
 طبقا لدساتريه السلطة التشريعية يف العراق

 

 د. محمد عدهان علي الزبر

عُت في دولتالسلطت ان  ًخم جحدًدها بمىجب دسخىز الدولت , وفي العساق  ما الدشَس

ع وفي ظل الدساجير العساكُت على الخفصُل الخالي :  فأن السلطت املخخصت بالدشَس

 

عُت في دسخىز  :5995الدستور العراقي سىة . 1 مىىطت  1591فأن السلطت الدشَس

, وفي عهده صدز   بمجلس ألامت والري ًخألف مً مجلسين , مجلس الىىاب ومجل الاعُان

 .1511لسىت  04اللاهىن املدوي العساقي زكم 

عُت في الدسخىز  :5958سىة  العراقي . الدستور 9 مىىطت  1514فأن السلطت الدشَس

عُت معا .بمجلس الىشزاء حُث ٌعخبر   مجلس الىشزاء حُنها ممثال للسلطت الخىفُرًت والدشَس



عُت حُنها جخمثل  :5963 هيسان سىة 4العراقي في  دستور ال. 3 فأن السلطت الدشَس

 باملجلس الىطني للُادة الثىزة.

عُت طبلا  :5964 سىة هيسان 99 العراقي في دستور ال. 4 فأن السلطت الدشَس

 للدسخىز املركىز ًخمثل بمجلس الامت .

عُت طبلا للدسخىز  :5968لسىة  /95/9 العراقي في دستور ال. 5 فأن السلطت الدشَس

 111املركىز جخمثل بمجلس كُادة الثىزة , وفي ظل هرا الدسخىز صدز كاهىن العلىباث زكم 

 املعدل . 1525لسىت 

عُت بمىجب الدسخىز  : 56/7/5971 ي العراقي ف دستور ال. 6 والسلطت الدشَس

املركىز جخمثل بمجلس كُادة الثىزة والري ًباشس اخخصاص اصداز اللىاهين واللسازاث التي 

لها كىة اللاهىن , فضال عً املجلس الىطني الري ٌشازك مجلس كُادة الثىزة سلطت اصداز 

عاث ,  عدد كبير مً اللسازاث التي لها كىة  وكد صدز عً مجلس كُادة الثىزة املىحلالدشَس

 اللاهىن.

وحتى صدور قاهون ادارة الدولة:  9/4/9113. بعد سقوط الىظام السياس ي في 7

مس( , وصدزث  عُت والخىفُرًت واللضائُت بُد الحاكم الادازي )بٍس كاهذ السلطت الدشَس

املعدل ,  1525 لسىت 111بمىجب ذلك العدًد مً الاوامس التي عدلذ كاهىن العلىباث زكم 

, وامس سلطت  10, وامس سلطت الائخالف املؤكخت زكم  1مً ابسشها هظام سلطت الائخالف زكم 

سان  14في  3, وامس سلطت الائخالف زكم  15الائخالف املؤكخت زكم  , والامس الاخير  9442حٍص

ً مدي حصل بمىجبه حعدًل كاهىن العلىباث منها علىبت الاعدام واسدبدالها بعلىبت السج



, فضال عً كىاهين اخسي ذاث ( الحُاة )اي اًداع املحكىم في املؤسست العلابُت حتى وفاجه

 الطابع املدوي والخجازي وغيرها.

 :(9114)دستور  9114. قاهون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الاهتقالية لسىة 8

 :ظل هرا الدسخىز بين مسحلخينحُث ًدبغى الخمُيز في 

كاهون الثاوي  35وحتى  – 9114حزيران  31الاهتقالية الاولى )من أ. الحكومة 

عُت والخىفُرًت مىاطت بمجلس الىشزاء وبالخحدًد في ظل  (:9115 حُث كاهذ السلطت الدشَس

حكىمت اًاد عالوي , وكد صدز عً مجلس الىشزاء عدة اوامس )كىاهين( منها امس اعادة العمل 

باملتن( وبمىجب هرا الامس اعُد العمل  021-015)ص 9440لسىت  2بعلىبت الاعدام زكم 

مس( والغاء علىبت السجً مدي  بعلىبت الاعدام التي عللذ في ظل عهد الحاكم املدوي )بٍس

مت الاغخصاب , الحُاة في عدد مً الجسائم وبلائها في جسائم اخسي كالظسف املشدد في جٍس

 فضال عً اصداز كىاهين ذاث طابع مدوي.

 حتى تأليف حكومة مىتخبة: 9115قالية الثاهية من شباط ب. الحكومة الاهت

عُت في هره املسحلت جمثلذ  ع  بالجمعية الوطىيةفالسلطت الدشَس والتي اهُطذ بها مهمت حشَس

, وكد صدز عً  9441اللىاهين فضال عً كخابت مسىدة الدسخىز العساقي الدائم سىت 

 . 9441لسىت  12الجمعُت الىطىُت حُنها كاهىن مكافحت الازهاب زكم 

عىد السجىع الى هصىص الدسخىز العساقي  الدائم: 9115 العراقي لسىة دستور ال. 9

عُت بمىجب الدسخىز املركىز جخكىن مً  مجلس الىواب ومجلس الدائم هجد السلطت الدشَس

 .الاتحاد



الا ان مجلس الاجحاد مىر صدوز الدسخىز وحتى ًىمىا هرا لم ًسي الىىز , وبرلك 

عاث طبلا اكخصسث مهم عاث بمجلس الىىاب والري اهُطذ به مهمت سً الدشَس ت سً الدشَس

 /اوال( .21ملا جاء في هص املادة )

عاث الجىائُت منها التي عدلذ  وكد صدز عً مجلس الىىاب العساقي العدًد مً الدشَس

والري عدلذ  9444لسىت  2كاللاهىن زكم  1525لسىت  111مً كاهىن العلىباث زكم 

 11واللاهىن زكم  1/0/9414في  0105ساماث وامليشىز في الىكائع الىاكُت بالعدد بمىجبه الغ

مت  1525لسىت  111مً كاهىن العلىباث زكم  902للمادة  9445لسىت  املعدل واملعىُت بجٍس

 . 13/4/9445في  0122الاخباز الكاذب وامليشىز بالىكائع الىاكُت بالعدد 

عاث الجىائُت املسخللت  كم صدزث عً مجلس الىىاب العساقي عدد مً الدشَس

 والصادزة بشأن جسائم محددة هظسا لخطىزتها وخصىصُتها او معىُت بفئت محددة .

ب الىفط ومشخلاجه زكم  عاث املسخللت , كاهىن مكافحت تهٍس  01ومً جلك الدشَس

 , وكاهىن هُئت النزاهت2/11/9444في  0451امليشىز في الىكائع الىاكُت بالعدد  9444لسىت 

مت الكسب غير املشسوع )مً اًً لك هرا( زكم  امليشىز  9411لسىت  24الري جضمً جٍس

, وكاهىن مكافحت  9419لسىت  94بالىكائع العساكُت , وكاهىن مكافحت الاججاز بالبشس زكم 

ل الازهاب زكم   .9411ت لسى 12غسُل الامىال وجمٍى


