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د.مصطفى الناجي

دراسة عن التصوٌت فً الدستورالعراقً
المقدمة
عرف الدستور العراقً لعام  2005تعاميٌر متعاددل لاغليٌاة المللوياة مان
أصاااوات أع ااام منلاااع الااااواه عااااد ادا مةممااا تيعااام لدرناااة وأهمٌاااة
المو ااوا الملااروت للتصااوٌت فااً المنلااع لااصلي ٌقس ا التصااوٌت فااً
الدسااااتور وفاااا ماااام ناااام فااااً قاااارار المحكمااااة ادتحمدٌااااة العلٌاااام رقاااا
(/23اتحمدٌة )2002/فً  2002/10/21الى ممٌأتً :ـ
أود تحقٌ اصمه ااعقمد النلسة -:
اصاات الماامدل (/55أود) ماان الدسااتور يأا ا ٌتحق ا اصاامه ااعقاامد نلساامت
منلااع الاااواه يح ااورادغليٌة المللقااة لعاادد اع ااما وادغليٌااة المللقااة
لعدد ادع م تعاً (اصف  +زااادا واحاد) ويمام ان عادد اع ام منلاع
الاااواه ( )325اماياام فااأن اصااف هااصا دعاادد هااو ( )164/5مماااة واريعااة
وستون واصف وهاصا ٌعااً د ياد مان نيار الاصاف لٌكاون العادد صاحٌحم
فلٌع من المعقول والمال وناود اصاف امااه لاصلي ٌصاي عادد اع ام
منلع الاواه مسموٌم ( )165مماة وخمسة وستون امايم  .ويمم ان ادغليٌة
المللقة تسموي الاصف زاادا واحد ٌكون العدد ( )166مماة وساتة وساتون
امايم أو ٌزٌد يأكثر مان صلاي .علمام وحساه قارار المحكماة ادتحمدٌاة العلٌام
رق (/23اتحمدٌة )2002/فً  2002/10/21فأن مفةو ادغليٌة اليساٌلة
افع مفةو ادغليٌة المللقة وهً اغليٌاة عادد الحم ارٌن فاً النلساة يعاد
تحق الاصمه القماواً لألاعقمد الماصوص علٌ فً المامدل (/55أود) مان
الدستور.
ثماٌم ادغليٌة اليسٌلة دتخمص القرارات-:
يعد تحق الاصمه القماواً لألاعقمد النلسمت وهو اصف العدد  +واحاد أو
اكثااار فعااااد اتخااامص القااارارات يمدغليٌاااة اليساااٌلة فاااأصا كااامن اصااامه ااعقااامد
النلسمت ( )165فاصف هصا أو ٌزٌد على صلي مثا اصا كامن العادد ()165
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اماياام فاصااف ( )22/5اثااامن وثمااماون واصااف وهااصا العاادد ٌنياار لٌكااون
صحٌحم الى ( )23امايم.

ثملثم ادغليٌة الاسيٌة التً اص علٌةم الدستور:ـ
اص الدستور فً يعض المواد وماةم ان تكون اغليٌة الثلثٌن أو ثاثة ارياما
أو ثاثااة أخماامع فٌماام ٌخااص اغليٌااة الثلثااٌن فقااد ا اص الدسااتور فااً الماامدل
(/61رايعم) المتعلقة يتاظاٌ المصامدقة علاى المعمهادات وادتفمقٌامت الدولٌاة
والماامدل (/52ثماٌاام) المتعلقااة يتكااوٌن المحكمااة ادتحمدٌااة العلٌاام أماام اغليٌااة
الثاثااة اريااما فقااد اصاات علااى صلااي الماامدل (/132ثماٌاام ) /ماان الدسااتور
والمتعلقة يأقملة احد اع م المنلع يسيه عد الكفم ل والازاهة.
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