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 م.م كنعان حممد حممود        أ.م.د. رشا خليل حممود                            
         الداري املساعدمدرس القانون ا                  أستاذ القانون الدستوري املساعد  

  كركوكجامعة  - والعلوم السياسية كلية القانون     جامعة دياىل -السياسيةكلية القانون والعلوم 
 امللخص     

انهاء مدة المجلس النيابي قبل انتهاء مدته  حل البرلمان بوصفهان 

تجاه السلطة التشريعية  في االنظمة  الدستورية, اداة من ادوات السلطة التنفيذية 

 التي تقوم على اساس مبدا الفصل بين السلطات .

ادوات التوازن بين الحكومة والبرلمان, فمن خالله تقوم فهو يمثل ابرز 

المسؤولية الوزارية من قبل البرلمان, االمر الذي الزم الدساتير للعمل باتجاه وضع 

الضوابط والضمانات لضمان عدم التعسف في استعمال هذا الحق نتيجة االثار 

ع الى السلطة الخطيرة التي تترتب على مثل هذا االجراء كانتقال سلطة التشري

 التنفيذية .

االمر الذي استلزم منا تقسيم الدراسة في حل السلطة التنفيذية للبرلمان على       

سنخصص االول لبيان انواع الحل للبرلمان وضمانات حله واالثار ‘ مبحثين

المترتبة على تطبيق هذا االجراء وذلك على ثالث مطالب وعلى التوالي. اما 

حاولنا فيه دراسة نماذج عن عدة دساتير وذلك لمقارنتها  المبحث الثاني, فقد

والواقع القانوني والفعلي لإلجراء الذي لجاء اليه الدستور العراقي للمقارنة معه في 

 اطار هذا الموضوع وابراز االنتقادات الموجهة اليه. 
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 املقدمة      

قونن  قولنق ننا قو نن     يمكننا قولننن  قب قوانناقيلى قلنونن  وبرلننلي قواهومننل    ننه          

رن يت ف   جبس قوشينخ ف  قل اهقطنرية قوهن ل ية ، ق ل فن  قوصرنه قويناي     

فننش  نن  قب قومملراننلى قو نن  لننهى فنن  قواهومننلب قل كبينن    نن  ق نن  قورلننلي       

قواهومل   قويلو  ن بيه فبيس  ا قاي  قورافة قب يكنب  رل ه قورلنلي قواهومنل      

وص  ق م  نل يمين   ناق قورلنلي  نن  ننقفه نريرن يا        قا نلاى قنًل ف  ق كب هق ، ن

قالانني يا قلنوننن  قواننبفة قو راياينننة نقو ل يننة نلنننن  قو صننلنب نقو ننننق ب نقوهقل نننة     

نقو أثيه قوم ال    يا قوابف يا قو شهيصية نقو راياية ، نقذق قر  نل قب  ننر   صهين     

 ع ونه  انا    لل ع وبرللي قواهومل   فايكنب  ا قورصن ة  مكلب  لايم  صهين  لنل  

 فايلل ه قومخ باة ن نر  قوم اليرة  لإلضلفة قو  قب  ناق قورلنلي قنا وين   نه قوينني       

قوك يه  ا قو فنرقى  مل كلب  بيه ف   نر ه قو لبياية قو    شنأ  انل فن  ق كب نهق     

وااق ذ   لل    ا قواله قو  ق ه ل ينلنا  لنلي  هومنل    ينا  قوخرنلنم نق منل       

 ب   لن شف قولهنف نقل  لى . ن ع ذون  فلنا ذ ن      لم حكن لى  هومل ية  خ

لمانر قوالالء قو   صهي  قورللي قواهومل    أ نه ذذون  قورننن  نا ق ننقن قويكن نة       

قوا   كنب فيه قون قرة  انونوة ايلانيًل ق نلي قواهومنلب فيكننب وانل فن   لل ن  ذون           

ينة فن    ح  حن  قواهومنلب فلومانونوية قوايلانية  ن  قونهكا قلالان  نحجنه قو قن        

 قورللي قواهومل   نوكره ويس قوهكا قونحيا    ينق يه ركا  لي  ن ح  قوي  ( .

وعليه يعد حل البرلمان سالح رقابي خطير تملكه السلطة التنفيذية تجاه السلطة      

التشريعية ألنه يؤدي الى انهااء مادة البرلماان قبال نهاياة المادة القانونياة المقاررة لاه 

الوقا  اعاالن المساؤولية الوزارياة مان قبال البرلماان االمار والتي توازي في نفاس 

الذي جعل الدساتير ال تتار  اساتعمال هاذا الحاق دون ضاوابط وضامانات تكفال لاه 

 الحماية لعدم التعسف في استخدام حق الحل .

خصوصااا وان هنااا  عاادة اثااار خطياارة تترتااب علااى مثاال هااذا ا جااراء منهااا      

ال سلطة التشاريع الاى السالطة التنفيذياة ممثلاة فاي ر ايس القانونية والمتمثلة في انتق

الدولة والسياسية والتي تخلص في الوقوف على حقيقة اتجاه الراي العام فاي الدولاة 

 .......الخ .
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وعليه ونظرا ألهمية الموضوع خصوصا ونحن نعيش هذه الحالاة علاى الواقاع      

باستخدام ساالحها الفعاال ضاد العملي واالعالمي من خالل تلويح كل من السلطتين 

السلطة االخرى بين الحين واالخر فقد كان سبباً الختيارنا هذا الموضوع والاذي تام 

تناوله فاي مبحثاين خصصانا المبحاث االول لدراساة ماهياة الحال فاي ثالثاة مطالاب 

انصااب االول علااى بيااان انااواع الحاال , امااا الثاااني بيااان ضاامانات حاال البرلمااان 

 يق حل البرلمان .,والثالث اثار تطب

اما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه نماذج من دساتير عادة دول لبياان حال السالطة      

التنفيذية للبرلماان وقاد تناولنااه فاي مطلباين انصاب االول علاى دراساة حال السالطة 

التنفيذيااة للبرلمااان فااي العاارات وانصاارف  الدراسااة الااى القااانون االساسااي العراقااي  

اماا المطلاب الثااني فقاد تناولناا فياه  9001تور العرات النافذ لسنة ودس 5291لسنة 

والدساتور  5211حل السلطة التنفيذية للبرلمان في كل من الدستور الفرنساي لسانة 

 . 5295المصري لسنة 

وانتهينا بخاتمة للبحث تتضمن اهم ما توصلنا الياه مان نتاا ت وتوصايات والتاي      

 اضها .نامل ان تكون قد استنفذت اغر

 املبحث االول

 ماهية احلل 

 

يصا ح  قوابفة قو راياية وباهوملب قونانيبة قو ن   ان فيع  نا نشوانل قواانل يه            

ف  قوصلوم قيجل   نن  ا قو نق ب نقو صلنب  يا قوابف يا قو شهيصية نقو راياية نيصا 

لب وكن   قالس قورللي قواهومل   ، كمل يصا اشح قون قرة قوا   شاه   نلنه قواهومن  

 انن فيع  جل اننة اننشح قواهومننلب قوم م نن   ينن  قلق ننهقح  بنن  ققننهقر قوماننونوية      

 قون قرية . 
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فلوي   ن ق الء  اة قواهومنلب قان   الينة قومناة قولل ن ينة قوملنهرة ونه ، نيأننا               

ح  قواهوملب  نر يا  لنص يا قل قب  ا نر لمانرية قوصهقق ق  ان  نرة ثلو ة 

ق ننه يمكننا قولننن  قب  نناق قوينن  وننم ي ننها  نب  نلننن  ضنننق       ضننلف قوياننل ، قل 

نقوصايا  ا قوضمل لى قو   ققه ال قواال يه نقو شهيصلى نرن ل نقب  رنلا  ناة   

قثلر   ه    بينه ، وناو   لنا ل  رقانة  ناق قوماين   نا ننش   لانيمه قون  ثشثنة            

 - فلو   نكمل يأ   :

 قومفب  قلن  : ق نقن قوي 

 ضمل لى ح  قواهوملب قومفب  قو ل   : 

 قومفب  قو لو  : قثلر  فاي  ح  قواهوملب .

 نار رلن  ك  نقحاة  رال  ش ء  ا قو اري  . 

 

 ملطلب االولا

 انواع احلل

 يأنا ح  قواهوملب قحاى ثشث  نر انف   رلنوال  ش ء  ا قو اري  : 

 اوال :الحل الرئاسي

نننهى قل ق اننل  راننجم  ننع قننا  كنننب  ننا  قورنننرة ققنن  ق ميننة  ننا قورنننر قل      

طايصة قورللي قواهومل   قوللنم  ب  قو نق ب  يا قوابف يا قو شهيصية نقو راياية ني م 

قوي   نقافة رنيس قوانوة ف  حلوة قذق  ش  نشف  ف  قوهق   يا رننيس قوانونة   
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، نيكننب قوين   رنل نانيبة      8 ا لل ن  ن نيا قواهومنلب نقونن قرة  نا لل ن  قننه        

وانوننة وبننافلن  ننا حلنقننه نفرقنننه نقفكننلر  قو نن  يص لننا ق اننل  فل لننة ي خنا ل رنننيس ق 

وفمنحلى قل ة قن يص لنا  نأب قوشنص  نقل نة  وينا  فن  فرقننه ، قذ ين م قوين   رنلًء           

 ب  رغا ه نرأيه قوشخر  نغلواًل  ل يخا  واى رنيس قوانوة    ة قان ااق ية قذ  

 .  1ة  ن يهيا  هومل ًل يالرا نفنق ه نيويا فرقنه قوشخري

 يا قب  اق قورنن  ا قوي  قا يرفن   ب   خلطه ك يهة  لورااة قون   ان لا         

رنيس قوانوة قوايلا  فلا يأ    هوملب لايا يويا قواهومنلب قوانل   ن ناق يصرن  قب     

قوشص  وم يويا رنيس قوانونة  ألهقننه  ين  قواهومنلب ن رنل يرناه  هكن   ضنصي          

 3ه ف   صض قلحيلب قو   لنايم قان للو ه  نف  نضع ا ء ل يياا  بيه نقا يضف

. 

 ثانيا :الحل الوزاري 

يينناث فنن   صننض قلحيننلب نننشف  ننيا قوننن قرة نقواهومننلب فلواهومننلب يبنننح            

 اي  قو لة  ا قون قرة  را ل  يس قون قرة   أب ثل ال  ف  قومجبس  ل نت  انا ة   

ق ل نه  نا قلن     ن خفه فنلون قرة  رنل ل  ر لنه ح ن  يينها قواهومنلب  انونوي ال        

قاللطال نق مل     اص  قو  قوري   ره قا  قب يرل   رانل ، ن بجنأ قون   لنايم طبن       

قو  رنيس قوانوة  ي  قواهوملب ن يكيم قوشص  قوايلا   ب  قوخنشف قونا   شن     

 يا قون قرة نقواهوملب ، فلذق  ل قللب رنيس قوانوة طب  قون قرة يرار  هانن ًل  

                          

توري فوزي حسين سلمان الجبوري,التجربة البرلمانية العراقية في الميزان بين دس ,د. انظر

  ,,بحث منشور في  مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية,جامعة كركو9001و5291,

 .55ص,9055العدد االول,المجلد االول,

د.داوود الباز النظم السياسية ,الدولة والحكومة في ضوء الشريعة االسالمية ,دار الفكر انظر , 

 .  313,ص9002الجامعي,االسكندرية,مصر,

 . 313,صالمرجع السابقد.داوود الباز,, انظر
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انم   راننا قوين   لوين  قونن قر  م نه  نم ق  ناقًء  رنلء          لمانريًل   ي  قواهومنلب ن 

 .  8 ب  طب  قون قرة

نولا  لهر  اق قوي  فن  قورلنلي قواهومنل   و مكنيا قويكن نة  نا قوهلننن قون               

 -: 1قورلنايا ف  حللى   صا ة    

ح  قوي  نايبة و يكيم قل ة ف    قن قلنم  يا قون قرة ن يا قواهومنلب يرشنل    – 8

يلهر قلنيه طهح قو لة  لون قرة ن هى قلنيهة ق ال  ب  ح  ن فب  حن     را ل

 قواهوملب .

نف   ا  قويلوة يفب  رنيس  جبس قون رقء  ا رننيس قوانونة حن  قواهومنلب          

نقلننهقء ق  خل ننلى لاينناة  بنن  قب ي يمننن  قلن    يج اننل  مصرنن  ق ننه قذق لنننلءى        

وال لة فلب قل ه ييام ورنلوه قواهومنلب ،   قل  خل لى قوجاياة  لمغباية قواهومل ية ق

 ن ب  قون قرة قب  ي هي قرق ة قوشص  نقب  ا لي  .

ق ل قذق وم  نأى قل  خل نلى قوجايناة  انا  قلغباينة فنلب ذون  يكننب  م ل نة  أيينا                

 قوشص  وبن قرة نثل ه فيال نف  ايلال ال .

قل ننة فنن  ق نننل   ينن م حنن  قواهومننلب حننش ن قريننل  انناف قونقنننف  بنن  رق      – 1

 صنننايشى لن هينننة فننن   لنننلي قويكنننم نقورلنننلي قل  خنننل   ، قن فننن  نضنننع قوانونننة  

قواا نر  قن قوايلا  قن غيه ذو   ا قل نر قو    مس كينلب قوانونة ن رنلويال    

 قوجن هية .

                          

 122,ص5391د. محسن خليل,القانون الدستوري والنظم السياسية,دار الفكر العرباي, انظر ,

 سنة طبع .  د.ماجد راغب الحلو,القانون الدستوري,مؤسسة شباب الجامعة,بدونوانظر ايضا :  .

2
 122,ص5391سية,دار الفكر العربي,د. محسن خليل,القانون الدستوري والنظم السيا انظر ,

سنة طباع .  د.ماجد راغب الحلو,القانون الدستوري,مؤسسة شباب الجامعة,بدونوانظر ايضا :  .

Duverger'M', Institutions politiques et Droit constitutionnel, themis 

p.263.  
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نقا يا خاي ح  قوي  ف   صض قلحننق   لرنا قيجنل  قغباينة  هومل ينة ثل  نة        – 3

ي م ذو   ل ة ف  قوان  قو   ل ييل  فيانل حن ب  أغباينة     كا  قا لهقر قويكم ، ن

 مكره  نا  شنكي  حكن نة  مانه   ، وناو  ين م  شنكي  حكن نة قن شفينة  نا طهين             

ق يل   ا   ا قلح قب ، ن را ل يشصه رننيس  جبنس قونن رقء  نلب قولنهنف قنا       

ق نايت  رلانناة وبيرنن   بنن  قغباينة كايننهة يانلرن قونن  حن  قواهومننلب نقلننهقء      

خل لى  شهيصية  ا قل  كا  ثلة قورلنايا ، ن يلي  قغباية  مكره  ا قل انهق   ق  

  لويكم .

 

 ثالثا : الحل الذاتي 

قب  الوة ح  قواهوملب قا  فنر  ا حي  اااه قو  حا كايه فلا قضي  يفب      

نفلل وررنص قواال يه قومصل هة ماالب ك يهة ن خ باة ن ا ذون  حن  قواهومنلب     

ياننم   لوينن  قونناق   قن كننلثه ح منن  ن  يجننة ل  ننة  انن نر  ل جننة  ننا  واق ننه فيمننل 

نلن  نشف  يا  جبانيه قن كنلثه واشنبه فن  قل انلق  نع رننيس قوانونة قن رننيس          

   1112نقنا ق انه   ان نر لمانرينة قوصنهقق  نلي         8قويكن ة قن ف  ق قنه ونظيا نه 

غباية قومفبلة وصنا    ااق قورنن  ا قوي   را ل ق ف  قوي  وباهوملب  ي   ااه  لم

،  ن ا  طهيلة وبي  قذ لحلرنل فن     1ق ضلنه ن رلءًق  ب  طب   ا ثب  ق ضلنه 

قورن يا قوال ليا يكنب قوي  ق ل  ا طهين  طبن   لناي  نا قان  قونن قرة فنلذق  نل         

قللب رنيس قوانوة طب  قون قرة يرار  هان ًل لمانريًل   ي  قواهوملب قن  رلءًق 

 .   3ة ب  رغاة رنيس قوانو

                          

 

النافذ . 9001دستور جمهورية العرات لعام  من/اوالً( 25انظر نص المادة) -

د.فا ز عزيز اسعد,دراسة نافذة لدستور جمهورية العرات انظر ,   -

. 31,ص9001,بغداد,9001لعام
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يمكررل إينهق   شحلنة حنن   ناق قورننن  نا قوين  إذ أب قواهومنلب يرانع  نا قوشنص             

نف   اس قونقت يكنب  م   وه نرق يل ومرلويه فش  ا  ا أننا رأ  قوشنص  فن     

ح  قواهوملب فلوشص   ا يلار أب قواهوملب وم يصا  من ش ومرنلوه قوشنص  ن ررن      

 ليننة قومرننلوه قوصبيننل وبابننا فصرننا   ننا  ام ننه قمالاننية نأ نناه غيننه قننل ر  بنن  ر  

  هض قوماأوة  ب  قوشص  ي ايا  ل إذق كلب رقغال ف  قوي   ا  ا ه . 

 ملطلب الثانيا

 ضمانات حل الربملان

يصننا حنن  قواهومننلب قنفننه اننشح رقننل    مبكننه قواننبفة قو رايايننة  جننل  قواننبفة        

اة قولل ن ية قوملهرة ونه ،  قو شهيصية م ه يو   قو  ق الء  اة قواهوملب قا   الية قوم

نف  قونقت  ااه  نق   ق شب قوماونوية قون قرية  ا قان  قواهومنلب ، وناو  فنأب     

قواال يه ل   ها  اق قوين   نب ضنل    نضنمل لى فارنلا قوصاينا  نا قوضنمل لى        

قو   ققه ال قواال يه نقو شهيصلى ،  رال نلنب ق اقر قهقر  ي  قواهوملب نيج  

كمل ل يجن  ح  قواهوملب قثرلء طهح قوماونوية قون قرية ، نل قب يكنب  اا  ، 

يجن  ح  قواهوملب  ه يا وباا   ااه نأنيهًق يج  قلهقء قا ا لء  صا   لي قثه 

   -:   ح  قواهوملب ، نار رلن   ا  قورللط  ش ء  ا قو اري  ن ب  قورين قل 

 اوال : صدور قرار بحل البرلمان

 لاننم رنننيس قوانوننة  لوشننونب ذقى قل ميننة قوصلويننة كينن    يصننا  ننانر قولننهقر       

قواهوملب  ا قل مية  مكلب نقوا  يا هض قب يكنب قولهقر  ورخ ح   يمكنا  نا   

نشوه قل شب  ا ح  قواهوملب  ا ذو  قو لريخ وك  يمكا قب ير ج فثلر  قولل ن ية 

نقويرنل ة   قوم ه اة  بيه نقو    رصكس  ب  ق ضنلء قواهومنلب  نا حين   كلفنأ ام     

قواهومل يننة قو نن  ي م صنننب  اننل كمننل وننه ق ميننة كايننهة ومصهفننة قومنناة قو نن  يانناأ  اننل         
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قلا صاق  ملهقء قل  خل لى قوصل ة  ا نش   اة  اهيا  ا  لريخ  انر قنهقر  

 .8قوي 

ن ننهى قب نلنننب  ننانر قننهقر  اننا  ن ننورخ وينن  قواهومننلب يصننا ضننمل ة           

نق مية قا خاقي  اق قواشح مب  ناق قللنهقء    ا نرية قل ن ية   شءي  ع نفنرة 

   ه    بيه أثلر كايهة  ب   قوما نى قويكن   نقوايلا  نقوشصا  . 

 ثانيا :ال يجوز حل البرلمان اثناء طرح المسؤولية الوزارية 

لحلرننل فنن  قومفبنن  قواننل   قب قوينن  يمكننا قب يكنننب ن قريننًل نذونن   رننا ل           

 هايايننة نقواهومننلب ونناو   ننا قواننايا  قب ل ياننم     يينناث نننشف  ننيا قواننبفة قو ر   

قواانن نر نقولنننق يا قومرلمننة وصمنن  قويكن ننة ن شق اننل  لواهومننلب فنن  حننل  ق ننشب   

قواهوملب قوماونوية قون قرية لنق  وجننء قوانبفة قو راياينة قون  حن  قواهومنلب كن         

 نكاو  قويل   لورااة وبي  قوهنلا  .  1  خبم  ا قوماونوية ن  اهب  رال

 ن ن  ل يصا ضمل ة وب نق ب  يا قوابف يا قو راياية نقو شهيصية .     

 ثالثا :ال يجوز حل البرلمان للسبب نفسه لمرتين متتاليتين 

 صا  ا  قوضمل ة  ا ضمل لى ح  قوي  نقا  م  ب   ا  قوضمل ة  ان نر        

وصنهقق  ق لر قو   اس قويكم ، ق نل  ان نر لمانرينة ق   ، 81123قوصهقق قومبك  وصلي

قورلفا وم  جا  م فيه يملث   م قواا نر قوماكنر فلنا انكت  نا ذكنه     1112وصلي

 ا  قوضمل ة ، ن هى  ل ه كلب  نا قلنون   لومشنهن قوصهققن  قب ينرم  بن    ن         

 ا  قوضمل ة وك  ل يراه قوي   جه ًق  ا أ   اف ف  حلوة ققهقر ح  قواهوملب 

قا ق لر قو   8198قومره  وارة  ومه يا وراس قواا  .ف  حيا  جا قب قواا نر

                          

د.ابراهيم حمدان عنزواي ,حق حل البرلمان في االردن,دراسة مقارنة ,مطبعة  -

.99, ص5222االزهر,

وري االردني,دار د.محمد محمود العماد العجارمة,الوسيط في القانون الدستانظر ,  -

 .519,ص9002الخليت,ُعمان,

.5291من الدستور العراقي لعام(  9( الفقرة )00 انظر نص المادة) -
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قذ  8121 ره  خشف قويل   لوراناة وباان نر قواه ان  وانرة     ،8 831ذو  ف  قوملة

وم  ه  فيه      ا  قل لرة نوكا  ق  هط ق ه ل يجن  ح  قوجمصية قونطرينة قو ن    

 .1وم  كم   ل ل  ا  مه ل 

 

 رابعا : وجوب اجراء استفتاء شعبي عام 

 ا  قوضمل ة    قلا صل ة  هأ  قوشص   ب  قنهقر قوين   ن      قب قويكمة  ا     

يفب  قوشص   أغباية ييا  ل قواان نر قب يان مه قومجبنس  مال نه  ل  انلر   من ًش       

وبشص  قي يخ لر قوشنص   ناي قان مهقر م كمم بنيا وبشنص  ن لو نلو  انهيلب قوين          

 . 3ن لاه قويللة قو  قلهقء ق  خل لى لاياة 

ا  قوضمل ة  كنب ف  قولهنف قو   يكنب وبمنقطا فيال حهية ن رل  هى قب       

ق اقء رأيه ف   نضنن ح  قواهوملب   نب أ   وثهقى  بيه نرن ًل  ا قوابفة 

قولل ضة  بن    نلي قل ننر ، نقذق  ننقفهى قويهينة م رنلء قوشنص  فن   نا  قويلونة           

هومنلب قونا     كنب ق لي قفض  قوفهق قوايملهقطية و صايه قوشص   نا أرقننه فن  قوا   

يصا ق ضلنه  م ل ة  م بيا  ا قوشص  ن ن  ل يصا ضمل ة  ل ة نكاينهة لان خاقي   

 قوي   ا قا  قوابفة قو راياية .

 

                          

 . 5211( من الدستور الفرنسي لسنة 59انظر المادة ) –

( قبل التعديل لم تنص على ذلك بخالف الدساتير السابقة والتي نص  532كان  المادة ) – 

 . 5212( من دستور 555والمادة ) 5293( من دستور 11ذلك المادة ) صراحة على ذلم من

د.جابر جااد نصار,االساتجواب كوسايلة للرقاباة البرلمانياة علاى اعماال الحكوماة فاي  انظر ,  -

 .52,ص5222,دارالنهضة العربية,القاهرة,5مصر والكوي ,ط

وكذلك دساتور العارات  ,9001لم ينص على هذا االجراء كل من دستور جمهورية العرات لعام -

 .5291لعام

  ه.من25في المادة لكننا نرى ان الدستور المصري قد نص على هذه الضمانة -
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 املطلب الثالث

 اثار تطبيق حل الربملان

ياهق قوالالء  شلب قلثلر قوم ه اة  بن  حن  قواهومنلب  نيا  نن يا  نا قلثنلر             

 لل  ابفة قو شهيع قو  قوانبفة قو راياينة  م بنة فن      فارلا قثلر قل ن ية  جم  ف  ق 

رنيس قوانوة ن جري  قوهقل ة قواهومل ية  ب   رهفلى قويكن ة نثمة قثلر ايلاية 

قنهى  خبم ف  قونقنف  ب  حليلة ق جل  قوهق  قوصلي ف  قوانونة ن رشني  قويينلة    

فن  قوانونة   قوي  ية نقواهومل ية فضش  ا فض قل  الا  نيا قوانبفلى قواان نرية    

 . 8 ب   ين يو   قو   يلي  قلا لهقر وبرللي قوايلا  قوللنم 

ني ه نن   بنن  حنن  قومجبننس فلاق ننه ورننا ه قوريل يننة نيم رننع  بيننه قب يصلننا ق          

لباننلى قن قل مل ننلى قن ق نناقر قيننة قننهقرقى قن قنننق يا نيالننا ق ضننلء قومجبننس    

ق  انلر لمينع قل منل      حرل ل ام نق  يل ق ام كمل ي ه    ب   انر قهقر قوين  

قو شننهيصية قو نن  وننم ير ننه قومجبننس قونن  قننهقر فياننل قانن  حبننه كننلب وننم  كننا ن نب قب   

ي ه    بيال قية قثلر قل ن ية ن ا ثم فلب كلفة قلق هقحنلى  لننق يا نكلفنة قلان بة     

نقلا جنق لى نطبالى قلحلطنة نغيه نل  نا قلانبية قو ن   ان خاي فن   نقلانة         

 . 1 انر قهقر قوي   قويكن ة  ال   مجه 

 يا قب  اق قولهقر ل يوثه  ب  قيلي قويكن ة  لن رل ل ال ن ع قلمنلن قوالنه        

ن للويا  رنص قواال يه نقحكلي قولضلء فن  غلواينة قونان  قواهومل ينة  بن  قو ن قي       

قل اة حره قن رل لى قويكن نة فن   رنهي  قل ننر قوجلرينة قثرنلء ف نهة حن          

وان  وم  ب  ي  اا  قولل اة نلهى  بن  قطنشق قن رنلص    قواهوملب قل قب  صض ق

                          

انظر , د. علي عبد العال سيد احمد , االثار القانونية والوظا ف السياسية لحل البرلمان ,  –

 . 05,ص 5220دار الثقافة الجامعية , القاهرة ,

( الفقرة االولى منه بانه ال 20قضى في المادة ) 9001لعراقي لسنة وان كان الدستور ا –

 يجوزحل البرلمان اثناء فترة استجواب ر يس مجلس الوزراء .



كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

811 

قويكن ة ف   ا  قوا هة نقب  اهيه ذو   ن قب اا  قوي  قوصم   ب    م قلغباية 

 قواهومل ية .

نقحيل ل قنهى لب قلنا  رللي ثرلنية  اونوية قويكن ة ق لي قواهوملب نرنيس      

نيس قوانوة  ب  قن ينلر انشح حن     قوانوة  صل  مل يامه  او  ق  الر قب  نقفلة ر

قواهوملب  نب ققلوة قون قرة ف  حلوة نشف  يرامل يكش   ا قورلحينة قوشنكبية  نا    

ق ل ة  رري  قويكن ة  ا لايا و ملرس كل   قن رل نال فان  ل  ن ق    م صنة     

 .8  لة رنيس قوانوة

 ن ننن  ننل قنننا  ننه قواانن نر قومرننه  ن لوننة ذونن  حنن  رنننيس قوجمانريننة فنن       

 .1ق اقر ونقنه قوضهنرة  نكاو  حله ف  ق شب حلوة قوفنقرئ 

( فن  قوالنهة قو ل ينة    11فلا ققه فن  قومنل ة ذ   1112وارة   ق ل  قواا نر قوصهقق     

 راننل   بنن  ق  اننلر  جبننس قوننن رقء  انن ليًش  رننا حنن   جبننس قورنننقب نينق نن        

ن بنن    رننهي  قل نننر قوين يننة فلنن  أ  قب  كنننب حكن ننة  رننهي  ق مننل  فلنن  

رنيس قوجمانرية  را ح  قومجبس قب يا نق قومشنهن قون  قلنهقء ق  خل نلى  ل نة      

 يني .  11 ااأ  ا قويني قوا  لهى فيه ح  قومجبس ننش   اة 

نوكا قواوق   قوا  ي ال ر وبا ا  ل  ن قويكم ف  حلوة  اي قلهقء قل  خل لى      

النانل نكنلب ذون  م  انا      نش  قوماة قوماكنرة ن اي  شنكي   جبنس قورننقب  ل     

  ا قلاالب ؟ 

 هى قب قومشهن قواان نر  قوصهققن  قنا انكت  نا قللل نة  بن   ناق قوانوق               

.ف  حيا قب قومشنهن قواان نر  قومرنه  قنا  نلوج   ن   نا  قويلونة  رنا ل قنهر           

ق  هقط ق ملي قل  خل لى وبمجبس قوجايا ف   يصل  ل يجلن  ا يا ين ل  نا  نلريخ   

                          

انظر , د. ماجد  راغب الحلو , الانظم السياساية والقاانون الدساتوري , منشااة المعاارف ,  –  –

 .  929-925,ص9000االسكندرية ,

 . 500عال سيد احمد , المرجع السابق , صوانظر ايضا د.علي عبد ال

 . 5295( من الدستور المصري لسنة  501( والمادة ) 509انظر المادة ) –
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ر قهقر قوي  كمنل ق نه ي صنيا ق صلنل  قومجبنس قوجاينا ننش  قوا نهة قينلي          ق شب  ان

قو لوية إل منلي قل  خل نلى  نل ونم  ي نهي قويكن نة  نا  قومنا  في صنيا   ننة قومجبنس            

 . 8قولايم وش صلل  ح   ل  ال  قواش   انب  جبس  يل   

 ملبحث الثانيا

 حق احلل يف الدساتري

 )منظور مقارن (

فلننا  1ب كيايننة نطهيلننة حنن  قواهومننلب فنن   اننل يه قوننان  قومخ باننة  وغننهض  يننل     

 رلنورل ح  قواهوملب ف  قواا نر قوصهقق  ف  قومفب  قلن  ناراب  قوضننء  بن    

ح  قواهوملب ف  ك   نا قواان نر قواه ان  نقومرنه  فن  قومفبن  قو نل   ن بن          

  -قورين قل    :

 ققية.قومفب  قلن  : ح  قواهوملب ف  قواال يه قوصه

 قومفب  قو ل   : ح  قواهوملب ف  قواا نريا قواه ا  نقومره  .

 نار رلن  ك  نقحاة  رال  ش ء  ا قو اري  .

 

 

 

 

                          

 ( من الدستور المصري .903( والمادة )532انظر المادة ) –

مع مالحظة اختالف تسمية البرلمان من دولة الى دولة اخرى ففي العرات يطلق عليه مجلس  –

ا في فرنسا فيطلق عليه اسم الجمعية الوطنية وفي مصر فيسمى مجلس الشعب .النواب ام
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 املطلب االول

 حل الربملان يف الدساتري العراقية 

انر رلن  فنن   ناق قومفبنن  حن  قواهومننلب فن  ظنن  قولنل نب قلالانن  قوصهققن  واننرة       

 :  رين قو لون ب  قو 1112نف  ظ   ا نر  8121

  5291اوال : حل البرلمان في ظل القانون االساسي العراقي لسنة 

كمل قابارل فأب ح  ح  قواهوملب قا  شأ ن ه هن فن  كرن  ق كب نهق ، نق ناه          

 ا قل نر قوما لهة  را ذو  قو لريخ نويا قلب ، فمرا قك ه  نا    ن   نلي  جانا     

ض قوي  قوا    لاي  ه قون قرة ، نكنلب   اق قوي  ، قذ ويس  ملانر قومب  طب  رف

قب يانيه  بن   نناق قومرننق  نقلنننا     8112ل  نا وبلنل نب قلالانن  قوصهققن  واننرة    

 اكننهة حنن   جبننس قورنننقب فمننره قومبنن  ن قرق ننه  نناق قوينن  قل ق امننل  صانناًل فنن        

قا صملوه  يي  وم ي مكا أ   جبنس  نا قكمنل   نر نه  لان  رلء  جبنس نقحنا  نا         

 جباًل  هفال قورللي قواهومل   ف  قوصنهقق ، ني ميننر  ناق قوين      ق   ا ة  شه 

(  نا قولنل نب قلالان  نقو ن   رنال: ذذ قومبن        11(  ا قومل ة ذ1ف   م قوالهةذ

يرننار قلنق ننه  ننألهقء قل  خننلب قوصننلي ومجبننس قورنننقب ن لل مننلن  جبننس قل ننة     

 قولل نب((. نيا ه  اق قومجبس نيصفبه نيي   جبس قورنقب نفلًل محكلي  اق 

نقواوق  قوا  يفهح  اانه ،  نن  ن  قب حن  قومبن   ين   جبنس قورننقب  نن               

قومراه ة ، قي ق ه ح   ليا  نلومنق  قواان نرية    هح   خر   فب  يملراه  أرق ق 

 قلنهى ؟ 

( أ اننة قونناكه  جننا قب حلنننق قومبنن    م بننة  ننألهقء 11ن نن مصا قورلننه  لومننل ةذ     

قل نة نقف  لحنه ن أليبنه نفضنه ، قذ قينا  لميصنًل  مننق          قل  خلب نقل منلن  جبنس  
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 ا نرية قنهى فن  حنيا لنلء حن  قوين  نلوينل  نا  ناق قولينا ن لور يجنة فانن حن              

 .  8 فب 

(  ناورل ن منل ل يلان  قوشن   نأب قومبن  ل يمنلرس حن          19غيه قب  م قومل ةذ     

قانم  ن نر   نكب    ح   جبس قورنقب قل  رلًء  ب  طب   ا قون قرة ، فيلنه قذق  

. ق ل  ا قورلحية قونققصية  1يل ره  ب  ق اقر قرق ة قوي   اق  ا قورلحية قورلهية

فلا كلب قومب  يرار قرق قى  بكية  ي   جبس قورنقب  رلًء  ب  قنهقر  انا   نا    

 جبس قون رقء ،  ب  قب  ناق قل نه ل يمرنع قومبن   نا قب يكننب ونه  نر حليلن          

 رلًء  ب  قهقر  ا قومبن  ن رايناًق وهغانة قومبن  قوشخرنية        را ل يكنب قوي  نققصًل

نذو   را  أوي  ن قرة لاياة  لا   االًل ح   جبس قورنقب ن لو لو  يكنب قولهقر 

 . 3قوا   رار  قون قرة ا لرًق يغف   نر قومب  قويليل 

نقواوق  قوا  ي نر  رل ،  ن  يين  وبمبن  قب ينهفض طبن  قونن قرة ؟ ينا               

( ل يكا  وألقهقر  ين  قومبن   ين   جبنس     1( قوالهة ذ 11قب  م قومل ةذقواصض 

قورنقب  يا قب ق فلء قومب       اق قوي  يشك  قنشًل  مااأ قو نق ب قومرشن   يا 

قواننبف يا قو شننهيصية نقو رايايننة ، ذونن  قومانناأ قوماننًبم  ننه فنن  قورلننلي قواهومننل   .         

ع رفننض طبنن  قوننن قرة  ينن   جبننس   نقانن له قل ننه قنيننهًق قونن  قب قومبنن  يانن في  

العالقاااة باااين السااالطات فاااي الدسااااتير ,  ساااحر محماااد نجياااب انظااار , –قورننننقب

كلياااااااة الحقوت,جامعاااااااة مقدماااااااة الاااااااى مجلاااااااس  العراقية,رساااااااالة ماجساااااااتير

.  00,ص5222الموصل,
1  . 

                          

,مطبعة 9انحراف النظام البرلماني في العرات,ط, فا ز عزيز اسعد انظر ,  -

.959,ص5210السندباد,بغداد,

على انه))يستعمل الملك سلطته بأرادات ملكية تصدر بناء على اقتراح الوزير او  99تنص م -

رة وبموافقة .........(( .الوزا

 العالقة بين السلطات في الدساتير العراقية,رسالة ماجستير,  سحر محمد نجيب انظر , –

 . 00,ص5222كلية الحقوت,جامعة الموصل,مقدمة الى مجلس 

. 05انظر , سحر محمد نجيب , المرجع اعاله , ص  – 
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قل قب قومب  نقون قرة قا  صاال  هقرًق  ف  قا خاقي ح  قوي   مل كلب نل  نا       

ا   ا نلن  ضمل لى نقينن  ضنهنرية ومرنع حرنن    ن   نا  قلانلءة        نقويلوة  

(   ا قولل نب قلالا  : ذذقذق ُحن   1(  فلهة ذ11ف  قلا صمل  ، قذ  رت قومل ةذ

قومجبس م ه  ل فش يجن  ح  قومجبس قوجايا  ا قل  ذو  قل ه (( نوكالوة  رايا 

قولننل نب : ذذقذق ُحنن   (  ننا  اننس8 ننا  قوضننمل ة  رننت قومننل ة ق ننش  فنن  قوالننهة ذ   

قومجبس يااأ  ألهقء ق  خل لى  جا ة نيا ن قومجبس قوجايا قو  قلل ملن  رننرة  

غيه  ل ية ف   اة ل   جلن  قر صة ق اه  ا  لريخ قوين  ، ن ناق قلل منلن ي انع     

 فيمل يخم قو صاي  نقو ألي  (( .  31ن  31قلحكلي قونقر ة ف  قومل  يا 

 شنهيا قو نل   وكن  ياناأ      31 ناق قلل منلن فن  ينني      ن ب  ك  حل  يجن  فنض     

قلل ملن قل  يل   قلن   ا قوانرة نقذق  ل ف  اق قلل ملن  اه كل نب قلن  

 .  8نكل نب قو ل   فيص اه قن  قل ملن قوانرة((

 

 9001ثانيا : حل البرلمان في ظل دستور 

  11فلنا  رلنو نه قومنل ة      ق ل  لورااة وي  ح   جبس قورنقب ف  قواان نر قوينلو      

(  ا قومل ة قوماكنرة  ل ه يجن  حن   8 اله يال قلنو  نقو ل ية فلا ق لرى قوالهة ذ

 جبس قورنقب  رلء  ب  طب  ثب   ا ق ضلء  نلهى قومنقفلة  بن  ذون  قوفبن     

 لمغباية قومفبلة وصا  قل ضلء كمل يجن  ح  قومجبس  قوماكنر  رنلء  بن  طبن     

 رقء ن نقفلة رنيس قوجمانرينة نفن  كن  قلحننق  ل يجنن        ا رنيس  جبس قون

 ح  قومجبس قثرلء  اة قا جنقب رنيس  جبس قون رقء .

ن ا قا لهقء قورم ي ايا ورل ن شنك  لبن   نلب قواهومنلب  مكنا قب يين   رنلء             

 ب  طب  ثب   ا  ق ضلء  نياام  نا قو صاينه ذ ثبن   نا  ق ضنلء  (  نلب طبن         

 ضننق نقب ينقفن   بن  ذون  قوفبن  قلغباينة       18ا قك ه  ا قوي  يج  قب يلاي  

 قومفبلة وصا  قل ضلء كاو  .

                          

 . 995,ص السابق , المرجع  د.فا ز عزيز اسعدانظر ,    - 
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ن اق قورم ياان ورل غهيال  صض قوش ء م نه ونم  شحنث   ن   ناق قوين  قثرنلء              

 رقا رل وبرللي قواهومل   قل كبي   نقونا  يص انه  انا قورلنلي قواهومنل   ، نل فن        

، فننلومصهنف  ننأب وبينن   ننن يا : قلن     8112ة قولننل نب قلالانن  قوصهققنن  واننر  

ن قر  نقو ننل   رنلانن  ، فانناق قوينن  قوننا  ق ننلرى وننه قوالننهة قلنونن  ل يرضننن    

 يت قورن يا قوماكنريا نقوا   ن حن   نا  ننن ننلص فثه نل قلطنشق  بينه قب        

 ق كا ذذ لوي  قواق   (( أ   مصر  يي  قواهوملب ذق يًل  ا قا   ااه .

رنل  نهى  نأب قومشنهن قواان نر  ونم يكنا  نفلنًل فن  ذون  وصناي ق ال نه              بيه فأ      

قلطنننه قوصل نننة وبرلنننلي قواهومنننل   ، فرنننهى ق نننه فننن  ظننن  نققصرنننل نكننننب قو جه نننة    

قوايملهقطية ف  قوصهقق حاي ة قوصاا ننوياة ظهنف قا  رلنية فلواوق  قونا  ي انل ر   

ق قوي   ا قان  ق ضنلء   وبا ا  أ ه     ا قوممكا  ا قورلحية قونققصية  ملراة  ا

  يل ق ام  اق  ا لل   ، ق ل قومجبس ن م يصبمنب  أب  اق قللهقء ايالا م كلفة ق

قوجل نن  قلنننه فلننا  رلنوننت قوالننهة قومنناكنرة فنن   ننفه ل قو ننل    ل ننه يجننن  حنن      

قومجبننس  رننلًء  بنن  طبنن  رنننيس قوننن رقء ن منقفلننة رنننيس قوجمانريننة ، ن نناق ل   

يجننن  فنن  كننش قويننلو يا أ  قوينن  قونناق   كمننل قاننميرل  نقوينن  قوننن قر  قب يينن       

قب رنيس قون رقء ، نيانان  نأب قونرم قومناكنر قنا قفنع       قومجبس قثرلء  اة قا جن

قوفهي  ق لي رنيس قون رقء نذو   أ ه وم يج  ح  قواهوملب قثرلء قا جنقب رنيس 

قون رقء وك  ل ي اهب رنيس  جبس قون رقء  ا قو خبم  ا قوماأوة  نا ننش    

 قا خاقي  شحيل ه ف  طب  ح  قومجبس .
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 املطلب الثاني 

 ن يف الدستورين الفرنسي واملصريحل الربملا

فن   ناق قومفبن  حن  قواهومنلب فن  قواان نر قواه ان  نفن  قواان نر             ار رلن     

 قومره  ن ب  قو نقو  :

  اوال : حل البرلمان في الدستور الفرنسي

 بنن  ق ننه وننهنيس   8121(  ننا قواانن نر قواه انن  واننرة    81 لضنن  قومننل ة ذ       

يه قلن  نرؤالء قومجلوس قب يصبا حن  قوجمصينة   قوجمانرية  صا قو شلنر  ع قون 

 قونطرية .

ن جه  قل  خل لى قوصل نة  صنا  ناة ل  لن   نا  شنهيا ين نل نل   ينا  بن                

 قر صيا ين ل  صا قوي  .

ن ج مع قوجمصية قونطرية  لنة قولل نب ف  يني قوخميس قو ل   قو نلو  ل  خل انل        

قوا ننهقى قوميننا ة وبننانرقى قوصل يننة  انن ه  نرة  . فننلذق نقننع  نناق قلل مننلن فنن  غيننه

 يكم قولل نب ومناة نمانة  شنه ين نل .نل يجنن  قلنهقء قوين   نهة قننهى ننش            

 قوارة قو    ب   ا  قل  خل لى .

ني ضننه ورننل  ننا  نناق قوننرم قب قومشننهن قواانن نر  قواه انن  قطبنن  قويهيننة           

ة  نب قو لينا  نقنت  ينا     وهنيس قوجمانرية ف  قا خاقي حل  ح  قوجمصية قونطرين 

 قن  اف  صيا ، حي  ي م ع  ابفة نل ة  اه  لايهية ف   اق قوخرنص .

قذ يجمننع قوالننه قواه انن   بنن  قب  فبنن  قيننلي قوننهنيس  مشننلنرة قوننن يه قلن       

(  ننا قواانن نر ، ل يصننان قب يكنننب  81نرؤاننلء قومجننلوس قوريل يننة ، نفلننل وبمننل ة ذ 

  8له م  راة رامية ،  نب ق  قو  قي  آرقنام قلهقءق  كبيل ومصهفة نلاة  

                          

 انظر , – 
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نوكننا قومننل ة  شنن هط قب  جننه  قل  خل ننلى قوصل ننة لن يننلر ق ضننلء قوجمصيننة        

قونطرية قوجاياة نش   اة ل  ل   ا  شهيا ين ل ، نل   ينا  بن  قر صنيا ين نل     

ينني    ا  لريخ قلهقء قوي  . ني صيا قب  ج مع قوجمصية قونطرينة  لننة قولنل نب فن     

قوخميس قو لو  إل ملي  مبية قل  خنلب ، فنلذق  صل نه ذون   نع ف نهة  نل  نيا ق نقر         

 قل صلل  ، ي م ف ه  نرة  يكم قولل نب وماة ل   صاى نماة  شه ين ل .

ن ع ذو  ، فلب ابفة قوهنيس ف  ح  قوجمصينة قونطرينة   لينا  رناة قان  رلنية فن        

 -حلو يا : 

( ،  يين  ل يان فيع   81النهة قلنينهة  نا قومنل ة ذ    قنل :    قو    رت  بيال قو

 رنيس قوجمانرية قب يي  قوجمصية قونطرية قو   وم  كم   ل ل  ا  مه ل .

(  ا قواا نر قوخل ة  لوابفلى قو   يال ه ل رننيس  81ثل يل : ف ضمر ال قومل ة ذ

قوجمانرينة قثرننلء قولننهنف قلانن  رلنية ، حينن  حلننهى  بيننه قوليننلي  ينن  قوجمصيننة  

 قونطرية نش   ا  قولهنف .

نقنيهق ، فل ه  ا قورلحية قوصمبية  جا قب رنيس قوجمانرية يملرس ابف ه ف       

ح  قوجمصية قونطرية ق ل كنايبة وب خاي   ا ق  ة   صب   رللي قويكنم ، كمنل فصن     

، نقيضل ف  قو شثيا  ا  8111قوهنيس قلاا   يغن  ف  قو لاع  ا قك ن ه ارة 

 . 8111 لين ارة 

                                                               

J.Cadart, Institutions politiques et Droit Constitutionnel, L.G.D.J, Paris, 

1975, p.816. 

 وانظرايضا

Hauriou-Andre, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 3eme ed, 

E.M, Paris, 1968, p.739.  
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نقا يا خاي ح  قوي   ا لل   قوهنيس كنانيبة و ناقرا ق  نة  لرنا  ص ين            

ايلاننة قو غييننه ، كمننل فصنن  قوننهنيس  ي ننهقب فنن  قو ننل   نقوصشننهيا  ننا  ننلين اننرة     

 .  81118، نقوهق ع  شه  ا  لين ارة  8118

 ثانيا : حل البرلمان في الدستور المصري :

قانن   صننايبال  لضنن   ل ننه ل يجننن     8198 (  ننا  انن نر 831كل ننت قومننل ة ذ      

وهنيس قوجمانرية حن   جبنس قوشنص  قل  رنا قوضنهنرة ن صنا قان ا لء قوشنص  ،         

نيرار رنيس قوجمانرية قهقرق   نق  لبالى قومجبس نقلنهقء قلان ا لء ننش     

ثشثيا ين ل فلذق ققهى قلغباية قومفبلة وصا   ا ق فنق ق نق ام ف  قوين  ق نار   

رية قهقرق  ه نيج  قب يشن م  قولنهقر  بن    ننة قورنلنايا ملنهقء       رنيس قوجمان

ق  خل لى لاياة ومجبس قوشص  ف   يصنل  ل يجنلن  ان يا ين نل  نا  نلريخ ق نشب        

  يجنننة قلاننن ا لء نيج منننع قومجبنننس قوجاينننا ننننش  قلينننلي قوصشنننهة قو لوينننة إل منننلي    

 قل  خل لى .

 ا :ن ب   اق قورين ق اه ح  قواهوملب  ليا  ضل في

قلن  :  لنننايه رننننيس قوجمانرينننة ونلنننن  ضنننهنرة : وبمنننهة قلن  فننن  قو نننلريخ    

قواانن نر  قومرننه  يليننا حنن  قواهومننلب   نننقفه ضننهنرة  اننهر ذونن  قللننهقء ،       

 .1ن لايه  ب  قوضهنرة  رنط  هنيس قوجمانرية

قو ل   :  نقفلة قوشص   ب  قوي  ف  قا ا لء :  ل   لايه قوضهنرة قوماهرة وي  

مننلب ، يصننهض قل ننه  بنن  قوشننص  فنن  قانن ا لء ، نل يينن  قواهومننلب قل قذق       قواهو

 للءى   يجة قلا ا لء  وياة وبرالية قوما اهة وبمجبس قوريل   . 

                          

 انظر , –

Ciquel-Jean,Droit Constitutionnel et,Institutions Politiques,10 eme 

ed,Montchrestien,Paris,1989,p.661-662. 

. 105ص,9002د.فتحي فكري , وجيز القانون البرلماني في مصر,القاهرة,انظر ,  –
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 اق نقا ق را قومشهن  اي نلن  ثمة لانى  ا قلهقء قلا ا لء  بن  قنهقر        

ق  خل لى لاياة رنيس قوجمانرية  ي  قومجبس قوريل    ب  قالس ق ه اي م قلهقء 

 صا  انر قهقر قوي  يكنب قوشص  فيال  ن قواير  نقويكنم فن  قن ينلر  م بينه ،     

كمل ق ه نقذق ح  قومجبس فن  ق نه فل نه ل يراغن  حن  قومجبنس قوجاينا وناقى قل نه          

لب ذو  يص اه قيا  رفل  ذو  م ه نقب كلب قا  م قو صنهف  بن  رق  قوشنص  فن      

  قوي   هة قنهى نقل ق  اه ذو   ينليش  بن  قرق ة   قل  خلب فش  اهر وبصن ة قو

قوشص  ، ن  يجة واو   نم  صناي  قومنل ة قوانل لة فن  قو صنايشى قواان نرية قلنينهة         

نقو   للء فيال ل يجن  وهنيس قوجمانرية ق ناقر قنهقر  ين   جبنس قوشنص  قل      

قى  را قوضهنرة ، نقذق حن  قومجبنس فن  ق نه فنش يجنن  حن  قومجبنس قوجاينا ونا          

قل ننه ، نيجننن  قب يشنن م  قولننهقر  بنن    نننة قورننلنايا ملننهقء ق  خل ننلى لاينناة   

ومجبننس قوشننص  فنن   يصننل  ل يجننلن  قوانن يا ين ننل  ننا  ننلريخ  ننانر قننهقر قوينن   

 .  8نيج مع قومجبس قوجايا نش  قليلي قوصشهة قو لوية إل ملي قل  خل لى

  ح  قومجبس ، نحبه يصر  نياام  ا قورم قوال   قب رنيس قوجمانرية يمب     

ق الء  مبه قا  ق  الء قوار  قو شهيص  قوميا  وه ، نقا يا خاي  ناق قلن رنلص   

قا  قواهوملب قومشك   ا  جبس نقحا نقا يا خاي قا  قومجبايا قذق كلب قواهومنلب  

 . 1ي كنب  رامل 

نقل   ف   ناق قلن رنلص  نن  ناي لننق  قوين  نذون   ان ال   نا  فبنع                

" ل يجنننن  ونننهنيس قوجمانرينننة ق ننناقر قنننهقر  يننن   جبنننس قوشنننص  قل      قونننرم

.........." نقوبجنء قو   اق قلن رلص ل يكنب قل  رنا قوضنهنرة ن لهينه ذون      

كمل قابارل قواكه   هنا وهنيس قوجمانرية فلذق رأى قب  رلا ضهنرة وبجنء قو  

راه ة نوكنا  شنهط قب ل    اق قللهقء فل ه يا فيع قب يبجل قويه  ال هة  إرق  ه قوم

يي  قومجبس قوجايا واقى قل ه قوا  ح   اااه قومجبس قوال   ،نقوصاهة فن  ذون    

                          

 ( من الدستور المعدلة .532انظر المادة ) –

 . 910,ص5291هضة العربية , محمد حسنين عبد العال , القانون الدستوري , دار الن –
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  م   ف  قح هقي قرق ة قومجبس قوريل   قومم   وش ة قذق ق نه  بن   راينا ق نه  نا      

قل نننر قو نن  يننهى فياننل  رننبية قونننطا . كمننل قب ذونن  يص اننه قيننا  رفلنن  ي صننيا    

 ه نقب كلب قا  م قو صهف  بن  رق  قوشنص  فن  قل  خنلب فنش      قلو  قي  ه نذو  م

  اهر وبصن ة قو  قوي   هة قنهى نقل ق  اه ذو   يليش  ب  قرق ة قوشص  .

 ا ذون   طبن  قونهنيس      8 اة  فايللى وي   جبس قوشص  نقا  ااى  ره     

ي  قذ  ل  ق هقي  صل اة قوربه  نع قانهقن   8191قوال قى ح   جبس قوشص   لي 

، قحيبننت قل القيننة قونن   جبنننس قوشننص  قوننا  ققه ننل  أغباينننة نقاننصة ، حينن  ونننم         

 ضنق . نف  قويني قو لو   ال هة طب  قوهنيس قوال قى  هض  82يصلرضال قل 

  نضنن قومصل اة نح   جبس قوشص   ب  قلا ا لء .

من   نهة فن   نلريخ     – نا  قنل نب  جبنس قوشنص  وينان        8113نف  انرة       

قانبنب قل  خنلب  لوللنمنة . ن منت قونا نة ملنهقء ق  خل نلى         –اان نر    ره قو

 نضنع  1ن ل قب نضع قل نب قل  خلب  لوللنمة  8111 ل ة طالل وااق قورللي  لي 

 – ب  نله قوخرننص   –قو فاي  ح   حل ه  طصا  صاي قواا نرية ، لنشوه 

 ننيه وغيننه قومر مننيا   لوماننلنقة  ننيا قومنننقطريا . فلننا قغبنن   نناق قولننل نب  ننلب قو ه   

 وألح قب قوايلاية ، ق  قب ق ه  قويلنق قوايلاية ق يه وا ة نحج   ا قنهى .

نحيرمل قن  ت  ي ة قومانضيا  لهيه ل ف  قوا نى  ر اية قو   اي  ا نرية      

قولل نب ، ال  قل  لل    ار  قوميكمنة واناق قل جنل  .  نا  رنل كنلب انص  قويكن نة         

حكننم فنن   نضنننن قوننا نى . ن ن ننش ونناو   لنناي قوينن ب   وبييبنوننة  نب ق نناقر 

قويلكم ، قا  قيلي قشن   ا  له قوميكمة قواا نرية قوصبيل ،  مشهنن قل نب يجمع 

 ننيا  لننل   قل  خننلب قواننه   نقوللنمننة . نفنن ه قواننلب ق ننلي قومانن لبيا وب ه ننيه ،    

 نقوا  كلب قغشقه قوارا قوهنيا  وبفصا قواا نر  .

                          

.وانظاار ايضااا 120-109فااي تفصاايل ذلااك انظاار , د. فتحااي فكااري , المرجااع السااابق , ص –

 وما بعدها . 131, ص 5221رمزي الشاعر , النظام الدستوري المصري , 

. 5212لسنة  511القانون رقم  –
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 38ققه  جبنس قوشنص  قولنل نب نق نار  رننيس قوجمانرينة فن          ناه لب  ل     

. ن ل  ذو  طهح رنيس قوجمانرينة  بن  قلان ا لء حن   جبنس       8111 ياماه 

 .       8119قوشص  ن م حبه ف  

قلهيننت قل  خل ننلى طالننل وبلننل نب رقننم   8119نفنن  قواننل س  ننا ق هينن   ننلي       

 قواه   نقوللنمة . نقوا  لمع  يا  لل   قل  خلب 8111وارة  811

ن هغم ف ه  اق قولل نب قوالب وبمان لبيا وب لناي وصضننية  جبنس قوشنص  ، فلنا            

 صهض  انر  وبفصا  صاي قواا نرية ، إل ناقر   اناق  كنلفو قوانهص  نيا قومه نه       

 قواه   ن ه ي  قوللنمة.

رقنم  نقا جل ت قوميكمة قواا نرية وااق قوفصا قلضية  صاي  ا نرية قولنل نب       

فيمل  ضمره  ا قورم ذذ  ب  قب يكنب وك   قنهة  ضن نقحا  8111وارة  811

ي م ق  خل ه  ا طهي  قل  خنلب قوانه   نيكننب ق  خنلب  نلق  قل ضنلء قومم بنيا        

 . 8وباقنهة  ا طهي  قل  خلب  لولنقنم قوي  ية (( 

نقنضننيت قوميكمننة فنن  حي يننلى حكماننل قب ذذ ق  خل ننلى  جبننس قوشننص  قننا          

قلهيننت  رننلء  بنن   ننم  شننهيص  ثاننت  نناي  انن نري ه  ننلويكم قوننا  ق  اننت قويننه     

قوميكمة ف  قونا نى قوملثبنة ، فنلب  نو ى  ناق قويكنم نل  نه قب  كننيا قومجبنس          

قوماكنر يكنب  لطش  را ق  خل نه (( ن ه ن   بن  ذون  ق ناقر رننيس قوجمانرينة        

 .1 ي   جبس قوشص  نطهح حبه  ب  قلا ا لء 8111قهقر  ف  

 

 

                          

 .912,ص0وعة الرسمية,ج, المجم 52/1/5220انظر قرارالمحكمة الدستورية العليا في  –

 52انظر , ا.د. سليمان الطماوي , تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في  –

.وانظر ايضا 931,ص5220,العدد االول,39, مجلة العلوم االدارية , السنة  5220مايو 

دها .وما بع 992,ص5222يسري العصار , دور االعتبارات العملية في القضاء الدستوري ,
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 خلامتةا

 

إب ح  ح  قواهوملب كمل  يرل فن   ي رنل قوم لناي  نن ق انلء  ناة  يل نة قومجبنس               

قوريل   قان  ق  انلء  ناة نلي نه قواان نرية ، أ  قان  ق  انلء  ناة قوارن  قو شنهيص            

 وبمجبس . 

نيصننا حنن  قوينن  قوننا   مبكننه قواننبفة قو رايايننة  جننل  قواننبفة قو شننهيصية قوينن         

ي   يهي  قوماونوية قون قرية قوا   مبكه قوانبفة قو شنهيصية ، فانن يصنا     قوملل   و

 ينن  ق قة قو نننق ب  ننيا كنن   ننا قويكن ننة نقواهومننلب ، فكمننل قب قويكن ننة  كنننب         

ق لي قواهوملب ، نيمب   اق قلنيه ح  حج  قو لنة  نا قونن قرة فيانلفال      ة اونو

ل لى لاياة ، فاانب حن   فأ ه ايكنب وبيكن ة قوي  ف  ح  قواهوملب نقلهقء ق  خ

 قوي  قوا   مبكه قون قرة  جل  قواهوملب فش ينلا  للي  هومل   حليل  . 

قل قب  اق قوي  قا يا خاي كاشح  ا قورلحية قوصمبية نيكنب نفهًق قيضًل ف       

يا رنيس قوانوة  مل يصي   م  قواهوملب ، فلا يا صمبه رنيس قوانوة و خاي   ينوه 

نه ، نل يمكا وهنيس قوانونة قان صمل   ناق قوين  قل  رنا قوضنهنرة       نرغال ه نفرق

 مل يجصبه ق هًق  ل ر قويانث ، نكاو  ل يا صم  رنيس قوانونة  نا  قوين  قل فن      

حلوة حانث ق يهقف  لوابفة قو شهيصية  ا  نر ل قومهاني ننهنلانل  نا ذون     

 قوانر  ا نريًل . 

قو   ا   ا قلا ر لللى نقو ن نيلى نكمنل   ن رلًء  ب  ك   ل  لاي ، فأ رل  ن برل 

  -يأ   :

ل ا  ا نلن  ضمل لى نقين  ضهنرية ومرع حرنن   صان  قن قانلءة فن        - 8

قا صمل  ح  قوين   نا قان  رننيس قوانونة قن قونن قرة ، قذ ل يجنن  حن  قومجبنس          

قومر خ  وراس قلاالب قو   ح   نا قلبانل قومجبنس قلن  . ن نهى  ل نه كنلب  نا        

   لومشننهن قوصهققنن  نقواه انن   قب يررننل  بنن    نن   ننا  قوضننمل ة وكنن  ل    قلنونن
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يراه قوي   جه ًق  ا أ   اف ف  حلوة ققهقر ح  قواهوملب ومه يا وراس قواا  

 .8198. خشف قومشهن قومره  قوا   رلن   ا  قوضمل ة ف   ا نر 

قومجبس  هى  ل ه  ب  قومشهن قوصهقق  نقومشهن قواه ا   صلوجة حلوة ح   – 1

قوريل   ن اي قلهقء ق  خل لى وبمجبس قوريل   قوجايا نش  قوماة قولل ن ينة قومينا ة   

وال ن اي  شكي  قومجبس  ل  النال كمل فص  قومشهن قومره   را ل قضن   نا نة   

 قومجبس قولايم وش صلل  ح   ل  ال  قواش   انب  جبس  يل   .

س قورينل   قن حن  قوين   نا قان       قب قا خاقي ح  اي  قو لنة  نا قان  قومجبن     – 3

رنيس قوجمانرية يي لج قو   هن ة ن الرة ف  طهيلة قا صملوال ننقت قا صملوال 

كاو  لب  غبي  قحا مل  ب  قلنه  نا  نل ه قحناقث  غيينه لنن ه  فن  طايصنة        

 للي قويكم لب قا خاقي اشح اي  قو لة  ا قويكن ة  ك نهة  نا  نل ه قضنصلف     

ل نضن ل  ل نل وهغانلى قواهومنلب  منل يجصن   نا قورلنلي        قويكن ة  مل ل ننضن ا

ققهب قو   للي حكن ة قوجمصية حي   كنب قون قرة ضصياة ن لل ة  ا  نقلانة  

قومالي قومبللة  ب   ل لال ن ا  لحية قنهى فلب قا خاقي ح  قوي   إاهقف يجص  

بفة قواهوملب  جه   لاه نل ن وبايملهقطية ن  ين   او  قوابفة قون  لل ن  قوان   

 قو راياية نقو    ملرس قن رل لى  اه  فبلة ف  قوانوة .

 –نفنن  ق  لل  ننل  –كننلب يكانن  فيننه   8111قب حنن   جبننس قوشننص  فنن   ننلي    – 1

 ق اقر  اق قولهقر  نب حللة وشا ا لء وصاة قاالب  رال .

قا   صنايبال  امنل قين   نا  من ي انل  نه   حن  قومجبنس  لينايا          831قب قومل ة  -

رة نثل يامل  نقفلنة قوشنص  فن  قلان ا لء ن رنا قو أ ن  ي انيا ورنل قب         قنوامل قوضهن

ح  قومجبس ل  رفان   بينه  نا  قومنل ة فضنل   قوضنهنرة ،يخضنع  لنايه  قلن          

 وهنيس قوانوة فبه نحا  قولن  قوار   نلن   قن  خباه .

ن لنن   ننانر حكننم قوميكمننة وننم يكننا فنن  ناننع رنننيس قوجمانريننة قب يلننهر         -

بننس و صننلرض ذونن   ننع قوصايننا  ننا قوررنننص  راننل نضنننن قوانوننة   قانن مهقر قومج

 وبلل نب ، قو  قي قوهنيس  لح هقي قواا نر نايل ة قولل نب .
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 ا ننهض حنن  قومجبننس قوننا   ننم  شننكيبه  شننكيش  ننيييل      831كمننل نقب قومننل ة   -

نابيمل ن فل لل وباا نر ن رل قويلوة  خ بانة م انل   صبن   نافشب  شنكي  قومجبنس       

نل يان فيع قلان ا لء قوشنصا   غينه قلانبنب قوملنهر فن  قواان نر قب          ف  ذق نه ، 

 يريه  اق قوافشب.  
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Abstract 

The dissolution of parliament as an end for the 
parliament before the end of the constitutional term, the 
tool of the executive branch to the legislative power in 
systems that are based on the principle of separation of 
powers. 
 
It represents the most important tools a balance between 
the government and the parliament, it is through the 
ministerial responsibility by Parliament, which committed 
constitutions to work towards the development of 
controls and safeguards to ensure that the abuse of this 
right as a result relics serious consequences of such a 
move legislative authority to the executive branch. 
 
      Which necessitated us to study in solving division 
executive authority of the Parliament on Mbgesin 'first 
 to the statement of the solution to the kinds and ارخرم
guarantees dissolved parliament and the implications of 
the application of this measure and on the three 
demands, respectively. As for the second part, we tried 
to study the constitutions of several models in order to 
compare and legal reality and actual procedure for the 
Iraqi constitution came to him to compare with him in the 
framework of this issue and highlight the criticism against 
him. 

 


