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  الملخص

من مجلسین ) البرلمان(یقصد بنظام الثنائیة البرلمانیة أن یتكون المجلس النیابي 
یمارسان السلطة التشریعیة، وذلك بتوزیع االختصاص التشریعي بینھما أو بالتعاون في ما 
بینھما، ویرتبط نظام المجلسین في أكثر األحیان بشكل الدولة، فالدول الفدرالیة تعتمد نظام 

الیات المتحدة األمریكیة وسویسرا، كما أن بعض الدول الموحدة ھي األخرى المجلسین كالو
كما ھو الحال في بریطانیا حیث یوجد فیھا مجلسان ، تأخذ بنظام المجلسین ألسباب تاریخیة

ھما مجلس اللوردات ومجلس العموم، أو ألسباب سیاسیة، أو اجتماعیة، أو اقتصادیة في 
  . دول أخرى 

، فان ذلك یقتضي المغایرة بینھما من حیث ھذا النظاماعتماد وعندما یصار إلى 
وبغیر ھذا التمایز تنتفي العلة من االزدواج البرلماني إذا ،اختصاص ومن حیثالتكوین، 

یبرر مزایا ھذا النظام كان كل مجلس مماثل للمجلس األخر ، فھذا االختالف بینھما ھو الذي
ن الغایة یة جدیر باالعتراف الدستوري وبالتنظیم القانوني فإوإذا كانت نظام الثنائیة البرلمان،

  .تبیان المبادئ القانونیة التي تحكم تكوین ھذا النظامالتي یتوخاھا البحث ھي 

ثالثةمباحث ، وخاتمةومن اجل تحقیق ھذه الغایة واإلحاطةبجوانبالموضوعقسمناالبحثإل
واعد التي تحكم عدد قثم بینافیاالثانیال، البرلمانیةدرسنافیالمبحثاألوالحكام طرق تكوین الثنائیة 

مدة والیة مجلسي وخصصنا في الثالث احكام ، البرلمان وأعمارھم ياعضاء مجلس
على القانون التي اقتصرتوقد اتبعنا في بحثنا منھج الدراسة التحلیلیة المقارنة،البرلمان

مع المقارنة بنماذج ، ٢٠٠٥نة ودستور جمھوریة العراق لس، ١٩٢٥األساسي العراقي لسنة 
  .٢٠٠٠عام لوالدستور السویسري ، ١٧٨٧بالدستور األمریكیلعامتتمثل ، دستوریة رئیسة

البحث أن القاعدة االساسیة التي تحكم تكوین المجلسین في نظام الثنائیة استبان لنا منوقد 
غیر طویلة حتى یمثل األمة ولمدة ، البرلمانیة أن یكون احد المجلسین منتخباً انتخاباً شعبیاً 

وھذا المجلس ھو المجلس ، تمثیالً صحیحاً ویمكنھا من مراقبة نوابھا والحكم على أعمالھم
أما المجلس األعلى فال یصح أن یكون ولید نفس الناخبین السابقین وبنفس اإلجراءات ، األدنى

  .التشریعیةوعلى نمط واحد وللمدة النیابیة ذاتھا وإال ضاعت حكمة ازدواج الھیئة

تركزت حول أما خاتمة البحث فقد أودعناھا  النتائج التي وصلنا إلیھا والمقترحات التي
ونأمل من بعض التعدیالت على النصوص القانونیة الواردة ضمن مفردات البحث 

  .المشرعالعراقي أن یأخذ بھا 


