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 حتية طيبة

املوجه اىل السيد رئيس احملكمة  01/8/4105الوارد مساء يوم  01/8/4105إشارة اىل كتابكم املؤرخ 
يابية األكثر من هي الكتلة النالعليا البت يف أمر كمة اإلحتادية اإلحتادية العليا املتضمن الطلب من احمل
( من الدستور، وبناء عليه اجتمعت احملكمة اإلحتادية 67ادة  عدداً بتشكيل جملس الوزراء مبوجب امل

حضوراً وباإلتصاالت اهلاتفية لسفر مخسة من أعضاءها خارج بغداد  00/8/4105العليا صباح يوم 
 وقد مت التوصل اىل ما يأيت:

مرافق((    44/3/4101املؤرخ يف  4101/احتادية/44رجوعاً اىل قرار احملكمة اإلحتادية العليا املرقم 
( 45الذي يعترب نافذاً وملزماً للسلطات كافة مبا فيها السلطة القضائية اإلحتادية مبوجب أحكام املادة  

 وجد أن الفقرة احلكمية تتضمن ما يأيت: ان تعبري الكتلة النيابية األكثر عدداً يعين إما:من الدستور، 

كثر خابية واحدة وحازت على العدد األالكتلة اليت تكونت بعد اإلنتخابات ومن خالل قائمة انت -
 من املقاعد.

اء أو أكثر من القوائم اإلنتخابية اليت دخلت اإلنتخابات بأمساو الكتلة اليت جتمعت من قائمتني  -
وأرقام خمتلفة مث تكتلت يف كتلة واحدة ذات كيان واحد يف جملس النواب أيهما أكثر عدداً، 

 اجللسة كتلة النيابية اليت أصبحت مقاعدها النيابية يففيتوىل رئيس اجلمهورية تكليف مرشح ال
ر عدداً من الكتلة أو الكتل األخرى بتشكيل جملس الوزراء استناداً اىل ثاألوىل جمللس النواب أك

 ( من الدستور.67أحكام املادة  



ابية يف تكلف بتشكيل جملس الوزراء اليت أصبحت مقاعدها الني ومما تقدم فتكون الكتلة النيابية اليت
و الكتل أ ]كلمة ناقصة: الكتلة املشار اليها يف الفقرة السابقة[ عددًا من الكتلة راجللسة األوىل أكث

 األخرى.

وهبذا الصدد نشري اىل كتاب النائب السيد مهدي احلافظ رئيس جملس النواب حبكم السن املؤرخ 
ني املرقم املفوضجملس  –وكتاب املفوضية العليا املستقلة لإلنتخابات  مرافق((   44/6/4105
 . مرافق( 4/6/4105( املؤرخ 05/484 خ/

اىل كتاب رئيس جملس النواب حبكم السن، وصدر القرار باإلتفاق عدا ما يتعلق بفقرة اإلشارة 
وكتاب املفوضية العليا املستقلة لإلنتخابات املشار اليهما يف أعاله حيث ارتأى ثالثة من األعضاء 

 .00/8/4105عدم اإلشارة اليهما، وصدر القرار حتريراً يف 
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