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 الملخص

عطى وسود مسطسلين هي    منص دسلتور  تيمن الدول الالعراق تتكون السلطةة الترلريعية هي م من مسطسلين   ومعظم الدول الفيدرالية          

سلطةت  الترلريعية   اا ان   ا الدسلتور لم ينفلم هي ن لو ل  سلوص ت ت لم لمن مسطد النواس دون مسطد ااتلمد ال ق لم يتةرق الكمم  

ترلكيط  وعدد تعفلم و وت ت لم لمت    وممم ااد اامر سلو اا  و النص عطى تن ينفلم كل   و الموفلوعمن المسطد الترلريعي ااول و و  

  نعتقدوومقمرن    هي تق دسللتور هيدرالي    نسدولم  مم  واان   و  الىبقمنون عمدق بأغطبية ثطثي تعفللم و وال ق لم ي للدر   ود النواس مسط

 راسع لظروف تمري ية وسيمسية كمن ل م ااثر هي تلول العراق لدولة هيدرالية بأقطيم وليد .

 

Summary 

        Most of the federal states have the legislative authority in two chambers, and Iraq is one of the states 

whose constitution stipulates the existence of two chambers in its legislative authority. However, this 

constitution did not include in its texts except the competencies of the House of Representatives without 

the Federation Council , which did not address the provisions of its formation, the number of its members 

and its competencies, and what increased the matter Even worse is the text that all these issues be joined 

by the first legislative council, which is the House of Representatives, and by an ordinary law with a majority 

of two-thirds of its members, which has not been issued so far, which we did not find in any comparative 

federal constitution, and we believe it is due to historical and political conditions that had an impact on 

Iraq's transformation into a federal state In a single region. 

 

 ةــــــالمقدم

لدولة    بعد تلول  2005لعمم  ( من دسلللتور سم ورية العراق 48لد مكونمن السلللطةة الترلللريعية بموسس الممد   تيعد مسطد ااتلمد         

( من اللدسلللللتور   ه و يمثلل ااقلمليم والمللمهظلمن غير المنتظملة هي اقطيم هي اللدوللة ااتللمديلة مثطل  كمثل  1الملمد   بلسلللللس  هيلدراليلة اتللمديلة 

 الفيدرالية كمسطد الريوخ هي الوايمن المتلد  اامريكية ومسطد الكمنتونمن هي سويسرا .مسملد الوايمن هي الدول 

: تتسطى ا مية البلث هي الموفلو  اظ مر ارلكمليمن   ا المسطد ال ق تنمول  المرلر  هي ممد  دسلتورية والد  و ي الممد     همية البحثأ

( لمم بعد الدور  اانت مبية ااولى   ه  ا المسطد يرلللوس ترلللكيط  137مد   ( من الدسلللتور وتم تأسيل ترلللكيط  بنص الدسلللتور هي الم65 

الغموض بسلبس مم اوردو المرر  من معوقمن دستورية لتركيط  ومم يظ ر من معوقمن سيمسية تعكد الواقع السيمسي ال ق يعمرض تركيط  

 للد اان .

ورللروة    وا ت للم للمت مسطد ااتلمد  لن للوص ترللكيل    2005 تسم ل دسللتور العراق لعممهي  : تتفللمن مرللكطة البلث   مشــكلة البحث

  ممم يفسر عطى   مم يفقد التواان الترريعي بين ممبمغطبية ثطثي اعفم  مسطد النواس و و   سن  لمل تركيط  لقمنون عمدق ي  تت    هي  عفوية ال

ا لطمرلر  الدسلتور وعدم رغبت  هي ترلكيل مسطد  تن    ا لمسطد النواس تسم الا وافللما وسطيم ااتلمد او بيمن ا ت لم لمت  وسعط  مسطسلما مواايم

   ل لك تم النص عطى تركيط  بآلية  ملفن المبمدئ الدستورية المتعمرف عطي م هي النظم الفيدرالية .

ــية البحث مسلللي   وسود معوقمن تلول دون ترلللكيل   ا المسطد من م دسلللتورية ومن م معوقمن  ان ةمبع سلللي   : تفترض الدراسلللة فرضـ

ا لعدم تركيطع الى اان .       وسنلمول هي البلث بيمن م والوقوف عطى دواهع م اللقيقية والتي ظ رن ب ور  ن وص دستورية   تو كمنن سببم

طمبلمدئ العلمملة لطلدول التي اتبعلن النظلمم الفيلدرالي  و لالتلطيطي ااسلللللتنبلمةي   من جال و    سلللللمر عطيل  البللثالل ق  المن ج  :   منهجـية البـحث

دول  مع  ة المقمرن   مع تتبم  من ج   1925والقمنون ااسللمسللي العراقي لعمم    2005لعمم  المسطسللين ومقمرنت  مع مم   س الي  دسللتور العراق 

 مريكم وسويسرا .هيدرالية كأ

لمسطد  الدول الفيدرالية المقمرنة   ليث تةرقنم العراق وهي  يةسللطةة الترللريعالقسللمنم بلثنم الى مبلثين تنمولنم هي ااول  :    هيكلية البحث

ا بدول هيدرالية لية التكوين وعدد ااعفلم  ومد  الواية وعمر عفلو المسطد وا ت لم لمت  آمسطد ااتلمد من ليث  النواس ثم بلثنم  مقمرنم

 .  تركيط هي العطيم هفالا عن دور الملكمة ااتلمدية مسطد ااتلمد  معوقمن تركيلمقمرنة   تمم المبلث الثمني بلثنم  



السمدد عرر لكطية القمنون سممعة ت ل البين عطي م السالم المؤتمر العطمي السنوق   

 المبحث االول

 ة التشريعية في الدول الفيدراليةالسلط

عن للر اللكم المرللترك    مم الفيدرالية تقوم عطى اسللمد السمع بين عن للرين اول مم عن للر اللكم ال اتي وثمني  ةان هكر  الدول 

عمل  ه نملك مبدتين يظ ران هي الدولة الفيدرالية  مم مبدت ااسلتقالل ال اتي ومبدت المرلمركة   و  ا يسلتطام تبني ترتيبمن ملدد  هي ت لميم 

وايع الدسلتورق لال ت لم لمن والمؤسلسلمن المرلتركة لفلممن تلقيز التواان واارلتراك هي ات م  القراران ومن م الت    الدولة الفيدرالية 

  (1). دار  الدولة من قبل كل الوايمن او ااقمليم التي تتكون من م الدولة الفيدراليةتو

ن مسطسلين يمثل كل من مم عن لراا من العنم لر تعالو وعطى   ا ااسلمد نسد الدول الفيدرالية تسعل من سلطةت م الترلريعية متكونة م        

   و و مم سنبين  هي المةطبين ااتيين .

 

 المطلب االول

 تكوين السلطة التشريعية في دساتير الدول الفيدرالية المقارنة

السلطةة الفيدرالية هي تطك الدولة يعد من مظم ر تسسليد مبدت المرلمركة هي الدولة الفيدرالية وسود مسطسلين ا  يمثل المسطد ااول   

 (2   . بينمم يمثل المسطد الثمني م ملح الوايمن او ااقمليم  المركاية 

وعمط م   وغملبما مم تتكون من مسطسلين الد مم    يفلع الدسلتور الفيدرالي الن لوص ال م لة بترلكيل سلطةة الترلريع الفيدرالية 

يرلكل عطى اسلمد عدد سلكمن الوايمن والثمني يرلكل عطى اسلمد المسلموا  هي العفلوية بين تطك الوايمن بغض النظر عن المسلملة وعدد  

 (3 . السكمن

ترلريعيين   ومن ثم ا يمكن سلن اق قمنون اا ل لك هأن الدسلمتير الفيدرالية تسعل اا ت لمص الترلريعي من ا ت لمص المسطسلين ال          

 .(4 بمواهقة كل من المسطسين عطي  

ا يمثطون الوايمن بنسلبة عدد السلكمن   هفي الوايمن المتلد  اامريكية تتكون السلطةة الترلريعية من مسطد النواس ال ق يفلم نوابم

 (5 .ومسطد الريوخ ال ق يمثل سكمن الوايمن بنسبة متسموية 

 

 

 المطلب الثاني

 2005تكوين السلطة التشريعية في دستور جمهورية العراق لعام 

 

(1)
اطلفحد دكتو اه ، مقدمد الى كل د القااون فالسرررررر ا ررررررد ون   ، عايد خالد ، المجلس التشررررررلثان الياان ون الدفلد اليةد ال د  

 . 25، ص 2012،  جاماد السل ماا د
مصررررايى احمد كماخ فنخلفن ، اااث اليةاا د الم ل د ون اةاامد الد ررررتو ثد الالق د ، القسررررر الياان ، د ا ررررد مةشررررو     (2)

    www.dustour.org      15/10/8201على اةاتلات على الموقع اةتن : تا ثخ نخل زثا   ون 
،  2010د. عداان عاجل عبةد ، القااون الد ررررتو م ، م  ررررسررررد الةبلال للاواعد فالةشررررل فالتوزثع ،  دفن م ان طوع ،   (3)

، شرررررررلكد الااتك  4، فكذلك د. احسرررررررال الميلجن فنخلفن ، القااون الد رررررررتو م فالةااث الد رررررررتو م ون الالا  ،   44ص
 . 105، ص 2011لصةاعد الكتاب ، القاهل  ، 

  .107ن الميلجن فنخلفن ، المصد  ايسه ، صد. احسا (4)
 . 44د. عداان عاجل عبةد ، المصد  السا ق ، ص  (5)

http://www.dustour.org/
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تتكون السللطةة الترللريعية ااتلمدية هي العراق من مسطد النواس   2005( من دسللتور سم ورية العراق لعمم 48اسللتنمداا لطممد    

ومسطد ااتلمد   اق ان الدسلللتور العراقي قد ا   بنظمم المسطسلللين   عطي  سلللنقسلللم المةطس اسلللتنمداا لفرعين نبلث هي ااول برلللي  من 

 نبلث هي الفر  الثمني مسطد ااتلمد .اا ت مر عن مسطد النواس و

 

 الفرع االول

 مجلـس الــنواب

يعتبر مسطد النواس الد مسطسللي السللطةة الترللريعية ااتلمدية هي العراق   و و يمثل الرللعس العراقي بأكمط    ليث تم تلديد   

 .(6 ةريقة انت مس اعفم و وعدد النواس نسبة الى عدد السكمن ورروة العفوية هي  ومد  الواية والبملغة اربع سنوان تقويمية 

ا لطممد   وهيمم يتعطز بم ت للم للمت  هأن   ( من الدسللتور بكثير من اا ت للم للمن الترللريعية والرقمبية تبتدا ا من 61  ي تص وهقم

انت مس رئيد السم ورية الى تسلتسواس وسللس الثقة من اللكومة   هفلالا عن الم لمدقة عطى المعم دان الدولية وتعيين القفلم  هي ملكمة  

 تسرا ان اعالن لملة الةوارئ بأغطبية ثطثي اعفم و .  التمييا وقمد  السيش   بل و ل اامر الى التد ل هي

( عطى آلية اللل ال اتي لمسطد النواس بماغطبية المةطقة لعدد ااعفللم    عطي  نسد ان الدسللتور نظم كل  64كمم ن للن الممد    

 لفيدرالية اا رص . السوانس الدستورية لمسطد النواس   واعةى ل  ا ت م من قد ا تعةى لنظيرو من المسملد هي الدول ا

 

 

 الفرع الثاني

 مجلس االتحــــــاد

هي ممد  والد  عطى مسطد ااتلمد بأن  يتم انرلم  مسطد ترلريعي يدعى بلللللل مسطد    2005نص دسلتور سم ورية العراق لعمم   

العفوية هي  وا ت م من وكل مم يتعطز ب  ااتلمد( يفم ممثطين عن ااقمليم والملمهظمن غير المنتظمة هي اقطيم   وينظم تكوين  ورروة  

 بقمنون ي سن بأغطبية ثطثي اعفم  مسطد النواس ( .

ونظراا لكون المرلر  الدسلتورق لم يتةرق كلكمم   ا المسطد   سلنبلث هي  مفترفلين مم يسلتطام ان ينص عطي  الدسلتور من  

الواية هي    وت يراا نبلث هي ا ت لم لمن مسطد ااتلمد   مع    ليث آلي  تكوين  وعدد اعفلم و   ثم نبلث هي عمر اعفلم  المسطد ومد 

   وعطى النلو ااتي:  1925المقمرنة مع بعض الدول الفيدرالية ونقمرن  مع القمنون ااسمسي العراقي لعمم 

 سنبلث  نم هي تسرا ان تكوين المسطد وعدد تعفم و . -اوالً: آلية تكوين مجلس االتحاد وعدد أعضاءه :

نق لد بآلية تكوين المسطد  ي الةريقة التي يأتي ب م اعفلم و   هغملبية النظم الدسلتورية متفقة عطى تكوين مجلس االتحاد : آلية   .1

ان يكون اعفلللللم  المسطد ااول منت بين من الرلللللعلس   بيلد ان ةريقلة تكوين المسطد الثلمني هي تطلك النظم م تطفلة ومتبلمينلة 

ا لملددان س  . (7 يمسية او استممعية او تمري ية بم تالف الدسمتير   وتبعم

هقلد يتم تعيين اعفلللللم و او تكون العفلللللويلة بةريز الوراثلة كملم هي مسطد الطوردان البريةلمني   والتعيين قلد يكون من رئيد   

  1930  وقد يتم اا تيمر بةريز التعيين واانت مس معما كمم هي دسلللتور الع د المطكي هي م لللر لعمم   (8 الدولة لمد  معينة او مدص الليم  

 .  1778ومسطد ااعيمن ااردني   وقد يكون مركالا بةريز اانت مس كمم هي دستور امريكم لعمم 

 
 . 2005( من د تو  جمهو ثد الالا  لااث 60-49ااال المواد من )  (6)
 . 67د. مصايى احمد كماخ فنخلفن ، المصد  السا ق ، ص  (7)
 . 68المصد  ايسه ، ص  (8)



السمدد عرر لكطية القمنون سممعة ت ل البين عطي م السالم المؤتمر العطمي السنوق   

 .(9 ( 26س الممد   يركل مسطد ااعيمن من قبل المطك بموس 1925والعراق هي ظل القمنون ااسمسي لعمم  

ا   2005وهي دسللتور سم ورية العراق لعمم   نسد ان  لم يلدد كيفية تكوين  بل المل   ا اامر لمسطد النواس لي للدر قمنونما عمديم

ن    وكمن المفروض ان ينص عطى تكوين مسطد ااتلمد هي  لطس الدسلتور وليد عطى آلملة تكوين  بقمنون عمدق لكو (10 يبين آلية التكوين  

  ا الموفلو  يد ل هي اا ت لم لمن التي ينظم م الدسلتور    هملدول الفيدرالية تنظم   ا اامر هي  لطس دسلمتير م وا تترك  لطقوانين 

 .(11 العمدية 

( من  ان م ن لللن 2وعند التمعن بمرلللرو  قمنون مسطد ااتلمد ال ق ةري هي مسطد النواس ااتلمدق اقرارو نسد هي الممد    

( من  ان المرلرو  سعطن من قمنون انت مبمن مسطد النواس سلمريما عطى انت مبمن 3كل ملمهظة اربعة اعفلم  منت بين   والممد    ان يمثل

  بعبمر  ا رص ان المرلر  العراق اراد من اانت مس الوسليطة الوليد  لتكوين مسطد  (12 مسطد ااتلمد بمم ا يتعمرض والكمم   ا القمنون  

سو  لطوسمئل اا رص كملتعيين   وبرتينم نعتقد ان اانت مس  و الوسيطة النمسعة التي تأتي بأعفم  ممثطين لنم بي م هي مسطد  ااتلمد دون الط

 ااتلمد ليعكسوا آرا  من انت بو م ويلمهظوا عطى م ملل م . 

يمثل الرلعس بأكمط  عطى لسلمس    تتس  غملبية الدسلمتير الى ايمد  عدد اعفلم  المسطد ااول ال ق عدد اعضـاء مجلس االتحاد : .2

 عدد اعفم  المسطد الثمني ال ق يمثل الوايمن . 

هملوايمن المتلد  اامريكية تم تلديد اعفللم  مسطد الرلليوخ بأن يفللم رللي ين عن كل واية   وهي سللويسللرا يتكون مسطد   

ومسطد الرلللعس هي سلللويسلللرا دون تلديد بل يكون عدد  المقمةعمن او الكمنتونمن نمئبين لكل كمنتون   بينمم بقي مسطد النواس هي امريكم 

 .(13 اعفم و بلسس النسبة السكمنية وعدد م 

ويرص البعض ان القلمعلد  العلمملة من سعلل علدد اعفلللللم  المسطد ااول اكثر علدداا من المسطد الثلمني  ي ان المسطد ااول يعلد   

ا بلمسمعل  والنلم ئلس هيل  يمثلل ااملة بلمسمع لم عطى  الف المسطد الثلمني الل ق يمثلل الوايلمن اكثر تمثيالا لطرلللللعلس وارادت لم ملم دام يكون منت بلم

 (14 . وم ملل م وقد يكون اعفم و معنيين هي بعض الدسمتير

( عطى ان   يتألف مسطد ااعيمن من عدد ا يتسموا ربع مسطد  31هي الممد     1925وهي العراق نص القمنون ااسللللمسللللي لسللللنة        

كمم اسلطفنم لم   2005النواس .... (   اق ان  تم تلديد اللد ااعطى دون تلديد اادنى لالعفلم    هي لين نسد دسلتور سم ورية العراق لعمم 

(  كمم اسلطفنم لقمنون عمدق ي سلن من مسطد النواس   وكل مم نص عطي  ان يفلم ممثطين عن   65عفلم  بل المل  لك هي   م يتةرق لعدد اا

 ااقمليم والملمهظمن غير المنتظمة هي اقطيم .

ت بين ( من  عطى ان يمثل كل ملمهظة هي مسطد ااتلمد اربعة اعفلللم  من 2تمم مرلللرو  قمنون مسطد ااتلمد لدد هي الممد    

(  72سلللوا  انتظمن الملمهظة هي اقطيم ام لم تنظم(   وبتةبيز النص اعالو عطى الملمهظمن العراقية الثممنية عند م يكون عدد ااعفلللم   

 عفواا .

ونرص ان يسعل المرر  من عدد ااعفم  عفوين لكل ملمهظة و و عدد كمٍف لتمثيل م ملح كل ملمهظة هفالا عن ااعفم   

 س و و مم يقطل النفقمن العممة عطى مواانة الدولة ايفما ويتممرى مع المبمدئ العممة هي عفوية مسطد ااتلمد . هي مسطد النوا

بمدئ  ق بد  تم ا تيمر   ا الرللللرة و و رللللرة العمر لتمياو هي النص عطي  هي    -ثانياً: العمر المطلوب في عضـــــوية مجلس االتحاد :

المسطد الثمني هي الدول الفيدرالية ولعدم امكمنية بلث كل الرللروة هي   ا البلث   هنسد تن دسللتور  الدسللمتير او القوانين العمدية اعفللم  

عطى ان    ا يسوا اق رلل ص ان ي للبح عفللو مسطد رلليوخ مم لم يكن قد بطن الثالثين من   1/3الوايمن المتلد  اامريكية نص هي م

 
د. لةث عبد ال سرررررن ف د. كاير علن مهدم ، مجلس اةت اد فالتوازن التشرررررلثان ون الالا  ، ف ث مةشرررررو  ون مجلد   (9)

 .  87، ص 2014،  38-37قضايا   ا  د ، تصد  عن جاماد الةهلثن ، كل د الالوث الس ا  د ، الادد 
 .  2005( من د تو  جمهو ثد الالا  لااث 65ااال الماد  )  (10)
 . 258، ص 2007، الااتك لصةاعد الكتاب ، القاهل  ،  2مةذ  الشافم ، القااون الد تو م ،   د.  (11)
    www.ar.parlimaent.iq ااال مشلفع قااون مجلس اةت اد ، مةشو  على اةاتلات على الموقع اةتن (12)
 . 44د. عداان عاجل عبةد ، المصد  السا ق ، ص  (13)
 . 68د. مصايى احمد كماخ فنخلفن ، المصد  السا ق ، ص  (14)

http://www.ar.parlimaent.iq/
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ا اسلتنمداا لنص الممد   25امريكي  و  العمر ...((   بينمم العمر المةطوس هي مسطد النواس ا (   وهي القمنون ااسلمسلي العراقي  1/2( عممم

ارلترة هي عفلو مسطد ااعيمن  ان الرلروة المةطوبة هي عفلو مسطد النواس اا هي رلرة العمر   ليث يرلترة عمر ال     1925لعمم 

 .(15 ( عممم لعفوية مسطد النواس  30( عممم بينمم المةطوس    40

هطم ينظم   ا الدسللللتور العمر المةطوبة ل  ا المسطد بل ان  لم يلدد عمر لتى عفللللو مسطد    2005وهي دسللللتور سم ورية العراق لعمم 

النواس ال ق نظم تفم ليل   ا المسطد وا ت لم لمت    والمل   و الرلروة لقمنون  مص ليث تم تلديد عمر عفلو مسطد النواس بثالثين 

ا  ( عطى ان   يسلللرص قمنون انت مبمن مسطد النواس العراقي عطى انت مبمن 3نون مسطد ااتلمد ورد هي الممد     تمم مرلللرو  قم  (16 عممم

 مسطد ااتلمد بمم ا يتعمرض والكمم   ا القمنون( .

لطمسطد ال ق ونرص ان المرلر  ميمل نلو المسلموا  بين ااعممر هي المسطسلين   هعفلو المسطد هي   ا العمر قمدر عطى نقل م لملح نم بي   

 و هي  سلوا  اكمن هي مسطد نواس ام مسطد اتلمد   والوفلع اان يسلتوسس اعةم  الفر لة ل  و ااعممر لتولي اممم المسلؤولية واللكم  

 بعد هرل من تولى من كبمر السن ادار  الدولة وتفري الفسمد اادارق والمملي هي سميع مفم ط م .

ت تطف الدسلمتير هي مد  عفلوية مسملسل م النيمبية   وغملبما مم تنص عطى مد  اقل لطمسطد ااول   :   ثالثاً: مدة العضـوية في مجلس االتحاد

وال ق يمثل الرلعس بأكمط  والتي تكون اربع سلنوان هي معظم الدسلمتير   والغمية  ي اعةم  الفر لة لطرقمبة عطي  ولفلممن همعطيت  ل لك 

ي لين تسعل مد  العفلللوية هي المسطد الثمني ال ق يمثل الوايمن اةول من مد  المسطد ال ق   ه  (17 يسس ان ا تكون مد  النيمبة ةويطة  

( الى هئمن ثالث ت لل مد  العفلوية هي  1/3يمثل الرلعس بمكمط    هملوايمن المتلد  اامريكية تقسلم اعفلم  مسطد الرليوخ وهز الممد   

( تلديد مد  عفلوية مسطد الكمنتونمن لطقمنون العمدق يلددو كل  3/ف150هي م   الفئة الثملثة لسلن سلنوان   بينمم ترك الدسلتور السلويسلرق

 كمنتون   هبعض الكمنتونمن لددن المد  بثالث سنوان وبعف م بسنة والد  . 

( ثممن سللنوان ويسوا  8( مد  العفللوية هي مسطد ااعيمن بلللللل 32لددن الممد     1925وهي القمنون ااسللمسللي العراقي لعمم  

 من تم تعيين    وا رك ان مد  ثممني سنوان مد  مبملن هي م وةويطة قيمسما بمسطد النواس ال ق مد  النيمبة هي  اربع سنوان . تسديد م ل

ه و كمم  كرنم هي اكثر من موفلللع ان  لم يبين الكمم   ا المسطد    2005امم مسطد ااتلمد هي دسلللتور سم ورية العراق لعمم   

منةز الدسلتورق   ولم يتم ا لدار   ا القمنون للد اان سلوص وفلع مرلرو  قمنون ل  ا المسطد وال ق سم  والمل م لقمنون عمدق  الف ال

( من  عطى ان   تكون مد  الدور  اانت مبية لمسطد ااتلمد اربع سلللنوان تقويمية تبدت من اول سطسللل  ل  ...(   ووافلللح من 9هي الممد   

  بين مسطد النواس ومسطد ااتلمد و  ا ايفلما  الف المبمدئ العممة السلمئد    وكأن لطدسلتور   لرالة النص ان  يراد من  المسلموا  هي المد

 وفع لي ملف المبمدئ العممة .

تمنح المسملد الثمنية هي الدول الفيدرالية ت ت لللم لللمن  ان ا مية ا تقل عن نظير م هي المسطد  : رابعاً: اختصـــاصـــات مجلس االتحاد  

ااول   همسطد الرليوخ اامريكي يمطك ا ت لم لمن م مة موااية ا ت لم لمن مسطد النواس   ه و يمطك ا ت لم لمن ادارية هي تعيين 

الل لول عطى مواهقة   ا المسطد هي تعيين م وك لك لتعيين اعفلم  الملكمة  السلفرا  والقنم لل والسليمسلة ال مرسية   ويتعين عطى الرئيد  

ه و    1949  ويمطك مسطد ااتلمد االممني  البندسلتران ( ايفلما ا ت لم لمن ترلريعية هي دسلتورعمم  (18 العطيم والت لديز عطى المعم دان  

 .(19 يف ترريع م من سمنب  يمطك   لز هيتو ( عطى القوانين التي تستوسس مواهقت  عطي م ويستةيع توق

 
، مةشررررررررو  على اةاتلات على موقع مجلس القضررررررررا  اةعلى :  1925( من القااون اة ررررررررا ررررررررن الالاقن لااث  30ث )   (15)

www.hjc.iq   (.12/10/2018)نخل زثاد 
المادخ ، مةشررررو  ون الوقااع الالاب د فالادد  2013( لسررررةد 45( من قااون ااتخافات مجلس الةواب الالاقن  قر )8ث )  (16)

 .2/12/2013ون  4300
 . 68، ص د. مصايى احمد كماخ ، المصد  السا ق  (17)
مو ثس دفول ج ه ، الم  رررسرررات الد رررتو ثد فالقااون الد رررتو م فاةاامد السررر ا ررر د الكبلس ، تلجمد د. جو    ررراد ،   (18)

 . 300-299،  1992الم  سد الجامع د ،  ةلفت ، 
 ررررل مان كلثر م مود ، شرررراةف  رررروا  عبد اللحمن ،  ررررلف   تةاا د السررررلاد التشررررلثع د اةت اديد ون الالا  ، ف ث   (19)

 .200، ص  14، الادد  4، المجلد  2015جاماد كلكوك ، السةد  –مةشو  ون مجلد كل د القااون 

http://www.hjc.iq/
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همسطد ااعيمن يمطك دوراا هعطيما هي عمطية الترللريع واا ت للم للمن اا رص الى   1925وهي القمنون ااسللمسللي العراقي لعمم  

سلمنلس مسطد النواس هفلللللالا عن د ولل  هي عفلللللويلة الملكملة ااتللمديلة   ه نلمك من يرص ان دورو هعطي وي تطف لتى عن دور مسطد  

  همرلروعمن القوانين ترهع الد المسطسلين سلوا  النواس او   (20 البريةمني اانكطياق ال ق ا يتعدص دورو عن الدور ااسلترلمرق  الطوردان  

من ااعيمن هأ ا قبط م ترهع الى المسطد الثمني وا ت لدر كقمنون اا بعد مواهقة المسطسلين عطي م بعد م لمدقة المطك   هأن رهض مسطد ااعي 

مم تتألف لسنة مرللتركة من المسطسللين برئمسللة رئيد مسطد ااعيمن لطتبملث هي المواد الم تطفة عطي م ويعد م للمدقما عطى  مرللرو  قمنون

 .(21 المررو  ا ا قبط  ثطثي اعفم  الطسنة لترهع الى المطك لطم مدقة عطي م

م لللمن مسطد ااتلمد والمل اامر  ( لم ينص عطى ا ت للل65هأن  كمم كررنم هي م    2005تمم دسلللتور سم ورية العراق لعمم  

( من  عطى ان ل  اللز هي  13لقمنون عمدق   ليث لم يتم   ا الترلللريع بل تم وفلللع مرلللرو  قمنون مسطد ااتلمد ال ق ورد هي الممد   

طد تلرير القمنون  ااعتراض عطى القوانين واعمدت م لمسطد النواس   بيد ان اا ير هيمم لو ا لر عطى المرلرو  يسلتةيع بأغطبية ثطثي المس

ا لكفلة مسطد النواس هي تمرير القوانين وان كلل ملم يمطكل  مسطد ااتللمد وقف المرلللللرو  الل ق تم  المراد ترلللللريعل    تق ان  نلمللك ترسيللم

وفلع  افلمهة لال ت لم لمن اا رص   و  ا اامر ي ل بملتواان الترلريعي بين المسطسلين وترسيح الد مم عطى اا ر   هنعتقد ان تكون 

العراقي ليأ   دورو الفعمل هي    1925 ت للم للمن مسطد ااتلمد  ان همعطية مرللمب ة للد مم ت ت للم للمن مسطد ااعيمن هي دسللتور  ا

 الترريع ولكبح سممي مسطد النواس .

 

 المبحث الثاني

 معوقات تكوين مجلس االتحاد

سلللللنتةرق هي  ل ا المبللث الى المعوقلمن التي تقف للمئالا دون تكوين مسطد ااتللمد   ونبللث هي دور الملكملة ااتللمديلة العطيلم  

 تكوين   ا المسطد وسنقسم المبلث لمةطبين .ب 

 

 

 

  المطلب االول

 معوقات تكوين مجلس االتحاد

 يمكن ت نيف م لمعوقمن دستورية ومعوقمن سيمسية .تقف معوقمن عديد  اممم تركيل مسطد ااتلمد   بيد ان   

 

 الفرع االول

 المعوقات الدستورية

 تتمثل المعوقمن التي تقف اممم تكوين مسطد ااتلمد هي دستور سم ورية العراق بماتي:  

كن درج  عدم وفلع ن لوص تكوين المسطد وا ت لم لمت  وعالقت  بمسطد النواس ورلروة العفلوية هي  تعد اولى المعوقمن    .1

 .(22 مثل  ك ا ن وص يلتمج الى تعديل لطدستور   وتعديل الدستور يلتمج الى اسرا ان بم فة 

 
 .205د. عداان عاجل عبةد ، المصد  السا ق ، ص  (20)
 .  1925( من القااون اة ا ن الالاقن لااث 63-62، ث ) 320المصد  ايسه ، ص  (21)
 . 193 ل مان كلثر م مود ، شاةف  وا  ، المصد  السا ق ، ص  (22)
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النص هي الدسللللتور عطى تكوين مسطد ااتلمد بقمنون عمدق ي للللدر عن مسطد النواس  هملنص الدسللللتورق ا يسللللموق بين  .2

المسطسلين   و  ا يؤدق الى ان يولد مسطد ااتلمد فلعيفما واقل رلأنما من مسطد النواس   و و  الف المبمدئ الدسلتورية العممة  

 ن عمدية . ليث لم يسبز ام تم تركيل مسطد نيمبي بقواني 

تعةى كل اا ت للم للمن  لمسطد النواس دون اارللمر  لمسطد ااتلمد   و  ا يوفللح وسود ني    2005دسللتور العراق لعمم  .3

مسلبقة لدص المرلر  الدسلتورق العراقي هي عدم تكوين   ا المسطد من  البداية   ه و لم يرلرك  ا هي اا ت لم لمن الترلريعية 

 .(23 هي اا ت م من الرقمبية عطى اللكومة  او اقتراي مرروعمن القوانين وا

 

 الفرع الثاني

 المعوقات السياسية

ا اممم    يرص البعض ان لطسلللليمسللللة دور هي عدم تكوين مسطد ااتلمد   وان الةمبع ال مص لطنظمم الفيدرالي هي العراق يعد عمئقم

  ترلكيط    هملواقع السليمسلي كمن ل  دور بمرا هي تلول العراق من دولة بسليةة الى هيدرالية   هوسود اقطيم كردسلتمن العراق كأقطيم اتلمدق

 ( عند نفم و كمن سببما لقيقيما هي تلول  لدولة مركبة . 117لممد   اقرو الدستور هي ا

ورغم ان الدسللللتور قد هتح بمس تكوين ااقمليم السديد  ووفللللع ل م ةريقين اا ان  لم يتكون للد اان تق اقطيم سديد هي وسللللة   

ان ااقرار بملفيدرالية قد هرفل  واقع اقطيم كردسلتمن ول لك لم تكن  دعطي  نس     (24 وسنوس العراق ولم تأتي   و الن لوص بأق نتيسة ت كر  

 مسطد ثمني يمثل اقطيم كردستمن هقة والملمهظمن التي لم تنتظم هي اقطيم .  نملك نية لتكوين

 
 .194 وا  ، المصد  السا ق ، ص  ل مان م مود فشاةف  (23)
 . 2005( من د تو  جمهو ثد الالا  لااث 119-118-117ااال المواد )  (24)

 
 

 المصادر
 

 - المؤلفات والبحوث القانونية :أوال / 
عايد خالد ، المجلس التشرلثان الياان ون الدفلد اليةد ال د اطلفحد دكتو اه ، مقدمد الى كل د القااون فالسر ا رد ون  .1

 . 2012جاماد السل ماا د 

الالا  ، ف ث  رل مان كلثر م مود ، شراةف  روا  عبد اللحمن ،  رلف   تةاا د السرلاد التشرلثع د اةت اديد ون  .2
  14، الادد 4، المجلد  2015جاماد كلكوك ، السةد  –مةشو  ون مجلد كل د القااون 

د. عداان عاجل عبةد ، القااون الد ررررررررتو م ، م  ررررررررسررررررررد الةبلال للاواعد فالةشررررررررل فالتوزثع ،  دفن م ان طوع ،  .3
2010 . 

، شررررلكد الااتك لصررررةاعد   4الا  ،  د. احسررررال الميلجن فنخلفن ، القااون الد ررررتو م فالةااث الد ررررتو م ون ال .4
 . 2011الكتاب ، القاهل  ، 

د. لةث عبد ال سررررررن ف د. كاير علن مهدم ، مجلس اةت اد فالتوازن التشررررررلثان ون الالا  ، ف ث مةشررررررو  ون  .5
 . 2014، 38-37الادد ،الةهلثن ، كل د الالوث الس ا  د  مجلد قضايا   ا  د ، تصد  عن جاماد

 . 2007، الااتك لصةاعد الكتاب ، القاهل  ،  2قااون الد تو م ،  د. مةذ  الشافم ، ال .6
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 المطلب الثاني

 دور المحكمة االتحادية في تكوين مجلس االتحاد

/ اتلمدية 72هي لكمي م بملعدد   م  دور  ظ رو   كمن لطملكمة ااتلمدية العطيم دور هي الكمم م ب  للللوص مسطد ااتلمد  سللللبز وتن       

يكملل  الملمدتين    ( ان137( والملمد   65ليلث لكملن هي لكم لم ااول برلللللأن تفسلللللير الملمد     2016/اتللمديلة/5واللكم  ق العلدد    2012/

 مية ويرلكل السنمي اا ر لسلطةة الترلريع ويقتفلي ان تنظم الكمم  هي  لطس الدسلتور كنظيرو وان مسطد ااتلمد  و ا  بعفل مم البعض 

مسطد النواس ال ق ثم تنظيم تكوين  ورلروة العفلوية هي  وا ت لم لمت  وكل مم يتعطز ب  هي  لطس الدسلتور   وعطى   ا ااسلمد الامن  

يتعين داد قمنون مسطد ااتلمد   ليث ان انرم    ا القمنون ا بح اامما   ومسطد النواس بأن ي در قراراا يرير الى ااي ان بملتلفير اع

عداد ااهكمر والت للوران التي ت ص مسطد ااتلمد وتسمرس الدول اا رص  دعو  السللطةتين التنفي ية والقفللمئية والمنظممن والمعنيين بأ

 وهز السيمقمن الترريعية من مسطد الدولة . 

( وامكمنية انةبمق م عطى مسطد ااتلمد لكمن بمن م ت ص مسطد النواس 63-61-60تفسلللير المواد  وهي لكم م الثمني برلللأن  

 و من يلدد تطك اا ت لم لمن ال ق سلي لدر من مسطد النواس  ل لراا وا يمكن قيمسل م عطى مسطد ااتلمد وان قمنون المسطد اا ير 

 واامتيماان .

 ةــــــالخاتم

 .  ماركملية مسطد ااتلمد نود ان نفع بعض النقمة التي تو طنم الي م وبعض التو يمن التي نقترلهي  تمم بلثنم لول  

 اوالً: النتائج

 ترف بمسطد ااتلمد كمسطد ثمني فمن السطةة الترريعية ااتلمدية . تعالمرر  الدستورق  .1

غطبية ثطثي اعفم و بقمنون عمدق ي در عن مسطد النواس بأتلمد لكن ( عطى ان يتم انرم  مسطد اا65نص هي الممد     الدستور .2

   وان  يفم ممثطين عن ااقمليم والملمهظمن غير المنتظمة هي اقطيم . 

هي موادو لكيفية تكوين مسطد ااتلمد ورلروة  العفلوية هي  وا ت لم لمت      2005لعمم لم يتةرق دسلتور سم ورية العراق  .3

بل المل   و اامور ومم يتعطز ب  لقمنون عمدق ي للدر عن مسطد النواس   و  ا نعتبرو  الف المبمدئ الدسللتورية المعمول ب م 

 هي الدول الفيدرالية . 

ان نسد دسللتور وال ق سللينفللم كل مم يتعطز بمسطد ااتلمد   ليث  لم ي للدر لغمية اان لتى القمنون العمدق ال ق نص عطي  ال .4

هي  يمغة ووفع   ح ان الواقع السيمسي قد لعس لعبت وظم ر اامر يوف    نملك معوقمن بعض من م دستورية وبعف م سيمسية  

 اد  الوةنية . ن وص الدستور المتعطقة بمسطد ااتلمد ولتى هي ركل الدولة ال ق تغير بفعل همعل وليد بمتفمق اار

ا يطام السلطةمن بمعملسة مم تسلير عطي  اامور هي سلطةة الترلريع واسلتلوا    .5 لم نسد لطملكمة ااتلمدية العطيم  لدص واسلع ولكمم

  مسطد النواس عطى مقمليد الترللللريع والرقمبة عطى اللكومة واةالق يدو هي سلللللس الثقة من م دون ان يسللللتةيع الد ان يلط  

 

مو ثس دفولج ه ، الم  ررسررات الد ررتو ثد فالقااون الد ررتو م فاةاامد السرر ا رر د الكبلس ، تلجمد د. جو    رراد ،  .7
 . 1992الم  سد الجامع د ،  ةلفت ، 
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( من الدسلتور  48النواس ا لدار قمنون يفلع مسطد ااتلمد الى سمنس المسطد ااول تنفي اا لنص الممد     وملمولة الاام مسطد

ليممرد م ممما ترريعية ورقمبية ويكبح سممي مسطد النواس و  ا نعتقد ا يتم اا بتعديل الدستور ووفع ن وص مسطد ااتلمد  

 هي  طب  واعةم و م ممما ا تقل عن نظيرو .

 

 

  التوصيات -ثانياً :

( ليث تبقى 48( وتعديل الممد   137( والممد   65بمدئ  ق بد  نو للللي بأن ا يتم ترللللكيل مسطد ااتلمد ويتم الغم  الممد    -1

سلطةة الترلريع مكونة من مسطد والد   ليث ان وسود مسطد والد ا يؤثر عطى وسود الدولة الفيدرالية ا ا اهترفلنم ان العراق 

ية هي ظل وسود اقطيم والد هرض   ا الرللللكل عطى الدولة دون ارادت م   هال لمسة لوسود مسطد يمثل اقطيم والد ا دولة هيدرال

ملم المللمهظلمن هيوسلد ل لم تمثيلل هي مسطد النواس وكفى بل  انفلمقلما واللدوللة ا تلتلمج لمن يثقلل عطي لم   تيسلد نظيراا لل  هي اللدوللة  

نفمق م كمم  و متوقع من مسطد اتلمد يولد ميتما هي مقمبل مسطد يمطك كل اا ت للم للمن  نفقمن ا رص ا همئد  ترسى من ورا  ا

 ويمطك قمنون انرم و وتعديل ا ت م   .

( والغم  مم يتعطز بمنرللللم  المسطد بقمنون 65و للللي بتعديل الدسللللتور وبما ص الممد   مل لم يتم اا   بملمقتري اعالو ن هي ل -2

لنلو ااتي   اواا : يتم انرم  مسطد ترريعي يدعى بلللل  مسطد ااتلمد ( يفم ممثطين عن عمدق لي بح النص الدستورق عطى ا

  ةليلة تكوين المسطد ورلللللرو آااقلمليم والمللمهظلمن غير المنتظملة هي اقطيم (   ثم تفلللللمف هقران ا رص لطنص اعالو تللدد هيل  

ا   ثم بيمن  40سللن اادنى لطتررلليح ا يقل عن  العفللوية هي  عطى ان تكون بمانت مس المبمرللر وليد التعيين وان يكون ال ( عممم

ا ت لم لمن   ا المسطد التي نرص ان تكون موااية لمسطد النواس   ليث يعةى سلطةة اقتراي القوانين والت لوين عطي م بعد 

ل المتعطقة بم ملح ان ا تمرر القوانين اا بمواهقة المسطسين   ويعةى لز الرقمبة عطى اللكومة هي المسمئ عطى  مسطد النواس   

 ااقمليم او الملمهظمن . 

تأ   دور م هي ملمولة الاام السلللطةمن بميسمد م رج ارلللكملية مسطد ااتلمد   هسلللطةة  تن الملكمة ااتلمدية العطيم  و لللي ن  -3

دون وسود  الترللللريع بدون  همقد  الدص مكونمت م و  ا يسللللتدعي تد الا لطرقمبة عطى مدص دسللللتورية القوانين من مسطد والد  

 ( .137( والممد   48المسطد الثمني استنمداا لنص الممد   


