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 المستخلص
يعد مبدأ الفصل  بل ا الطلت ال المبلدأ الي يطلس سا طاطلس ال لس   لم عتيل   ميل  
النظم النيابية سلك  نظام  فط ي خاص لهلاا المبلدأو سمنهلا النظلام البيلملانس اللاق اع نل  
الفصللل  بلللل ا الطللللت ال  صللل ا معللللسااا بلللليست ال عللللاسا ساليناالللة الم اادلللللة بلللل ا الطللللت   ا 

ة  سالاق  ع  ما هاا ال عاسا سالينااة يكناا أطاطياا يط ند عتي  سيؤكد ال عييعية سال نف اي
هلس أطلاو س لسد  س سدهو ا مي الاق حدا باعض الف هاء إلى ال سل اأا ال عاسا سالينااة

سحييللاا ال للسل اللأا هللاا ال عللاسا ف س للسد للل   للس الللنظم النيابيللة ا خللي  و النظللام البيلمللانس
سم عتلللى أطللاو الفصلل  الم تللل  بلل ا الطللت الو سالنظلللام سهللس النظللام الي اطلللس الللاق ي لل

ألم تطللس الللاق ي للسم عتللى أطللاو هيمنللة الطللت ة ال عللييعية عتللى الطللت ة ال نف ايللةو  لل  
 م ال إلنامة ال عاسا  س هاه ا نظمةو ب  انفيد بها النظام البيلمانس ساخ ص بها
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 السلطة, التشريعية, التنفيذية, دستورالكلمات المفتاحية : 
Summary 

The principle of separation of powers is the main and basic 

principle upon which all parliamentary systems stand, and each 

system has its own interpretation of this principle, including the 

parliamentary system, which embraced the separation of powers 

as a chapter marred by the spirit of cooperation and mutual 

oversight between the legislative and executive authorities, and 

which made this cooperation and oversight a fundamental pillar 

on which it rests and confirms. Its existence, which led some 

jurists to say that cooperation and oversight is the basis for the 

existence of the parliamentary system, and rather to say that this 

cooperation does not exist in other parliamentary systems, namely 

the presidential system, which is based on the absolute separation 

of powers, and the council system, which is based on the 

dominance of power Legislative authority over the executive 

authority, there is no room for cooperation in these systems, but 

the parliamentary system is unique to them and is exclusive to 

them 

Key words: Power, Legislative, Executive, Constitution 

 الم دمة 
سنطللل هدي  سنعلللسا الللا  ملللا عللليسي و إا الحملللد لللل  نحملللده سنطللل  فيه سنطللل ع ا اللل 

ما  هده هللا  هس المه لدق سملا يللت   ل  هلادق لل  سأعلهد و أنفطنا سما ط  ال أعمالنا
 ساعد : أا ف إل   إف هللا سأا محمداا عبده سيطسل و 

إا و ل د ظهليل لنلا البلدايال ا سللى لتنظلام البيلملانس  لس أحللاا الدسللة ا سي يلة
أخال م مح هاا النظام  ظهي س  بتسي افع  سامع يال الثسية العتمية الصلناعية سف لا  
عصلللللي النهللللللة سال لللللس ألاحلللللل ملللللا أمامللللل  المظلللللاهي ساللللللنظم ال ديملللللة  لللللس ال علللللام ل 

 ماعيللة سالث ا يللةو ساطلل بدل ها بللنظم ديم يا يللة نيابيللة  ع للس افن صللادية سالطياطللية ساف 
صلل حيال مم لللة لتبيلمللااو ح لل  يكسنللسا أصللحاإ ال للياي  للس إ للاي الحيللاة الدطلل سيية 

 سال س  هدف إلى إنامة الدسلة ال انسنية سحماية الح س  سالحييال الفيدية .
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  لم عتيل   ميل   سيعد مبدأ الفص  ب ا الطت ال المبدأ الي يطس سا طاطلس ال لس
النظم النيابية سلك  نظام  فط ي خاص لهلاا المبلدأو سمنهلا النظلام البيلملانس اللاق اع نل  
الفصللل  بلللل ا الطللللت ال  صللل ا معللللسااا بلللليست ال عللللاسا ساليناالللة الم اادلللللة بلللل ا الطللللت   ا 

ؤكد ال عييعية سال نف اية  سالاق  ع  ما هاا ال عاسا سالينااة يكناا أطاطياا يط ند عتي  سي
س سدهو ا مي الاق حدا باعض الف هاء إلى ال سل اأا ال عاسا سالينااة هلس أطلاو س لسد 

 النظام البيلمانس .
سحيياا ال سل اأا هاا ال عاسا ف س سد لل   لس اللنظم النيابيلة ا خلي  سهلس النظلام 
الي اطس اللاق ي لسم عتلى أطلاو الفصل  الم تل  بل ا الطلت الو سالنظلام ألم تطلس اللاق 

عتلللى أطلللاو هيمنلللة الطلللت ة ال علللييعية عتلللى الطلللت ة ال نف ايلللةو  للل  م لللال إلناملللة  ي لللسم
 ال عاسا  س هاه ا نظمةو ب  انفيد بها النظام البيلمانس ساخ ص بها .

سمللا  تلله ا هميللة لت عللاسا بلل ا الطللت ة ال عللييعية سالطللت ة ال نف ايللةو   للد اخ ينللا 
لاحثنللللا الللللاق يلللللم ماحلللل   هم للللدق اللللأا  كللللسا هللللاه الصللللفة لتنظللللام البيلمللللانس عنسانللللاا 

 ااإللا ة إلى ماحث ا مط  ت ا .
 ظهللي أهميللة الاحلل  مللا خلل ل الللدسي الكب للي لت عللاسا بلل ا : أوال: أهميةةة الثحةة 

الطت   ا ال عييعية سال نف ايةو إا  ؤدق هلاا ال علاسا إللى ال نطل   العلالس بل ا الطلت   ا 
اه اللللاق   عتللل  م لللسالق مللل  المطلللاي ساطللل  ياي العمللل  الطياطلللس ساطللل  ام  و سطللل يه ااف  للل

 الدط سيقو كما  بدس أهمية هاا ال عاسا إلى  سح د العم  داخ  الدسلة الساحدة.
 اهإ الدياطلة إللى ان هلاي بيلاا افم لداد ال لاييخس لتنظلام : ثانيا: منهجية الثح 

ا البيلمانس سالسنسف عتى  لاسيه ال اييخيلةو ثلم طلنب ا الملنهق الم لايا حلسل أطلو سأيكلا
النظام البيلمانس ال  ت دية سمد   سا يها  س م ا س سيست ال عيي  لملساد دطل سي  مهسييلة 

 . 2005العيا  لعام 
طللللسف ن نللللاسل  للللس الماحلللل  ال مه للللدق ماهيللللة النظللللام : ثالثةةةةا: هي ليةةةةة الثحةةةة  

البيلمللللانسو نعللللأ  و س عييفلللل  سأيكانلللل و إا طنخصللللص الماحلللل  ا سل لدياطللللة المظللللاهي 
ا بلل ا الطللت ة ال عللييعية سالطلللت ة ال نف ايللة سالللاق ان طللم إلللى م تبللل او ال  ت ديللة لت عللاس 

سطللنفيد الم تللإ ا سل ل بيللاا مظللاهي ال عللاسا بلل ا الطللت ة ال عللييعية سالطللت ة ال نف ايللة 
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 س الم ال ال عييعسو سنب ا  س الم تإ الثلانس مظلاهي ال علاسا بل ا الطلت ة ال علييعية 
 ية .سالطت ة ال نف اية  س العؤسا المال

أما الماح  الثانس  طنسلح  ي  مظاهي ال عاسا ب ا الطت ة ال علييعية سالطلت ة 
 . 2005ال نف اية  س دط سي  مهسيية العيا  لطنة 
نسلح  س الم تإ ا سل مظاهي ال علاسا بل ا و سطيع م  الماح  ث ثة م الإ

 . 2005الطت   ا  س الم ال ال عييعس  س ظ  دط سي  مهسيية العيا  لطنة 
سالم تلللللإ الثلللللانس مظلللللاهي ال علللللاسا بللللل ا الطلللللت   ا  لللللس العلللللؤسا الماليلللللةو  يملللللا 
طنل م م تااا ثالثاا إلى هاا الماح  نبل ا  يل  مظلاهي ال علاسا بل ا الطلت   ا  لس ظل  

 أحكام دط سي  مهسيية العيا   س م ال افن يات االيغاال سالمنانعال العامة .
علللدد مللللا ن للللا ق س متللللة مللللا  ثلللم نعلللليي إلللللى خا مللللة الاحللل و سال للللس  حللللسق عتللللى

 ال سصيال يا  ا ما هللا أا نكسا ند ألممنا سلس اعسء ما  سانإ المسلسع .
 الماح  ال مه دق 

 أيكان و ال عيف ا و نعأ  و ماهية النظام البيلمانس
يعسد ا ص  ال اييخس لكتمة البيلملاا إللى  ينطلا سل ا هلاو ح ل  كانلل  عبلي علا 

لللى م تللو المتلله  للس الممتكللة البيي انيللةو هللاه الممتكللة الم للالوو سمللا  ينطللا ان  تللل إ
ال س أصاحل  مث  الصسية الصحيحة لتنظام البيلمانس ما خ ل  فص تها لمبدأ الفصل  
ب ا الطت ال امفهسم  الطتيمو  ص ا معسااا بيست ال عاسا سالينااة الم اادلة ب ا مخ تلم 

 . ( 1)ية الطت ال ساا خص الطت ة ال عييعية سالطت ة ال نف ا
سل لللد كلللاا لت  لللسي ال لللاييخس سالظللليسف الطياطلللية ساف  ماعيلللة لهلللاا البتلللد ا ثلللي 
الكب للي ل بنيلل  هللاا النظللام مللا ا نظمللة الطياطلليةو  فللس هللاا البتللد نعللأ النظللام البيلمللانس 
س يعيع ساط  امل أصسل  س ثب لل أيكانل  سمنل  ان عليل إللى دسل العلالم سالله لملا   م لل 

 محاطا .ا  ما إ  ابيال س 

                                                           

 (
1
( أستاذ الدكتور عامر عياش، محاضررا  يرا الامرال المرليراأا، ألعير  عبر  لبمرس الياي رتير يرا  

 ، يا الفصل األول . 2007ق م العـاأون العال  كبيس العاأون، يامعس تكري ، غير ماشور 
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سل لد مليل إنكت ليا اظليسف  اييخيلة سطياطلية طلاهمل اان  الهلا ملا ممتكلة م ت لة 
   ملل    هللا كلل  الطللت ال ب للد المتلله الللاق كللاا ي للم إلللى  انالل  م تللو اط عللايق سهللس 

ح لل    للسلى المتلله  ع لل ا أعلللا  و س للأل م  Conacil  Privyالم تللو المخصللسص 
السفء لتمتهو سال لس الدادل صل حيا ها ل نة ما عدد محدسد ما ا علاء مما يكنسا 

عتلللى حطلللاإ صللل حيال الم تلللو اللللاق كثللللي علللدد أعللللا   س لا لللدل أملللسيه س عللللعبل 
 .عؤسن 

س مثلل  هللاه الت نللة نللساة الللسلايةو ساح للساء الطللت ة الم ت للة لتمتلله   للد كانللل الت نللة 
 . ( 1)خالعة لتمته  س  عك تها ساخ صاصها 

الت نللة سالبيلمللاا سال للس كللاا يحمتهللا أخ للاء سكللاا لتع نللة ال للس   ملل  بلل ا هللاه 
ساال للالس إحللال هم إلللى   Impalementالمتلله أا لللست البيلمللاا اطلل ت اف هللام ال نللا س 

 المحكمة أمام م تو التسيدال .
سمللل  ال  لللسي اطللل  اع البيلملللاا إيغلللام اللللسلايال ال لللس ف  نلللال الث لللة عتلللى   لللديم 

حللل ل سلاية  د لللدة حلللا لة عتلللى  الث لللةو س لللاله انعلللأ المطلللؤسلية السلاييلللة أملللام اطللل  ال ها سال
 .( 2)البيلماا عتى حطاإ المطؤسلية ال نا ية 

كللاله مللا  ؤكللد مبللدأ مطللؤسلية الللسلاية  للس إنكت لليا هللس   ييللي عللدم مطللؤسلية المتلله 
سالاق  ديي اب داء ما اب عاد المته  سيي ا سل عا عؤسا الممتكة ساللاق ماثتل  المتلسه 

 أكللدل طللت ة الللسلاية الم ت للة  للس إداية عللؤسا الحكللم سمطللؤسل  ها  الللا ا أع بللسه إلللى أا
أملام البيلمللااو سي ابتهللا متلله أس ي لليو مصللسا غ للي مطلل سل طياطلليااو ا مللي الللاق أظهللي 

 ماادئ مخ تفة مث  
The King reigns bat doesn't rules . 

 The King can not be wrong  

ب  فبد ما س سد سلاية يملايو المتله  ساال ما الم يي أا المته ف يعم  منفيداا 
 The King can not get a lone    ( 1)ما خ لها عؤسا الحكم .  

                                                           

 (
1
ليعرار  ( د . سعد عصفور، اليمراد  األساسريس يرا العراأون الدسرتورن والرامم ال ياسريس ـ ماشر   ا 

 . 253ص   1981باإلسكادريس، 

 (
2
 . 254( د . سعد عصفور، اليصدر ال ابق، ص  
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سهكاا اك م  النظام البيلمانس بخاص   سأيكانل  ساللاق عي لللل  اعلض الف هلللاء اأنللل  
" نظللام  هللدف إلللى إنامللة ال للسالا سال عللاسا بلل ا الطللت   ا ال عللييعية سال نف ايللة ح للى ف 

 للس أس  طللي ي أحللدهما عتللى ا خللي  " كمللا أسيد للل   عييفللاا اأنلل   " النظللام الللاق ي للسم   
 . ( 2)عتى أطاو ال سالا سال عاسا ب ا الطت ة ال عييعية سالطت ة ال نف اية " 

 النظام البيلمانس يف يض نيام ال علاسا سال لسالا بل ا الطلت   ا  هلس  نل هق مطلتكاا 
ق ي لللسم عتلللى الفصللل  الم تللل  بللل ا الطلللت ال سي لللليي سطلللي اا بللل ا النظلللام الي اطلللس اللللا

ااط   ل ك  منهما اط   فا  امااو س  ا نظام ال معيلة الس نيلة ال لس  هليما  يل  الطلت ة 
 ال عييعيةو س  ع  ما الطت ة ال نف اية  ااعة لها .

أما النظام البيلمانس  ي يي االفص  ب ا الطت ال  ص ا معسااا اال عاسا ساالينااة 
 اادلة ب نهماو سما اله نختص إلى أا النظام البيلمانس ي سم عتى يكن ا :الم 

 الر ن األول : ثنائية السلطة التنفيذية 
إا يم ال النظام البيلمانس بثنا ية الطلت ة ال نف ايلة سال لس   كلسا ملا ي ليو الدسللة 

سال غ لي سما اللسلايةو سي ليو الدسللة نلد يكلسا متكلاا أس ي ليو من خالااو سهلس  لس كل  ا حل
مطؤسل طياطياا عا ال صي ال ال س  ااعيها  لس علؤسا الحكلمو سهلس يطلسد ف يحكلم كملا 

 .  (3)م كما هس الحال  س كندا سألمانياهس الحال  س بيي انيا ساطاانياو سهس  ي و سف يحك
سنللد ان طللم الف لل   للس دسي ي لليو الدسلللة  للس مااعللية عللؤسا الحكللمو  مللنهم مللا عللد 

تى النصح ساإليعادو كما هس الحلال  لس ممتكلة انكت لياو مهلد النظلام دسيه طتبياا ي  صي ع
البيلملللانس سأصلللت و ب نملللا  لللي   ييللل  فخلللي ملللا الف هلللاء إ  ابيلللة دسي ي للليو الدسللللة  لللس 
ممايطللال عللؤسا الحكللم  تلل  طللت ال يمايطللها امس للإ الدطلل سي ساللله مللا خلل ل سلايال 

 .(4)  حم  مطؤسلية  دخت 

                                                                                                                                                      

 (
1
 . 254( د . سعد عصفور، اليصدر ال ابق، ص  

 (
2
 . 559، ص 1987( د . مح ن خبيل، العاأون الدستور والامم ال ياسيس،  

 (
3
، 1971ر العربررا، مصررر، الدولررس والحكومررس، دار الفكرر–د. محيررد كامررل ليبررنظ التامرريم ال ياسررا(  

 .598ص

 (
4
، 2002د. عفيفرررا كامرررل عفيفررراظ األأميرررس الايابيرررس الرعي رررس، ماشررر   اليعرررار ، اإلسررركادريس، (  

 .125ص
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ا اف  للاه ا ي للي بللدسي ي لليو الدسلللة  للس مااعللية سهنللاه ا  للاه ثاللل    سطلل  هللا 
عؤسا الحكم سلكا ما خ ل سلاية مطؤسلة مطؤسلية مااعلية  هلس ف يعمل  منفليداا بل  إا 
عمتلل   نطللإ إلللى الللسلاية مللا خلل ل ناعللدة " ال سنيلل  الم للاسي " إلللى  انللإ  سنيلل  ي لليو 

 . سنحا نم   إلى هاا اليأق .( 1)الدسلة 
ي يو الدسلة طت ال ساخ صاصال ل  الح   س ممايطل ها  س س ح ي ة ا مي أا ل

نلللال هم سحللل  البيلملللااو سلكلللا  امس لللإ الدطللل سيو مثللل   ع للل ا ي للليو اللللسلياء ساللللسلياء سال
المطلللألة ميهسنلللة الللالسان  الطياطلللس س لللأث يه عتلللى السانللل  الدطللل سيق لتبتلللد ساعلللدد ا حللللاإ 

اخ صاصا   س طحإ من و  إاا س أث يها   ع س لي يو الدسلة الطت ة الفعتية  س مااعية 
ما غتإ السان  الطياطس عتى السان  الدط سيقو أصاح لي يو الدسلة دسي ح ي لس يملايو 

 .( 2)ام  لاه اخ صاصا    س عؤسا الحكم اك  حيية كما هس الحال  س ا يدا 
أما السلاية ال لس هلس العنصلي الثلانس لتطلت ة ال نف ايلة  لس النظلام البيلملانسو  هلس 

طلل  تة علللسياا عللا ي لليو الدسلللة سهللس ه  للة  لللامنية  ماعيللة   للسلى المااعللية منظمللة م
الفعتيللة سالسظيفللة ال نف ايللة  هللس ال للس  للل  الطياطللة العامللة لتدسلللة س  للسم ب نف للاها سهللس 
المحسي الي يو لتنظام البيلمانس سالمهيمنة عتى  صيف ك  عؤسا الدسلة سهس المطؤسلة 

 أس  يدية ساله  نها  مايو الطت ة الفعتية  س الدسلة.أمام البيلماا مطؤسلية  لامنية 
س  كلللللسا ملللللا ي للللليو اللللللسلياء ساللللللسلياء س  صلللللم االسحلللللدة سال  لللللانو سال للللللاما 
سال ناطل   ح ل  يعمل  كل  ا عللاء م  معل ا كأعللاء  لس  طلد ساحلد   سصلتسا إلللى 

 .( 3)نياي ساحد يمث  س هة نظي أعلاء م تو السلياء 
 والرقاثة المتثادلة بين السلطتين  الر ن الثاني : التعاون 

ي صد ا  الفص  المعسإ بيست ال عاسا سالينااة الم اادلة ب ا الطت   ا سال س   م 
مللا خلل ل العملل  المعلل يه سال مللاعس بلل ا الطللت   ا ملل  س للسد ان ظللام عملل  كلل  طللت ة 

 بساط ة إحد  الطت ال ما أطتحة ينااة عتى عم  الطت ة ا خي  .
                                                           

 (
1
 . 564( د . مح ن خبيل، اليصدر ال ابق، ص  

 (
2
 ( د . عامر عياش، اليحاضرا  ال ابعس . 

 (
3
، دار الثعايرررس لباشرررر 1ن الدسرررتورن، ل ( د . هررراأا عبرررا ال، رررراون، الرررامم الدسرررتوريس والعررراأو 

 .  250، ص  2007والتوزيع، عيان، األردن  
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اسا بلل ا الطللت   ا  للس  سانللإ مخ تفللة منهللا ال انللإ ال عللييعس س  مثلل  أس لل  ال علل
ملللا خللل ل ان للليات معللليسعال ال لللسان ا ملللا نبللل  الطلللت ة ال نف ايلللة المعلللايكة  لللس  كلللسيا 
البيلملللاا ملللا خللل ل  ه  لللة نلللسا م افن خاالللال لم تلللو النلللساإو سال لللياء ان خاالللال س للليل 

 ض أس  أ    انع ادو سكاله ا صسال سالع ا الن ا ق سدعس  البيلماا ل نع اد سطت ة 
أس لل  ال عللاسا الساطللعة مللا خلل ل ال ملل  بلل ا علللسية الم تللو النيللابس سم تللو الللسلياء 

 سال عاسا الحاص   س العؤسا المالية سنح   دياطة ال عاسا إلى الماح  ال الس .  
أما اليناالة الم اادللة بل ا الطلت   ا   ل م ملا خل ل صل حيال اليناالة سالمحاطلاة 

حة امس إ النظلام البيلملانس لكل  الطلت   ا   لاه اعللها اللاعض ملا أ ل  إناملة الممنس 
 ال سالا  س العم  .

س مث  ينااة الطلت ة ال نف ايلة اب لداءا ملا اخ يلاي ي ليو الطلت ة ال نف ايلة ملا نبل  
سكاله طت ة البيلماا  س ح  أق علس ما أعلا    لس أا  س ل  الطلؤال و (1)البيلماا 

لللاء م تللو الللسلياء س لل م منانعللة الللسليي المطلل  سإ  للس  تطللة إلللى أق علللس مللا أع
 أخي  غ ي ال تطة ال س  يت   ها الطؤال .

سي للللما افطللل  ساإ معنلللى اف هلللام سالمحاطلللاةو إللللى أا ي  نللل  م تلللو النلللساإ 
اأ ساللة الللسليي سعنلللدما  ن لللس افطللل  ساإ أس ف  ي لل  حلل   حييللله المطللؤسلية السلاييلللة 

 ح     س مطألة مع نة ح    مايو هاه المهمة ل نة مخ صلة سكاله لتبيلماا طت ة ال
ثللم  علليض مللا  سصللتل إليلل  مللا ن للا ق لتبيلمللاا ف خللاا نلليايه الللاق ف يعللد أا يكللسا أحللد 
 يللل او أمللا اعللدم   صلل ي الللسليي   ن هللس ا مللي أس ب  صلل يه   حلليه المطللؤسلية السلاييللة 

ساكلل  نسع هللا الفيديللة ال للس  للنص  سال للس  عللد أهللم طلل ت يعللهيه البيلمللاا  للس س لل  الللسلاية
عتى السليي اع ن  سف  م د إلى لم   و ساله عا اي كاال  خ لأ  لادت اعلؤسا سلاي ل و أس 
المطؤسلية ال لامنية ال س  نصإ عتى السلاية اأكمتها سال س  س لإ عتلى الحكسملة   لديم 

أس إاا كاا ال صيف اط  ال ها ساله إاا اي كإ خ أا  ادحاا   عت  االطياطة العامة لتدسلة 
منطسااا إلى ي يو السلياء أس  س حالة  لاما ما السلاية م  السليي عند إثاية المطؤسلية 

                                                           

 (
1
 . 571( د . مح ن خبيل، اليصدر ال ابق، ص  
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الفيديةو سي ي إ عتى طحإ الث ة س سإ اط  الة السلاية أس السليي كن   ة ح مية لطلحإ 
 .( 1)الث ة منها أس ما أحد السلياء 

حكسملللة سهلللس طلللت ة اف هلللام س  للليي اعلللض اللللدسل طلللت ة أخلللي  لتبيلملللاا عتلللى ال
ساللله عللا ال لليا م ال نا يللة ال للس  ي كبسنهللاو ح لل   طللمح اعللض   Impudentال نللا س 

 الدطا  ي اأا يكسا اعض أعلاء البيلماا أعلاء  س المحكمة ال س   سلى المحاكمة .
هللاا عللليض ملللس ل  هللم الطلللت ال ال لللس  م تكهللا أس  مايطلللها الطلللت ة ال علللييعية 

يللة ساالم ابلل  هنللاه طللت ال ممنسحللة لتطللت ة ال نف ايللة عتللى الطللت ة عتللى الطللت ة ال نف ا
ال عللييعية  مثلل   للس ال للدخ   للس طلل ي عملل  البيلمللاا مللا خلل ل دعللس  البيلمللاا ل نع للاد 

نهاء انع اده أس  أ  تها   .( 2) س ا مسي الهام  سغ ي العادية س ض ا  ماعا   سال
حللللسي  تطلللال اله  لللة  سح هلللا  لللس ميانالللة  صلللي ال ال هلللة النيابيلللة ملللا خللل ل

 .( 3)النيابية س  ديم النصح ساإليعاد اما يح   المصتحة العامة 
إف أا أهم ما  متك  الطت ة ال نف اية ما طت ة ينااة  س س ل  الطلت ة ال علييعية 
هس ح هلا  لس حل  م تلو النلساإ اكل  نسعيل  الحل  اللسلايق سالحل  الي اطلسو ح ل    ليح 

 ي عمي الم تو ال عييعس ساال الس إنها   نب  ان هلاء ملدة امس ا  لتطت ة ال نف اية   ص
 . ( 4)نيااة أعلا  

سيمث  ح  الح  المع ى لتطت ة ال نف اية سح  طحإ الث ة " المطؤسلية السلاييلة 
" المع لللى لتطلللت ة ال علللييعيةو أهلللم سطللل ت  ا ي ييهملللا النظلللام البيلملللانس ملللا أ للل  ال يلللام 

 .( 5)  ا ساط مياي ال سالا ب ا ها  ا الطت 
 

                                                           

 (
1
( مجبس العبول اإلداريس، تصدرها الشعمس اليصريس لبعول اإلداريس، ال اس التاسرعس والعشررين، العردد  

 . 128الثاأا، دي يمر،  ص

 (
2
وقا، هيياس ال رب،س التافيييرس عبر  أعيرال المرليران، ماشر   اليعرار  باإلسركادريس، ( د . رأي  دس 

 . 147، ص 2006

 (
3
 .  260( د . هاأا عبا ال، راون، اليصدر ال ابق، ص  

 (
4
( سعد محيد أجيب، العالقس بين ال ب،ا  يا الدساتير العراقيس، رسالس ماي تير معدمس إل  مجبر   

 . 39، ص 1999يوصل، كبيس العاأون  يامعس ال

 (
5
 . 261( د . هاأا عبا ال، راون، اليصدر ال ابق، ص  
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 الماح  ا سل 
 المظاهي ال  ت دية  لت عاسا ب ا الطت ة ال عييعية سالطت ة ال نف اية 

عتى اليغم ما  أطيو النظام البيلمانس عتى مبدأ الفص  ب ا الطت ال سهس  لس 
هلاا ا طللاو    ملل  ملل  النظللام الي اطللس سالنظلام ألم تطللسو إف إنلل  يفللي  عللا النظللام ا 

سم عتللى أطللاو الفصلل  الملليا بلل ا الطللت ال سهللاه الميسنللة  للس الفصلل  النيللاب  ا اأنلل  ي لل
   لس نيام حالة ما ال عاسا سافع ياه  س العم  ب ا الطت ال سخاصة ب ا الطت   ا 
ال عللييعية سال نف ايللة  سهللاا هللس  للسهي النظللام البيلمللانسو  هللس ف  للي ح الطللت ة ال نف ايللة 

نظللللام الي اطللللس سف  للللي ح كفللللة الطللللت ة عتللللى الطللللت ة ال عللللييعية كمللللا هللللس الحللللال  للللس ال
ال عللييعية عتللى الطللت ة ال نف ايللة كمللا هللس الحللال  للس النظللام ألم تطللسو بلل  يعملل  عتللى 

 .( 1)إ  اد  سالا ب ا الطت ال ساله ما خ ل سطا   الصتة المؤثية ب ا ال ي  ا 
سل د طن ناسل  س هاا الماح  مظلاهي ال علاسا بل ا الطلت   ا  لس  لانب او سالله 

 خ ل: ما 
 الم تإ ا سل : مظاهي ال عاسا ب ا الطت   ا  س الم ال ال عييعس. 
 الم تإ الثانس:  مظاهي ال عاسا ب ا الطت   ا  س م ال العؤسا المالية.   

 الم تإ ا سل 
 مظاهي ال عاسا ب ا الطت   ا  س الم ال ال عييعس 
 لللس الدسللللة  ا صللل  أا  خصلللص الطلللت ة ال علللييعية اممايطلللة المهلللام ال علللييعية

لسحدهاو  إف إا النظام البيلمانس ي ي اال عاسا ب ا الطلت   ا  لس الم لال ال علييعس ملا 
 .( 2)خ ل اع ياه الطت ة ال نف اية م  الطت ة ال عييعية  س هاا افخ صاص 

س  مثللل  صلللسي ال علللاسا المعللل يه  لللس هلللاا الم لللال ملللا خللل ل المطلللاهمة الفعتيلللة 
لبيلمللاا ساللله مللا خلل ل دعللسة النللاخب ا فن خللاإ اله  للة لتطللت ة ال نف ايللة  للس  كللسيا ا

النيابيلللة س ه  لللة نلللسا م النلللاخب ا اللللا ا يحللل  لهلللم ممايطلللة حللل  افن خلللاإ س ه  لللة نلللسا م 

                                                           

 (
1
( د . إبررراهيم عمررد العشيررش ورريحا، وضررع ال ررب،س التافيييررس ) رعرري  دولررس الرروزار  ( يررا األأميررس  

 .   55، ص 2006ال ياسيــس اليعاصر ،  ماش   اليعار  يا اإلسكادريس، 

 (
2
 . 258ليصدر ال ابق، ص ( د . هاأا عبا ال، راون، ا 
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الميعح ا سأ ساء افن خااال سالع ا الن ا ق سدعس  البيلماا ل نع اد  لس دسي ل  العاديلة 
سطت ة ي يو الدسلة  س  ض انع لاده  سافط ثنا ية ساله اميطسم  مهسيق أس إيادة متكية

 .( 1)س أ  ت  
إف إا أهم ما  مايط  الطت ة ال نف اية ما مظاهي ال عاسا م  الطت ة ال علييعية 
 س الم ال ال عييعس هس ان يات معيسعال ال سان او سهلس بلاله   لم عتلى نلدم المطلاساة 

ال س   سلى إداية عؤسا  م  الطت ة ال عييعيةو ب  ند  ط أثي بهاا الح  بسصفها الطت ة
الدسلة سهس عتى ا صال دا م م  الععإ سعتى دياية  امة االظيسف المحتية ال س     ي 
مللا سنللل وخللي سال للس  طلل تلم ا بيع هللا إصللداي نللسان ا  لل  ءم سالظلليسف ال د للدة ال للس 
 سللللدها العصللليو    لللسم الطلللت ة ال نف ايلللة ب  لللديم معللليسعال ال لللسان ا ال لللس   لللدمها إللللى 

 .    ( 2)يلماا سما ثم اط كمال مياح  ال عيي  الب
س فّي  اعض الدطا  ي  س ال طمية ب ا معيسعال ال سان ا ال س   ت ها عتى  تله 
المعلللليسعال الم دمللللة مللللا نبلللل  الحكسمللللةو س لللل ا الم  يحللللال الم دمللللة مللللا نبلللل  الت للللاا 

 . ( 3)البيلمانية سالمعدة لتمنانعة سال صسيل ما نب  البيلماا 
الللدسل  للس الللنظم البيلمانيللة عتللى إع للاء الطللت ة ال نف ايللة حلل    للديم  سنللد دأبللل

معيسعال ال سان ا ح   أنها  كسا أكثي  دية  يما لس  مل ما نب  البيلمااو بل  ح لى 
لتدسل ال س  ع لس لتبيلملاا حل  ان ليات ال لسان ا  لإا هلاه افن ياحلال  عليض عتلى ل نلة 

ما خل ل ل لاا م خصصلة إعلداد سصليانة لتنظي  س هاه افن ياحال س مايو الحكسمة 
هاه الم  يحال الم دمة ما نبل  البيلملاا سالنظلي  لس هلاه افن ياحلال ملا الناحيلة الفنيلة 

 سالت سية سال انسنية كم تو عسي  الدسلة العيانس .
س مللللايو الطللللت ة ال نف ايللللة مظللللاهي أخللللي   للللس الم للللال ال عللللييعس مللللا مظللللاهي 

ة  س ال صد   عتى ال سان او سال صد   هلس طلت ة ال عاسا ما خ ل طت ة ي يو الدسل

                                                           

 (
1
 ( د . عامر عياش الجمورن، اليحاضرا  ال ابعس . 

 (
2
( د . عمد الحييد متولا ود . سعد عصفور ود . مح ن خبيل، العاأون الدستورن والامم ال ياسريس،  

 . 152ماش   اليعار  باإلسكادريس، بال ساس لمع، ص 

 (
3
، ص 1973مؤس رس ورماا الجامعرس، اإلسركادريس،  ( د . مايد راغب الحبو،  العراأون الدسرتورن، 

137  . 
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أق ح تلة لت  تلإ عتيل  س أك لده عتلى أا  -غالالا –ي يو الدسللة ساللاق ف يمتله البيلملاا 
 . ( 1)ال انسا اط س ى عيس   المنصسص عت ها  س الدط سي 

 ي يو الدسلة يعايه  عتياا  س عمتية طا ال سان ا سهس عندما يصاد  عت ها إنملا 
عملل ا  عللييعياا عتللى عكللو ح لل   للس افع للياض الللاق يعللد عملل ا  نف للاياا سالللاق يمللايو 

سنلد و يط  ي  البيلماا ال  تإ عتي  ما خ ل إنيايه اأغتبية مع نة  لنص عت هلا الدطل سي
سيدل نصلللسص دطللل سيية  ؤكلللد عتلللى حللل  ي للليو الدسللللة اال صلللد   عتلللى ال لللسان ا مثللل  

 للس المللادة الثالثللة سالطللاعسا  2005عللام الللنص الللاق  للاء الل  دطلل سي  مهسييللة العلليا  ل
الف للية الثالثللة" يصللاد  ي لليو ال مهسييللة سيصللدي ال للسان ا ال للس يصللديها م تللو النللساإ 

 .(2)س عد مصادناا عت ها اعد ملس خمطة ععية  سماا ما  اييخ  طتمها " 
سأخ للياا ن للسل   للدخ  الطللت ة ال نف ايللة ملل  الطللت ة ال عللييعية  للس  كللسيا الم تللو 

س مللا خلل ل نللص اعللض الدطللا  ي عتللى ا خللا بنظللام ال ع لل ا  للس البيلمللاا ح لل  النيللاب
   سم الطت ة ال نف لا لة ب ع  للا ا علاء المع ن للا سالا ا يكسنلسا م  ال انإ المن خلإ "

 . ( 3)"الم تو النيابس
 الم تإ الثانس 

 مظاهي ال عاسا ب ا الطت   ا  س العؤسا المالية 
ب ا الطت   ا ال عييعية سال نف اية  لس العلؤسا الماليلة ملا   مث  مظاهي ال عاسا 

 خ ل  المسا  ة عتى نانسا المسالنة اف حادية لتدسلة .
المطلاساة بل ا الطلت   او  س س الح ي لة يمثل  هلاا المظهلي عمل ا معل يكاا عتلى نلدم

ح     بنى سليي الماليلة سالبيلملاا إعلداد معليسع م لانيلة سملا ثلم عيلل  عتلى البيلملاا 
دخال  عدي ل عتيل  إا س لدل ثلم إنليايه سال صلسيل عتيلة ليصلاح نلانسا اس  سمنانع   سال
نساعد عامة م يدة متلمة لك  المخا ب ا ما دسا ي الدسللةو سالله ملا خل ل بيلاا أس ل  

إلنفللللا  المديسطللللة لطللللنة نادمللللة س يللللاا الماللللالق ال لمللللة ل   يللللة هللللاه النف للللالو س للللاله ا
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 . 33( د . سحر  محيد أجيب ، اليصدر ال ابق ، ص  
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3
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 الم لانية هس بياا  عدادق س  د يق لتنف لال ساإل ليادال العاملة علا ملدة نادملة هلس طلنة 
هاا سف   سل إنهاء  ص  افنع لاد لتم تلو النيلابس اللاق يعليض  يل  معليسع و ( 1)عادة 

  لللديم المسالنلللة الطلللنسية سالللله ملللا أ للل  أا ف   عينللل  عمللل   المسالنلللة نبللل  أا يفلللي  ملللا
السلايال سالدسا ي المخ تفة  س البتدو ساال الس  إا الم لانية هس ثمية ل علاسا الحكسملة مل  
ل ا هلا ف  ل م إف ا لانساو سأخ لياا يظهلي ال علاسا  لس  ا إنعاء اللليا إ سال البيلمااو هاا سال

سيض سالمصلللادنة عتلللى ع للللسد ملللاا ل لللسان ا ال علللالم لللال الملللالس  لللس حاللللة إصلللداي البيل
 . ( 2)افن ال

 الماح  الثانس 
مظاهي ال عاسا با الطت   ا  س ظ  أحكام دط سي  مهسيية العيا  لطنة 

2005  
سللعل ل نللة صلياغة الدطلل سيو مطلسدة الدطلل سي  د لد ل مهسييللة العليا و سالللاق 

لللةو سالللاق نللال ال بللسل اعللد  بنللى نظللام الحكللم البيلمللانس بسصللف  نظللام حكللم طياطللس لتدس 
افط ف اء  عتي  ما نب  الععإ احيية  امة ساأطلتسإ الحكلم اللديم يا س ساالعلك  اللاق 

     م س م  تاال الحكم المعاصي . 
إا يمث  مبدأ ال عاسا سال سالا ب ا الطلت   او ال علييعية سالطلت ة ال نف ايلة الطلمة 

يكاا النظام البيلمانسو إا ما خل ل هلاا ا طاطية ساليكا ا طاطس سالمهم ما طمال سأ
 المبدأ   م ل النظام البيلمانس عا غ يه ما ا نظمة النيابية ا خي .

إا إا مظللاهي ال عللاسا الم اادلللة ي ييهللا النظللام البيلمللانس دسا غ يهللا مللا أنظمللة 
الحكللمو سهللس  ظهللي حاليللاا ساصللسية  كللاد  كللسا أس    لليإ مللا افح مللال  للس ظلل  أحكللام 

 . 2005 مهسيية العيا  لطنة دط سي 
سل د  بنى النظام الطياطس العيانس النظام البيلمانس نظاماا لتحكم  س العيا و سهاا 
ما نصل عتي  المادة ا سلى ما الدط سي العيانس "  مهسيية العيا  دسلة ا حادية ساحدة 
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1
وريرس العربيرس اليتحررد ، ماشر   اليعررار ، ( د . مح رن خبيرل، الامررال الدسرتورن يرا مصررر والجي  

 . 159، ص  1960اإلسكادريس، 
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2
 . 260( هاأا عبا ال، راون، اليصدر ال ابق، ص  
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يا لس سهلاا مط  تةو اال طيادة كامتة نظلام الحكلم   هلا  مهلسيق نيلابس " بيلملانس " ديم 
 .( 1)الدط سي لمانة لسحدة العيا " 

سن   لة فن للياإ الدطلل سي العيانلس  للس   بي لل   يكلاا النظللام البيلمللانس سم مطلل   
للللاا   لللد  للللما الكث لللي ملللا أس للل  سمظلللاهي ال علللاسا بللل ا و (2)هلللاه ا يكلللاا اكللل   ديلللة

 س ظ  أحكام الطت   ا  س م افل مخ تفةو سند  ناسلنا مظاهي ال عاسا ب ا الطت   ا 
 للللس م الللللإ ثلللل  و ا سل لبيللللاا ال عللللاسا  للللس  2005الدطلللل سي العيانللللس الحللللالس لطللللنة 

الم ال ال عييعس سالثانس  س م ال العؤسا الماليلة سالثالل   لس م لال افن لياع االيغالال 
 سالمنانعال العامة .   

 الم تإ ا سل
 مظاهي ال عاسا ب ا الطت   ا  س الم ال ال عييعس 

نللللإ ال عللللييعس الم للللال الخصللللإ الللللاق يظهللللي مظللللاهي ال عللللاسا بلللل ا يمثلللل  ال ا
الطللللللت ة ال عللللللييعية سالطللللللت ة ال نف ايللللللة  للللللس النظللللللام البيلمللللللانسو  ملللللل  ال طللللللتيم  للللللس أا 

 –ما ح   ا ص   –افخ صاص ال عييعس هس ما حصة سنص إ الطت ة ال عييعية 
 مايطللها الطللت ة إف إا النظللام البيلمللانس يحللسق مظللاهي عللدة لت عللاسا  للس هللاا الم للال 

 ال نف اية س اله  عا يها الطت  اا هاا افخ صاص .
سمما  دعم سي سق اليكا الثانس ما أيكلاا النظلام البيلملانس هلس مبلدأ الفصل  بل ا 
الطللت الو أق الفصلل  الملليا المعللسإ بلليست ال عللاسا سال للسالا بلل ا الطللت   ا ال عللييعية 

 سال نف اية .
ث ية  ؤكد عتى ال عاسا ب ا الطت   ا  لس سند  لما الدط سي العيانس نصسص ك

الم ال ال عييعسو   د نلص عتلى ال علاسا ملا خل ل ممايطلة الطلت ة ال نف ايلة ا عملال 
الخاصة ب كسيا البيلمااو إا  اء  ي   " يصاد  ي يو ال مهسيية سيصدي ال سان ا ال س 
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ييخ يطلللنها م تلللو النلللساإ س علللد مصلللاد  عت هلللا اعلللد مللللس خمطلللة ععلللي  سملللاا ملللا  لللا
 (1) طتمها "

كملللا نلللص الدطللل سي عتلللى أا "  لللدعس ي للليو ال مهسييلللة م تلللو النلللساإ ل نع لللاد 
اميطسم  مهسيقو خ ل خمطة ععي  سماا ملا  لاييخ المصلادنة عتلى ن لا ق افن خاالال 
العاملللة س ع لللد ال تطلللة بي اطلللة أكبلللي ا عللللاء طلللناا فن خلللاإ ي للليو الم تلللو سنا اللل  سف 

 .     ( 2)دة الماكسية فنفاا "   سل ال مد د  كثي ما الم
إف إا أهلللللم ملللللا  مايطللللل  الطلللللت ة ال نف ايلللللة  لللللس الم لللللال ال علللللييعس هلللللس ان للللليات 
معللليسعال ال لللسان او كملللا يملللايو ي للليو الدسللللة  لللس اللللنظم البيلمانيلللة ح للل   لللس دعلللس  
البيلمللاا ل نع لللاد  لللس دسي للل  العاديلللة سافطللل ثنا ية سالللله اميطلللسم  مهلللسيقو ح للل  نلللص 

يانس عتى اله  س " معليسعال ال لسان ا   لدم ملا ي ليو ال مهسييلة سم تلو الدط سي الع
 .(3)السلياء " 

سنلد دأبللل الدسلللة  للس اللنظم  البيلمانيللة عتللى إع للاء الطلت ة ال نف ايللة حلل  ان لليات 
ال للسان ا ح لل  أنهللا  كللسا أكثللي  ديللة  يمللا لللس  مللل مللا نبلل  البيلمللااو بلل  سح للى الدسلللة 

ات ال لسان ا  لإا هلاه الم  يحلال  عليض عتلى ل نلة لتنظلي ال س  ع س البيلملاا حل  ان لي 
 للس هللاه الم  يحللالو إا  مللايو الحكسمللة مللا خلل ل ل نللة مخ صللة إعللداد سصللياغة هللاه 
الم  يحلللال الم دملللة ملللا نبللل  البيلملللاا سالنظلللي  لللس هلللاه الم  يحلللال ملللا الناحيلللة الفنيلللة 

 سالت سية .
ا  لس الم لال ال علييعس س مايو الطت ة ال نف اية مظهي فخي ملا مظلاهي ال علاس 

مللا خللل ل طلللت ة ي للليو الدسللللة  لللس ال صللد   عتلللى ال لللسان او سال صلللد   طلللت ة يمتكهلللا 
 .( 4)ي يو الدسلة   دل عتى أا ال انسا اط س ى عيس   المنصسص عت ها  س الدط سي 

سهاا ما نلص عتيل  الدطل سي الال سل " يصلاد  ي ليو ال مهسييلة سيصلدي ال لسان ا 
ساإ س عد مصاد  عت هلا اعلد مللس خمطلة ععلي  سملاا ملا  لاييخ ال س يطنها م تو الن
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كمللا يظهللي ال عللاسا بلل ا الطللت   ا الطللت ة ال عللييعية سالطللت ة ال نف ايللة مللا و (1) طللتمها"
خ ل نيام الطت ة ال عييعية االينااة عتى  م  ا عمال ال س   سم بهلا الطلت ة ال نف ايلة 

ينااللة عتللى أداء الطللت ة النللساإ: االح لل  نللص الدطلل سي العيانللس عتللى "  خ لللص م تللو 
 .(2)" ال نف اية

سأخ ياا  ظهي الطت ة ال عييعية  عاسا م  الطت ة ال نف اية ملا خل ل نيلام ي ليو 
م تللللو النللللساإ ب للللسلس منصللللإ ي لللليو ال مهسييللللة  للللس حالللللة عللللدم س للللسد نا للللإ ي لللليو 

ما  اييخ  ال مهسيية عتى أا   م ان خاإ ي يو  د د خ ل مدة ف    اسل ث ثسا  سماا 
الختلسو ساللله مللا خلل ل الللنص عتللى إا  "  للس حالللة ختللس ي لليو ال مهسييللة يحلل  ي لليو 

عتى أا   م ان خاإ و م تو النساإ مح  ي يو ال مهسيية  س حالة عدم س سد نا إ ل 
الختللللس س  للللاا  حكللللام هللللاا  ي لللليو  د للللد خلللل ل مللللدة ف    للللاسل ث ثلللل ا  سمللللاا مللللا  للللاييخ

عللاسا بلل ا الطللت   ا ال عللييعية سالطللت ة ال نف ايللة مللا خلل ل كمللا يظهللي ال و (3)"الدطلل سي
نيام ي يو ال مهسيية ب  ديم اط  الة  حيييية إلى ي يو م تو النلساإ ح ل  ي لسم ي ليو 
ال مهسييللة إلللى   للللللديم افط ل للللالة خلللل ل مللدة طبلللعة أيللام ح لل  نصللل عتللى إا " لللي يو 

م تو النلساإ س علد نا لاة اعلد مللس طلاعة  ال مهسيية   ديم اط  ال    حيييياا إلى ي يو
 .(4) أيام ما  اييخ إ داعها لد  م تو النساإ "

 الم تإ الثانس 
 مظاهي ال عاسا ب ا الطت   ا  س م ال العؤسا المالية 

الم لانية المالية كما أعينا إل هلا  لس الم تلإ الثلانس ملا الماحل  ا سل هلس بيلاا 
 لليادال العامللة عللا مللدة نادمللة هللس غالاللا مللا  كللسا  عللدادق س  للد يق لتنف للال العامللة ساإل

 طنة عادة .
س مثللل  العلللؤسا الماليلللة مح لللة سن  لللة ال  لللاء س علللاسا بللل ا الطلللت   ا ال علللييعية 
نيايهلللا س صلللدي هاو إاا هلللس عمتيلللال معللل يكة  سال نف ايلللة   سلللل  الم لانيلللة سصلللياغ ها سال
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بل  ملا الاإ أسللى أا  لنص لعم  ك  الطت   او سالدط سي العيانس ك  يه ما الدطا  يو 
عتى مظاهي ال عاسا  س هاا الم الو ح ل  أا الدطل سي العيانلس نلد نصلإ عتلى معظلم 

سنللد أ لليد الدطلل سي العيانللس  للس و سال للس مللا ب نهللا العللؤسا الماليللة أس لل  مظللاهي ال عللاسا 
(عتى مبدأ عام سهس نانسنيلة اللليا إ سالله الأا ف  فليض لليياة أس  1ف 28المادة )

ل انسا ح    علد اللليياة سم لدايها س لي   حم تهلا ملا نبل  الطلت ة ال نف ايلة يطم إف اا
 س فيض ا انسا ما نب  الطت ة ال عييعية .

سنللد  للاءل اإلعللاية إلللى ال عللاسا بلل ا الطللت   ا  للس م للال العللؤسا الماليللة ح لل  
نللص الدطلل سي عتللى إا " ي للدم م تللو الللسلياء معلليسع نللانسا المسالنللة العامللة سالحطللاإ 

ح لللل  إا إعللللداد المسالنللللة   للللسم الللل  الطللللت ة و (1) مس إلللللى م تللللو النللللساإ إلنلللليايه "الخ للللا
ال نف اية أق الحكسمةو س ح اي إلى ندي كب ي ما ال نط   ب ا بنسدها المخ تفة سهس أملي 
ف   ح لل  إف إاا  سلللل الحكسمللة إعللدادهاو سمللا ثللم يصللدي حيالهللا نانسنهللا الخللاص بهللاو 

ة م ننلل  امللساد نانسنيللة عامللة م لليدة سمتلمللة لكلل  دسا للي سالللاق مللا خ للل   صللاح المسالنلل
 الدسلة المعنية بها.

 الم تإ الثال  
 مظاهي ال عاسا ب ا الطت   ا  س م ال افن يات االيغاال سالمنانعال العامة 
ل للد  لللما الدطلل سي العيانللس سطللا   سمظللاهي  للس غايللة ا هميللة إلنامللة ال عللاسا 

االيغاال سالمنانعلال سهلاه المنانعلال ساليغالال  بلد ها  ب ا الطت   او أف سهس افن يات
عللسية ملل  الحكسمللة م تللو النللساإ حللسل م ملل  مللا أعمللال الحكسمللة س اللادل اللليؤ  سالم

ق أهميلة ح   أا افن يات يمث  دعس  الحكسمة لت يام اأق عمل  او حسل مسلسع مع ا
نللساإ  نظليم هلاا ال انللإ سنللللد  نلللاسل النظللللام الداخللتس لم تلو الو  لدخ   لس اخ صاصللها

ما  سانلإ ال علاسا بل ا الطلت   او ح ل  نلص عتلى إا " يملايو ي ليو م تلو النلساإ 
 نظيم  دسل ا عمال اال نط   م  ي يو الت نة المعنية أس ممثت هم ما الت اا ل تطلال 
م تو النساإ س سليع  عتى ا علاء سأعللاء م تلو الي اطلة سأعللاء م تلو اللسلياء 

                                                           

 (
1
 .  2005دستور يي وريس العراق لعال  من (1  62( الياد  )  
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ايي  سم  يحللال ال للسان ا سال  للاييي المسلللسعة لتمنانعللة ملل  مياعللاة أسلسيللة مي  للاا معلل  معلل
إدياي معلللليسعال ال للللسان ا الم دمللللة مللللا نبلللل  الحكسمللللة ال للللس أنهللللل الت للللاا المخ صللللة 
دياطللل هاو سكلللاله المسللللسعال المهملللة ال اييلللة سالللله نبللل   لللسم ا  لللس ا نللل  ملللا ع لللد 

 .  (1)ال تطة ما لم  نص عتى مدد أخي  " 
افن يات االيغاة ي لدم ملا نبل  العللس إللى ي ليو الم تلو سعتلى ي ليو ح   أا 

الم تو إحال   إلى الت نة المخ صة ال س   لسم بلدسيها ب  لديم   ييلي ملس ل علا افن ليات 
خ ل مدة مع نلة سال لس لهلا أا  سصلس بلي ض افن ليات أس نبسلل   لإاا نبتل  الم تلو ي لسم 

ت اللاق أح ل  إليل  خل ل و اما  لملللا افن لياي يو الم تو بإبل غ  إلى م تو السلياء
أما افن يات االمنانعة  هس  اادل اليأق سالمعسية ب ا الم تو سالحكسمةو   لد و مدة مع نة

نص النظام الداختس عتلى إا " لكل  عللس  س ل  إللى أعللاء م تلو الي اطلة أس ي ليو 
ء الللدسا ي غ للي المي ا للة الللسلياء أس نساالل  أس الللسلياء أس يؤطللاء اله  للال المطلل  تة سيؤطللا

االسلاية سغ يهم ما أعلاء الحكسمة أط تة خ ية م  إع م ه  ال الي اطة  س عأا ملا 
العللؤسا ال للس  لللدخ   للس اخ صاصلللهمو ساللله ل طللل ع م عللا أملللي ف يعتملل  العللللس أس 
ال خف م ما حصلسل سانعلة سصل  عتمهلا إليل  أس السنلسف عتلى ملا  ع لمل  الحكسملة  لس 

 .(2)أمي ما ا مسي"
( ملللللا النظللللام اللللللداختس لم تلللللو  55و 54و 53و 52و 51سنللللد ب نلللللل المللللساد ) 

النللساإ كيفيللة المنانعللة ح لل  نصللل هللاه المللساد أنلل    للسل لخمطللة سععللييا علللساا مللا 
أعللللاء م تلللو النلللساإ  للليت مسللللسع علللام لتمنانعلللة سفط يللللات طياطلللة سأداء م تلللو 

ساإ سيحلدد ي ليو م تلو اللسلياء السلياء أس أحلد  اللسلايال سي لدم إللى ي ليو م تلو النل
كما   سل لتحكسمة و لمنس أمام م تو النساإ لتمنانعةمسعداا لتحلسي م   حد د ط م 

أا   تإ مسللسع المنانعلة العاملةو سيظهلي مملا   لدم عظليم اللدسي اللاق  ناسل ل  اليغالة 
ا اافن ياحال سالمنانعلال العاملةو كسنهلا  مثل  مظهلي ملا مظلاهي ال علاسا بل ا الطلت   

                                                           

 (
1
 ( الياد  التاسعس من الامال الداخبا ليجب  الاواا العراقا . 

 (
2
 ( من الامال الداخبا ليجب  الاواا العراقا . 50( أأمر الياد  )  
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مللا خللل ل دعللسة الحكسملللة مللا نبللل  الطللت ة ال علللييعية سمنانعلل ها  لللس أمللي ملللا ا ملللسي 
 العامة سالهامة ال س  دخ   س اخ صاصال الحكسمة.   

 الخا ملللللة
اعللد افن هللاء مللا الكلل م عللا مظللاهي ال عللاسا بلل ا الطللت   ا ال عللييعية سالطللت ة 

ام دطل سي  مهسييلة العليا  لعلام ال نف اية  لس النظلام البيلملانس اعلك  علام س لس ظل  أحكل
اعك  خاصو    عه إا  ط ب ا اعض افط ن ا الو ما  هلةو س ظهلي  متلة  2005

ما الم  يحال ما  هة أخي و  ي  الااح  ليسية ي عها إلى ال هال المخ صة     
  - ي م ها إلى سان  عمتسو سكاف س:

 أسف: افط ن ا ال
اا الاحل  هلس س للسد دي لة ملا افنطلل ام إا أهلم ن   لة  سصللتنا إل هلا  لس هلل – 1

سال  ب لل  اليا لل  سالم كاملل  لتنظللام البيلمللانس مللا نبلل  الدطلل سي العيانللس ح لل  يم للال هللاا 
 الدط سي امظاهي  عتس عتى ا ية الدطا  ي .

س لسد مظلاهي عمي للة ملا ال علاسا بلل ا الطلت   ا سهلاه المظللاهي مفعتلة مللا  – 2
ي العيانلس نلدية عتلى اطل يعاإ الحلافل سالظليسف ح   السان  سال  ب   العمتسو  تتدط س 

 ال د دة ال اي ة ال س  حد   س المط  ب  .
أمللللا الن للللا ق ال للللس  سصللللتنا إل هللللا  للللس مللللا  خللللص العللللؤسا الماليللللة سهللللس أا  – 3

الم لانيللة هلللس ثمللية  علللاسا بلل ا الحكسملللة سالبيلمللاا هلللاا ااإللللا ة إللللى إنعللاء اللللليا إ 
ل ا هللا ف  لل م إف ا للانسا صللاد ي عتللى أطللاو ال عللاسا بلل ا الطللت ة ال عللييعية سالطللت ة سال

 ال نف اية ما خ ل ال هسد الم اادلة ما ك  الطت   ا ال عييعية سال نف اية . 
كمللا أا البيلملللاا ف يمتللله أيلللة ح تلللة لت  تللإ عتلللى طلللت ة ي للليو الدسللللة  لللس  – 4

عت هلا  لس ال صد   عتى ال سان ا س أك ده عتلى أا ال لانسا اطل س ى عليس   المنصلسص 
الدطلل سي  للي يو الدسلللة يعللايه  عتيللاا  للس عمتيللة طللا ال للسان ا سهللس عنللدما يصللاد  عت هللا 
إنمللا يمللايو عملل ا  عللييعياا عتللى عكللو ح لل   للس افع للياض الللاق يع بللي عملل ا  نف للاياا 
ساللللاق يطللل  ي  البيلملللاا ال  تلللإ عتيللل  ملللا خللل ل إنلللياياه اأغتبيلللة مع نلللة  لللنص عت هللللا 

 الدط سي .
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   يحالثانيا: الم
نسصللس أا  للنص الدطلل سي العيانللس عتللى ال عللاسا بلل ا الطللت   ا  للس م للال  – 1

ال ملل  بلل ا علللسية اله  للة النيابيللة سالللسلاية لمللا للل  مللا ثمللايه النديللة س سا للده ال مللة ال للس 
  عسد عتى الدسلة كك  ) حكسمة س يلماا ( .

البيلمللانس  إا ال ملل  بلل ا العلللسي  ا أمللياا ح ميللاا كللاد أا يكللسا  للس النظللام – 2
ساله  ا السلاية  عك  ما أن اإ حللإ ا غتبيلة الفلا ل  لس افن خاالال أس ملا أن لاإ 

 ا حلاإ المخالفة ال س  كسا ا غتبية البيلمانية  يما ب نها .
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