 اٞنوق  الرٚن  للمحكمة االٓنادية العليا. - ُْ
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فاٜنكمة من إيراد اٞنشرع العراق  اقرتاح القوانٌن منسوبان اُف عشرة من اعضاء ٠نلس النواب هو إشراؾ 
لسػػلطة التشريعية.كاسػػت داـ لفػػه اقػػرتاح لػػيس ل٠نلػػس النػػواب يف تشػػري  القػػوانٌن بإعتبػػار  اٞنهمػػة الرئيسػػية 

 االٓنادية العليا.ّنعىن فكرة كما تقدـ يف قرار اكمة 
 ثال ان: العودة اُف اٞنصادر الدستورية:

مػػػا مػػػن نػػػ  دسػػػتورم إال كقػػػد كرد يف نصػػػوص دسػػػتورية لػػػدكؿ أخػػػرل فكػػػاف البػػػد مػػػن مراجعػػػة هػػػ   
 ًن لتلك النصوص كاأللفاظ.تاٞنصادر ٞنعرفة استعماالت ه   الدسا

مشػػػاري  القػػػوانٌن كمػػػا يف الدسػػػتور فػػػن  )إقػػػرتاح القػػػوانٌن( كرد يف اك ػػػر الدسػػػاتًن العربيػػػة مػػػرةن ّنعػػػىن 
اٞنصػرم كالكػػويي اليػػرل فػػرؽ بػػٌن اللفضػػٌن كطػػورا ّنعػىن اقػػرتاح قػػوانٌن كمػػا يف الدسػػتور السػػوداين مفرقػػانبٌن 

 اللفظٌن.
 رابعان: العودة اُف الوثائ  كاٞنشرعٌن

 فهنػػػػاؾ كثػػػػائ  يسػػػػتعٌن ّٔػػػػا مفسػػػػر الػػػػن  الدسػػػػتورم فعليػػػػ  العػػػػودة اُف ١ناضػػػػر اللجػػػػاف الػػػػي كتبػػػػت
الدسػػػتورعكليس مػػػن الصػػػع  العػػػودة اُف هػػػ   ااضػػػرعبل لػػػيس مػػػن الصػػػع  ايضػػػان العػػػودة اُف مػػػن كتػػػ  

ال ين كتبو  الزالوا احياء إذ َف ٬نر عل  كتابت  اك ر اف ع ََِٓالدستور كخصوصان الدستور العراق  لسنة 
كشػف لنػا خلفيػات من عشرة اعواـ.فهػ الء كتلػك الوثػائ  افضػل مػن يسػتطي  اف يوضػح لنػا اٞنبهمػات كي

الن  الدستورم كالن  )اقرتاح القوانٌن( ال م است دـ يف الدستور العراق  كيف الدساتًن العربية كعملت 
 ّنوجب  آّالس النيابية يف البالد العربية.

ن ذكػر السػب  الػ م أكقػ  اكمػة االٓناديػة العليػا يف هػ ا اإللتبػاسعإذ مػكيف ختاـ البح  كاف البد 
علػػ  ذكػػر مصػػطلحٌن االكؿ مشػػركع القػػوانٌن كال ػػػاين  ََِٓ(مػػن دسػػتور َٔالدسػػتورية ) جػػاءت اٞنػػادة

مقػػػرتح القػػػوانٌنع كهنػػػاؾ فػػػرؽ بينهمػػػا كٜنكمػػػة اسػػػت داـ اٞنشػػػرع لفػػػه مشػػػركع القػػػوانٌن لػػػرئيس اٛنمهوريػػػة 
 نٌنك٠نلػػس الػػوزراء كذلػػك الف السػػلطة التنفي يػػة ٕنتلػػك الوسػػائل الكافيػػة الػػي تتػػيح ٟنػػا كضػػ  مشػػاري  القػػوا

ات ٣نػا دفػ  باٞنشػرع العراقػ  نػبصورة اك ر نضجان كتكامليةن بينما يفتقر أعضاء آّػالس النيابيػة ٟنػ   اإلمكا
إلست داـ مقرتح القوانٌن كالي بدكرها ٓنوؿ اُف ٛننػة ٢نتصػة إلبػداء الػرام فيهػا كإنضػاجها كمػا يف الك ػًن 

اُف مشػػركع قػػانوف.كلك  تػػأيت ايضػػا هػػ   القػػوانٌن مػػن الدسػػاتًن العربيػػة أك اُف اللجنػػة القانونيػػة لتحويلهػػا 
بعيدة عن اٞنصاٌف اٜن بية كالفئوية اقتض  االمر مراجعتها قبل طرحهػا علػ  ٠نلػس النػواب للتصػدي  عليهػا 

قرتحػػات كَف يسػػميها اٞنشػػرع ّنشػػركعات القػػوانٌن كمػػا هػػ  كٟنػػ ا اطلػػ  علػػ  هػػ   القػػوانٌن قبػػل تشػػريعها ّن
 ت التنفي ية كالي تلف حاجة ماسة كمطابقة للواق .القوانٌن الصادرة من اٛنها

ا تقدـ يتبٌن لنا اف من ح  اعضاء ٠نلس النواب تشري  القوانٌن كالتصػويت عليهػا كمػا كاف ممن كل 
لمجلس ايضا ه ا اٜن  لكن هناؾ الية حددها الدستور لكل طرؼ من اٛنهتٌن عندما يريد عرض هػ   ل

 القوانٌن   التصويت عليها.



 

  ََِٓحق مجلي النواب  ي تشريع القوان    ي دس ور ال راؽ ل اـ 
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