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 إقخار السذخف
صجار القخارات إمجمذ الشهاب ب اتاختراصف إعجاد الخسالة السػسػمة )أأشيج ب
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 إقخار لجشة السشاقذة
الة السػسػمة ػػػػػػحه الخسػػػػػػعشا عمى محتػػ ىػػػػػػػيج نحغ أعزاء لجشة السشاقذة إنشا اشمػػػنذ
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 الذكخ والتقجيخ
إلى كل مغ ساعجني في ىحه الخسالة حتى جاءت عمى الذكل  والتقجيخالذكخ ب تقجـأ

 .الحؼ يخاه القارغ 

وفي  جامعة القادسية –في كمية القانػف  القانػف وأتقجـ بالذكخ إلى أساتحة قدع 
لستابعتو السدتسخة وتػجيياتو العمسية،  عجناف عاجل عبيج د. . أأستاذؼ الفاضل  مقجمتيع

شكخؼ وتقجيخؼ لسكتبتي العتبة العمػية  وكحلظ  خيخ جداء عمى صبخه وقػة عديستو فجداه هللا
 .مغ تعاوف في تػفيخ السرادر  والعتبة العباسية السقجستيغ لسا أبجتاه

 نجاز البحث.إإلى الدمبلء واألصجقاء الحيغ تعاونػا معي في و 

 وهللا السػفق
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 خالصة البحث
ى مجمذ الشػاب باعتباره الدمصة التذخيعية في العخاؽ عسل عم ثبت لجيشا إف

 دستػر صجار العجيج مغ القخارات التذخيعية، انصبلقا  مسا ورد مغ صبلحيات فيإ
، والحؼ تبشى مبجأ الفرل بيغ الدمصات كأساس لعسل ٕ٘ٓٓ لعاـجسيػرية العخاؽ 

ف أمى مجمذ الشػاب فخض الشطاـ ع إذمؤسداتو التذخيعية والتشفيحية والقزائية، 
صجاره لمتذخيعات والقػانيغ والقخارات لخقابة الدمصة القزائية متسثمة إيخزع عشج 

 تيا.ابالسحكسة االتحادية العميا والتي حجد الجستػر مياميا واختراص

مجمذ الشػاب العخاقي في  إليياسذ القانػنية التي يدتشج وقج بيشت الجراسة األ
 مجمذوقانػف  ٕ٘ٓٓ لعاـصجار القخارات التذخيعية في دستػر جسيػرية العخاؽ إ

والشطاـ الجاخمي والتي حجدت آليات وإجخاءات  ٕٛٔٓلعاـ  ٖٔالشػاب وتذكيبلتو رقع 
ف مجمذ الشػاب العخاقي لع يخاِع الحجود أالجراسة  وبيشتاصجار القخار التذخيعي، 

 إذالقخارات التذخيعية السخالفة لمجستػر. السخسػمة في الجستػر وأصجر عجدا مغ 
تزسشت ىحه السخالفات عيػبا  كاف إحجاىا ىػ عيب االنحخاؼ التذخيعي والحؼ 

 عالجتو السحكسة االتحادية العميا بالحكع ببصبلف ىحه القخارات.

لى ضخورة اشبلؽ يج السحكسة االتحادية العميا في الخقابة إوخمرت الجراسة 
لتكػف ذاتية وال تشتطخ تقجيع  والقخارات التذخيعية التذخيعات والقػانيغالجستػرية عمى 

سشجا  لسجمذ الشػاب  يجاد نز قانػني يكػف إرية قانػف ما. وضخورة دعػػ بعجـ دستػ 
 .صجاره لمقخارات التذخيعيةإالعخاقي في 
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 د اإلىػجاء
 ىػ الذكخ والتقجيخ
 و خبلصة البحث

 ط - ز السحتػيات
 ٔ مقجمة 

 ٘ الفرل األول: االختراص التذخيعي لسجمذ الشهاب
 ٚ : االختراص التذخيعي لسجمذ الشػاب بالتعاوف مع الدمصة التشفيحيةالسبحث األول

 ٛ السطمب األول: التعخيف بسقتخحات القهانين
 ٜ مقتخحات القػانيغ في التذخيع السقارف الفخع األوؿ: 

 ٛٔ الفخع الثاني: مقتخحات القػانيغ في التذخيع العخاقي
 ٕٔ السطمب الثاني: حق الترجيق واالعتخاض عمى القهانين

 ٕٕ الفخع األوؿ: حق الترجيق عمى القػانيغ
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 ٖٓ افح مقتخح ومذخوع القانهن السطمب األول: مش

 ٖٔ الفخع األوؿ: الدمصة التشفيحية بػصفيا مشفحا  لسذاريع القػانيغ
 ٖٙ الفخع الثاني: الدمصة التذخيعية بػصفيا مشفحا  لسقتخحات القػانيغ

 ٜٖ مقتخح ومذخوع القانهن  مشاقذةالسطمب الثاني: 
 ٓٗ الفخع األوؿ: مشاقذة مذاريع القػانيغ

 ٖٗ الفخع الثاني: الترػيت عمى مقتخحات ومذاريع القػانيغ
 ٚٗ : مػقف القزاء الجستػرؼ مغ االختراص التذخيعي لمبخلسافالسبحث الثالث

 ٛٗ السطمب األول: مهقف القزاء الجستهري في الجول السقارنة
 ٜٗ الجستػرؼ في لبشافالفخع األوؿ: مػقف القزاء 

 ٖ٘ الفخع الثاني: مػقف القزاء الجستػرؼ في مرخ
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 ٕٙ ٕٓٔٓعاـ  العميا الفخع األوؿ: مػقف السحكسة االتحادية

 ٜٙ ٕ٘ٔٓالفخع الثاني: مػقف السحكسة االتحادية العميا عاـ 
 ٙٚ التذخيعي بسبجأ الفرل بين الدمطات الفرل الثاني: عالقة العسل

 ٛٚ : صػر أعساؿ السجالذ الشيابية ذات الصابع اإلدارؼ والقزائيالسبحث األول
 ٓٛ السطمب األول: أعسال السجالذ ذات الطابع اإلداري 
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 مقجمة

كأساس لشطاـ الحكع بعج  الجيسقخاشيةف جسيػرية العخاؽ قج تبشت السعخوؼ أ
 ٕ٘ٓٓتبشى السذّخع العخاقي في دستػر عاـ  إذ، ٖٕٓٓسقػط الجكتاتػرية في سشة 

 الجولة، فيالحاكسة ات ساالسؤس عسل لتشطيعمبجأ الفرل بيغ الدمصات كػسيمة 
 دولة عرخيةلبشاء  القانػف والجستػر كسخجعمغ خبلؿ اعتساد  تحقيق الرالح العاـو 

 متقجمة.

في الببلد  شكل الشطاـ الدياسي ٕ٘ٓٓوقج حجد دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة 
وىحا  .ٔنطاـ الحكع فييا جسيػرؼ نيابي )بخلساني( ديسقخاشي تحاديةادولة  العخاؽبأف 

في  ات الدمصةدمؤس والخقابية يسثل إحجػ التذخيعيةبرفتو  البخلساف العخاقييعشي اف 
، وىحه البخلساف التي يتستع بياربلحيات الختراصات و االبفعل ، ىحا الشطاـ

االختراصات والربلحيات تختمف عغ تمظ التي تتستع بيا الدمصة التشفيحية، أو تمظ 
 االستقبللية التي تتستع بيا الدمصة القزائية.

فالشطاـ البخلساني قائع عمى مبجأ الفرل بيغ الدمصات ،ولكغ ىحا الفرل ال 
تاما  بيغ سمصات الحكع ويحػؿ دوف مباشخة كل  يعشي إقامة سياج مادؼ يفرل فربل  

مشيا لػضيفتيا بحجة السداس باألخخػ ، ومغ ثع فإف مقتزى الفرل أف يكػف بيغ 
الدمصتيغ تعاوف ، واف يكػف لكل مشيسا تأثيخ عمى األخخػ في نصاؽ إختراصيا . 

قف كل مغ وليذ اليجؼ مغ التأثيخ الستبادؿ بيغ الدمصتيغ التشفيحية والتذخيعية أف ت
ىاتيغ الدمصتيغ أماـ االخخػ مػقف الخرػمة بل اف اليجؼ مشو ىػ تحقيق التػازف 

 والتعاوف بيشيسا.

شبيعة القخارات التذخيعية التي يرجرىا  بيافت في البحث ىسيةأ  تتجمى: البحث أهسية
مجمذ الشػاب في ضل مبجأ الفرل بيغ الدمصات، وتبياف مػقف السحكسة االتحادية 

                                                 
 .ٔ، السادة ٕ٘ٓٓ لعاـدستػر جسيػرية العخاؽ  ٔ
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مغ ىحه القخارات في حاؿ مخالفتيا لمجستػر أو ثبػت وجػد عيب في القخار العميا 
 التذخيعي كاالنحخاؼ التذخيعي.

 لى:إ البحث ىجؼ: البحث أهجاف

 القخار التذخيعي. تػضيح مفاـيع .ٔ

 الدشج الجستػرؼ إلصجار مجمذ الشػاب قخاراتو التذخيعية.تبياف  .٥

الشػاب في إصجاره لمقخارات تػضيح الحجود والقيػد الجستػرية عمى مجمذ  .ٖ
 التذخيعية.

فقج ثارت لجػ ولػجػد قرػر تذخيعي بالتشطيع  تقجـ انصبلقا  مسا :البحث مذكمة
الدمصة التذخيعية وصبلحياتيا وفقا  لجستػر  اختراصات حػؿ عجة تداؤالتالباحث 

في دائخة ىحه ، وىل يجخل القخار التذخيعي ٕ٘ٓٓجسيػرية العخاؽ لدشة 
 وىي: ،سئمةاأل مغ مجسػعة أمامشا تر اثأ التداؤالت ىحهو  االختراصات؟.

 .ما ىػ القخار التذخيعي؟ وما الفخؽ بيشو وبيغ باقي قخارات مجمذ الشػاب؟ .ٔ
صجار إلييا مجمذ الشػاب في إسذ القانػنية والجستػرية التي يدتشج ما ىي األ .ٕ

 .قخاراتو التذخيعية؟
 .ما ىي آليات إصجار القخار التذخيعي؟  .ٖ
 .ما ىػ مػقف الدمصة القزائية مغ القخارات التذخيعية؟ .ٗ

مغ خبلؿ البحث في ىحه الجراسة لع نجج إال باحثا  واحجا   الجراسات الدابقة:
( في ىػ الباحث )عباس فاضل حمػاصخاض غسار البحث في ىحا السجاؿ 

أشخوحة الجكتػراه السػسػمة )الصبيعة القانػنية لقخارات مجمذ الشػاب العخاقي ػ 
دراسة مقارنة( إال أنو يخػ بأف أنتخاب رئيذ المجشة البخلسانية وإرساؿ مقتخح 

ثبتشا عكدة في القانػف مغ المجشة السخترة إلى رئاسة السجمذ قخارا  وىحا ما أ
 مية واأللية التي يرجر بيا القخار التذخيعي.ىحه الجراسة مغ خبلؿ تبياف الذك
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 والسختكد والسقارف  التحميمي السشيج عمى مشيجيتو في البحث اعتسج: البحث شهجم
في  الشػاب اختراصات وصبلحيات مجمذ عغ الستػفخة السعصيات استقخاء عمى

ووقع  ٕ٘ٓٓ لعاـاصجار القخارات التذخيعية وفقا  لجستػر جسيػرية العخاؽ 
 والجستػر السرخؼ لعاـ ٕٜٙٔالمبشاني لدشة  االختيار عمى الشطاـ الجستػرؼ 

 وسشأخح بعجد مغ الجساتيخ السقارنة األخخػ بسا يخجـ البحث. ٕٗٔٓ

ف بأىسية البحث ومذكمتو ياعتسج البحث في ـيكميتو عمى مقجمة لمتعخ : البحث خطة
 التذخيعي لسجمذ الشػاباالختراص أوؿ لعخض  فرل، تبلىا ومشيجيتوىجافو وأ 
مع إجخاء مقارنة بباقي  مػقف القزاء الجستػرؼ مغ االختراص التذخيعي لمبخلسافو 

عبلقة العسل التذخيعي  عمى لتدميط الزػء ثاف   فرلثع لعجد مغ الجوؿ، الجساتيخ 
صػر أعساؿ السجالذ الشيابية ذات الصابع اإلدارؼ و  بسبجأ الفرل بيغ الدمصات

ثالث  فرلتبعو  الدشج القانػني لمقخار التذخيعيوالشطخ في  الخقابيو  والقزائي
 هجخاءات إصجار إو  اختراص الدمصة التذخيعية بإصجار القخارات التذخيعية الستعخاض

رقابة السحكسة االتحادية العميا ، و السعجلة لمقانػف و السفدخة  أنػاع القخارات التذخيعيةو 
ختع البحث بخاتسة تتزسغ ابخز الشتائج مع ابخز ثع ن عمى انحخاؼ القخارات التذخيعية

 .السقتخحات والتػصيات التي تػصمشا إلييا
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 األول الفرل

 الشهاب لسجمذ التذخيعي االختراص

 االختراص التذخيعي لسجمذ الشهاب بالتعاون مع : السبحث األول
 الدمطة التشفيحية

 ومذخوع القانهن التسييد بين مقتخح القانهن : السبحث الثاني 
 مهقف القزاء الجستهري من االختراص التذخيعي : السبحث الثالث

 لمبخلسان
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 الفرل األول

 االختراص التذخيعي لسجمذ الشهاب

تفػض الشرػص الجستػرية الخاصة بالدمصة التذخيعية لسجمذ الشػاب وبذكل 
القػانيغ، ويعّج البخلساف ىػ عزػ التذخيع األصيل،  سغعاـ في غالبية الجساتيخ 

 .(ٔ)ومذاركة الدمصة التشفيحية في مجاؿ التذخيع يعج أمخا  مكسبل  الختراص البخلساف

إف وضيفة سغ القػانيغ غالبا  ما يخزعيا الجستػر لقيػد وضػابط محجدة مغ 
ولحلظ ُيعخؼ  ،حيث اإلجخاءات الػاجبة االتباع في كل مخحمة مغ مخاحل التذخيع

نو عسمية سغ القػاعج القانػنية مغ الدمصة السخترة وفقا  لئلجخاءات أالتذخيع ب
السحجدة، وحرخ صبلحية التذخيع بالبخلساف يعشي أنو ال يرجر أؼ قانػف إال بعج 

لساف إدخاؿ تعجيبلت عميو أو إقخاره في البخلساف، وال يجػز ألؼ جية غيخ البخ 
مغ أىع مطاىخ مسارسة الذعب لدمصتو التذخيعية عغ شخيق ، وسغ القػانيغ (ٕ)هؤ إلغا

تػلي نػاب الذعب وضع قػاعج عامة ممدمة، ويطيخ عبخه التعاوف بيغ الدمصتيغ 
التذخيعية والتشفيحية في إخخاج التذخيعات إلى حيد الػجػد، ويطيخ دور البخلساف في 

 عيا، ودراستيا، وإقخارىا.سغ القػانيغ عبخ تتبع مخاحل اقتخاح القػانيغ، وإعجادىا، ووض

وسشتشاوؿ في ىحا الفرل االختراص التذخيعي لسجمذ الشػاب، ولكي نػضح 
شبيعة االختراص التذخيعي البّج لشا مغ عخض لسفيـػ مقتخح القػانيغ ومذاريع 
القػانيغ، والتسييد بيغ مقتخح ومذخوع القانػف، فزبل  عغ ذلظ دراسة الدمصة التشفيحية 

لسقتخحات القػانيغ،  ا  سذاريع القػانيغ، والدمصة التذخيعية بػصفيا مشفحبػصفيا مشفحا  ل
االختراص التذخيعي لسجمذ الشػاب  وذلظ عبخ ثبلثة مباحث، األوؿ سشتشاوؿ ؼيو

التسييد بيغ مقتخح القانػف  فديتشاوؿ بالتعاوف مع الدمصة التشفيحية، أما السبحث الثاني
                                                 

( د. سميساف دمحم الصساوؼ، الدمصات الثبلث في الجساتيخ العخبية وفي الفكخ الدياسي اإلسبلمي، دراسة مقارنة، ٔ)
 .ٛ٘، صٜٚٙٔدار الفكخ العخبي، القاىخة، 

د. عراـ سميساف، األنطسة البخلسانية بيغ الشطخية والتصبيق، دراسة مقارنة، مشذػرات الحمبي الحقػؾية،  (ٕ)
 .ٕٚ، صٕٓٔٓبيخوت، 
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ف السحكسة االتحادية العميا مغ االختراص ومذخوع القانػف، والسبحث الثالث مػق
 .التذخيعي لسجمذ الشػاب
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 السبحث األول

 االختراص التذخيعي لسجمذ الشهاب بالتعاون مع الدمطة التشفيحية

فالدمصة التي يشتخبيا الذعب  االختراص التذخيعي أىع سمصة في الببلد يعجّ 
الدمصة العميا أو األولى في التدمدل اليخمي، والذخعية تأتي مغ سمصة الذعب، فيي 

نطخ ا ألىسية ىحه الدمصة، كسا يعّج الشطاـ البخلساني نطاـ تػازف الدمصات نتيجة 
ف تجاه األخخػ وسائل اذ تستمظ الدمصتإ ،السداواة بيغ الدمصة التذخيعية والتشفيحية

 .(ٔ)متداوية لمخقابة والتأثيخ الستبادؿ

مغ الػضائف والػاجبات، التي تتخاوح مابيغ  التذخيعية كثيخا  كسا تؤدؼ الدمصة 
وضيفة السخاؾبة بسعشاىا العاـ،  أيزا   ، وتؤدؼساسية وىي سغ القػانيغالػضيفة األ

 .ومعشاىا الخاص السختبصة بالخقابة عمى ميدانية الجولة، ورسع خصػط مػازنتيا السالية

ساسا  بسا يصمق عميو بالدمصة التذخيعية، وىي أف االختراص التذخيعي يشاط إ
جانب الدمصتيغ التشفيحية والقزائية،  إلىحجػ الدمصات الثبلث التي تكّػف الجولة إ

ف تكػف أوتتكػف الدمصة التذخيعية عادة عغ شخيق االنتخاب، ولكغ ىحا ال يسشع 
لسشتخب مغ وتختمف تدسيات ىحا السجمذ ا ،بفخد واحج وبسجمذ معيغ متسثمة أحيانا  

كسا تتسثل الدمصة التذخيعية في مسارسة العسل التذخيعي والحؼ يتع  ،آخخ إلىبمج 
قتخح القانػف " يتع في أثشائيا تقجيع معجادعبخ مخحمتيغ السخحمة األولى "مخحمة اإل

السبحث سػؼ نجرس في  ا" عمى القانػف وفي ىحالسرادقة أواإلقخار والسخحمة الثانية "
وفي السصمب الثاني حق  ،تعخيف بسذاريع القػانيغ ومقتخحاتياالسصمب األوؿ ال

 الترجيق واالعتخاض عمى القػانيغ.

 

 
                                                 

( د. سسيخ داود سمساف، محجدات سمصة رئيذ الػزراء في الشطاـ البخلساني الثابت، السخكد العخبي، القاىخة، ٔ)
 .ٗٔؤٖ، ص ٜٕٔٓ
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 السطمب األول

 التعخيف بسقتخحات القهانين

تباشخ السجالذ التذخيعية في مختمف الجوؿ اختراصات متعجدة، يتػقف 
الجستػر حجسيا ومجاىا عمى شبيعة نطاـ الحكع الدائج في الجولة، وشخيقة رسع 

لمعبلقة بيغ الدمصات العامة، وتسارس الدمصة التذخيعية اختراصاتيا وفق إجخاءات 
مشرػص عمييا في القػاعج القانػنية التي تحكع عسل ىحه الدمصة، ويصمق عمى ىحه 

  القػاعج مرصمح اإلجخاءات البخلسانية.

نػني الحؼ القانػف إلى الشدخة السكتػبة الشيائية لمشز القا مقتخحيذيخ مرصمح 
ويشاقر السجمذ التذخيعي مشاقذتو قبل  ،تع اقتخاحو وعخضو عمى السجمذ التذخيعي

حتى تتع السػافقة عميو مغ قبل الييئة  ا  لغ يتع عّج مذخوع القانػف قانػن ،صجوره. لحلظ
ف حق االقتخاح إو  ،ثع يقـػ السجمذ التذخيعي بتسخيخه إلى الدمصة التشفيحية ،التذخيعية

ذو أىسية كبيخة وخصيخة بعّجه العامل األساس في التذخيع فيػ المبشة األولى في البشاء 
القانػني والحؼ مغ دونو ال يقػـ، فقبل االقتخاح ال يكػف لسذخوع القانػف أؼ وجػد 

ويجب عمى ىحا األخيخ  ،نو يربح معخوضا  أماـ البخلسافإما بعج االقتخاح فأقانػني 
 .(ٔ)و ليقّخه كسا ىػ أو يعجلو أو يخفزوف يفحرأ

فكخة القانػف التي تقجـ مغ الدمصة التذخيعية ويسكغ تعخيف مقتخح القانػف بأنو 
 لغخض تذخيعيا

 

 

 

                                                 
عبج القادر عمي الجليسي، االختراصات التذخيعية لخئيذ الجولة في بعس الجساتيخ العخبية، دراسة  تغخيجد. (ٔ)

 .ٖٓ، صٖٕٓٓمقارنة رسالة ماجدتيخ، جامعة بغجاد، كمية القانػف، 
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 الفخع األول

 مقتخحات القهانين في التذخيع السقارن 

ىع مؤسدات الجولة، كػنيا السؤسدة السدؤولة عغ أ السؤسدة التذخيعية مغ تعج 
السشطػمة القانػنية في الجولة، والتي عبخىا تحجد ترخفات األفخاد وتشطع وضع 

صياغة التذخيعات فغ البّج لتساـ معخفتو مغ دراسة مدتؽيزة ف إ إذ .(ٔ)مسارساتيع
وتجخبة شػيمة، ومغ حق لو أف يسارس صياغة التذخيعات أو أسشجت لو ىحه السيسة 

العمع والسعخفة في عمع القانػف وأصػلو، فبلبج لو مغ أف يكػف لجيو قجٌر كبيٌخ مغ 
عارفا  بتاريخ القانػف وتصػره، مجركا  لطخوؼ الدماف والسكاف والبيئة التي نذأت فييا 
القػاعج القانػنية الدابقة قادرا  عمى التفخع مشيا إلى الفخوض التي ىػ راغب أو مكمف 

 .(ٕ)لتجخيج واإللداـبػضع حمػؿ  ليا عمى شكل قاعجة قانػنية مغ صفاتيا العسػـ وا

وإف صياغة التذخيع تشصػؼ عمى أىسية كبيخة في تحديغ الشطاـ القانػني في 
  .(ٖ)الجولة، وتشقيتو مغ الذػائب وتخميرو مغ حالة عجـ االستقخار

تذخيعو إجخاءات  إلكساؿتذخيعية الدمصة القانػف إلى  فكخةاالقتخاح ىػ تقجيع و  
 .(ٗ)الحؼ صجر بو التذخيع وفقا  لمجستػر

  

                                                 
، ص ٕٓٔٓ، دار الثقافة لمتػزيع والشذخ، عساف، ٔالدياسية والقانػف الجستػرؼ، ط د. عبج الكخيع عمػاف،الشطع (ٔ)

ٔٙٚ. 
د. سعيج بػ الذعيخ، عبلقة السؤسدة التذخيعية بالسؤسدة التشفيحية في الشطاـ القانػني الجدائخؼ، اشخوحة  (ٕ)

 .ٖٛ، ص ٕٚٔٓدكتػراه، جامعة الجدائخ، 
، دار الثقافة لمصباعة والشذخ والتػزيع، ٔلدياسية والقانػف الجستػرؼ، طد. نعساف الخصيب، الػسيط في الشطع ا (ٖ)

 .ٚٚ، ص ٕٓٔٓعساف، 
، دار الفكخ العخبي لمشذخ والتػزيع، القاىخة، ٖاوؼ، الدمصات الثبلث في الجوؿ العخبية، ط سصد. سميساف دمحم ال (ٗ)

 .٘ٙ، صٜٗٚٔ
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ثع مشاقذة  ،مذخوع لمقانػف  أوالقانػف بتقجيع اقتخاح  لدغتبجأ العسمية التذخيعية 
 (ٔ)صجاروبعج مخحمة الترػيت يأتي الترجيق ثع اإل ،وإقخاره عميو ،البخلساف لو

لكغ مغ  ،ففي بخيصانيا يحتفع التاج بدمصاتو التقميجية ومشيا حق اقتخاح القػانيغ
ولع يعج السمظ يزع الدياسة العامة  ،الشاحية العمسية تسارس الحكػمة كل الدمصات

ووفق القانػف البخيصاني يػجج نػعاف مغ مذخوعات القػانيغ تتصمب  ،لمجولة بشفدو
والتي  ،وىي مذخوعات القػانيغ التي تتعمق بامتيازات التاج ،مػافقة السمظ وتػؾيعو

 .(ٕ)لعخشوكحلظ السذخوعات التي تتزسغ خصبة ا ،نعقاديتصمب عخضيا عمى دور اال

ف أو  ،شابع اسسي ولسمظ في مجاؿ اقتخاح القػانيغ ذف دور اأومغ ىشا يتزح 
غمبية التي صبح مغ اختراص الػزارة السشبثقة مغ البخلساف بتأثيخ األأىحا السجاؿ 

 ،وؿ لو السبادرةجعمت مغ الػزيخ األ غمبيةف العبلقة ما بيغ الػزارة واألأو  ،تستمكيا
وبحخية تامة في التحكع بالبخلساف وضساف السػافقة عمى مجسل مذخوعات القػانيغ 

التصػر  اف ىحأو  ،صبح حق االقتخاح مغ الحقػؽ السقرػرة عمى الػزارةأحتى  ،السقجمة
يج  إلىؿ ذلظ وانتقا ،والبخلساف مغ حق اقتخاح القػانيغ ،بعج السمظأفي مكانة الػزارة قج 

 . (ٖ)عيةصبحت القائسة بالعسمية التذخيأالػزارة التي 

لكل مغ  (ٗ)ٜٖوفق السادة  ٜٛ٘ٔ لعاـ جاز الجستػر الفخنديأوفي فخندا 
عسل مذتخؾ  وبيحا يكػف اقتخاح ،عزاء البخلساف حق اقتخاح القػانيغأ وؿ و الػزيخ األ

                                                 
 .ٛٚٔ، صٕٚٔٓ، دار الخوال، بغجاد، ٔمحدغ ميجؼ، حجود الدمصة التشفيحية في الشطاـ البخلساني، ط د.عمي (ٔ)
د.نػماف فالح الطفيخؼ، االختراصات التذخيعية لخئيذ الجولة في الشطع الدياسية السعاصخة مع دراسة خاصة  (ٕ)

 .ٚٗ، ص ٜٜٚٔعغ الكػيت، جامعة القاىخة، كمية الحقػؽ، 
مخسي، الدمصة التذخيعية لخئيذ الجولة في الشطع الحجيثة، أشخوحة دكتػراه، كمية الحقػؽ جامعة دمحم ربيع  (ٖ)

 .ٜٕٗ، ص ٜٜ٘ٔالقاىخة، 
: " مغ حق كل مغ رئيذ الػزراء وأعزاء البخلساف السبادرة  ٜٛ٘ٔالجستػر الفخندي لعاـ  ٜٖتشز السادة  (4)

في مجمذ الػزراء بعج التذاور مع مجمذ الجولة ويتع  بػالتذخيع. تكػف مشاقذة مذخوعات القػانيغ الحكػمية
عخضيا في واحج  أو آخخ مغ مجمدي البخلساف. سػؼ ُتصخح مذخوعات قػانيغ السالية وتمظ الستعمقة بتسػيل 

، فإف ٗٗالزساف االجتساعي لمسخة األولى أماـ الجسعية الػششية. دوف السداس بالفقخة األولى مغ السادة 
عخض لمسخة األولى في التي تعالج بذكل أساسي آلية تشطيع السجتسعات السحمية يجب أف ت مذخوعات القػانيغ

 ."مجمذ الذيػخ
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الجسعية الػششية ومجمذ الذيػخ ما بيغ الدمصتيغ التذخيعية والتشفيحية الستسثمة في 
وؿ الحؼ يقجـ مذخوع وكحلظ الػزيخ األ ،الحؼ ىػ الغخفة الثانية لمدمصة التذخيعية

 القانػف بعج إقخاره مغ قبل مجمذ الػزراء الحؼ يخأس اجتساعاتو رئيذ الجسيػرية وفقا  
ػف وبيحا يك ،ف يخأس رئيذ الجسيػرية مجمذ الػزراءأالتي نرت عمى  (ٔ) ٜلمسادة 

التي تدسى السذخوعات وىي  ،لخئيذ الجسيػرية دور فعاؿ وحؿيقي في اقتخاح القػانيغ
عزاء البخلساف وتدسى اقتخاحات أ عكذ التي تقجـ مغ قبل  ،تقجـ مغ قبل الحكػمة

اشتخشت أف  ٜٛ٘ٔمغ الجستػر الفخندي لعاـ  ٜٖويسكغ القػؿ إف السادة . (ٕ)قػانيغ
كسا اشتخشت السادة  ،القػانيغ بعج أخح رأؼ مجمذ الجولةتتع السشاقذة وإعجاد السذاريع 

أيزا  أف تفتح مشاقذة مذخوعات القػانيغ في مجمذ الػزراء بعج استصبلع رأؼ مجمذ 
 وثع تقجيسيسا إلى أحج السجمديغ الشيابييغ.  ،الجولة

ف حق اقتخاح القػانيغ حق مذتخؾ لمخئيذ أفي مرخ نز الجستػر عمى إال أنو 
 ،مخ تشز عميو كثيخ مغ الجساتيخ السقارنةأ، وىػ (ٖ)عزاء البخلسافأ  ولكل عزػ مغ

مخ يتفق ودور رئيذ الجسيػرية أقخار حق اقتخاح القػانيغ لخئيذ الجسيػرية إو 
وىػ بيحه  ،فيػ يسارس سمصات فعمية ،واختراصاتو في الشطاـ الجستػرؼ السرخؼ 

                                                 
: " يرجر رئيذ الجسيػرية القػانيغ الرادرة عغ البخلساف خبلؿ ٜٛ٘ٔ( مغ الجستػر الفخندي لدشة ٜالسادة ) (ٔ)

ػمة" . يسكغ لو، قبل انقزاء ىحه السيمة، خسدة عذخ يػما  تمي التسخيخ الشيائي لقانػف ما وتحػيمو إلى الحك
 .الصمب مغ البخلساف إعادة فتح الشقاش حػؿ القانػف أو أية أقداـ مشو. وال يجػز رفس إعادة فتح ىكحا نقاش

 .ٗٛٔد.عمي محدغ ميجؼ، مرجر سابق،  (ٕ)
اف: " لخئيذ الجسيػرية ولكل عزػ مغ أعزاء  ٕٗٔٓ( مغ الجستػر السرخؼ لعاـ ٕٕٔتشز السادة ) (ٖ)

مجمذ الذعب حق اقتخاح القػانيغ . ويحاؿ كل مذخوع قانػف مقجـ مغ الحكػمة أو مغ ُعذخ أعزاء السجمذ إلى 
مجشة أف تدتسع إلى يجػز لالمجاف الشػعية السخترة بسجمذ الشػاب، لفحرو وتقجيع تقخيخ عشو إلى السجمذ، و 

السػضػع. وال يحاؿ االقتخاح بقانػف السقجـ مغ أحج األعزاء إلى المجشة الشػعية، إال إذا أجازتو في ذوػ الخبخة 
المجشة السخترة بالسقتخحات، ووافق السجمذ عمى ذلظ، فإذا رفزت المجشة االقتخاح بقانػف وجب أف يكػف قخارىا 

 اقتخاح بقانػف رفزو السجمذ، ال يجػز تقجيسو ثانية في دور االنعقاد نفدو".مدببا  وكل مذخوع قانػف أو 
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ومغ ثع يكػف مغ  ،فييا الرفة قج يتبيغ قرػرا  في التذخيعات القائسة أو نقرا  
 .(ٔ)السشصقي اإلقخار لو بدمصة اقتخاح القػانيغ

أعصت حق ،  ٕٗٔٓعاـ لمغ الجستػر السرخؼ  ٕٕٔويسكغ القػؿ إف السادة 
ولكل عزػ مغ أعزاء مجمذ الذعب،  ،اقتخاح القػانيغ لكل مغ رئيذ الجسيػرية

وسػاء أتع  ،لذعبوأعزاء مجمذ ا ،ومغ ثع فإنو حق مذتخؾ بيغ الدمصة التشفيحية
 مغ أحج أعزاء البخلساف فإف شبيعتو واحجة. ـاالقتخاح مغ جانب رئيذ الجولة أ تقجيع

مع  ٕٜٙٔأيار لعاـ  ٖٕلرادر في عصى الجستػر المبشاني اأ وفي لبشاف 
ومجمذ  ،رئيذ الجسيػرية بػاسصة رئيذ مجمذ الػزراء إلى، صبلحيات تعجيبلتو

 (ٕ)مغ الجستػر الحالي. ٛٔوىحا ما ورد في السادة  ،الشػاب اقتخاح القػانيغ

 تعجيبلتو لغاية شامبل   ٜٔٚٔمارات العخبية الستحجة الرادر عاـ ما دستػر اإلأ
قخار مذخوعات إو  ،، فقج قرخ دور السجمذ الػششي االتحادؼ عمى مشاقذة(ٖ)ٜٕٓٓ

ولع يعخض الحتساؿ اقتخاح يتقجـ بو  ،ليو مغ جانب الحكػمةإالقػانيغ التي تقجـ 

                                                 
، ٜٜٛٔ، دار الشيزة العخبية لمشذخ والتػزيع، القاىخة ٔالػسيط في القانػف الجستػرؼ، طد. جابخ جاد نرار،  (ٔ)

 .ٖٗ٘ص 
 اح القػانيغ ".مغ الجستػر المبشاني : " لسجمذ الشػاب ومجمذ الػزراء حق اقتخ  ٛٔتشز الساد  (ٕ)
نرت عمى : "مع  إذ( مغ الجستػر االماراتي إلى اختراص السجمذ بسذخوعات القػانيغ ٜٛأشارت السادة ) (ٖ)

( تعخض مذػاريع القػانيغ االتحادية بسا في ذلظ مذػاريع القػانيغ السالية عمى ٓٔٔعجـ اإلخبلؿ بأحكاـ السادة )
االتحاد لعخضيا عمى السجمذ األعمى لمترجيق عمييا ويشاقر  السجمذ الػششي االتحادؼ قبل رفعيا إلى رئيذ

 سذاريع ولو أف يػافق عمييا أو يعجليا أو يخفزيا".الالسجمذ الػششي االتحادؼ ىحه 
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عجاد القػانيغ، إ خصػات  غمغ الجستػر بيش (ٔ) ٓٔٔف مفيػـ السادة إبل  ،عزاءأ 
 (ٕ)نيا تبجأ بخصػة محجدة.أل ،تدتبعج ىحا االحتساؿ

ف حخماف الدمصة أل ،ف ىحا الػضع مشتقجأال إوعمى الخغع مغ ىحه السدػغات 
التذخيعية مغ اقتخاح القػانيغ سػاء السالية أو غيخ السالية أمخ غيخ مقبػؿ مادامت 

ف االعتبارات التي يدتشج إلييا أىحه الدمصة مسثمو لمذعب واإلرادة العامة، كسا 
وىي ميل ىحه  ،أصحاب الخأؼ بقرخ حق اقتخاح القػانيغ السالية عمى الدمصة التشفيحية

شيابية إلى اإلسخاؼ والتبحيخ يسكغ معالجتيا، لحلظ ذىب رأؼ، وفي محاولة السجالذ ال
الجتشاب ىحا السححور اقتخاح قيػد تسشح استعساؿ الدمصة التذخيعية لحق اقتخاح 
القػانيغ السالية، وذلظ بقرخ استعسالو عمى أعزاء لجشة السيدانية بسجمذ الشػاب مع 

 .(ٖ)عتساديخاد عشج شمب مشح االوجػب بياف مرجر اإل

إف سبلمة العسمية التذخيعية مغ حيث الزبط والرياغة تػجب عمى الحكػمة 
تييئة جيات متخررة في اقتخاح وبشاء القػاعج القانػنية في السخاحل التي تتجرج فييا 

وما ىي التخررات والخبخات البلزمة لكل  ؟ىحه العسمية، فسا ىي ىحه السخاحل
 :؟ مخحمة

 : األسباب السهجبةالسخحمة األولى: 

األسباب السػجبة مدألة ليا أىسية كبخػ في تييئة الػقائع التي ُتطيخ ف أ
السرالح السخغػب بحسايتيا أو تشطيسيا بسػجب تذخيع، وعمى أساس ىحه الػقائع تقػـ 

                                                 
جخاءات التالية : أ. يعج مجمذ الػزراء خوع القانػف قانػنا بعج اتخاذ اإل( " يربح مذٕ/ٓٔٔتشز السادة ) (ٔ)

عمى السجمذ الػششي االتحادؼ .ب. يعخض مجمذ الػزراء مذخوع القانػف عمى رئيذ مذخوع القانػف ويعخضو 
جيقو االتحاد لمسػافقة عميو ولعخضو عمى السجمذ األعمى لمترجيق عميو .ج. يػقع رئيذ االتحاد القانػف بعج تر

 مغ السجمذ األعمى، ويرجره .
يسي، االختراص التذخيعي لسجالذ السحا (ٕ) فطات غيخ السشتطسة في إقميع في العخاؽ دراسة خالج كاضع االبخـا

 .ٔٓٔ، صٕ٘ٔٓ، مشذػرات ضفاؼ، بيخوت، ٔمقارنة،ط
ػ  ٜ٘٘ٔ، مصبعة االعتساد، القاىخة، ٔد. عثساف خميل عثساف، القانػف الجستػرؼ، الشطاـ الجستػرؼ السرخؼ، ط (ٖ)

 . ٓٓٗص
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ميسة الستخرريغ في السخاحل البلحقة في تحػيل األسباب السػجبة إلى قػاعج 
 وممدمة.قانػنية عامة ومجخدة 

إف مخحمة إعجاد األسباب السػجبة تدتجعي تػفيخ الكفاءات السخترة بسػضػع 
الحاجة التي تدتمـد التشطيع القانػني، والكفاءات ذات الخبخة والسعخفة بالدياسة العامة 
لمجولة في مجاالتيا االقترادية واالجتساعية، باإلضافة إلى خبخاء في عمع القانػف في 

 .(ٔ)سا في ذلظ القانػف الجولي العاـفخوعو السختمفة وب

التشطيع الدميع لمعسمية التذخيعية يقتزي إعجاد ممف يتع تشطيسو عمى وجو ف إ
في صياغة التذخيع  يزسغ حفع الػثائق التي تست االستعانة فييا، أو االعتساد عمييا

وجسيع السجاوالت والسشاقذات ذات الرمة بسذخوع القانػف، وصػال  إلى الريغة 
 .(ٕ)شيائية لؤلسباب السػجبة والييكل األولي لسذخوع القانػف ال

 : : السدهدة األولى لسذخوع القانهن السخحمة الثانية

تعج الػضيفة التذخيعية مغ أىع الػضائف التي تسارسيا السؤسدة التذخيعية بل 
ألنيا السعبخ الحؿيقي عغ إرادة األمة، وكػف القػانيغ البج أف تكػف  ،ىي صمب عسميا

نابعة مغ إرادة األمة والذعب، فيي الجية السعشية بالسػافقة عمى جسيع القػانيغ 
 .(ٖ)السقتخحة مغ قبل السؤسدة التشفيحية

والسدػدة األولى لسذخوع القانػف تبجأ في ىحه السخحمة عسمية التجديج الػاقعي 
لتمبية االحتياج التذخيعي وتحقيق األغخاض التي رمت إلييا الدياسة التذخيعية، كسا 

أولى لسذخوع القانػف السخغػب  تع تحجيجىا باألسباب السػجبة، عمى شكل مدػدة
                                                 

، دار الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع، ٔالجستػرؼ، طسميساف الصساوؼ، مػجد في القانػف د. .عثساف خميل و د (ٔ)
 .ٓٗ، ص ٜٜٜٔالقاىخة، 

، ٔدمحم شخبػش، الدمصة التشفيحية في الجوؿ العخبية ذات الشطاـ الجسيػرؼ، تحميل قانػني مقارف،ط د.قائج (ٕ)
 .ٚٛ، ص ٜٜٜٔالسؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ، بيخوت، 

( Mailoud Benhouhouد. دمحم حديغ، أدوات الخقابة البخلسانية في الشطع الدياسية، بحث مشذػر مػقع )  (ٖ)
 .ٕٕٔٓ/٘/ٚتاريخ الديارة   http://www.eaddla.orgعمى الخابط :

http://www.eaddla.org/


 

35 



إصجاره، ويجب أف ُتدشج ىحه السيسة إلى جية متخررة في صياغة القػاعج 
 القانػنية.

، يغ تػافخ عشرخ مػضػعي وآخخ شخريويذتخط لسسارسة حق اقتخاح القػان
ويتختب عمى  ،ف يدتيجؼ االقتخاح وضع أسذ التذخيع األولىأفسغ ناحية يدتمـد 

ف يكػف مػضػع االقتخاح مغ السدالظ التي يعالجيا القانػف وفقا  لجستػر الجولة أذلظ 
السقتخح ف يتقيج أف يكتب عمى رأس فكخة ما عبارة " اقتخاح " بل يذتخط أفبل يكفي 

ف يتقجـ أومغ ناحية أخخػ يذتخط  ،بالحجود الجستػرية التي تبيغ نصاؽ القانػف 
فالعخيزة التي يتقجـ بيا أحج السػاششيغ ال  ،باالقتخاح مغ يشيط بو الجستػر ىحه السيسة

فحق االقتخاح  ،تعّج اقتخاحا  لقانػف ما لع يتبَغ أفكارىا أحج أعزاء البخلساف أو الحكػمة
ويعّج العسل  ،لحؼ يسارسو أحج السختريغ بحلظ بقرج وضع أسذ التذخيعىػ الحق ا

 .(ٔ)اقتخاحا  بقانػف متى تػافخت بو الذخوط الدابقة

إف ضساف جػدة التذخيعات يدتمـد ؾياـ ديػاف التذخيع بػضع معاييخ مػضػعية 
لتقػيع أداء السدتذاريغ والسداعجيغ تحتػؼ عمى مجسػعة مغ العشاصخ التي يسكغ 

 (ٕ)ىا التعخؼ عمى كفاءة كػادر ىحا الجياز وججارتو.عبخ 

 : السخحمة الثالثة: إصجار التذخيع

التذخيع يعشي ؾياـ سمصة عامة مخترة في الجولة برياغة القاعجة القانػنية 
 برػرتيا الشيائية وإعصائيا قػتيا القانػنية السمدمة، فيحه الدمصة تتألف مغ مجمذ

وأصجار التذخيع ىػ أخخاجو الى الػقع  عمى حدب نطاـ الحكع مجمديغمغ  واحج أو
والعسل بو مغ خبلؿ مرادقتو مغ الدمصة التشفيحية ونذخه لمجسيػر وأصجر التذخيع 

 أما القػاعج الفشية لرياغة التذخيعات ىي أخخ عسمية مغ عسميات سغ التذخيعات،
 : فيي

                                                 
 .ٖٔ، ص مرجر سابقتغخيج عبج القادر الجليسي، د. (ٔ)
، مصبعة الخابصة، بغجاد، ٔإسساعيل البدتاني، مداىسة في إعجاد الجستػر الجائع وقانػف االنتخاب، طعبج هللا  (ٕ)

 .ٕٕ٘، ص ٕٜٙٔ
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 تحجيج ماهية األغخاض من التذخيع: .1

فقج تتكػف  ،الحكع في الجوؿ مغ حيث تكػيغ السؤسدة التذخيعيةتختمف أنطسة 
 ،مغ مجمذ واحج وقج تتكػف مغ مجمديغ، إال أف كمييسا يختراف بالػضيفة التذخيعية

ألف التذخيع أو إصجار القػاعج العامة أو القػانيغ  ،وسسيت ىحه الدمصة "بالتذخيعية"
ؤسدة التذخيعية مغ أىع الدمصات وتعج الس ،السمدمة لمجسيع، ىػ اختراصيا األساسي

تزع الجولة بشاءىا القانػني  في الجولة لسا تتستع بو مغ اختراصات ميسة عبخىا
 .(ٔ)والجستػرؼ وتشطع عسل السؤسدات األخخػ 

عمى ـيكمية السؤسدة التذخيعية  ٕ٘ٓٓجسيػرية العخاؽ لدشة  دستػروقج نز 
 ،إذ جعميا مكػنة مغ مجمديغ ىسا )مجمذ الشػاب( و)مجمذ االتحاد( ،االتحادية

كسا ىػ معسػؿ بو في معطع الجوؿ  أخح بشطاـ السجمديغ، وبيحا فإف الجستػر
 . (ٕ)االتحادية

 ،تبجأ عسمية الرياغة التذخيعية بتحجيج واضح لؤلمػر التي تدتجعي التذخيع
قتخح، فالدياسة التذخيعية الػاضحة وبياف األىجاؼ السخاد تحؿيقيا مغ التذخيع الس

والتي قج تكػف ذات شبيعة سياسة أو اقترادية أو  ،تدتجعي إيزاح شبيعة األىجاؼ

                                                 
، دار الثقافة لمشذخ ٔد.عراـ عمي الجبذ، الشطع الدياسية الدمصة التذخيعية السؤسدة الجستػرية األولى، ط (ٔ)

 .ٜٖ، ص ٕٔٔٓوالتػزيع، عساف،
تشز " تتكػف الدمصة التذخيعية االتحادية مغ مجمذ  ٕ٘ٓٓمغ دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  ٛٗالسادة  (ٕ)

مارات العخبية الستحجة تعج الػحيجة مغ مثيبلتيا مغ الجوؿ ف دولة اإلأإلى شارة الشػاب ومجمذ االتحاد." وتججر اإل
 يتكػف  إذ"Unitary Legislative Composedاالتحادية التي تتكػف فييا الدمصة االتحادية مغ مجمذ واحج "

إشغاؿ مقاعجىا عغ  مارات العخبية الستحجة وتتع شخيقةعزػا مػزعيغ عمى اإل ٖٗمغ  مجمذ الشػاب األماراتي
شيج تغيخا كبيخا بعج أف تع إقخار قانػف النتخاب نرف أعزاء السجمذ، لمسديج  ٕٙٓٓال إف عاـ إشخيق التعييغ 

، دار عاصخة في الفكخ الدياسي اإلسبلميالدمصات الثبلث في الجساتيخ العخبية الس ؼ،يشطخ د. سميساف الصساو 
 .ٕٔٔص  ، ٜٜٚٔالفكخ العخبي، 
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اجتساعية، وخصة التذخيع في ىحه السخحمة تدتجعي وضػح األساس السشصقي القتخاح 
 (ٔ)التذخيع.

  القهاعج السؤثخة عمى محتهيات التذخيع السقتخح: .ٕ

وجو يحقق األغخاض التذخيعية مشو يدتجعي مغ صانع إصجار التذخيع عمى 
التذخيع أف يؤخح بالشطخ عشج بشاء القػاعج القانػنية العػامل السؤثخة في محتػيات 

والتي يسكغ أف نذيخ إلييا بعامميغ أساسييغ، وىسا القػاعج الجستػرية  ،التذخيع السقتخح
 وااللتدامات الجولية:

 قانػني يجب أف تتػافق الشرػص التذخيعية مع في أؼ نطاـ  :القهاعج الجستهرية
أحكاـ الجستػر وتشدجع معيا، والسخالفة لحلظ يجعل مغ القاعجة القانػنية السخالفة 

  لمجستػر باشمة أو غيخ صالحة لمتصبيق.
 وفقا  لقػاعج القانػف الجولي فإف أؼ دولة ترادؽ عمى معاىجة : االلتدامات الجولية

وبسا في ذلظ التذخيعية لتشفيح  ،اإلجخاءات السبلئسةدولية يجب عمييا أف تتخح 
السعاىجة بسا يتفق مع أحكاميا، ومغ ىشا فإف صياغة التذخيعات وإصجارىا 
تقتزي مخاجعة السعاىجات واالتفاؾيات الجولية ذات األثخ السمـد لسخاعاة اندجاـ 

 .(2)مذاريع القػانيغ الػششية مع السعاىجات واالتفاؾيات الجولي

 

 

 

 

 
                                                 

 .ٜٛدمحم شخبػش، مرجر سابق، ص  قائجد.  (ٔ)
 .ٜٚد.نعساف الخصيب، مرجر سابق، ص  (ٕ)
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 الفخع الثاني

 مقتخحات القهانين في التذخيع العخاقي

وتعجيل  ،ف تحجيج الجية التي تسمظ حق اقتخاحأتختمف الجساتيخ والقػانيغ في ش 
القػانيغ حيث يقخر بعزيا ىحا الحق إلى الحكػمة وحجىا بيشسا يقخره بعزيا اآلخخ 

صائو إلى إلى الدمصة التذخيعية )البخلساف( بسفخده، وتحىب بعس الجساتيخ إلى إع
عمى  ٕ٘ٓٓفقج نز دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  الحكػمة والبخلساف معا .

ويسارس مجمذ الشػاب )اختراصات  ،(ٕٙ-ٔٙاختراصات مجمذ الشػاب بالسػاد )
تذخيعية( تتسثل بتعجيل الجستػر وتذخيع القػانيغ االتحادية، كسا يسارس )اختراصات 

وتتسثل باالختراص االنتخابي والتشفيحؼ واالختراص االستثشائي  ،غيخ تذخيعية(
 واالختراص الخقابي واالختراص القزائي .

القػانيغ في دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  عجاد واقتخاحإ ؼيسا يتعمق بدمصة ما أ 
ف تقجـ أف السذخع قج خرز مذخوعات القػانيغ إ (ٔ)(  ٓٙفقج بيشت )السادة  ٕ٘ٓٓ

 ،(ٕ)خخػ أؼ جية ولع يسشح ىحا الحق أل ،ومجمذ الػزراء ،مغ قبل رئيذ الجسيػرية
 إلىذا رجعشا إف ،لسجمذ الشػاب ولجانو ما مقتخحات القػانيغ فقج حجدىا الجستػرأ

ف الكمسات والسرصمحات السدتعسمة أالسبادغ األساسية لفغ الرياغة التذخيعية نخػ 
الترػر بأف السذخع قج ذكخ مرصمحا  واضَح فبل يسكغ  ،يكػف ليا معشى واحج جامع

 . وىػ يقرج معشى آخخ ،الجاللة

وال  ،لبخلساناتااألمػر السيسة التي تتسدظ بيا  إف اقتخاح التذخيع أصبح مغ 
وليحا أشمق عمى ما تقتخحو الدمصة التشفيحية " مذخوعات  ،يسكغ أف تتشازؿ عشيا

 فتدسى " اقتخاحات القػانيغ". القػانيغ " أما التي تأتي عغ الدمصة التذخيعية )البخلساف(
                                                 

مذخوعات القػانيغ تقجـ مغ رئيذ الجسيػرية ومجمذ  -مغ الجستػر عمى االتي : " أوال : ٓٙتشز السادة  (ٔ)
 مقتخحات القػانيغ تقجـ مغ عذخة  مغ أعزاء مجمذ الشػاب، أو مغ إحجػ لجانو السخترة. -الػزراء. ثانيا :

التشفيحية االتحادية، مغ رئيذ  مغ الجستػر التي تشز : "تتكػف الدمصة ٙٙوىحا واضح في نز السادة  (ٕ)
 .الجسيػرية، ومجمذ الػزراء، تسارس صبلحياتيا وفقا  لمجستػر والقانػف"
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فقج تبشى دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  ،أما بالشدبة إلى )تعجيل الجستػر( 
إذ يقـػ السشيج األوؿ عمى  ،ل نرػص الجستػرمشيجيغ لسخاجعة وتعجي ٕ٘ٓٓ

والحؼ يتسثل بتقجيع اقتخاح  ،أسمػب اعتيادؼ تقميجؼ تعتسجه أغمب الجساتيخ السقارنة
لمتعجيل والحؼ يعج حقا  مذتخكا  بيغ الدمصة التشفيحية متسثمة )بسجمذ الػزراء ورئيذ 

 ،اء )مجمذ الشػاب(، ومغ الدمصة التذخيعية متسثمة بعجد محجد مغ أعزٔالجسيػرية(
والستعمق  ،ومشح الجستػر مجمذ الشػاب صبلحية السػافقة عمى التعجيل الجستػرؼ 

والحقػؽ والحخيات الػاردة في الباب الثاني  ،بالسبادغ األساسية الػاردة في الباب األوؿ
التعجيل بسػافقة ثمثي  ويتع،بعج انقزاء دورتيغ انتخابيتيغ متعاقبتيغ ،مغ الجستػر

ة رئيذ الجسيػرية في أعزاء مجمذ الشػاب ومػافقة الذعب باستفتاء عاـ ومرادق
بػاب )الثالث والخابع والخامذ خخػ في األالشرػص الجستػرية األياـ، أما أأثشاء سبعة 

وإنسا تصمب مػافقة  ،والدادس( فمع يتصمب الجستػر لتعجيميا انقزاء دورتيغ انتخابيتيغ
ي أعزاء مجمذ الشػاب عمى التعجيل الجستػرؼ السقتخح ومػافقة الذعب باستفتاء ثمث

 .(ٕ) عاـ ومرادقة رئيذ الجسيػرية خبلؿ سبعة أياـ

                                                 
السبلحع عمى ىحا الشز أنو جعل رئيذ الجسيػرية شخيكا  لسجمذ الػزراء في اقتخاح تعجيل الجستػر ؼيكػف رأيو  ٔ

يدتؿيع والسخكد الجستػرؼ لخئيذ الجسيػرية في معادال  لخأؼ مجمذ الػزراء بأجسعو في ىحا السجاؿ وىػ ما ال 
 الشطاـ البخلساني الحؼ يتبشاه الجستػر.

: لخئيذ الجسيػرية ومجمذ الػزراء -. تشز: " أوال  ٕ٘ٓٓمغ دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  ٕٙٔالسادة  (ٕ)
ز تعجيل السبادغ ال يجػ  -( أعزاء مجمذ الشػاب، اقتخاح تعجيل الجستػر. ثانيا :٘/ٔمجتسعيغ، أو لُخسذ )

األساسية الػاردة في الباب األوؿ، والحقػؽ والحخيات الػاردة في الباب الثاني مغ الجستػر، إال بعج دورتيغ 
انتخابيتيغ متعاقبتيغ، وبشاءا  عمى مػافقة ثمثي أعزاء مجمذ الشػاب عميو، ومػافقة الذعب باالستفتاء العاـ، 

ال يجػز تعجيل السػاد األخخػ غيخ السشرػص عمييا في  -. ثالثا :ومرادقة رئيذ الجسيػرية خبلؿ سبعة أياـ
مغ ىحه السادة، إال بعج مػافقة ثمثي أعزاء مجمذ الشػاب عميو، ومػافقة الذعب باالستفتاء العاـ، ” ثانيا  “البشج 

غ شأنو أف ال يجػز إجخاء أؼ تعجيل عمى مػاد الجستػر، م -ومرادقة رئيذ الجسيػرية خبلؿ سبعة أياـ. رابعا :
يشتقز مغ صبلحيات األقاليع التي ال تكػف داخمة  ضسغ االختراصات الحرخية لمدمصات االتحادية، إال بسػافقة 

 الدمصة التذخيعية في اإلقميع السعشي، ومػافقة أغمبية سكانو باستفتاء  عاـ.
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فإف  ،أما بالشدبة إلى اختراص مجمذ الشػاب في مجاؿ التذخيع العادؼ
ة السجمذ يسارس وضيفتو التذخيعية ىحه وفقا  لسا ورد في الجستػر فقج أناشت الساد

وأعصت السادة  ،اختراص تذخيع القػانيغ االتحاديةبسجمذ الشػاب  (ٔ)/اوالٔٙ
أعزاء مجمذ الشػاب أو مغ  مغ صبلحية تقجيع مقتخحات القػانيغ مغ عذخة /ثانيآٙ

 .إحجػ لجانو السخترة

 

 

 

 

 

 

                                                 
ػانيغ تقجـ مغ رئيذ الجسيػرية : "أوال : مذخوعات القٕ٘ٓٓمغ الجستػر العخاقي الجائع لدشة  ٓٙنرت السادة  (ٔ)

ومجمذ الػزراء، ثانيا : مقتخحات القػانيغ تقجـ مغ عذخة  مغ أعزاء مجمذ الشػاب، أو مغ إحجػ لجانو 
ف مذخوعات إتي : " مغ الجستػر عمى الشحػ اآل ٓٙسادة السخترة". كسا جاء في تفديخ السحكسة االتحادية لم

ف تقجـ مغ جيات ذات اختراص في الدمصة التشفيحية لتعمقيا أويمـد  تقجيسيا الدمصة التشفيحيةالقػانيغ خز ب
ف الحؼ يقـػ بإيفاء ىحه االلتدامات ىي الدمصة التشفيحية وذلظ حدبسا إلية وسياسية ودولية واجتساعية، و بالتدامات ما

ؽ رسع في ػرية العخامشو، وليدت الدمصة التذخيعية، وحيث اف دستػر جسي ٓٛنز عميو الجستػر في السادة 
وال مشو مشفحيغ تقجـ مغ خبلليسا مذخوعات القػانيغ، وىحاف السشفحاف يعػداف حرخا لمدمصة التشفيحية أ/  ٓٙالسادة 
وال أ/ٓٙج مخالفة دستػرية لشز السادة ذا قجمت مغ غيخىسا فإف ذلظ يعإرئيذ الجسيػرية ومجمذ الػزراء، و وىسا 

تخحات القػانيغ عغ شخيق جازت لسجمذ الشػاب تقجيع مقأمغ الجستػر  ٓٙثانيا مغ السادة  مغ الجستػر، وإف الفقخة
ف السقتخح ح القانػف ال يعشي مذخوع قانػف ألحجػ لجانو السخترة، ومقتخ إعزاء مجمذ الشػاب أو مغ أ عذخة مغ 

عجاد مذخوع لييسا إلإحج السشفحيغ السذار أ ف يأخح السقتخح شخيقو إلىأة والفكخة ال تكػف مذخوعا ويمـد ىػ فكخ 
اتحادؼ /  ٗٗجداء مغ قخار السحكسة االتحادية العميا بالخقع أالقػانيغ والتذخيعات الشافحة( . القانػف وفق ما رسستو 

 .ٕٕٔٓ/٘/٘ٔ/ شعغ تفديخؼ مشذػر عمى السػقع الخسسي لمسحكسة االتحادية تاريخ الديارة ٕٓٔٓلدشة 
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 السطمب الثاني

 الترجيق واالعتخاض عمى القهانينب األختراص

فاألوؿ ىػ  ،وسيمتيغ مختمفتيغ تساـ االختبلؼيعّج حق الترجيق واالعتخاض  
ما االعتخاض فيػ حق مشع ذؼ أ ،فيػ بحلظ سمصة مصمقة ،عبارة عغ سمصة حق تقخيخ

شبيعة كل  ـيد بيشيسا سػاء مغ حيث السزسػف أ. وعميو يسكغ التسي(ٔ)سمصة محجدة
مشيسا أو اآلثار الستختبة عمى ذلظ، ولئلحاشة بالسػضػع فقج قدع ىحا السصمب عمى 

 فخعيغ عمى الشحػ اآلتي : 

 الترجيق عمى القػانيغ. ب األختراصالفخع األوؿ : 

 االعتخاض عمى القػانيغ.ب األختراصالفخع الثاني :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .ٖ٘٘ص،،ٜٜٚٔوالحكػمة،دار الفكخ العخبي، القاىخة،الشطع الدياسية الجولة د. دمحم كامل ليمو،  (ٔ) 
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 الفخع األول

 الترجيق عمى القهانينب األختراص

ف رئيذ الجولة يؤيج استيفاء القانػف لذخوط وضعو أالترجيق يعشي  
نو وضع مغ جية مخترة ليا الحق دستػريا  في أفي الجستػر، و  السشرػص عميو

 بل يسارس عسبل  شكميا   ،في صشع القانػف  ذف ال يديع فعميا  إفخئيذ الجولة  ،وضعو
وىػ  ،قخاشية مغ صشع الذعبيجيػلػجية الجيسفالقاعجة في األ ،ىػ اإلقخار بالقانػف 

 ،مغ صشع مسثمي الذعب أعزاء البخلساف ىػ ،(ٔ)الشطاـ البخلساني إلىبالشدبة 
ذا رفس إنو إوالسعشى الجقيق لمترجيق عشج الفقياء ىػ حق االعتخاض السصمق أؼ 

ؼيعج  ،قّخه البخلساف بالرػرة الجستػريةأرئيذ الجولة السػافقة عمى مذخوع قانػف 
وال يدتصيع البخلساف  ،وال يتع إصجاره مغ دوف مػافقة رئيذ الجولة ،السذخوع نيائيا  

جساع، وىػ مغ الحقػؽ التغمب عمى إرادة رئيذ الجولة، ولػ أقخ السذخوع ثانية باإل
الحجيث عامة ال يدتديغ ىحا الحق عمى  ف الفقوأالقجيسة السقخرة لخئيذ الجولة بيج 

وعميو تكػف سمصة رئيذ  ،(ٕ)دماجو في الشطاـ الجيسقخاشيإس  الخغع مغ محاولة بع
وعجـ الترجيق عبارة عغ سمصة مصمقة ال يقف أماميا سمصة  ،الجولة في الترجيق

 . أخخػ 

أصيبل  في  ا  عزػ  بػصفويسارسو رئيذ الجولة  تشفيحؼحق الترجيق حق ن إ
ما حق االعتخاض فيػ أ ،الدمصة التذخيعية لو مغ حق اإلدارة في التذخيع ما لمبخلساف

بحيث  ،الإحق تشفيحؼ يسارسو رئيذ الجولة بعّجه مداىسة في العسل التذخيعي ليذ 
ف إرادة األخيخ تتفػؽ عمى إرادة رئيذ إبل  ،رادة البخلسافإف إرادتو ال تتداوػ و إ

بحيث إذا أصخ البخلساف عمى رأيو استمـد صجور القانػف عمى الخغع مغ  ،الجولة

                                                 
 .ٕٙ٘، ص ٜٜٙٔ، دار صادر، بيخوت، ٔد.اسساعيل ميخزا، القانػف الجستػرؼ، ط (ٔ)
ؼيرل شصشاوؼ وسميع سبلمة حتاممة،سمصة رئيذ الجولة في االعتخاض عمى القػانيغ في الشطاـ الجستػرؼ  (ٕ)

 .ٕٓٗ،صٕ٘ٔٓ،عساف ٕ،عجدٕٗالقانػف،مجاداألردني دراسة مقارنة،مجمة عمـػ الذخيعة و 
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بحيث  ،ال بوإف الترجيق إجخاء ال يتع القانػف أومغ السدمع بو  ،(ٔ)واالعتخاض عمي
إذ ال تكػف لسػافقة السجمذ الشيابي عميو ؾيسة  ،إذا تخمف ال يطيخ القانػف إلى الػجػد

خصخ الػسائل أف حق الترجيق يعج مغ إلحلظ قيل  ،مغ دوف اقتخاف ذلظ بالترجيق
بحيث يتختب عمى عجـ الترجيق القزاء السبـخ عمى مذخوع القانػف الحؼ  ،التذخيعية

ف يكػف عجـ الترجيق مغ قبل رئيذ الجولة اعتخاضا  أوذلظ ب ،وافق عميو البخلساف
ما أ ،نيائيا  ال يسكغ التغمب عميو بتكخار مػافقة البخلساف عمى السذخوع ولػ باإلجساع

ؼيو  ،عادة السشاقذةإ د إيقاؼ إصجار القانػف و ال مجخ إاالعتخاض إذا تع فميذ مغ شأنو 
والترػيت عميو في البخلساف مغ ججيج، بحيث يسمظ السجمذ الشيابي في األخيخ فخض 

فعجـ الترجيق مشع  ،جبار رئيذ الجولة مغ ثع عمى إصجارهإو  ،رأيو بإقخار القانػف ثانية
مؤقت لئلصجار  نيائي مغ إصجار القانػف بيشسا يتختب عمى االعتخاض مجخد إيقاؼ

 .(ٕ)يسكغ لمبخلساف إزالتو بالسػافقة عمى القانػف مغ ججيج

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٜٖٓ، مصبعة لجشة التأليف والتخجسة والشذخ، القاىخة، صٕد. الديج صبخؼ ػ مبادغ القانػف الجستػرؼ، ط (ٔ)
، دار ٔيشطخ د. دمحم شو بجوؼ ود. دمحم شو بجوؼ ود. دمحم شمعت الغشيسي، الشطع الدياسية واإلدارية، ط (ٕ)

 .ٛٗٔالسعارؼ مرخ، ص
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 الفخع الثاني

 حق االعتخاض عمى القهانين

 ،الجولةيعج حق االعتخاض عمى القػانيغ مغ الحقػؽ التي يتستع بيا رئيذ  
وشكل نطاـ الحكع  ،ويختمف ىحا الحق في الشطع الدياسية والجستػرية وسياسة الجولة

غمب أ ف أال إ ،ىػ عميو في الشطاـ البخلساني عساالشطاـ الخئاسي  فيفيػ يختمف  ،فييا
خحت بفكخة مشح رئيذ الجولة سمصة رفس الترجيق عمى القػانيغ أالشطع البخلسانية 

 (ٔ)ليو مغ البخلساف لمترجيق عميياإعغ شخيق االعتخاض عمى القػانيغ السخفػعة  مؤقتا  

يحتل مكانة ميسة في الجراسات  ،االعتخاض السسشػح لخئيذ الجولة ف حقإ 
صبح حقا  تقميجيا  أحتى  ،مشحت معطع دساتيخ رئيذ الجولة ىحا الحق إذ ،الجستػرية

وسػاء أكانت تأخح بالشطاـ  ،ـ جسيػريةألمخئيذ في جسيع األنطسة ممكية كانت 
  .(ٕ)ـ بالشطاـ البخلسانيأالخئاسي 

تػؾيف رئيذ الجولة لسذخوع القانػف الحؼ وافق عميو البخلساف بخده فاالعتخاض  
بحيث إذا دعا البخلساف الشطخ في ذلظ السذخوع وأقخه مخة أخخػ،  ،إلى السجمذ الشيابي

ف غالبية الجساتيخ أوالسبلحع  ،صجر القانػف عمى الخغع مغ اعتخاض رئيذ الجولة
ذلظ  ،لترجيق )االعتخاض السصمق(ولع تأخح بحق ا ،تأخح بحق االعتخاض التػؾيفي

 .(ٖ)ف ىحا األخيخ يتشافى مع السبادغ الجيسقخاشيةأل

فأخحت "بحق االعتخاض  ،فكثيخ مغ الجساتيخ قخرت تػسيع حق االعتخاض 
وىػ مغ مطاىخ الجيسقخاشية شبو السباشخة الحؼ يقرج بو حق  ،الذعبي عمى القػانيغ"

وذلظ في  ،عجد معيغ مغ الشاخبيغ في االعتخاض عمى نفاذ قانػف صادر مغ البخلساف
وتع إصجاره ونذخه  ،قّخه البخلسافأف أفالقانػف في ىحه الحالة قج سبق  ،مجة معيشة

                                                 
 .٘ٗٔ، ص ٜٗٛٔ،فائخ عديد اسعج ػ انحخاؼ الشطاـ البخلساني في العخاؽ، مصبعة الذعب، بغجاد (ٔ)
 .ٕٜد. سعيج بػ الذعيخ، القانػف الجستػرؼ والشطع الدياسية السقارنة، مرجر سابق، ص (ٕ)
، ٜٜٚٔ، دار الشيزة العخبية لمصباعة والشذخ، بيخوت ٔد. محدغ خميل، الشطع الدياسية والجستػر المبشاني، ط (ٖ)

 .ٛٔٛص
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الجستػر يعصي لعجد معيغ مغ ولكغ  ،ولمحكػمة تشفيحه مباشخة ،صبح نافحا  وتاما  أو 
فإذا تع  ،الشاخبيغ الحق في االعتخاض عمى ىحا القانػف في أثشاء مجة معيشة مغ نذخه

ويجب عخض القانػف السعتخض عميو عمى االستفتاء  ،ف نفاذ القانػف يتػقفإف ،ذلظ
ثخ االعتخاض واستخد فإذا وافق الذعب في االستفتاء عمى القانػف سقط أ ،الذعبي

ما إذا رفس الذعب في االستفتاء القانػف السعتخض عميو سقط أوقػتو،  هف نفاذالقانػ 
 .(ٔ)ىحا القانػف نيائيا  واعتبخ كأف لع يكغ بأثخ رجعي أؼ مشح صجوره

 ف االعتخاض الذعبي يسخ بسخحمتيغ :أما سبق يتزح لشا  ومغ خبلؿ 

 وشمب  ،: ىي اعتخاض عجد معيغ مغ الشاخبيغ عمى القانػف السخحمة األولى
ف حق االعتخاض يحجده الجستػر أعخضو عمى استفتاء الذعب، مع مبلحطة 

وبخبلفو ال يكػف  ،بسجة معيشة يجب لمعجد السحجد مغ الشاخبيغ استخجامو فييا
 العتخاضيع أؼ أثخ.

  السخحمة الثانية : تتسثل في عخض القانػف مػضػع االعتخاض عمى االستفتاء
 يا  في أمخ ىحا القانػف.الذعبي ليرجر الذعب قخارا  نيائ

قخه البخلساف العتقاده أفالجساتيخ تسكغ رئيذ الجولة مغ االعتخاض عمى قانػف  
اـ أو ف ال يتختب عمى االعتخاض إعجأولكغ عمى  ،في عجـ مبلءمتو لمسرمحة العامة

نو ال يذكل عؿبة أماـ تشفيح اإلرادة العامة أبسعشى ، محػ القانػف السعتخض عميو
ف أإذ تشز الجساتيخ عادة ب ،عشيا بالقػانيغ التي تزعيا الييئة التذخيعيةالسعبخ 

إذا أعاد البخلساف إقخاره  ،القانػف السعتخض عميو يرجر عمى الخغع مغ ىحا االعتخاض
لمسذخوع باألغمبية العادية أو بأغمبية خاصة شبقا  لمشرػص الجستػرية السقخرة بيحا 

 .(ٕ)الخرػص

مغ  ا  عادتيا لمبخلساف مغ قبل رئيذ الجولة يعج نػعإ انيغ و ف االعتخاض عمى القػ إ
وىػ يسثل الجفاع والحساية عغ حقػؽ الدمصة التشفيحية أو  ،أنػاع العسل الجستػرؼ 

                                                 
 .ٕٕٗ. صٜٜٙٔ، دار السصبػعات الجامعية، اإلسكشجرية، ٔد. دمحم رفعت عبجالػىاب،الشطع الدياسية، ط (ٔ)
 .ٜٖٗ، ص،دار الشيزة العخبية القاىخة،ب تٔالشطع الدياسية والقانػف الجستػرؼ،طد. فؤاد العصار،  (ٕ)
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نو يباشخ أعساال  مغ إف ،لمجفاع عغ الجستػر مدتخجما  في ذلظ حقو في االعتخاض
فيػ يخاقب وجػد القانػف ويبلحع مجػ تػافخ  ،جشذ األعساؿ التي يداوليا البخلساف

الذخوط التي استمـد الجستػر وجػدىا الكتسالو فعسل الخئيذ بحق االعتخاض ال 
فيػ يثيخ في ذىغ رئيذ الجولة  ،يختمف مغ الشاحية السػضػعية عغ عسل البخلساف

جولة رئيذ ال فأويخمز أنرار ىحا االتجاه إلى  ،السذاكل نفديا التي تذغل البخلساف
يسارس حق االعتخاض الشدبي بػصفو جدءا  متسسا  لمعسمية التذخيعية، أؼ بعّجه عزػا  

 .(ٔ)في الدمصة التذخيعية

حج األركاف التي تحقق التػازف بيغ أيعّج حق االعتخاض عمى القػانيغ  
ف تباشخ أفبل يكفي لحدغ تصبيق مبجأ فرل الدمصات  ،الدمصتيغ التذخيعية والتشفيحية

ف أجانب ذلظ  إلىنسا يجب إو  ،االختراصات التي حجدىا ليا الجستػر كل سمصة
الشز  إلىومغ ىشا كانت الحاجة  ،الدمصات األخخػ  تتدمح بسا يكفل ليا وقف تعجؼ

 .(ٕ)عمى حق االعتخاض

ذ ورد إ ،ىػ مغ األساليب السعخوفة في الدياسة األمخيكية وحق االعتخاض 
عمى مذخوعات القػانيغ في السادة )األولى الشز عمى سمصة الخئيذ في االعتخاض 

كل مذخوع قانػف يشاؿ مػافقة مجمذ الشػاب  الفقخة الدابعة البشج الثاني( التي تشز"
ومجمذ الذيػخ يجب، قبل أف يربح قانػنا ، أف يقجـ إلى رئيذ الػاليات الستحجة، فإذا 

اضاتو إلى السجمذ وافق عميو، وقعو، ولكغ إذا لع يػافق عميو أعاده، مقخونا  باعتخ 
الحؼ شخح ؼيو، وعمى السجمذ أف يدجل االعتخاضات بسجسميا في محاضخه، ثع 
يباشخ إعادة درس السذخوع، فإذا وافق أعزاء ذلظ السجمذ، بعج إعادة الجرس عمى 
إقخار مذخوع القانػف، أرسل مع االعتخاضات إلى السجمذ اآلخخ حيث يعاد درسو 

لظ السجمذ أصبح قانػنا . ولكغ في جسيع مثل ىحه كحلظ، فإذا أقخه ثمثا أعزاء ذ
الحاالت يجب أف تحجد أصػات أعزاء السجمديغ بشعع أو ال، وتجرج أسساء 
السرػتيغ بالسػافقة عمى السذخوع ومعارضتو في محاضخ كل مغ السجمديغ عمى 

                                                 
 .ٖ٘٘د. دمحم كامل ليمو، مرجر سابق ص (ٔ)
 .ٕٓٓد.عمي محدغ ميجؼ، مرجر سابق، ص  (ٕ)
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حجة. وإذا لع يعج الخئيذ أؼ مذخوع قانػف في غزػف عذخة أياـ )تدتثشى مشيا أياـ 
حج( مغ تقجيسو لو، أصبح مذخوع القانػف ذاؾ قانػنا  كسا لػ أنو وقعو، ما لع يحل األ

وفي مثل ىحه الحالة ال  داتو، مغ دوف إعادة السذخوع إليوالكػنغخس، بدبب رفعو لجم
 (ٔ)يربح السذخوع قانػنا "

ف مذخوع القانػف الحؼ يحطى بسػافقة أويتزح مغ الشز الجستػرؼ  
ما إو  ،نافحا   ؼيربح قانػنا   ،ف يػافق الخئيذ عميوأما إمامو احتسالية أيبقى  ،السجمديغ

ض يدسى بالفيتػ الخئاسي وىػ حق دستػرؼ يسكغ  ف يعتخض عميو وىحا االعتخاأ
ف اعتخاض الخئيذ ىػ إ، وعميو ف(ٕ)الخئيذ مغ إيقاؼ القانػف الحؼ وافق عميو البخلساف

وقج لجأ الخئيذ  ،ة عمى مذخوعاتويجبخ بيا الكػنجخس عمى السػافق ةوسيمة فعال
إذا لع يػافق الكػنجخس عمى "نو أبل ذكخ صخاحة  ،كميفبلنج إلى ىحا األسمػب

 .(ٖ) مقتخحاتو في دور االنعقاد العادؼ فدػؼ أدعػه إلى انعقاد شارغ"

ى شمق الفقياء عمى حق السمظ في الترجيق عمأما في الفقو اإلنجميدؼ فقج أ 
فقج كانت جسيع الدمصات بيج السمظ ولو حق  ،"السصمق القػانيغ "حق االعتخاض

وؾياـ التػازف بيغ الدمصتيغ  ،ولكغ مع تعسق أسذ الشطاـ البخلساني ،اإلصجار
 ،غمبيةوانتقاؿ الثقل الدياسي بيج الحدب الحاكع الحؼ يسمظ األ ،التذخيعية والتشفيحية

 .(ٗ)وحق االعتخاضشيا حق رفس الترجيق وم ،فقج السمظ جسيع امتيازاتو الدابقة

بيغ الدمصتيغ التذخيعية  التعاوف يعج حق االعتخاض أحج عشاصخ تحقيق  
فإذا كاف رئيذ الجولة في الشطاـ البخلساني يسمظ حق حل  ،والتشفيحية كسا سبق وبيشا

ذلظ  ،ف حق االعتخاض يسثل وسيمة معتجلة لتحقيق التػازف بيغ الدمصتيغإالبخلساف ف

                                                 

 .ٚٛٚٔ( السادة األولى الفقخة الدابعة البشج الثاني مغ دستػر الػاليػػػػات الستحػجة األمخيكػية لعاـ ٔ)
رئيذ الجولة في االعتخاض عمى القػانيغ في الشطاـ الجستػرؼ  سبلمة حتاممو،سمصة وسميع( ؼيرل ششصاوؼ، ٕ)

 .٘ٓٗ، صمرجر سابقاألردني دراسة مقارنة، 
 .ٖٚ( عسخ حمسي، الػضيفة التذخيعية لخئيذ الجولة في الشطاميغ الخئاسي والبخلساني، مرجر سابق، صٖ)
 .ٓٛٔ( د.نػماف فالح الطفيخؼ، مرجر سابق، صٗ)
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مغ صعػبات يعّج إجخاء استثشائيا  يرعب المجػء إليو لحل ف حق الحل بسا يثيخه أ
 السذاكل الجارية.
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 السبحث الثاني

 التسييد بين مقتخح القانهن ومذخوع القانهن 

ولى التي تبجأ بيا عسمية التذخيع، والتي تبجأ مغ تاريخ االقتخاح ىػ الخصػة األ 
 وفقا   ،الدمصة السخترة بالتذخيع إلىوحتى تقجيسو  ،ولي لمقانػف عجاد السذخوع األإ 

في الصبيعة القانػنية  وىشاؾ أختبلؼ، (ٔ)جستػر لسشاقذتيا والترػيت عميياحكاـ الأل
الخصػة األولى في  فيسا ،(ٕ)بيغ مقتخح القانػف ومذخوع القانػف مغ حيث مشافحىسا 

وىػ العسل الحؼ  ،لتذخيعيةالعسمية التذخيعية ، وأف االقتخاح ىػ أوؿ جدء بالعسمية ا
ويؤسذ لبشتو األولى فإنو يعج أحج األعساؿ التي تداىع في  ،يكػف جػىخ القانػف 
نو أوؿ اإلجخاءات التذخيعية البلزمة لدغ القانػف، وىػ الحؼ إوجػد القانػف، أؼ 

مغ ذلظ يحخؾ اإلجخاءات التذخيعية في البخلساف مغ فحز ودراسة ومشاقذة وإقخار، و 
ف كاف مغ أعجه ىػ الدمصة إشبيعة تذخيعية حتى و  والقػؿ إف االقتخاح ذيسكغ 

 التشفيحية وىحا ما يؤيج حق البخلساف في اقتخاح القػانيغ عمى أساس مغ اختراصو.

ولتػضيح التسييد بيغ مقتخح ومذخوع القانػف قدع ىحا السبحث عمى مصمبيغ  
 اآلتي : عمى الشحػ

 .خوع القانػف مشافح مقتخح ومذالسصمب األوؿ : 

 .مشاقذة مقتخح ومذخوع القانػف السصمب الثاني : 

 

 

 
                                                 

دراسة  ٕ٘ٓٓالتشطيع الجستػرؼ لشذػء فكخة القانػف في ضل دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  وليج خالج الكخيساوؼ، (ٔ)
 .ٖٚ، صٕٗٔٓمقارنة، رسالة ماجدتيخ، )غيخ مشذػرة (، كمية القانػف، الجامعة السدتشرخية، 

 .ٕٗ، صمرجر سابق يشطخ: د. عسخ حمسي فيسي (ٕ)
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 السطمب األول

 مشافح مقتخح ومذخوع القانهن 

لسجمذ الشػاب وضائف عّجة تتسثل باالختراصات التذخيعية واالختراصات  
صمية لمسجمذ التي جدجتيا وتعج ىحه الػضائف مغ االختراصات األ ،الخقابية

 والتي مشحت الدمصة التذخيعية الستسثمة بسجمذ الشػاب حيدا   ،الشرػص الجستػرية
إضافة إلى مخحمة  ،لمسسارسة دورا  فاعبل  عبخ االختراصات التذخيعية والخقابية كبيخا  

لحا  ،االقتخاح والسشاقذة واالعتخاض والترػيت ثع مخحمة الترجيق عمى القػانيغ
لحا  ،قػانيغ السقارنة والعخاقيسشدمط الزػء عمى حق االعتخاض وحق الترجيق في ال

 :لسبحث عمى فخعيغ عمى الشحػ اآلتيسػؼ نقدع ىحا ا
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 الفخع األول

 الدمطة التشفيحية بهصفها مشفحا  لسذاريع القهانين

بسا يصمق عميو بالدمصة التذخيعية وىي  ف االختراص التذخيعي يشاط أساسا  إ 
جانب الدمصتيغ التشفيحية والقزائية  إلىحجػ الدمصات الثبلثة التي تكػف الجولة إ

ف تكػف أولكغ ىحا ال يسشع مغ  ،وتتكػف الدمصة التذخيعية عادة عغ شخيق االنتخاب
حا السجمذ السشتخب مغ وتختمف تدسيات ى ،بسجمذ معيغ أومسثمة أحيانا بفخد واحج 

 .(ٔ)بمج آلخخ

التعاوف الستبادؿ مع سبجأ بإف الدمصة التشفيحية تتستع في الشطاـ البخلساني  
بعجىا اختراصات إلى جانب وضيفتيا األساسية وىي تشفيح  ،الدمصات األخخػ 

القػانيغ السذخعة مغ قبل الدمصة التذخيعية وتشفيح األحكاـ القزائية الرادرة مغ 
فمجييا أيزا اختراصات أخخػ في السجاؿ التذخيعي وىي تقجيع  ،الدمصة القزائية

أصبحت في حيث  ،جمذ الشػاب لجراستيا وتعجيميا وإقخارىامذاريع القػانيغ إلى م
ف القػانيغ الستخحة بشاء  عمى مذخوعات قػانيغ حكػمية وصمت إلى أأغمب دوؿ العالع 

أغمبية ساحقة تجاوزت أحيانا  الثسانيغ بالسائة مغ القػانيغ فبل تكاد تجج الحكػمة 
جمت بيا مذخوعا  إلى وق ال اغتشستياإفخصة التخاذ إجخاء تذخيعي ذؼ أىسية 

 .(ٕ)البخلساف

فسذخوع القانػف ىػ قانػف ججيج مقتخح تع تقجيسو إلى السجمذ التذخيعي مغ  
 يعجّ  ،ولكغ لع تتع السػافقة عميو بعج وبسجخد السػافقة عمى القانػف  ،التشفيحيةالدمصة 

ا مغ القانػف األساسي لمببل  .(ٖ)دجدء 

                                                 
يسي، مرجر سابق، ص (ٔ)  .ٔ٘خالج كاضع عػدة االبخـا
 .ٕٙٛ، صٖٜٜٔ، دار السصبػعات الجامعية، االسكشجرية ٔماجج راغب الحمػ، القانػف الجستػرؼ، ط (ٕ)
حديغ فميح حدغ الدبيجؼ، الشطاـ القانػني لسجمذ الػزراء ورئيدو في الشطع الجستػرية السعاصخة، دراسة  (ٖ)

 .ٔ٘، ص ٕٕٓٓمقارنة، اشخوحة دكتػراه، كمية الحقػؽ، جامعة القاىخة، 
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القػانيغ تػافخ عشرخ مػضػعي وآخخ ويذتخط لسسارسة مذخوع اقتخاح  
 ،ف يدتيجؼ االقتخاح وضع أسذ التذخيع األولىأفسغ ناحية يدتمـد ، شخري

ف يكػف مػضػع االقتخاح مغ السدالظ التي يعالجيا القانػف وفقا  أويتختب عمى ذلظ 
ف أف يكتب عمى رأس فكخة ما عبارة " اقتخاح " بل يذتخط ألجستػر الجولة فبل يكفي 

ف أومغ ناحية أخخػ يذتخط  ،السقتخح بالحجود الجستػرية التي تبيغ نصاؽ القانػف يتقيج 
فحق االقتخاح ىػ الحق الحؼ يسارسو  ،يتقجـ باالقتخاح مغ يشيط بو الجستػر ىحه السيسة

ويعّج العسل اقتخاحا  بقانػف متى  ،أحج السختريغ بحلظ بقرج وضع أسذ التذخيع
 . (ٔ)ي حجدىا الجستػروط القانػنية التتػافخت بو الذخ 

ف مرصمح مذخوع القانػف ال يكتفي بصخح الفكخة العامة لمسقتخح بل يرػغ إ 
ف الجستػر إتمظ الفكخة في مدػدة قانػف يصخح عمى البخلساف لمترػيت عميو، أؼ 

العخاقي يسيد مغ جية السرجر بيغ الدمصة التشفيحية التي ستقجـ مذخوعات القػانيغ 
، مغ دوف أؼ آثار (ٕ)التذخيعية التي سػؼ تقجـ مقتخحات القػانيغوبيغ الدمصة 

مػضػعية ليحا التقديع الحؼ تدمكو معطع الجساتيخ البخلسانية السقارنة، ووفقا  ليحا 
، فيػ إذف  ،السشصق فإف االقتخاح يعّج المبشة األولى في البشاء القانػني ومغ دونو ال يقـػ

 (ٖ)وبحلظ فيػ يعج ركشا  أساسيا  في عسمية التذخيعخارجا  عشو،  جدء مشو، وليذ عسبل  

مغ جية أخخػ وبسا تفخضو القػاعج القانػنية مغ شخوط يجب أف يدتػفييا  
مقتخح مذخوع القانػف قبل عخضو عمى الدمصة التذخيعية مغ حيث الرياغة القانػنية 
والمغػية ومغ تبػيب وتختيب وارتباط مع مجسل السشطػمة القانػنية في الجولة ومغ 

ىحه الدمصة مغ ىيئات متخررة اتداؽ محتسل مع الجستػر وكل ذلظ لسا تسمكو 

                                                 
 .ٖٔ، ص مرجر سابقتغخيج عبج القادر الجليسي ، د. (ٔ)
: " مذخوعات القػانيغ تقجـ مغ رئيذ  ٕ٘ٓٓ/أوال مغ الجستػر العخاقي الجائع لدشة  ٓٙنرت السادة  (ٕ)

الجسيػرية ومجمذ الػزراء، ثانيا : مقتخحات القػانيغ تقجـ مغ عذخة  مغ أعزاء مجمذ الشػاب، أو مغ إحجػ لجانو 
 السخترة".

، ٜٜٔٔ، القاىخة، عالع الكتب، ٔد. إيياب زكي سبلـ، الخقابة الدياسية عمى أعساؿ الدمصة التشفيحية، ط (ٖ)
 .ٔٔٔص
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لجييا إمكانات وخبخات قانػنية ولغػية، وتختمف األنطسة القانػنية في تشطيع ىحه 
ىيئات يكػف مغ ضسغ وضائفيا  أطع التي تتبع الشطاـ الفخندي تشذالييئات ففي الش

دراسة مذاريع القػانيغ وإبجاء رأييا فييا وصياغتيا كسجمذ الجولة في العخاؽ ومجمذ 
خخػ ىشاؾ ىيئات خاصة لجراسة وصياغة مذاريع أجولة في فخندا ومرخ وفي دوؿ ال

وغيخىا مغ الييئات ذات التدسيات السختمفة، وليا أيزا  أف تدتصمع آراء  ،القػانيغ
الجيات السخترة التي يتشاوؿ مػضػع القانػف شأنا  مغ شؤونيا سػاء أكانػا أفخادا أـ 

ات متخررة، كل ذلظ يجعل السذخع جساعات، أـ كانػا شخريات أـ مشطس
الجستػرؼ نفدو ممدما  بالتفخيق بيغ ما تقجمو الدمصة التشفيحية مغ مذاريع قػانيغ وبيغ 

 .(ٔ)ما يقجمو األعزاء مغ اقتخاحات لمقػانيغ

ألنو العامل األساس في  ،ذا أىسية كبيخة وخصيخة ف حق اقتخاح مذاريع يعجإ 
، فقبل االقتخاح (ٕ)التذخيع فيػ المبشة األولى في البشاء القانػني والحؼ مغ دونو ال يقـػ

نو يربح معخوضا  أماـ إما بعج االقتخاح فأال يكػف لسذخوع القانػف أؼ وجػد قانػني 
 .(ٖ)ف يفحرو ليقّخه كسا ىػ أو يعجلو أو يخفزوأويجب عمى ىحا األخيخ  ،البخلساف

ىحا وقج يتزسغ مذخوع القانػف السقتخح الخغبة في إصجار قانػف ججيج يشطع  
مػضػعا  لع يتشاولو بالتشطيع قانػف بعج، ولخبسا يتزسغ تعجيبل  لقانػف قائع في الػاقع 

 .(ٗ)أو تعجيبل  كميا  بإحبلؿ القانػف السقتخح محل القانػف القائع ،تعجيبل  جدئيا  

إنسا تسشحو لخئيذ الجولة  ،الجساتيخ تسشح حق االقتخاح لمحكػمةمغ  ف كثيخا  إ  
وىحا ما  ،ف رئيذ الجولة عادة ىػ رئيذ لمدمصة التشفيحيةأولعل ىحا الػضع يخجع إلى 

نو " لخئيذ الجسيػرية الحق في رد السذخوع أ ٕٗٔٓجاء في الجستػر التػندي لعاـ 
                                                 

 .٘ٙٔ، ص ٜٕٓٓ، دار اليجػ، الجدائخ، ٔيشطخ: سعاد عسيخ، الػضيفة التذخيعية لسجمذ األمو، ط (ٔ)
، كمية القانػف، جامعة بغجادػ، ة، رسالة ماجدتيخلجساتيخ العخاؾيهللا، مخاحل العسمية التذخيعية في ا ةعبجهللا رحس (ٕ)

 .ٛ، صٜٜٔٔ
يع والجكتػر وحيج رأفت، القانػف الجستػرؼ، ط (ٖ) ، السصبعة العرخية لمشذخ والتػزيع، القاىخة، ٔد.وايت إبخـا

 .ٖٙٛػ ص ٖٜٚٔ
 .ٗٛٔ، صٜٛٙٔ، دار الشيزة العخبية، بيخوت، ادغ القانػف الجستػرؼ في الكػيتد. عبج الفتاح حدغ، مب (ٗ)
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 أثشاء أجل خسدة أياـ مغ تاريخمع التعميل إلى السجمذ لمتجاوؿ ثانية، وذلظ في 
والتي نرت عمى  ٜٛ٘ٔمغ دستػر جسيػرية غيشيا الرادر سشة  ٗٔ" والسادة صجوره

ف "اقتخاح مذخوعات القػانيغ مغ اختراص رئيذ الجسيػرية ونػاب الجسعية الػششية أ
إذ نرت  ٜٓٙٔمغ دستػر جسيػرية ساحل العاج لعاـ  ٖٔمغ دوف سػاىع". والسادة 

جسيػرية باالشتخاؾ مع أعزاء الجسعية الػششية حق اقتخاح القػانيغ" والسادة " لخئيذ ال
ف " لمسمظ حق اقتخاح تعجيل أعمى  ٕٕٓٓ/أ مغ الجستػر البحخيشي الرادر عاـ ٖ٘

والسادة  "…الجستػر واقتخاح القػانيغ، ويختز بالترجيق عمى القػانيغ وإصجارىا. 
ف يعج أف " لخئيذ الجسيػرية أعمى  ٕٕٔٓمغ الجستػر الدػرؼ الرادر عاـ  ٕٔٔ

مغ  ٛٗٔمذاريع القػانيغ ويحيميا إلى مجمذ الذعب لمشطخ في إقخارىا" والسادة 
نرت " السبادرة بالقػانيغ حق لخئيذ الجسيػرية كسا  ٜٙٚٔالجستػر الجدائخؼ لعاـ 

 إذ ٕ٘ٓٓمغ الجستػر الدػداني لعاـ  ٚٛنيا حق ألعزاء السجمذ الػششي" والسادة أ
ونرت السادة  ،(ٔ)لتقجـ لمسجمذ بسذخوعات القػانيغت رئيذ الجسيػرية حق امشح

إال بعج  ال يربح أؼ مذخوع قانػف تجيده الييئة التذخيعية القػمية قانػنا   مشو " ٛٓٔ
مرادقة رئيذ الجسيػرية وتػؾيعو عميو، فإذا امتشع رئيذ الجسيػرية عغ التػؾيع مغ 

 ".دوف إبجاء أسباب لسجة ثبلثيغ يػما  ُيعتبخ القانػف مرادقا  عميو

ما في الجساتيخ العخاؾية فقج ضيخ اقتخاح رئيذ الجولة في الجساتيخ العخاؾية أ
ف السخحمتيغ أويتزح مغ ىحا الشز  ،(ٕ)ٕٔ في السادة ٜٛ٘ٔألوؿ مخة في دستػر 

األوليتيغ مغ عسمية التذخيع وىسا االقتخاح والترػيت قج مشح حق مسارستيا إلى 
ف يتستع بو رئيذ أومشح حق اقتخاح القػانيغ إلى مجمذ الػزراء يعشي  ،مجمذ الػزراء

ف رئيذ الػزراء آنحاؾ ىػ رئيذ الجولة" وأؼ مغ الػزراء وىحا أالػزراء "مع مبلحطة 
ف كثيخا  مشيا كانت ترجر إواضح مغ صيغ القػانيغ التي صجرت في تمظ السجة إذ 

                                                 
، ٜ٘ٙٔ، دار الشيزة العخبيػة، القاىخة، ٔيشطخ : د. فؤاد العصار، الشطع الدياسية والقانػف الجستػرؼ، ط (ٔ)

 . ٖٔٔص
عمى اف "يتػلى مجمذ الػزراء الدمصة التذخيعية بترجيق  ٜٛ٘ٔمغ دستػر العخاؽ لعاـ  ٕٔ( نرت السادة ٕ)

 .مجمذ الديادة"
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ف القانػف األساسي العخاقي أفعمى الخغع مغ  ،بشاء عمى اقتخاح مقجـ مغ رئيذ الػزراء
 يػجج في نرػص ىحا نو الأال إيعّج أوؿ دستػر صجر في العخاؽ  ٕٜ٘ٔلعاـ 

بل تبشى الجستػر حق  ،الجستػر ما يذيخ إلى حق رئيذ الجولة في اقتخاح القػانيغ
ف السمظ ال يسمظ حق االقتخاح أومغ ىشا يتبيغ  ،االقتخاح السذتخؾ بيغ الػزارة والبخلساف

نو كاف يدتصيع التأثيخ عمى مذخوعات القػانيغ بالححؼ أو اإلضافة أعمى الخغع مغ 
 يق ما يسمكو مغ حق الترجيق.عغ شخ 
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 الفخع الثاني

 لدمطة التذخيعية بهصفها مشفحا  لسقتخحات القهانينا

عخض مذخوع القانػف عمى الدمصة السخترة بالتذخيع ىػ " مقتخح القانػف  
االقتخاح القانػني ما أ .(ٔ)لػاجبة دستػريا  لرجور تذخيع بو"ابتغاء استيفاء اإلجخاءات ا

مغ تاريخ صياغة مذخوع القانػف حتى  ،السخحمة األولى مغ صياغة القانػف يػ ف
عخضو عمى الدمصة السخترة لسخاجعتو والترػيت عميو. لحق االقتخاح أىسية كبيخة 

ولغ  ،وألنو السكػف األوؿ لمبشية القانػنية ،ألنو العشرخ األساسي لمتذخيع ،وخصيخة
ا مغ دونو. قبل االقتخاح لع يكغ لسذخوع القانػف أؼ قػانيغ، بعج تقجيع  ،يكػف مػجػد 

االقتخاح يعخض عمى مجمذ الشػاب الحؼ يتعيغ عميو مخاجعتو لمسػافقة عميو أو تعجيمو 
أو رفزو كسا ىػ قج يتزسغ مذخوع القانػف السقتخح الخغبة في إصجار قانػف ججيج 

ت جدئية بحكع األمخ لتشطيع السػضػعات التي لع تتشاوليا المػائح بعج. قج يذسل تعجيبل
أو تعجيبلت كاممة عبخ استبجاؿ القػانيغ الحالية بقػانيغ  ،الػاقع لمقػانيغ القائسة

 .(ٕ)مقتخحة

عشاصخ السػضػعية والذخرية، فسغ خاح تػافخ تتصمب مسارسة حق االقت 
وبحلظ فإف مػضػع االقتخاح  ،ناحية يحتاج االقتخاح إلى إنذاء األساس األوؿ لمتذخيع

ىحه العشاصخ. شخيقة التعامل مع القانػف بسا يتػافق مع الجستػر الػششي. ىػ أحج 
مغ ناحية أخخػ و يتساشى االقتخاح مع القيػد الجستػرية التي تحجد نصاؽ القانػف. 

يجب تقجيع االقتخاح مغ قبل الذخز الحؼ تع تكميفو بيحه السيسة مغ قبل الجستػر. 
حا  قانػنيا  إال إذا تع تبشي فكختو مغ قبل ال يعج االلتساس السقجـ مغ مػاشغ اقتخاو 

يػ حق يسارسو أحج فحق االقتخاح ما أأعزاء مجمذ الشػاب أو مجمذ الشػاب. 

                                                 
 . ٕ٘ٗ، ص ٜٗٙٔ، مصبعة دار الفكخ العخبي، القاىخة، ٔالجستػرية العامة، طد.محسػد حمسي، السبادغ  (ٔ)
. محسػد حديغ عمى ناجي، العبلقة بيغ رئيذ الجسيػرية ومجمذ الشػاب في دستػر الجسيػرية اليسيشة، دراسة (ٕ)

 .ٙٙ، ص ٕٗٔٓمقارنة، اشخوحة دكتػراه، كمية الحقػؽ، جامعة القاىخة، 
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ويعّج ىحا العسل اقتخاحا  قانػنيا  عشج استيفاء  ،الخبخاء لغخض إرساء أساس تذخيعي
 (ٔ).الذخوط السحكػرة أعبله

 ،القانػف في دوؿ نطاـ التقشيغ السجنيأما بالشدبة إلى مذخوع القانػف: عشػاف  
يتزسغ القانػف عادة الخقع والدشة التي يرجر فييا ومػضػعو، ويتزسغ أيزا  ثبلثة ف

عشاصخ رئيدية: لفع " قانػف"، رقع القانػف والدشة التقػيسية التي يرجر فييا، 
 ويأخح عشػاف القانػف عادة الريغة ."ومػضػع القانػف مدبػقا بعبارة " في شأف

ويشبغي أف يكػف عشػاف مذخوع القانػف:  ... اآلتية: قانػف رقع ... لدشة ...، في شأف
، ؼيجب أف يذتسل عمى يا  بحيث يكذف عغ مزسػنو ونصاقو بديػلة، واؼ ،واضحا  

وفي  ،كل العشاصخ الخئيدة ؼيو ويشبغي أال يحتػؼ عمى أكثخ مغ مػضػع واحج، وجيدا
يدسح باستيعاب العشاصخ الفخعية التي تخد ؼيو ذات الػقت معبخا  عغ مػضػعو بذكل 

 .(ٕ) ويغصي نصاقو السػضػعي

ديباجة مذخوع القانػف ىي التسييج الحؼ يترجر التذخيع ويذخح أسبابو  
وأغخاضو وتأتي بعج عشػانو مباشخة، وفي نطاـ التقشيغ السجني تدتخجـ لمتسييج لمقانػف 

مذخوع القانػف مخػلة قانػنا   وتتزسغ عبارات تجؿ عمى أف الدمصة التي أصجرت
وتتكػف  .بإصجاره، وأنيا اشمعت عمى كل القػانيغ والسخاسيع والػثائق ذات الرمة

عشاصخ الجيباجة الخئيدية في نطاـ التقشيغ السجني مغ اآلتي: اسع السدؤوؿ التشفيحؼ 
 السخػؿ وفقا  لمجستػر بإصجار القانػف )عادة رئيذ الجولة(، عبارة تذيخ إلى الشز

الجستػرؼ الحؼ يسشح السدؤوؿ السرجر لمقانػف سمصة إصجاره، عبارة تفيج اشبلع 
السخػؿ بإصجار القانػف عمى التذخيعات التي يشبشي عمييا مذخوع القانػف. وىشاؾ 

لتختيب التذخيعات ذات الرمة في قدع الجيباجة: األولى تختيبيا زمشيا  بحدب  شخيقتاف
بحدب تجرج التذخيعات، فيػضع الجستػر أوال ثع  تاريخ صجورىا، والثانية تختيبيا

                                                 
يع، دور ا (ٔ) لدمصة التشفيحية في العسل التذخيعي في الشطاـ الجستػرؼ، رسالة ماجدتيخ، كمية الحقػؽ، قاوؼ ابخـا

 .ٗ٘، ص ٕٔٓٓالجدائخ، 
فػزية ىػشات، مكانة السؤسدة التذخيعية في ضل التعجدية الدياسية، رسالة ماجدتيخ، كمية الحقػؽ، جامعة  (ٕ)

 .ٕٚ، ص ٕٙٓٓقدشصيشية، 
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صيغة  ،القػانيغ ثع السخاسيع ثع القخارات الػزارية ... بغس الشطخ عغ تختيبيا الدمشي
 اإلصجار، ويقرج بيا العبارة التي تجرج في آخخ الجيباجة وتأخح الريغة اآلتية

 (ٔ)"أصجرنا القانػف اآلتي"

ىػ الحخكة األولى التي تشبثق عشيا جسيع القػانيغ  ف اقتخاحإويسكغ القػؿ  
ف أىػ جدء مغ العسمية التذخيعية بحيث ال يسكغ و  ،الحخكات اآلتية لمعسمية التذخيعية

 تتع مغ دونو مسا يجعل االقتخاح عشرخا  أساسيا  في التذخيع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٛٙمحسػد حديغ عمى ناجي، مرجر سابق، ص  (ٔ)
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 السطمب الثاني

 مشاقذة مقتخح ومذخوع القانهن 

مخاحل وضع التذخيعات ىي مخحمة السشاقذة ىع أ ف مغ أ ذكخنا سابقا   
 ،الدمصة التذخيعية ) البخلساف( أوأيا كاف مقجـ االقتخاح الدمصة التشفيحية  ،والترػيت

يسمظ التقخيخ  هف البخلساف وحجأومعشى ذلظ  ،بيا تتقخر القػة اإللدامية لمقػانيغ ذإ
عميو وتشاؿ  القػانيغ التي تعخض مخ عمى مذخوعاتسباغ صفة األإو  ،التذخيعي

لداـ في القػاعج فبل شأف ليا بعشرخ اإلكخاه واإل ،وبخبلؼ السخاحل األخخػ  ،مػافقتو
وبشاء عمى ذلظ يكػف جػىخ العسمية التذخيعية مخكدا  في مخحمة السشاقذة  ،القانػنية

 .(ٔ)سفخده مغ دوف مذاركة مغ جية أخخػ التي يزصمع بيا البخلساف ب ،والترػيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .ٖٙٚ، صٜٙٚٔ، دار الشيزة الججيجة، القاىخة، ٔد.دمحم كامل ليمة، القانػف الجستػرؼ، ط (ٔ)
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 األولالفخع 

 مشاقذة مذاريع القهانين

 إذُتعج السشاقذة والترػيت عمى مذخوعات القػانيغ مغ أىع مخاحل التذخيع 
تقخر فييا القػة اإللدامية لمقػانيغ، ذلظ أف إسباغ الريغة اآلمخة عمى مذخوعات 

ويثار تداؤؿ . (ٔ)القػانيغ تدتسج مغ عخضيا عمى السجمذ التذخيعي ونيميا مػافقتو
سمصة لجييا سمصة تقجيع أو مشاقذة اقتخاح القانػف؟ األجيدة التذخيعية أـ عغ أؼ 

 ،يقدع الجستػر سمصة االقتخاح عمى اتجاىيغ ،األجيدة التشفيحية أـ كبلىسا؟ بذكل عاـ
 :وسػؼ نشاقر ىحه االتجاىات مغ بعجىا نعخؼ الجياز السشػط بو التشفيح

ىحا االتجاه خاص بالجستػر الحؼ يتبشى  مشح االقتخاح لمدمطة التذخيعية: –أوال  
صبلحية التذخيع التي تقترخ  ف الدمصة التشفيحية محخومة مغإجسيػرية رئاسية أؼ 

ألف ىحه الجساتيخ تعتقج أف مبجأ الفرل بيغ الدمصات يسشع  ،الدمصة التذخيعية عمى
سخعاف  ،مغ السذاركة في التذخيع بأؼ شكل مغ األشكاؿ، في الػاقع التشفيحية الدمصة

ألنو حتى عشج الشطخ في ىحه  ،ما أضعفت فكخة التعاوف بيغ الدمصات ىحا الخأؼ
فإف ما يتع فعمو  ،التي تدتخجـ الدمصة الحرخية لمدمصة التذخيعية لبلقتخاح ،الجساتيخ

كسا ىػ الحاؿ  ،ىػ أف الػزراء يقتخحػف قػانيغ بالفعل عبخ االتراؿ بالمجاف البخلسانية
 و الدمصات التشفيحية يكػف ىشاؾ تػاصل بيغ إذ ،جة األمخيكيةفي الػاليات الستح

لمجاف البخلسانية ذات الرمة لمحرػؿ عمى التذخيعات والتسػيل البلـز لمؿياـ بعسميا. ا
كسا يعصي الجستػر نفدو لخئيذ الجولة الحق في تػجيو تححيخات إلى الييئة التذخيعية 

بحق السعمػمات أو االقتخاحات  بذأف قزايا ميسة تدتحق التذخيع عبخ ما يدسى
 .(ٕ)التذخيعية

                                                 
، ٔالدمصة التذخيعية في دوؿ الخميج العخبي، نذأتيا، تصػرىا، العػامل السؤثخة فييا، طعادؿ الصبصبائي، .د (1)

 .ٕ٘ص  ،ٜ٘ٛٔوالجديخة العخبية، الكػيت، مشذػرات مجمة دراسات الخميج 
 .٘٘حديغ فميح حدغ الدبيجؼ، مرجر سابق، ص  (ٕ)



 

43 



القتخاح القػانيغ قزية أساسية. وكسا قاؿ  التشفيحيةحخماف الدمصة يعج و  
ألف الدمصة السدؤولة عغ تصبيق القانػف  ،ىحا سمػؾ غيخ حكيع ،غ(دوغي)البخوؼيدػر 

ألنيا يسكغ أف تعخؼ بذكل  ،وتغمب عمى األعزاء في الدمصة. الجولة ،تعخؼ عيػبو
شالسا أف  ،أفزل السقتخحات التي يجب تقجيسيا إلى البخلساف. باإلضافة إلى ذلظ

فبل داعي لمخػؼ  ،السػافقة عمى القانػف وتذخيعاتو ال تداؿ في أيجؼ الدمصة التذخيعية
 ،مغ مشح الدمصة التشفيحية حق اقتخاح القػانيغ. يتع تشطيع سيخ العسل في الجولة

 .(ٔ)وتحقيق السرالح العامة لمذعب ،ػفاء بػاجباتيا بصخيقة مخضيةوال

إعصاء الدمصة الى يعشي اتجاه ىحه القػة : مشح االقتخاح لمدمطة التشفيحية –ثانيا  
 ،التشفيحية سمصة االقتخاح مع حخماف الدمصة التذخيعية مغ مسارسة سمصة االقتخاح

وىحه الفخضية  ،بمج رئاسي أؼ السدتحيل تخيل وجػد ىحا الذكل مغ االقتخاح في
 .(ٕ) اليسكغ ترػرىا

ىػ الجياز السكمف بتشفيح التجابيخ التي : ف الجهاز السشهط به التشفيحتعخي –ثالثا  
 - يتزسشيا القانػف، والتي تدتيجؼ جعل السخاشبيغ الخئيدييغ بو يمتدمػف بأحكامو

ذاتي التشفيح وغيخ ذاتي التشفيح: يكػف ذاتي التشفيح حيغ يتزسغ كل تفاصيل القانػف 
 - تشفيحه، ويكػف غيخ ذاتي التشفيح حيغ تفػض الدمصة التشفيحية وضع تفاصيل تشفيحه

ضساف التشفيح الفعاؿ وغيخ التعدفي: تخجع أسباب عجـ تشفيح القانػف بذكل فعاؿ 
رحيحة مغ قبل مدؤولي األجيدة التشفيحية، عجـ تمقي السعمػمات ال إلىوغيخ تعدفي 

والترخؼ بأسمػب رد الفعل بجال  مغ السبادرة بالفعل، وعجـ تحجيج السعاييخ البلزمة 
السبادغ ذات  إلىتخاذ القخار. ؼيجب أف تكػف القخارات مكتػبة ومدببة وأف تدتشج ال

شح سمصة ذلظ م إلىالرمة، وأف يتخح ىحا القخار بذكل جساعي ال فخدؼ. ويزاؼ 
تقجيخية غيخ محجودة لستخحؼ القخار، وعجـ تػفخ القجرات والسػارد القجرة عمى تصبيق 

                                                 
 .ٜٛدمحم شخبػش، مرجر سابق، ص  د.قائج (ٔ)
 .ٚ٘حديغ فميح حدغ الدبيجؼ، مرجر سابق، ص  (ٕ)
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تاحة الفخصة لمتطمع مغ قخارات إوعجـ  ،القانػف والسيارة في التعامل مع مػاضيع معقجة
 .(ٔ)السدؤوليغ التشفيحييغ، وأخيخا  عجـ السداءلة

صبحت مغ األمػر أويسكغ القػؿ إف مذخوعات القػانيغ ومقتخحات القػانيغ  
 ،ألنيا تخػ ىحا مغ مدؤولياتيا وواجباتيا ،السيسة التي تتسدظ بيا كثيخ مغ البخلسانات

ف أكسا  ،كسا تخػ بعس األنطسة ضخورة التعاوف بيغ الدمصتيغ التشفيحية والتذخيعية
ف أيغ لمبخلساف، حق أقختو الجساتيخ عمى أساس مغ حق الشػاب تقجيع مقتخحات القػان

التي ليا بسػجب حق إقخار القػانيغ وحق اقتخاحيا  ىحا الحق مقخر لمدمصة التذخيعية
وألف السبجأ الجيسقخاشي السدمع بو في  ،ف مغ يسمظ األكثخ يسمظ األقلأعمى أساس 

 .ف البخلساف ىػ عزػ التذخيع األصيلأالجوؿ الجيسقخاشية يقـػ عمى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

رسالة ماجدتيخ، كمية حديغ بػ الصيغ، اآلليات القانػنية لخقابة الدمصة التذخيعية عمى عسل الدمصة التشفيحية،  (ٔ)
 .٘ٙٔ، ص ٕٗٔٓالحقػؽ، جامعة قدشصيشة، الجدائخ، 
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 الفخع الثاني

 الترهيت عمى مقتخحات ومذاريع القهانين

غمب األنطسة الجستػرية السقارنة إلى تفخد البخلساف واستقبللو بسخحمة أ تحىب  
ف التذخيع مغ اختراص البخلساف مغ دوف غيخه مغ أو  ،السشاقذة والترػيت

تجيد لكل مذخوع أو  (ٔ)٘ٗوفق السادة  ٜٛ٘ٔالجستػر الفخندي ففي  ،الدمصات
أنيا  ٘ٗقخاره. يبجو مغ السادة إمقتخح يتع بحثو في جمدتي البخلساف بيجؼ مشاقذتو و 

ية ومجمذ الذيػخ قج أكجت أف مذاريع واقتخاحات القػانيغ تتع في كل الجسعية الػشش
وفي حاؿ حرل خبلؼ بيشيسا تذكل لجشة مذتخكة  ،قخارهإ ةعمى نز واحج بػي

شيػخ ميستيسا التػافق بيغ السجمديغ بخرػص القانػف  ٚنػاب و ٚبيشيسا بعزػية 
عشجئح يكػف القخار الشيائي  ،حدع الخبلؼ إلىذا لع تتػصل المجشة إمحل الخبلؼ ف

 . (ٕ)لمجسعية الػششية تحدسو بالترػيت عميو

في السادة  ٕٗٔٓالجستػر السرخؼ الرادر عاـ  وىحا ما نخاه أيزا في 
ف يتػلى أالتي تشز عمى استقبللية مجمذ الذعب بتذخيع القػانيغ عمى  ،(ٖ)ٔٓٔ

 .(ٗ)مجمذ الذعب سمصة التذخيع

مبجأ تفخد  ٕٜٙٔكج السذخع الجستػرؼ المبشاني في دستػره الرادر عاـ أكسا  
نو " ال يشذخ مالع يقخه مجمذ أعمى  ٛٔالبخلساف بتمظ السخحمة عشجما نز في السادة 

                                                 
" لكل مذخوع أو اقتخاح قانػف يتع بحثو متدمدبل في  ٜٛ٘ٔمغ الجستػر الفخندي لعاـ  ٘ٗتشز السادة  (ٔ)

 .جمدتي البخلساف بيجؼ إقخار نز واحج ...."
، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، ٔعراـ سميساف، األنطسة البخلسانية بيغ الشطخية والتصبيق دراسة مقارنة، ط (ٕ)

 .ٓٚٔ، ص ٕٓٔٓبيخوت، 
" يتػلى مجمذ الشػاب سمصة التذخيع، وإقخار الدياسة  ٕٗٔٓمغ دستػر جسيػرية مرخ لعاـ  ٔٓٔ(السادة ٖ)

ية، واالجتساعية، والسػازنة العامة لمجولة، ويسارس الخقابة عمى العامة لمجولة، والخصة العامة لمتشسية االقتراد
 أعساؿ الدمصة التشفيحية، وذلظ كمو عمى الشحػ السبيغ في الجستػر".

، مشذػرات الجار الجامعية، اإلسكشجرية، ٔد. مرصفى أبػ زيج فيسي، الجستػر السرخؼ فقيا وقزاء، ط (ٗ)
 .ٛٓٙ، ص ٜٜٙٔ
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ف يرجر رئيذ الجسيػرية القػانيغ وفق السيمة أمشو ب ٔ٘شارت السادة أالشػاب " كسا 
السشاقذة بتبلوة  أوتبج (ٔ)ف يكػف وافق عمييا مجمذ الشػابأالسحجدة في الجستػر بعج 

سبابو السػجبة فتقخيخ المجشة السخترة والتعجيبلت السقتخحة وبعج أالسذخوع السقتخح مع 
شتقل السجمذ إلى البحث في السػاد والترػيت االنتياء مغ السشاقذة برػرة عامة ي

ػيت عمى ىحا عمييا مادة مادة إال إذا ُقجـ اقتخاح بخد السذخوع فاألولػية تكػف لمتر
وفي حاؿ لع يقجـ ىحا  ،ذا قبمو السجمذ عج السذخوع مخفػضاإاالقتخاح أوال  حتى 

ز االقتخاح بقفل باب وإذا حا ،كل نائب الحق في اقتخاح إقفاؿ باب السشاقذةمف ،االقتخاح
ويكػف الترػيت عمى  ،السشاقذة عمى األغمبية شخع فػرا  بالترػيت عمى السذخوع

وبعج الترػيت عمى السػاد يصخح  ،مذاريع القػانيغ مادة مادة بصخيقة رفع األيجؼ
 . (ٕ)السذخوع بسجسمو عمى الترػيت بصخيقة السشاداة باألسساء

تشز أف يختز مجمذ  ٔٙالسادة ف ٕ٘ٓٓتػر جسيػرية العخاؽ لعاـ أما دس 
وقج اشتخط السذخع العخاقي األغمبية البديصة  ،الشػاب أوال  : تذخيع القػانيغ االتحادية

كسا  ،مذخوعات أو مقتخحات القػانيغ لمحاضخيغ مغ أعزاء مجمذ الشػاب إلقخار
 (٘)/ثانيا  ٕٜو  (ٗ)٘ٙو (ٖ) /رابعا  ٔٙفي السػاد  ٕ٘ٓٓاشتخط الجستػر العخاقي لعاـ 

تػافخ األغمبية أؼ أغمبية ثمثي السجمذ لمترػيت عمى بعس القػانيغ السيسة مثل 
قانػف مجمذ االتحاد، والسحكسة االتحادية العميا، إضافة إلى ترجيق السعاىجات 

                                                 
 .ٕٜٙٔ لدشة دستػرؼ لمبشاف(ٔ)
 مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب . ٓٛو  ٜٚو  ٛٚاد ػ يشطخ الس (ٕ)
" تشطيع عسمية السرادقة عمى السعاىجات واالتفاؾيات ٕ٘ٓٓمغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  /رابعأٙالسادة  (ٖ)

 .الجولية، بقانػف  ُيدغ بأغمبية ثمثي أعزاء مجمذ الشػاب"
" تع إنذػػػاء مجمػػذ  تذػػػخيعػػػي ُيجعى بػ )مجمذ االتحاد(  ٕ٘ٓٓمغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٘ٙالسادة  (ٗ)

يزع مسثميغ عغ األقاليع والسحافطات غيخ السشتطسة في إقميع، ويشطع تكػيشو، وشخوط العزػية ؼيو، 
 ."واختراصاتو، وكل ما يتعمق بو، بقانػف  ُيدغ بأغمبية ثمثي أعزاء مجمذ الشػاب

"تتكػف السحكسة االتحادية العميا، مغ عجد  مغ القزاة، ٕ٘ٓٓمغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  /ثانيإٜالسادة  (٘)
وخبخاء في الفقو اإلسبلمي، وفقياء القانػف، ُيحجد عجدىع، وتشطع شخيقة اختيارىع، وعسل السحكسة، بقانػف  ُيدغ 

 بأغمبية ثمثي أعزاء مجمذ الشػاب."
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في الفقو  كسا تتكػف السحكسة االتحادية العميا، مغ عجد  مغ القزاة، وخبخاء ،الجولية
القانػف، ُيحجد عجدىع، وتشطع شخيقة اختيارىع، وعسل السحكسة، اإلسبلمي، وفقياء 

بقانػف  ُيدغ بأغمبية ثمثي أعزاء مجمذ الشػاب، إف السػافقة عمى القػانيغ والقخارات 
التي يدشيا مجمذ الشػاب يجب أف تكػف باإلجساع، وباستثشاء تمظ القػانيغ الستعمقة 

حيث تخزع لسػافقة مجمذ  (ٔ) ٜٔٔ و ٛٔٔفي األقميع الػاردة في السادتيغ 
وفي حالة عجـ مػافقة مجمذ الخئاسة تعاد القػانيغ والقخارات إلى مجمذ  ،(ٕ)الخئاسة
إلعادة الشطخ في الشػاحي السعتخض عمييا والترػيت عمييا باألغمبية وتخسل  ،الشػاب

وفي حالة عجـ مػافقة مجمذ الخئاسة عمى  ،ثانية إلى مجمذ الخئاسة لمسػافقة عمييا
القػانيغ والقخارات ثانية في أثشاء عذخة أياـ مغ تاريخ وصػليا إليو تعاد إلى مجمذ 
الشػاب الحؼ لو أف يقخىا بأغمبية ثبلثة أخساس عجد أعزائو غيخ قابل لبلعتخاض 

 .(ٖ)ويعج مرادقا  عمييا

ولت مخحمة السشاقذة والترػيت ندتشتج أف القػانيغ في مرخ والعخاؽ التي تشا 
إذ تبجأ القخاءة األولى لمسذخوع أو السقتخح بقخاءة السبادغ العامة  ،متذابية إلى حج ما
ومغ ثع يأتي باب السشاقذات فإذا لع يػافق السجمذ الشيابي عمى  ،لمسذخوع أو السقتخح

                                                 
خ أوؿ "يدغ مجمذ الشػاب في مجة  ال تتجاوز ستة أشيخ مغ تاري ٕ٘ٓٓمغ الجستػر العخاقي لعاـ  ٛٔٔالسادة  (ٔ)

جخاءات التشفيحية الخاصة بتكػيغ األقاليع، باألغمبية البديصة لؤلعزاء الحاضخيغ".السادة جمدة  لو، قانػنا  يحجد اإل
شمب باإلستفتاءعمية يقجـ ......التي تخـو تكػيغ  يحق لكل محافطة او اكثختكػيغ اقميع او اكثخ بشاء عمى: "ٜٔٔ

 ".االقميع
تخسل القػانيغ والقخارات التي يدشيا مجمذ  -أ "  ٕ٘ٓٓ/خامدا مغ الجستػر العخاقي لعاـ ٖٛٔتشز الساد  (ٕ)

، الشػاب، إلى مجمذ الخئاسة، لغخض السػافقة عمييا باإلجساع، وإصجارىا خبلؿ عذخة أياـ مغ تاريخ وصػليا إليو
في حالة عجـ مػافقة  -مغ ىحا الجستػر، والستعمقتيغ بتكػيغ األقاليع. ب ٜٔٔو ٛٔٔباستثشاء ما ورد في السادتيغ 

مجمذ الخئاسة، تعاد القػانيغ والقخارات إلى مجمذ الشػاب إلعادة الشطخ في الشػاحي السعتخض عمييا، والترػيت 
في حالة عجـ مػافقة مجمذ الخئاسة عمى  -مسػافقة عمييا. جعمييا باألغمبية، وتخسل ثانية  إلى مجمذ الخئاسة ل

القػانيغ والقخارات ثانية ، خبلؿ عذخة أياـ مغ تاريخ وصػليا إليو، تعاد إلى مجمذ الشػاب، الحؼ لو أف يقخىا 
 بأغمبية ثبلثة أخساس عجد أعزائو، غيخ قابمة  لبلعتخاض، وُتعج مرادقا  عمييا".

 .٘ٓٗ، صٕٓٔٓ، العارؼ لمسصبػعات، بيخوت، ٔاليشجاوؼ، القانػف الجستػرؼ والشطع الدياسية، ط د.جػاد (ٖ)
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ل السجمذ في السقتخح مغ حيث السبجأ عّج ذلظ رفزا  لمسذخوع، وفي حاؿ السػافقة يشتق
مشاقذتيا وتقجيع االقتخاحات  و تمػ األخخػ  سقتخح أو السذخوع مادةلمقخاءة ثانية 

بالتعجيبلت السقجمة بذأف السػاد، وبعج االنتياء مغ مشاقذة السػاد واالقتخاحات 
وتعجيبلتيا ثع مخحمة الترػيت ويشبغي أف يبمغ الترػيت األغمبية السصمػبة لكي يعج 

 ثع مخحمة السرادقة . ،خح قانػنا مقخا  السذخوع أو السقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 



 السبحث الثالث

 مهقف القزاء الجستهري من االختراص التذخيعي لمبخلسان

لى إويدتشج  ،غمب الجساتيخأ بو في  ا  مدمس ا  مخ أصبح أف مبجأ سسػ الجستػر إ 
وىحا السبجأ  ،مزسػف القاعجة الجستػرية وما يحتػؼ عميو مغ احكاـ وقػاعج مػضػعية

 ،لى سيادة الجستػر في كل نذاشات وفعاليات مفاصل الجولة بكافة سمصاتياإيؤدؼ 
الحؼ يعشي سيادة حكع القانػف وخزػع  ،ويختبط مبجأ سيادة الجستػر بسبجأ السذخوعية

رخفاتيا في كل ت ،(ةالقزائي ،التشفيحية ،الدمصات العامة في الجولة )التذخيعية
 .(ٔ)ستػرنذصتيا ألحكاـ الجأو 

يذكل القزاء الجستػرؼ مختبة الرجارة بيغ الييئات القزائية ويسثل في حجود  
ال  ا  ويذكل جدء ،نطامو القانػني واختراصاتو الػضيؽية نطاما  قزائيا  مدتقبل  عشيا

يا الجستػر ئحجػ مؤسداتو الجستػرية التي يشذإيتجدأ مغ الشطاـ الجستػرؼ بػصفو 
كسا يحتل القزاء الجستػرؼ السكانة ، لسبجأ الفرل بيغ الدمصاتوضاعيا وفقا  أويختب 

ي تصبيق الجستػر وتفديخه ذ تكػف لو الكمسة الفرل فإ، السيسة بيغ مؤسدات الجولة
غيخ أف ميسة ىحا القزاء ال تخمػ مغ  مغ االنتياكات التي يسكغ ارتكابيا. وحسايتو

رية التي التعج مجخد وثيقة قانػنية الرعػبات البالغة بدبب تعاممِو مع الػثيقة الجستػ 
فحدب وإنسا مجسػعة مغ الشرػص التي يسكغ أف تتجاخل فييا الدياسة مع القانػف 

لى تعقيج مفاـيع الشرػص الجستػرية وضخورة الجقة في التعامل معيا عمى إمسا يقػد 
 نحػ يجعميا مػاكبة لمتصػرات الػاقعية في السجتسع . ولئلحاشة بالسػضػع قدع ىحا

 تي :السبحث عمى مصمبيغ عمى الشحػ اآل

 .السصمب األوؿ: مػقف القزاء الجستػرؼ في الجوؿ السقارنة

 مػقف القزاء الجستػرؼ في العخاؽ: السصمب الثاني
                                                 

،السخكد العخبي لمجراسات والبحػث،ط يشطخ: رافع خزخ صالح شبخ، الدمصة القزائية في الشطاـ الفجرالي (ٔ)
 .ٖٔص  ،ٕٚٔٓ،،الجوحؤ
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 السطمب األول

 مهقف القزاء الجستهري في الجول السقارنة

تزسغ في وقت واحج مرمحة الدمصة تف أىسية االخِتَراص التذخيعي إ
فتتسثل مرمحة الدمصة السخترة بالتذخيع  ،بالتذخيع وكحلظ مرمحة األفخاد السخترة

مغ إنيا تكػف عمى دراية باختراصاتيا الجستػرية ومغ ثع تسارسيا دوف إسخاؼ أو 
نو في حالة عجـ وجػد نرػص تحجد االخِتَراص التذخيعي والجية إ إذ ،(ٔ)تدػيف

 ،(ٕ)خ جيات متعجدة ليحا األمخالتي تباشخه سػؼ نكػف أماـ فػضى ألنو سػؼ تباش
وتتسثل مرمحة األفخاد في معخفة الجية السخترة بالتذخيع ومغ ثع يدتصيعػف تقييع 

وجػد القزاء الجستػرؼ واستقبللو كاف وما زاؿ احجػ  فإذف إ (ٖ)أداء ىحه الدمصة
 ،ساسية مغ وسائل الحفاظ عميو وضساف ديسػمتوأثسخات الشطاـ الجيسقخاشي ووسيمة 

ا ولحلظ البج مغ الػقػؼ عمى مػقف القزاء الجستػرؼ في الجوؿ السقارنة فقج قدع ىح
 تي : السصمب عمى فخعيغ عمى الشحػ اآل

 .وؿ: مػقف القزاء الجستػرؼ في لبشافالفخع األ

 .الفخع الثاني: مػقف القزاء الجستػرؼ في مرخ

 

 

 

                                                 
ود. ميجؼ ياسيغ الدبلمي، مبادغ وأحكاـ القانػف  د. عمي دمحم بجيخ و د. عراـ عبج الػىاب البخزنجي (ٔ)

 .  ٛٔٗ، صٜٕٓٓ، شخكة العاتظ لرشاعة الكتاب، القاىخة، مرخ، ٗاإلدارؼ، ط
اوؼ، عيب عجـ االختراص الخفي، بحث مشذػر في مجمة الجراسات، الجامعة األردنية، شصعمي خصار ش (ٕ)

 .  ٜٖ٘، صٕٕٓٓ، ٕ، العجد ٜٕاألردف، السجمج 
 . ٜٔٗ، ص نفذ السرجري دمحم بجيخ و د. عراـ عبج الػىاب البخزنجي ود. ميجؼ ياسيغ الدبلمي، د. عم (ٖ)
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 الفخع األول

 مهقف القزاء الجستهري في لبشان

يعتبخ القزاء الجستػرؼ عشرخا جػىخيا لتكخيذ دولة القانػف، فيػ يدعى إلى 
ضساف امتثاؿ أشخاص القانػف لمشرػص الجستػرية، باعتبار ىحه األخيخة أسسى 
قانػف في الجولة، وعميو فإنو البج أف تكػف جسيع الشرػص القانػنية والتشطيسية 

العامة في  جسيع الدمصات والسؤسدات وأف تتقيج بوالرادرة عشيا متػافقة مع الجستػر 
  .(ٔ)الجولة أثشاء مسارسة مياميا، وإال كانت عخضة لئللغاء لعجـ دستػريتيا

تبشت معطع الجوؿ  إذيعتبخ القزاء الجستػرؼ في الجوؿ العخبية حجيث العيج، 
العخبية فكخة القزاء الجستػرؼ مغ خبلؿ الشز عمى ذلظ في دساتيخىا بالشز عمى 
إحجاث ىيئة مدتقمة تزصمع بسيسة الخقابة الجستػرية، سػاء كانت ىحه الييئة محكسة 
دستػرية أو مجمدا دستػريا، إذ أف عجدا كبيخا مغ الجوؿ العخبية انتقل مؤخخا مغ نطاـ 

مغ  نطاـ السحكسة، نطخا لسا شيجتو الداحة العخبية في اآلونة األخيخةالسجمذ إلى 
السغخب و صبلح الدياسي والجستػرؼ مثل: تػنذ، باإلاضصخابات وثػرات كانت تشادؼ 

 .(ٕ)ومرخ، بيشسا التداؿ دوؿ أخخػ تعتسج نطاـ السجمذ مثل الجدائخ ولبشاف

المبشاني السعيار الذكمي في وقج اعتسجت الكثيخ مغ الجساتيخ ومشيا الجستػر 
كسا اعتسجت بعس  ،داريا  إو أو تشطيسيا أيج القانػف بػصفو عسبل  تذخيعيا تحج

إف نساذج الجوؿ  ،(ٖ)الجساتيخ السعيار السادؼ في تحجيج القانػف مشيا الجستػر الفخندي
العخبية بالخغع مغ اتجاىاتيا الستبايشة وأنطستيا السختمفة إال أنيا تتفق عمى أف 
االختراص األساسي ليحه الييئة ىػ الخقابة عمى دستػرية القػانيغ والتشطيسات، 

                                                 
قاسي نجاة، القزاء الجستػرؼ بعج الخبيع العخبي دراسة نسػذجية، مجمة اتجاىات سياسية، العجد الثالث عذخ،  (ٔ)

 .ٖٚ، ص ٕٕٓٓالسجمج الخابع، كانػف األوؿ، 
 .ٕٗقاسي نجاة، مرجر سابق، ص (ٕ)
عمي ىادؼ حسيجؼ الذكخاوؼ، رافع خزخ صالح شبخ، الجور التذخيعي لسجمذ الشػاب بيغ نرػص الجستػر  (ٖ)

 .ٙٔ، صٕٚٔٓواتجاىات القزاء الجستػرؼ، السخكد العخبي لمشذخ، القاىخة، 
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والحخص عمى عجـ تعارضيا مع نز الجستػر وفي لبشاف اعتسج الجستػر أسمػب 
لعاـ  لبشافمغ دستػر  ٜٔنرت السادة  إذ ،السجمذ الجستػرؼ  الخقابة الدياسية وتشطيع

تػرية القػانيغ والبت في ف يشذأ مجمذ دستػرؼ لسخاؾبة دسأالسعجؿ عمى  ٕٜٙٔ
 ٖٜٜٔلعاـ  ٕٓ٘وحجدت قػاعج تذكيمو وتشطيع عسمو بسػجب القانػف رقع  (ٔ)الشدعات

ف السجمذ أ مغ ىحا القانػف عمى ٕرت السادة قخه مجمذ الشػاب فقج نأالحؼ 
الجستػرؼ يتألف مغ عذخة أعزاء يعيغ مجمذ الشػاب نرفيع باألغمبية السصمقة 

 ٖخخ بأكثخية ثمثي أعزاء الحكػمة وبسػجب السادة اآل مجمذ الػزراء الشرف ويعيغ
عزاء السجمذ الجستػرؼ بيغ أ يتع اختيار  ٕٛٓٓلعاـ  ٖٗالسخقع الججيجة مغ القانػف 

و السالي مجة خسذ وعذخيغ أو اإلدارؼ ألقزاء العجلي ذخؼ الحيغ مارسػا اقزاة ال
 .(ٕ)سشة عمى األقل

حػؿ إنذاء السجمذ  ٖٜٜٔ/ٚٓ/ٗٔالرادر بتاريخ  ٕٓ٘وقج نز قانػف رقع 
عمى أف السجمذ الجستػرؼ يتػلى الخقابة عمى  ٛٔالجستػرؼ وتعجيبلتو في السادة 

وخبلفا ألؼ نز مغايخ، ال  ،دستػرية القػانيغ وسائخ الشرػص التي ليا قػة القانػف 
يجػز ألؼ مخجع قزائي أف يقـػ بيحه الخقابة مباشخة عغ شخيق الصعغ أو برػرة 

مبجأ تدمدل القػاعج  أو مخالفة غيخ مباشخة عغ شخيق الجفع لسخالفة الجستػر
 .(ٖ)والشرػص

 ،القػانيغ إف صبلحية السجمذ الجستػرؼ محرػرة فقط بالخقابة عمى دستػرية
فزبل  عغ  ،(ٗ)الخقابة عمى دستػرية القػانيغ تعتبخ الجدء السكسل لمدسػ الجستػرؼ ف أل

                                                 
ية القػانيغ والبت في الشداعات مغ دستػر المبشاني ) يشذأ مجمذ دستػرؼ لسخاؾبة دستػر  ٜٔتشز السادة  (ٔ)

 .والصعػف الشاشئة... (
ية، لبشاف،  (ٕ) دور القزاء الجستػرؼ في بشاء دولة الحق في لبشاف، السخكد العخبي لتصػيخ حكع القانػف والشدـا

 .ٕٔ، ص ٕٚٔٓ
 .ٖٜٜٔالمبشاني الرادر عاـ  ٕٓ٘مغ قانػف رقع  ٛٔيشطخ: السادة  (ٖ)
نطسة قانػف، دراسة دستػرية مقارنة باألعاجل عبيج، أثخ استقبلؿ القزاء عغ الحكػمة في دولة ال د.عجناف (ٗ)

 .ٕٕٚ، صٕٛٔٓالقزائية العخبية والعالسية، السخكد العخبي لمشذخ والتػزيع، القاىخة، 
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نذاء السجمذ إمغ قانػف  ٛٔالشرػص التي ليا قػة القانػف حدب ماجاء في السادة 
وتعجيبلتو، وذلظ بشاء عمى مخاجعة مقجمة حرخا مغ قبل  ٖٜ/ٕٓ٘الجستػرؼ السخقع 

مغ الصبيعي أف يقـػ السجمذ عشج الشطخ في بعس السخجعيات التي حجدىا الجستػر، 
خػؿ السذخع الجستػرؼ كسا  (ٔ)ات أمامو أف يقـػ بتفديخ الجستػرإحجػ السخاجع

غ كسا مكشو مغ حق االعتخاض عمى المبشاني رئيذ الجولة حق اقتخاح مذاريع القػاني
ف يكػف أقبل مجمذ الشػاب ومغ ثع يدتػجب  " تست السػافقة عميو مغ"نز تذخيعي

مغ  ٚ٘لى السادة إ. وبالشطخ (ٕ)االعتخاض خبلؿ السجة الدمشية السحجدة دستػريا  لمشذخ
يطيخ جميا  حق اعتخاض الخئيذ عمى مذخوع القانػف ليذ  ٕٜٙٔدستػر لبشاف لعاـ 

فعشجما يخسل مذخوع القانػف السػافق باالعتخاض السصمق ومغ ثع فيػ اعتخاض ندبي، 
ف يػقع السذخوع خبلؿ السجة أئيذ الجولة فمو جمذ الشػاب إلى ر عميو مغ قبل م

السحجدة لشذخ القانػف وىي مجة شيخ مغ تاريخ إحالة السذخوع إلى الحكػمة وبحلظ 
 ما إذا مزت ىحه السجة ولع يخد الخئيذ مذخوع القانػف إلىأ ،يربح السذخوع قانػنا  

بالشدبة  لمقانػف وتعيغ إصجاره، وكحلظ ضسشي السجمذ كاف سكػتو بسثابة إقخار  
غ يػما  يربعأا فيتع االعتخاض عمييا خبلؿ لمقػانيغ التي قخر السجمذ استعجاؿ نذخى

لشذخ  ٕٜٙٔمغ الجستػر المبشاني الرادر عاـ  ٛ٘وىي السجة التي حجدتيا السادة 
 .(ٖ)مثل ىحه القػانيغ

ويختمف القزاء الجستػرؼ عغ جيات القزاء األخخػ في أف الحؼ يحجد مخاكد 
ػرؼ ذو وذلظ ألف القزاء الجست لجستػر في وجػده وتشطيسو ووضيفتوالقزاء ىػ اىحا 

                                                 
ية حيث أكج مغ الجستػر ليخمز أنو مدتقل عغ الدمصة القزائ ٕٓ لقج قاـ السجمذ الجستػرؼ بتفديخ السادة (ٔ)

في أحج قخاراتو أف: "السجمذ الجستػرؼ سمصة دستػرية مختمفة ومدتقمة عغ مجمذ الشػاب وعغ مجمذ الػزراء 
في الكتاب الدشػؼ لمسجمذ  ٕ٘ٓٓلعاـ  ٘/ٔوعغ الدمصة القزائية". يشطخ : قخار السجمذ الجستػرؼ رقع 

 .ٖٕٓ، ص ٕ٘ٓٓالجستػرؼ المبشاني، 
عمى اف : "رئيذ الجسيػرية يشذخ القػانيغ التي تست  ٕٜٙٔتػر المبشاني لدشة مغ الجس ٙ٘( نرت السادة ٕ)

خاصا  ما القػانيغ التي يتخح السجمذ قخارا  أمة . عمييا السػافقة الشيائية في خبلؿ شيخ بعج إحالتيا إلى الحكػ 
 ف يشذخىا في خبلؿ خسدة أياـ".أبػجػب استعجاؿ نذخىا ؼيجب 

 .ٕٔٛبق، ص( د. محدغ خميل، مرجر ساٖ)
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لى السػضػعات التي يختز بيا وىػ األمخ الحؼ يشعكذ إشبيعة سياسية وعشج الشطخ 
رؼ يػاجو مذاكل في عمى آلية تشطيع ىحا القزاء وبالتالي فإف تذكيل القزاء الجستػ 

تديصخ عمى اختيار مصة التي تييسغ و عغ تأثيخات الد بعادهإضساف استقبللو و 
أعزائو وكي ال يكػف التذكيل في يج الدمصة التشفيحية مغ السفزل أف يشز عمى 

 .(ٔ)وتكػف ىحه الشرػص صخيحة ال غسػض فييا ي الجستػر نفدوالتذكيل ف

وأف الغخض مغ ىحه الييئة أو السحكسة ىػ السحافطة عمى الذخعية الجستػرية 
داخل الشطاـ القانػني في الجولة والججيخ بالحكخ أف السذخع وسسػ وعمػ الجستػر 

العادؼ يشطع األمػر التي تكػف قابمة لمتغيخ وبالتالي ليذ مغ السشصق أف يشاط تذكيل 
لى السذخع إتػر ومختبتو والحفاظ عمى أحكامو ىحه الييئة السخترة بحساية الجس

وىي السادة  ٕٓيعية في السادة ، والجستػر المبشاني تحجث عغ الدمصة التذخ (ٕ)لعادؼا
ف الدمصة القزائية تتػالىا السحاكع عمى اختبلؼ درجاتيا أجة التي بيشت يالػح

واختراصاتيا ضسغ نطاـ يشز عميو القانػف ويحفع بسػجبو لمقزاة ولمستقاضيغ 
 . (ٖ)الزسانات البلزمة

بل ىػ وسيمة  ،فالجستػر ليذ وسيمة فقط لتكخيذ القػة السييسشة في السجتسع 
ومغ ثع  ،لى قابس واحج بل يتعجد القابزػف عميياإفالدمصة التعػد  ،تػازف سياسي

وتمظ السسارسة تشطسيا القػاعج  ،سياـ مذتخؾ في مسارستياإف يكػف ىشالظ أالبج 
نيا قػاعج سياسية تشطع أبسعشى ا ،الجستػرية التي ىي عبارة عغ قػاعج تػازف سياسي

 .(ٗ)عمى الدمصة العبلقة بيغ القابزيغ

 
                                                 

يع دمحم عمي، السرمحة في الجعػػ الجستػرؼ، دار الشيزة العخبية،القاىخة، (ٔ)   .ٚص ٕٓٓٓإبخـا
بالتخكيد  عرست عبج هللا الذيخ، مجػ استقبلؿ القزاء الجستػرؼ في شأف الخقابة عمى دستػرية التذخيعات (ٕ)

 .ٕٓ، صٜٕٓٓالقاىخة،، دار الشيزة العخبية، عمى الشطاميغ السرخؼ والكػيتي
د. إسساعيل مخزة، القانػف الجستػرؼ دراسة مقارنة لجساتيخ الجوؿ العخبية،دار رواد األردنية لمشذخ والتػزيع،  (ٖ)

 .ٖٓٗ، صٕٗٔٓعساف، 
 .ٕٗٛ، ص ٖٕٓٓ،، ٕد.مشحر الذاوؼ، فمدفة القانػف، مكتبة الحاكخة لمشذخ والتػزيع، بغجاد، ط (ٗ)
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 الفخع الثاني

 مهقف القزاء الجستهري في مرخ

 التذخيعيإلى تحجيج جية معيشة يكػف االخِتَراص  الجستػريةلع تتػصل الشطع  
حيث  ،بسخاحل تصػر عجيجة ف مخت الحياة الدياسية لتمظ الجولةأبيا إال بعج  ا  مشػش

فالحاكع كاف يتػلى زماـ األمػر كميا  ،كاف الشطاـ الدائج يسيل إلى الدمصة السصمقة
إال أّنو في القخنيغ الدادس عذخ  ،مغ تذخيع وتشفيح وفي بعس األحياف القزاء

والدابع عذخ بجأت ىشاؾ محاوالت لتػزيع االخِتَراصات في الجولة بيغ ىيئات 
ونتيجة ليحا التصػر بجأ ضيػر مبجأ الفرل بيغ الدمصات الحؼ أصبح مغ  ،(ٔ)مختمفة

يدسى بجولة السؤسدات عمى وضيخ ما  ،في دساتيخ دوؿ العالع الجستػريةأىع السبادغ 
ُيصمق عمى  ،الجانب العسمي لسبجأ الفرل بيغ الدمصات  يعجف ىحا السرصمح أاعتبار 

صة الجولة ويكػف اؾ استقبلؿ حؿيقي لُدمدولة ما اسع دولة السؤسدات حيشسا يكػف ىش
فة قانػنية وتكػف ىحه الُدمصة ذات شابع قانػني وُدستػرؼ وغيخ ص اىحا االستقبلؿ ذ

ومغ السبادغ التي تقػـ عمييا دولة  ،شخري وتابعة لسؤسدات وليذ ألشخاص
 السؤسدات أف يكػف السػاششػف جسيعيع ُمتداويغ في الحقػؽ والػاجبات أماـ القانػف،

ويججر اإلشارة إلى أنو ال بج أف تكػف السؤسدات في ىحه الجولة ىي مؤسدات مسثمة 
وتشحرخ ميسة األفخاد في ىحه الجولة بالؿياـ باإلشخاؼ عمى تشفيح الخصط  ،لمذعب

 .(ٕ)التي تزعيا تمظ السؤسدات السسثمة لمذعب

نسا عانى إلى العمغ بيدخ وسيػلة و إالقزاء الجستػرؼ في مرخ لع يطيخ ف أ 
لى إيجاد قزاء دستػرؼ متخرز تخؾ برستو عمى الػاقع الجستػرؼ إحتى تػصل 

ومخ القزاء الجستػرؼ في  ،وكاف لو األثخ في الػقع الدياسي ،والقانػني في مرخ

                                                 
 .  ٕٙ، صٜٜٜٔ، السخكد العخبي لمسصبػعات، بيخوت، ٕفاروؽ الكيبلني، استقبلؿ القزاء، ط (ٔ)
ـ، مشذػر عمى السػقع ٕٕٔٓوليج حجاد، دولة السؤسدات، مقاؿ مشذػر في جخيجة األنباء الكػيتية، الكػيت،  (ٕ)

alhaddad/264936-//www.alanba.com.kw/kottab/walid http:  ـ .ٕٕٕٓ/ٕ/ٓٔتاريخ الديارة  

http://www.alanba.com.kw/kottab/walid-alhaddad/264936
http://www.alanba.com.kw/kottab/walid-alhaddad/264936
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نذاء إالتحادية العميا والثانية مابعج السحكسة ا إنذاءمرخ بثبلث مخاحل ما قبل 
 إنذاء السحكسة الجستػرية العميا مخحمة ما بعج السحكسة االتحادية العميا والثالث

لمسحكسة الجستػرية العميا جسمة مغ  ٕٗٔٓمشح الجستػر السرخؼ لعاـ  
لى إرجاعيا إويسكغ  ،االختراصات التي يتستع بيا القزاء الجستػرؼ في الغالب

تفديخ  ،ثبلثة اختراصات رئيدة وىي " الخقابة عمى دستػرية القػانيغ والمػائح
  (ٔ)والفرل في التشازع " ،ص التذخيعيةالشرػ 

مشح السحكسة الجستػرية العميا ثبلث  ٕٗٔٓلعاـ  فجستػر جسيػرية مرخ 
 اختراصات :

مشح الجستػر السرخؼ السحكسة الجستػرية :  القهانين أوال: الخقابة عمى دستهرية
رقابتيا ذ تفخض إ ،العميا في مرخ الخقابة عمى دستػرية القػانيغ بأقداميا الستشػعة

وكحلظ  ،ـ اعتياديةأمصة التذخيعية سػاء كانت أساسية عمى القػانيغ الرادرة عغ الد
ذ إ ،ثخ رجعيأوالقػانيغ السمغاة ال ب ،القػانيغ الرادرة عغ شخيق االستفتاء الذعبي

ذا كاف إف ،يبقى حكسيا حيا وناشصا  وفعاال  مغ خبلؿ اثارىا الستحققة في الساضي
ومغ ىشا يرح الصعغ  ،كػف مخالفتو ىحه فعمية ومػجػدة وباؾيةمخالفا لمجستػر فدت

 . (ٕ)بعجـ دستػريتو

عصى الجستػر السرخؼ لمسحكسة الجستػرية العميا في مرخ أ ثانيا تفديخ الشرهص : 
 ٕٗٔٓدستػر مرخ لعاـ  مغ ٜٔٔونرت السادة  ،حق تفديخ الشرػص التذخيعية

ووفق السػاد  ،قزائية دستػرية قائسة بحاتياف السحكسة الجستػرية العميا جية أمشو عمى 

                                                 
، ٕٕٔٓد.دمحم شو حديغ الحديشي، مبادغ واحكاـ القزاء الجستػرؼ، مكتبة دار الدبلـ القانػنية، الشجف،  (ٔ)

 .ٚ٘ص
تحميميةلمقزاء والجستػر في دراسة مقارنة مع دراسة  القػانيغ دستػرية رمدؼ الذاعخ، رقابة يشطخ : د. (ٕ)

 .ٖٗ٘، صٕٗٓٓمرخ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،
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 ٙٛٔمغ قانػف السحكسة الجستػرية العميا السعجؿ القانػف رقع  (ٔ)( ٜٕ -ٕٚ – ٕ٘) 
ويتزح مغ ىحه السػاد اف اختراص السحكسة الجستػرية العميا في  ٜٜٛٔلدشة 

مرخ يقترخ عمى التذخيع العادؼ سػاء كاف ىحا التذخيع صادرا مغ الدمصة 
و كاف صادرا  عغ الدمصة التشفيحية في الحالتيغ المتيغ يجػز بيا فييسا أيعية التذخ 

ومغ ثع فيحه السحكسة ال تختز بتفديخ  ،إصجاره وىسا حالة الزخورة والتفػيس
 .(ٕ)الجستػر وال تختز بتفديخ التذخيع الفخعي

مشح الجستػر االختراص بالفرل في بعس السشازعات ثالثا: الفرل في التشازع: 
الفرل في حكسيغ نيائييغ  ،وىي أربعة " الفرل في تشازع االختراص القزائي

 حكاميا والقخارات الستعمقةأل في السشازعات الستعمقة بتشفيح الفر ،متشاقزيغ
  (ٖ)بالسحكسة"

ف اختراص السحكسة الجستػرية العميا في مرخ ال يسذ سمصة أومغ الػاضح  
ف يرجر مغ إنو ما أغيخ  ،عمييا مغ مشازعاتالقزاة في التفديخ بسشاسبة ما يعخض 

ث ال يكػف يالسحكسة بتفديخ معيغ حتى يريخ ىحا التفديخ ممدما لكافة السحاكع بح
 ف تحيج عشو وإال كاف حكسيا معيبا وجاز الصعغ ؼيو .أليا مغ بعج 

                                                 
تتػلى السحكسة الجستػرية العميا : " ٜٜٚٔلدشة  ٛٗمغ قانػف السحكسة الجستػرية العميا رقع  ٕٙتشز السادة  (1)

الجسيػرية وفقا ألحكاـ تفديخ نرػص القػانيغ الرادرة مغ الدمصة التذخيعية والقخارات بقػانيغ الرادرة مغ رئيذ 
 ".الجستػر وذلظ إذا أثارت خبلفا في التصبيق وكاف ليا مغ األىسية ما يقتزي تػحيج تفديخىا

باس قاسع ميجؼ الجاقػقي، االجتياد القزائي: مفيػمو، حاالتو، نصاقو : دراسة مقارنة بالفقو اإلسبلمي،  (ٕ)
 .ٜٗص

: " تختز السحكسة الجستػرية  ٜٜٚٔلدشة  ٛٗية العميا رقع ( مغ قانػف السحكسة الجستػر ٕ٘تشز السادة ) (ٖ)
العميا دوف غيخىا بسا يأتي: أوال: الخقابة القزائية عمى دستػرية القػانيغ والمػائح. ثانيا: الفرل في تشازع 
االختراص بتعييغ الجية السخترة مغ بيغ جيات القزاء أو الييئات ذات االختراص القزائي، وذلظ إذا 

عػػ عغ مػضػع واحج أماـ جيتيغ مشيا ولع تتخل أحجىسا عغ نطخىا أو تخمت كمتاىسا عشيا. ثالثا: رفعت الج
الفرل في الشداع الحؼ يقـػ بذأف تشفيح حكسيغ نيائييغ متشاقزيغ صادر أحجىسا مغ أية جية مغ جيات القزاء 

 أو ىيئة ذات اختراص قزائي واآلخخ مغ جية أخخػ مشيا".
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صجر قانػف  إذ،العميا أعمى جية قزائية في مرخ الجستػريةوتعّج السحكسة  
نو أال إ ٜٔٚٔالسعجؿ في ضل دستػر  ٜٜٚٔة لدش ٛٗالسحكسة الجستػرية العميا رقع 

حكاـ ىحا أف تع تعجيمو بسا يتػافق و أبعج  ٕٗٔٓزاؿ نافحا في ضل دستػر ما 
 ،تؤلف السحكسة مغ رئيذ" ف أمغ ىحا الجستػر عمى  ٖٜٔذ نرت السادة إ،الجستػر

وعجد  ،ىيئة السفػضيغ بالسحكسة مغ رئيذ وعجد كاؼ مغ نػاب الخئيذ. وتؤلف
والسدتذاريغ السداعجيغ. وتختار الجسعية  ،والسدتذاريغ ،كاؼ مغ الخؤساء بالييئة

العامة رئيذ السحكسة مغ بيغ أقجـ ثبلثة نػاب لخئيذ السحكسة، كسا تختار نػاب 
ة، وأعزاء ىيئة السفػضيغ بيا، ويرجر بتعييشيع قخار مغ رئيذ الجسيػري ،الخئيذ

يا عمى نحػ ئعزاأ وىػ بحلظ لع يبيغ عجد  (ٔ)وذلظ كمو عمى الشحػ السبيغ بالقانػف"
يدسح لمجيات السخترة بتعييغ اعزاء ججد بالسحكسة كمسا رأت اف ذلظ مغ 

وكاف  ،مرمحتيا في تغميب كفة مؤيجييا داخل السحكسة مسا يؤثخ عمى استقبلليا
دستػرؼ يكػف مانعا مغ تجخل يا بشز ئعزاأ ف يحجد عجد أججر بالسذخع ألا

لى قانػف السحكسة الجستػرية العميا في مرخ رقع إوعشج الخجػع  ،الدمصات في تذكيميا
تؤلف السحكسة مغ رئيذ " ف أنرت عمى  ٖف السادة أالسعجؿ نجج  ٜٜٚٔلدشة  ٛٗ

وىػ اتجاه  ،عزاء السحكسةأ د نيا لع تعيغ عجإأؼ  ....".وعجد كاؼ مغ األعزاء
ميا ف ال يتزسغ الشطاـ القانػني لسحكسة بسكانة السحكسة الجستػرية العأغيخ محسػد 

ماـ التجخل في تذكمييا أألنو يفتح الباب واسعا  ،يائىسيتيا نرا  يحجد عجد اعزاأ و 
 .(ٕ)والشيل مغ استقبلليا

عمى  ٕٗٔٓالرادر عاـ  مغ الجستػر السرخؼ  ٕٜٔنرت السادة ىحا وقج  
ػرية الجستػرية العميا دوف غيخىا الخقابة القزائية عمى دستأف " تتػلى السحكسة 

ة عمى السحكسة الجستػرية العميا تختز دوف غيخىا بالخقابف "أو  (ٖ)"القػانيغ والمػائح
                                                 

 .ٜٜٚٔلدشة  ٛٗالعميا في مرخ رقع  ( مغ قانػف السحكسة الجستػريةٖيشطخ: السادة ) (ٔ)
األثخ(، دار  -الذخوط -يشطخ: جػرجي شفيق سارؼ ، اختراص السحكسة الجستػرية العميا بالتفديخ )الشصاؽ (ٕ)

 .ٜٙ، ص ٕ٘ٓٓ ٔالشيزة العخبية لمشذخ والتػزيع، القاىخة،، ط
، السعيج الجولي لحقػؽ ،مجسػعة باحثيغالحقػؽ الجستػرية الجولية الجساتيخ العخبية دراسة مقارنة بسعاييخ (ٖ)

 .ٛٓٙ، صٕ٘ٓٓاالنداف، كمية الحقػؽ، جامعة دؼ بػؿ، 
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نو تأكيجا  إ ،، كسا ورد بالسحكخة اإليزاحية لقانػف السحكسة(ٔ)"دستػرية القػانيغ والمػائح
ألىسية دور السحكسة، فقج حخص القانػف عمى أف يكػف ليا دور دوف غيخىا "القػؿ 
بالفرل ؼيسا يثػر مغ مشازعات حػؿ دستػرية القػانيغ والمػائح سػاء أكانت قػانيغ 
عادية صادرة مغ الدمصة التذخيعية أـ تذخيعات الئحية فخعية صادرة مغ الدمصة 

يا الجستػرؼ وسػاء أكانت ىحه المػائح عادية أـ ليا قػة التشفيحية في حجود اختراص
 ٜٜٚٔلدشة  ٛٗالسحكسة الجستػرية العميا رقع قانػف وىكحا يكػف الجستػر و  القانػف" .

مخقابة لأرادا برخيح الشز إخزاع القػانيغ بسعشاىا الذكمي والسػضػعي معا   قج
لتذخيعية أـ القػانيغ بسعشاىا سػاء في ذلظ القػانيغ الرادرة مغ الدمصة ا ،الجستػرية

السػضػعي ولػ كانت في شكل لػائح ترجرىا الدمصة التشفيحية . ومغ باب أولى لػ 
وىػ ما يعشي أف  ،كانت ىحه المػائح في شكل قخارات بقػانيغ صادرة مغ رئيذ الجولة

 قج ،رادة السذخع العادؼ في شأف السحكسة الجستػرية العمياإرادة السذخع الجستػرؼ و إ
اتجيت كبلىسا إلى تأكيج خزػع التذخيعات جسيعيا لمػالية الخقابية لمسحكسة في 

السخترة ؼ سػاء أكانت ىي الجية أأيا  ما كانت الجية التي ترجرىا األحػاؿ كافة و 
عيشة ـ غيخىا مغ الجيات التي يخػليا الجستػر في أحػاؿ مأأصبل  بإصجار التذخيعات 

وىػ ما يداىع بحق في الحساية السباشخة لمحقػؽ  ،(ٕ)صجار ىحه التذخيعاتإصبلحية 
 .(ٖ)والحخيات األساسية ويعدز دعائع دولة القانػف 

ومغ التصبيقات القزائية أيزا في مرخ ليحه الجدئية رفس السحكسة  
الجستػرية العميا دفعا  بعجـ قبػؿ الجعػػ مؤسدا  عمى عجـ اختراص السحكسة التي 

ف انتفاء والية السحكسة يؤدؼ إلى تخمف إو  شطخ الجعػػ،أصجرت حكع اإلحالة والئيا  ب
ف السحكسة إ"ردا  عمى ىحا الجفع  وقالت السحكسة شخوط قبػؿ الجعػػ الجستػرية،

 الجستػرية العميا ليدت جية شعغ بالشدبة إلى محكسة السػضػع وإنسا ىي جية ذات
                                                 

، السعيج الجولي لحقػؽ االنداف، كمية ٔمجسػعة القػانيغ ولػائح الدمصة التذخيعية في بعس الجوؿ العخبية، ط  (ٔ)
 . ٓٙٚ، صٕ٘ٓٓالحقػؽ، جامعة دؼ بػؿ، 

 .ٕٚٔ، صٖٜٜٔشعيسة الجخؼ، القزاء الجستػرؼ، دار الشيزة العخبية، القاىخة، د.  (ٕ)
ساسية في القانػف السرخؼ والفخندي، دار قزاء الجستػرؼ وحساية الحخيات األد. عبج الحؽيع الذبسي، ال (ٖ)

 .ٖٛٗ – ٕٛٗ، صٕٔٓٓالشيزة العخبية، القاىخة، 
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الجستػرية فإنيا ومتى ما رفعت الجعػػ  ...اختراص أصيل حجده قانػف إنذائيا
 ألنيا تعالج مػضػعا  مغايخا  لسػضػع الجعػػ األصمية تدتقل عغ دعػػ السػضػع،

ومغ ثع تكػف محكسة السػضػع دوف  الحؼ يترل بو الجفع بعجـ االختراص،
 . (ٔ)"ة ىي صاحبة الػالية في الفرل ؼيوالسحكسة الجستػري

لى عادؼ ومتخرز إع دوؿ العالع يشقدع فييا القزاء ف معطإالقػؿ  ويسكغ
ويسثل القزاء العادؼ بالسحاكع االبتجائية واالستئشاؼ ومحاكع الشقس أو التسييد 
ويختز بشطخ كل أنػاع السشازعات إال السشازعات التي يختز بيا القزاء 
الستخرز. والقزاء الستخرز ىػ القزاء الجستػرؼ الحؼ يسثل بالسحاكع 

جستػرؼ بشطخ نػع معيغ مغ السشازعات ذ يختز القزاء الإ ،والسجالذ الجستػرية
 .(ٕ)التي يشز عمييا الجستػر والقانػف 

وتختز السحكسة في الخقابة عمى دستػرية القػانيغ واألنطسة الشافحة وتفديخ 
نرػص الجستػر والفرل في القزايا التي تحجث نتيجة لتصبيق القػانيغ االتحادية 

 .(ٖ)صة السخكديةميسات وإجخاءات الدموالقخارات واألنطسة والتع

خرز السحكسة الجستػرية  ٕٗٔٓالجستػر السرخؼ لدشة ومغ ىشا نخػ بأف 
مقانػف تحجيج العميا الفرل دوف غيخىا في دستػرية القػانيغ والمػائح وتخؾ ل

 اختراصاتيا األخخػ.

 

 
                                                 

 .ٗٔٔ، ص ٕٕٓٓمقارنة، السرخية لمشذخ، القاىخة، د.دمحم عمي سػيمع، القزاء الجستػرؼ دراسة  (ٔ)
عجناف عاجل عبيج، ميدػف شو حديغ، الصبيعة القانػنية لمقزاء الجستػرؼ )دراسة مقارنة(، بحث مشذػر ٓد (ٕ)

 .ٖ٘٘، صٕٙٔٓ، ٕفي مجمة السحقق الحمي لمعمـػ القانػنية والدياسية، العجد
العميا عشجما كانت جية  الجستػريةشارة الى الخخوج عغ االختراص الجستػرؼ الحؼ تسارسو السحكسة يججر اإل (ٖ)

الخامذ لقانػف مجمذ الجولة شعغ قزائي اعمى في القخارات الرادرة مغ محكسة القزاء اإلدارؼ قبل التعجيل 
 بيا ىحا االختراص . السحكسة االتحادية العميا واناط نذاءإالحؼ 
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 السطمب الثاني

 في العخاق من األختراص التذخيعي مهقف القزاء الجستهري 

وقج  ٕٜ٘ٔوؿ تجخبة رقابية دستػرية في العخاؽ الجستػر العخاؽ لعاـ أتعّج 
لقػانيغ عمى تذكيل السحكسة العميا تتسثل بالفرل بجستػرية ا ٚٛ-ٔٛنرت السػاد 

مة عغ وأعزاء مجمذ األ لى جانب مياـ تتسثل بسحاكسةإوتفديخ القانػف األساسي 
عامة ومحاكسة أعزاء محكسة الجخائع الدياسية والجخائع التي تتعمق بػضائفيع ال

 ا  خاص ا  كسا استحجث القانػف األساسي ديػان ،(ٔ)التسييد عغ الجخائع الستعمقة بػضائفيع
ويحل محمو في رئاسة  ،سو رئيذ محكسة التسييد لتفديخ القانػف العادؼ واألنطسةأيخ 

 .(ٕ)الجيػاف نائب رئيذ السحكسة

وؾياـ الجسيػرية  ٜٛ٘ٔز تسػ  ٗٔوؾياـ حخكة  ،وبعج سقػط الشطاـ السمكي 
 ٜٛ٘ٔتسػز  ٕٚىحه الحؿبة بإصجار ستة دساتيخ مؤقتة وىي دستػر  تاألولى تسيد 

 ٜٗٙٔنيداف  ٜٕودستػر  ٜٗٙٔنيداف  ٕٕودستػر  ٖٜٙٔنيداف  ٗودستػر 
لع تشز أؼ مغ ىحه  ،ٜٓٚٔتسػز  ٙٔوأخيخا  دستػر  ٜٛٙٔايمػؿ  ٕٔودستػر 

ىع عشاصخ أ ، وبالتالي حخماف الجولة مغ الجساتيخ عمى الخقابة عمى دستػرية القػانيغ
، (ٖ)دولة القانػف التي تحفع فييا الحقػؽ وتراف الحخيات مغ التعدف واالفتئات 

 ٚٛالحؼ أخح بسبجأ السحكسة الجستػرية في السادة  ٜٛٙٔأيمػؿ  ٕٔباستثشاء دستػر 
أؼ أف السحكسة الجستػرية العميا رغع صجور قانػنيا  ،ز بقي معصبل  رغع ىحا الش

ال أنيا لع تعقج اجتساعا  ولع تسارس إ، وتحجيج اختراصاتيا ورغع أنيا شكمت فعبل  
                                                 

" تؤلف محكسة عميا لسحاكسة الػزراء، وأعزاء ٕٜ٘ٔمغ القانػف األساسي العخاقي لعاـ  ٔٛالسادة نرت  (ٔ)
مجمذ األمة، الستيسيغ بجخائع سياسية، أو بجخائع تتعمق بػضائفيع العامة، ولسحاكسة حكاـ محكسة التسييد عغ 

 ف، ومػافقة القػانيغ األخخػ ألحكامو".الجخائع الشاشئة مغ وضائفيع، ولمبت باألمػر الستعمقة بتفديخ ىحا القانػ 
د. عمي يػسف الذكخؼ، الخقابة عمى دستػرية التذخيع في العخاؽ دراسة في قخارات السحكسة االتحادية العميا،  (ٕ)

 .ٜٖٗ، ص ٕٕٓٓالعارؼ لمسصبػعات بيخوت، 
، مؤسدة الشبخاس ٕلعخاؽ، طد. عجناف عاجل عبيج، القانػف الجستػرؼ، الشطخية العامة والشطاـ الجستػرؼ في ا (ٖ)

 .ٕٔٗ، صٖٕٔٓلمصباعة والشذخ، الشجف االشخؼ، 
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إذ  ،ويعدػ ذلظ لقرخ مجة وجػدىا .(ٔ)بلؿ مجة نفاذ ىحا الجستػر مصمقا  مياميا خ
وتع إلغاء ىحا القانػف ضسشا   ،ٜٛٙٔوؿ / انػف األ/ ك ٕصجر قانػف السحكسة بتاريخ 

وعمى  (ٕ)السؤقت ٜٛٙٔمغ دستػر  ٚٛبإلغاء الدشج الجستػرؼ الحؼ يدتشج اليو السادة 
نذاء ىحه السحكسة إلع يشز عمى  ٜٓٚٔفإف دستػر  ٜٛٙٔلغاء دستػر إأثخ 

لغاء إف أقيل لغاؤه وىكحا إنذاء السحكسة لع يتع إف القانػف الخاص بأ، إال الجستػرية
 ثل السحكسة الجستػرية يعج الغاء  نذاء مؤسدة دستػرية مإالشز الجستػرؼ الخاص ب

 .(ٖ)لمقانػف الخاص بإنذائيا ألنو فقج الدشج الجستػرؼ الحؼ يقـػ عميو

تتسثل أىسية االختراص التفديخؼ في ضساف عمػ الجستػر ورفع الغسػض و 
ذلظ يمعب  ج، مغ كلزالة كل لبذ أو عجـ تحجيإالشرػص الجستػرية، و الحؼ يذػب 

وبالغ  ا  كبيخ  ا  نطسة الجستػرية التي يػجج فييا ىكحا قزاء دور القزاء الجستػرؼ في األ
مغ خبلؿ االختراصات التي  داء السؤسداتأسشطػمة الجستػرية و ثخ عمى الاأل

لسبجأ الجولة القانػنية  ا  أساسي ا  يسارسيا، بسا فييا االختراص التفديخؼ، بػصفو ضسان
 . (ٗ)وسيادة القانػف 

رساء دعائع دولة القانػف، إذ إيذ مغ القزاء الجستػرؼ يتسثل في فالغخض الخئ
غ أجل حساية ف القاضي الجستػرؼ يسارس اجتياده لخبط القػانيغ بالشز الجستػرؼ مإ

 .(٘)فخادحقػؽ وحخيات األ

ق مغ تصابق القػانيغ يعشي التحقف الخقابة القزائية عمى دستػرية التذخيعات إ
 ،(ٔ)حكاـ الجستػر ونرػصوألتي ترجرىا الدمصة التذخيعية مع ساسية االعادية واأل

                                                 
 . ٜٖٗ،صٔ، جٕٜٚٔد. عبج الباقي البكخؼ، السجخل لجراسة القانػف والذخيعة االسبلمية، الشجف،  (ٔ)
 .ٕٛٔ، ص ٕٗٓٓد. رعج ناجي الججة، التصػرات الجستػرية في العخاؽ، بيت الحكسة، بغجاد،  (ٕ)
، ٕٛٓٓالسفخجي وآخخوف، القانػف الجستػرؼ والشطاـ الجستػرؼ في العخاؽ السكتبة القانػنية، بغجاد، د. احداف  (ٖ)

 .ٕٓٗص
 . ٛ، ص ٜٜٜٔالترجؼ في القزاء الجستػرؼ،دار الشيزة العخبية،القاىخة،د. يدخؼ دمحم العرار،  (ٗ)
، سؤسدة الحجيثة لمكتاب،شخابمذدور القزاء الجستػرؼ في إرساء دولة القانػف،الد. أميغ عاشف صمبيا،  (٘)

 . ٔٔص
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ولكل  ،كثخ لمخقابة عمى دستػرية القػانيغأو أليو آت الجساتيخ السقارنة عمى اعتساد وجخ 
دستػر العخاؽ  /أوال  ٖٜ نز السادة فقج ،ليو شخوط ومحجدات لمديخ بيا اما القزاءآ

تختز السحكسة االتحادية العميا بسا يأتي.. الخقابة عمى عمى أف " ،ٕ٘ٓٓلدشة 
 /أوالٖٜفالسحكسة االتحادية العميا حدب السادة  ،دستػرية القػانيغ واألنطسة الشافحة"

وفي ىحه الحالة يعسل  ،ىي صاحبة االختراص في الخقابة عمى دستػرية القػانيغ
وغالبا  ،محكسة متخررة يعيج إلييا بسيسة الخقابة عمى الجستػريةالجستػر عمى إنذاء 

سػقف القزاء الجستػرؼ في بولئلحاشة  .(ٕ)لجستػر بالسحكسة الجستػريةما يدسييا ا
 العخاؽ قدع ىحا السصمب عمى فخعيغ :

 .ٕٓٔٓعاـ  العميا الفخع األوؿ: مػقف السحكسة االتحادية

 .ٕ٘ٔٓاالتحادية العميا عاـ سحكسة الفخع الثاني: مػقف ال

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                              

دراسة في قخارات السحكسة األتحاديية د.عمي يػسف الذكخؼ، الخقابة عمى دستػرية التذخيع في العخاؽ،  (ٔ)
 .ٕٕٔ، ص ٕٕٔٓالعمياالعمسيغ لمشذخ،الشجف،

وحرخيا  في ف ىحه السحاكع الجستػرية ىي سمصات قزائية، أنذئت لمشطخ بذكل خاص أيخػ بعس الفقو  (ٕ)
الشداع القزائي الجستػرؼ، وىي خارج الجياز القزائي العادؼ ومدتقمة عشو كسا عغ الدمصات العامة، ويبقى 
 الػاقع إف ىحه السحاكع الجستػرية ليدت محاكع عميا، فميذ ليا أؼ رباط عزػؼ أو بشيػؼ بالسحاكع العميا .

يع دراجي ، نيػيػرؾ، Lseػرية قخاءة قانػنية تاريخية مقارنة، مشذػرات السحكسة الجستػرية في الجساتيخ الد، د.ابخـا
 .ٙص  ٕٕٓٓ
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 الفخع األول

 ٥٠1٠عام  العميا مهقف السحكسة االتحادية

ت السحكسة االتحادية العميا في العخاؽ التي مخت عبخ ئانذ ٖٕٓٓبعج عاـ  
والثانية  ،ٕٗٓٓمخحمتيغ األولى مغ خبلؿ قانػف إدارة الجولة لمسخحمة االنتقالية لعاـ 

وذلظ لتكػف السحكسة األعمى في  ،ٕ٘ٓٓمغ خبلؿ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ 
الشطاـ القزائي العخاقي ولتتػلى ميسة ضساف احتخاـ بشػد الجستػر وتعسل عمى مبجأ 

وإف السذخع الجستػرؼ العخاقي  ،حكاموأرقابة لجستػرية القػانيغ وتفديخ سيادة القانػف و 
لسحكسة االتحادية العميا لزساف الحفاظ عمى الذخعية سعى مغ وراء تذكيل ا

وحل الخبلفات بيغ مدتػيات الحكع  ،والسذخوعية والحفاظ عمى الحقػؽ والحخيات
صجار التذخيعات مغ قبل البخلساف ومجػ إومخاؾبة  ،بالصخؽ القانػنية والجستػرية

ج أف الزسانة ومغ ثع نج ،خخػ أمياـ  عغمصابقتيا لمجستػر، وتفديخ الجستػر فزبل  
ف تشتج أعميا في الجولة ىحه السياـ البج ت ليحه الجية القزائية اليالجستػرية التي أعص

لسا تحطى بو السحكسة االتحادية مغ مسيدات وقجرات تؤىميا ،فاعمية كبيخة في الجولة
وإف عجـ أخح السحكسة لجورىا الحؿيقي مغ شأنو أف يعخقل عسمية سيادة القانػف ،لحلظ

 .(ٔ) لجولةوبشاء ا

لجستػر جسيػرية العخاؽ مغ ا ٖٜراصات السحكسة فقج حجدتيا السادة ما اختأ 
خخػ وردت في بعس الشرػص الجستػرية أو أوثسة اختراصات  ،(ٕ)ٕ٘ٓٓلعاـ 

                                                 
عخاؽ )قانػف ثخ أحكاـ القزاء الجستػرؼ عمى الدمصة التقجيخية لمسذخع في الأيشطخ: سالع روضاف السػسػؼ،  (ٔ)

عخاؽ عمى نسػذجا (، بحث مشذػر عمى السػقع الخسسي لمسحكسة االتحادية العميا في الأمجمذ القزاء األعمى 
 .ٕٕٕٓ/ٕ/ٕٕتاريخ الديارة  https://www.iraqfsc.iqالخابط : 

 ":" تختز السحكسة االتحادية العميا بسا يأتي:" ٕ٘ٓٓمغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٖٜتشز السادة  (ٕ)
 . تػرية القػانيغ واالنطسة الشافحةالخقابة عمى دس: أوال  

 تفديخ نرػص الجستػر .: ثانيا  
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مغ  ٕ٘ز عميو في السادة القػانيغ التي شخعت استشادا  لشرػص الجستػر مشيا ما ن
عزائو خبلؿ ثبلثيغ يػما  أ )يبت مجمذ الشػاب في صحة عزػية  –أوال   ":الجستػر

يجػز الصعغ في قخار ) –عزائو( . ثانيا  أ يل االعتخاض بأغمبية ثمثي مغ تاريخ تدج
ماـ السحكسة االتحادية العميا خبلؿ ثبلثيغ يػما  مغ تاريخ صجوره( يزاؼ أالسجمذ 

عشجما  ٕٙٓٓلدشة  ٕٙرقع  مغ قانػف الجشدية ٕٓليو السادة إ تالى ذلظ ما أشار 
دارؼ ػض شمبو مخاجعة القزاء اإلاعصت الحق لػزيخ الجاخمية ولمستجشذ السخف

 ( ويكػف قخار السحكسة االدارية بيحا الخرػص قاببل  لمصعغ تسييدا  دارية)السحاكع اإل
  (ٔ)".أماـ السحكسة االتحادية العميا

عصى صبلحيات كبيخة أ ف السذخع العخاقي أمغ الجستػر  ٖٜويتزح مغ السادة  
أف تشطخ في مصابقة الشطاـ الجاخمي لسجمذ لمسحكسة  إذ ،وواسعة لمسحكسة االتحادية

مغ الجستػر  ٖٜنز مغ نرػصو استشادا إلى السادة  الشػاب العخاقي لمجستػر أو ألؼ
عمى دستػرية يتيح البشج األوؿ لمسحكسة الخقابة  إذالعخاقي في بشجييا األوؿ والثالث، 

القػانيغ واألنطسة الشافحة ومشيا الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، ؼيسا يتيح البشج 
ثالثا  لمسحكسة الفرل في القزايا التي تشذأ عغ تصبيق القػانيغ االتحادية والقخارات 

                                                                                                                                              

جخاءات نطسة والتعميسات واإللقػانيغ االتحادية والقخارات واألالفرل في القزايا التي تشذأ عغ تصبيق ا: ثالثا  
فخاد وغيخىع حق غ مجمذ الػزراء وذوؼ الذأف مغ األالرادرة عغ الدمصة االتحادية، ويكفل القانػف حق كل م

 الصعغ السباشخ لجػ السحكسة .
قاليع والسحافطات والبمجيات يغ الحكػمة االتحادية وحكػمات األل بالفرل في السشازعات التي تحر: رابعا  
 دارات السحمية .واإل

 قاليع أو السحافطات . ات التي تحرل ؼيسا بيغ حكػمات األالفرل في السشازع: خامدا  
 ػف الفرل في االتيامات السػجية إلى رئيذ الجسيػرية ورئيذ مجمذ الػزراء والػزراء ويشطع ذلظ بقان:ىسادسا  
 السرادقة عمى الشتائج الشيائية لبلنتخابات العامة لعزػية مجمذ الشػاب .: سابعا  
ليع والسحافطات غيخ االتحادؼ والييئات القزائية لؤلقا أ.الفرل في تشازع االختراص بيغ القزاء: ثامشا  

ع أو السحافطات غيخ قميع .ب.الفرل في تشازع االختراص ؼيسا بيغ الييئات القزائية لؤلقاليإالسشتطسة في 
 .قميع "إالسشتطسة في 

 .ٕ٘ٓٓلعاـ مغ دستػر جسيػرية العخاؽ  ٕ٘السادة  (ٔ)
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واألنطسة والتعميسات واإلجخاءات الرادرة عغ الدمصة االتحادية، ومجمذ الشػاب ىػ 
مغ الشطاـ الجاخمي لمسحكسة  ٙمكػنات تمظ الدمصة، وكحلظ استشادا  إلى السادة  أحج

التي تعصي لؤلشخاص الصبيعية والسعشػية شمب الفرل  ٕ٘ٓٓلدشة  ٔاالتحادية رقع 
في نز في قانػف أو قخار تذخيعي أو في نطاـ أو تعميسات أو أوامخ، ويعج الشطاـ 

قانػنيا  آخخ ممدما  لمسجمذ وألعزائو وىع برجد  الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي إشارا  
مسارستيع لسياميع الشيابية وفي مشاقذاتيع وما يتخحونو مغ قخارات إضافة ألحكاـ 

. أما السختبة القانػنية لمشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي فإنو (ٔ)الجستػر والقػانيغ
السحكسة االتحادية العميا حيغ قخرت يعج في مختبة األنطسة والتعميسات، وىحا ما بيشتو 

أف ليذ لشرػص الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي أف تخخج عسا ورد في 
الجستػر، وأف ال يتزسغ نرػصا  تتعارض مع الربلحيات الحرخية التي تخز 
رئيذ مجمذ الشػاب السشرػص عمييا في الجستػر، ولو أف يزع القػاعج التي تشطع 

 . (ٕ)جمذ فقطسيخ العسل في الس

 لدببيغ: ةجاءت مػفق ،ٕ٘ٓٓمغ دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  ٖٜف السادة إ 

أؼ مخالفة كل  ،نيا ساوت بيغ القػانيغ واألنطسة في مجاؿ الخقابة الجستػريةإ:  األول
مشيسا لشز دستػرؼ قائع أو الخخوج عمى روحو ومقتزاه. ولعل حكسة التدػية بيغ 

تتسثل في أف الخقابة الجستػرية تدتيجؼ حساية  ،القانػف والشطاـ في ىحا السجاؿ
الجستػر وصػنو مغ الخخوج عمى أحكامو باعتباره القانػف األسسى في الببلد، وىحه 

ذا امتجت رقابة السحكسة االتحادية العميا عمى جسيع التذخيعات الغاية ال تتحقق إال إ
ف مطشة الخخوج عمى أحكاـ الجستػر أشيا أو الفخعية )األنطسة( . ذلظ األصمية م

ف ىحه السطشة أقػػ في األنطسة مشيا في القػانيغ التي إقائسة بالشدبة إلييا جسيعا ، بل 
جسيع مخاحل إعجادىا ما ال يتػافخ يتػافخ ليا مغ الجراسة والبحث والتسحيز في 

                                                 
 ،.ٕٚٓٓلعاـ  مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي ٗيشطخ نز السادة  (ٔ)
، مشذػر في أحكاـ ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٕ، الرادر في ٕٓٔٓلدشة  ٚٛيشطخ قخار السحكسة االتحادية العميا رقع  (ٕ)

صجار جسعية القزاء العخاقي، إ، ٕٔٔٓ، السجمج الثالث، تسػزٕٓٔٓوقخارات السحكسة االتحادية العميا لمعاـ 
 .ٕٔص
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مخ تقتزيو مخكدية الخقابة أالخقابة الجستػرية عمى األنطسة  ف امتجادإلؤلنطسة. كسا 
، والتي جستػرالالقزائية عمى دستػرية التذخيعات التي تبشاىا السذخع الجستػرؼ في 
خػ مع خية األيتشافى معيا تخؾ الخػض في دستػرية األنطسة لػالية الجيات القزائ

راء وتزارب األحكاـ في مدألة واحجة مسا ا يدتتبع ذلظ مغ احتساؿ تعارض اآلم
 يؤثخ في األوضاع والسخاكد القانػنية ويريبيا باالضصخاب وعجـ االستقخار.

نيا جعمت اختراص السحكسة االتحادية العميا ال يستج إلى الخقابة عمى إ:  الثاني
سة االتحادية العميا األنطسة )القخارات اإلدارية دستػرية التعميسات إذ اف إخزاع السحك

التشطيسية( لمخقابة الجستػرية سشجه السعيار السػضػعي الحؼ تعج ىحه األنطسة في 
فاألنطسة شأنيا شأف القػانيغ تشصػؼ عمى مجسػعة مغ القػاعج  ،مفيػمو بسثابة قػانيغ

 ة القزائية عمى الجستػرية . ف تذسميا معا  الخقابأومغ ثع كاف مشصؿيا   ،العامة السجخدة

مغ الجستػر العخاقي، يسكغ القػؿ بأف االختراص  ٖٜلى السادة إواستشادا   
التفديخؼ لمسحكسة االتحادية العميا يتزسغ معشى مفاده أف السحكسة االتحادية العميا 

أف تذاركيا  ىي الدمصة السخترة حرخا  في تفديخ نرػص الجستػر ومغ ثع اليجػز
ادية العميا ف مسارسة السحكسة االتحإو  أؼ سمصة أخخػ في ىحا االختراص

تزسغ غاية ميسة، تتسثل بزساف استسخارية مػاكبة تلبلختراص التفديخؼ، 
لسحكسة أف تدمظ الشرػص الجستػرية لمسدتججات والتصػرات السختمفة، وأف عمى ا

لفاظ السدتخجمة أللتسدظ بأىجاب الى تحقيق ىحه الغاية، دوف اإالصخؽ التي تؤدؼ 
بالشرػص الجستػرية، وذلظ ألف الشرػص الجستػرية ميسا بمغت صياغتيا مغ القجرة 
عمى استيعاب التصػرات في مياديغ الحياة كافة ستكػف بعج مجة شالت أـ قرخت 
عاجدة عغ تمبية التصػرات والسدتججات في السجتسع، ومغ ثع تجج السحكسة االتحادية 

ما التعجيل الجستػرؼ، أو التعصيل إ: نفديا لسػاجية احتساالت ثبلثة ىي العميا
 .(ٔ) السدتججات الجستػرؼ، أو التفديخ الجستػرؼ، لسػاكبة الشرػص الجستػرية ىحه

                                                 
عميا عمى السحكسة نفديا في ضػء أحكاـ يشطخ: د. ميثع حشطل وآخخوف، حجية قخارات السحكسة االتحادية ال (ٔ)

 .ٙ، ص ٖٕٔٓ، ٚالجستػر والقزاء والفقو، مجمة جامعة االنبار لمعمـػ القانػنية والدياسية، جامعة االنبار، العجد 
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 السادة ف األساس القانػني لقخارات السحكسة االتحادية العميا ىػ مانرت عميوإ 
ترجر  عمى أنو " ٕ٘ٓٓلدػشة  ٖٓمغ قانػف السحكسة االتحادية العميا رقع  /أوال٘

عجا األحكاـ والقخارات الخاصة بالفرل في  ،حكاـ والقخارات باألغمبية البديصةاأل
السشازعات الحاصمة بػيغ الحكػمة االتحادية وحكػمات األقاليع والسحافطات والبمجيات 

خمي مػغ الشطاـ الجا ٙٔأمػا السادة  ،بأغمبية الثمثيغ"فيمـد أف ترجر  ،واإلدارات السحمية
عشج الشصق بالحكع نو " أفقج نرت عمى  ٕ٘ٓٓلدػشة  ٔ حكسة االتحادية العميا رقػعسلم

ف تػدع مدػدتُو فػي إضبارة الجعػػ بعج التػؾيع عمييا ويمـد أف يكػف أأو القخار يجب 
جساع أرفق معو الخأؼ اإليكغ بف لػع إو القخار مذتسبل  عمى أسػبابو فػالحكع أ

ادية العميا في الجعػػ السشطػرة فالحكع الرادر مغ السحكسة االتح ،(ٔ)السخالف"
عبلف عغ الحؿيقة القانػنية اتجاه ما يعخض عمييا مغ مدائل وىػ حكع إ ماميا ىػ أ

ماـ السحكسة أف الجعػػ أو  ،ا فرمت ؼيوسرجوره تدتشفح السحكسة واليتيا ؼيقصعي ب
وقج صجرت عغ  ،(ٕ)االتحادية العميا ىي عبارة عغ سمدمة مغ الحمقات الستخابصة

بالشدبة الختراص  قخار السحكسة االتحادية أىسياالسحكسة االتحادية قخارات عجيجه 
السجمذ يسارس وضيفتو التذخيعية ىحه  فإف،مجمذ الشػاب في مجاؿ التذخيع العادؼ

اختراص بسجمذ الشػاب  (ٖ)/اوالٔٙوفقا لسا ورد في الجستػر فقج أناشت السادة 
صبلحية تقجيع مقتخحات القػانيغ مغ  ا/ثانيٓٙوأعصت السادة ،تذخيع القػانيغ االتحادية

 .عذخة أعزاء مجمذ الشػاب أو مغ إحجػ لجانو السخترة

                                                 
 .ٕ٘ٓٓ( لدػشة ٔ( مػغ الشطػاـ الػجاخمي لمسحكسػة االتحاديػة العميػا رقػع ) ٙٔالسادة ) (ٔ)
صبلح خمف عبج، السحكسة االتحادية العميا في العخاؽ تذكيميا واختراصاتيا دراسة مقارنة، رسالة ماجدتيخ،  (ٕ)

 .ٕٚٔ، ص ٕٔٔٓجامعة الشيخيغ، كمية الحقػؽ، 
: " أوال : مذخوعات القػانيغ تقجـ مغ رئيذ  ٕ٘ٓٓمغ دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  ٓٙنرت السادة  (ٖ)

، ثانيا : مقتخحات القػانيغ تقجـ مغ عذخة  مغ أعزاء مجمذ الشػاب، أو مغ إحجػ لجانو الجسيػرية ومجمذ الػزراء
 السخترة".
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/ في تفديخ ٕٓٔٓاتحادؼ/ لدشة  ٗٗالتحادية العميا رقع وجاء قخار السحكسة ا 
ف مذخوعات إتي : " مغ الجستػر عمى الشحػ اآل (ٔ) ٓٙالسحكسة االتحادية لمسادة 

ز بتقجيسيا الدمصة التشفيحية ويمـد اف تقجـ مغ جيات ذات اختراص تختالقػانيغ 
ف الحؼ إواجتساعية، و  لية وسياسية ودوليةفي الدمصة التشفيحية لتعمقيا بالتدامات ما

يقـػ بإيفاء ىحه االلتدامات ىي الدمصة التشفيحية وذلظ حدبسا نز عميو الجستػر في 
ف دستػر جسيػرية العخاؽ رسع في إدت الدمصة التذخيعية، وحيث ولي ،مشو ٓٛالسادة 
مشو مشفحيغ تقجـ مغ خبلليسا مذخوعات القػانيغ، وىحاف السشفحاف  والأ/  ٓٙالسادة 
ذا قجمت مغ إو  ،حرخا لمدمصة التشفيحية وىسا رئيذ الجسيػرية ومجمذ الػزراء يعػداف

مغ الجستػر، وإف الفقخة  /اوالٓٙغيخىسا فإف ذلظ يعج مخالفة دستػرية لشز السادة 
تخحات القػانيغ عغ جازت لسجمذ الشػاب تقجيع مقأمغ الجستػر  ٓٙمغ السادة  ثانيا

ح القانػف حجػ لجانو السخترة، ومقتخ إو مغ أعزاء مجمذ الشػاب أ شخيق عذخة مغ 
ف يأخح أة والفكخة ال تكػف مذخوعا ويمـد ف السقتخح ىػ فكخ ال يعشي مذخوع قانػف أل

عجاد مذخوع القانػف وفق ما رسستو لييسا إلإحج السشفحيغ السذار ألى إلسقتخح شخيقو ا
قخىا مجمذ أشفيحية التي لظ سياسة الدمصة التالقػانيغ والتذخيعات الشافحة إذا ما وافق ذ

نو كاف أه الجعػػ السذار إليو أعبله وجج الشػاب، ومغ متابعة القانػف مػضػع ىح
مقتخحا تقجمت بو لجشة العسل والخجمات في مجمذ الشػاب إلى ىيئة رئاسة مجمذ 

ة واستشفح مخاحمو قبل تقجيسو الشػاب ولع يكغ مذخوع قانػف تقجمت بو الدمصة التشفيحي
ف أسة ونذخ في الجخيجة الخسسية دوف قخار ىحا القانػف مغ مجمذ الخئاتع إ غوحي

تبجؼ الدمصة التشفيحية الخأؼ ؼيو ضسغ التداماتيا الدياسية الجاخمية مشيا والجولية وىحا 
إف رئيذ مجمذ  إذمخالف لمصخيق السخسـػ إلصجار القػانيغ مغ الشاحية الجستػرية 

خ عغ الدياسة العامة لمجولة وذلظ لشز السادة ؿ التشفيحؼ السباشؤو الػزراء ىػ السد
ة في تخصيط وتشفيح ىحه الدياسة يسارس صبلحيتو الجستػريمغ الجستػر و  ٛٚ

الخصط العامة واإلشخاؼ عمى عسل الػزارات والجيات غيخ السختبصة بػزارة وفقا  و 
ف مغ حقو إضافة لػضيفتو الصعغ بعجـ دستػرية إمغ الجستػر لحا ف /أوالٓٛلمسادة 

                                                 
/ شعغ تفديخؼ مشذػر عمى السػقع ٕٓٔٓاتحادؼ / لدشة  ٗٗيشطخ: قخار السحكسة االتحادية العميا رقع  (ٔ)

 .ٕٕٕٓ/ٕ/ٕ٘الخسسي لمسحكسة االتحادية تاريخ الديارة 
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القانػف مػضػع الجعػػ لعجـ إتباع الذكمية التي رسسيا الجستػر عشج تذخيعو ولسخالفة 
مغ الجستػر قخرت السحكسة االتحادية  /أوالٓٙالسادة  ٕٓٔٓلدشة  ٕٓالقانػف رقع 

ى عمييسا رئيذ مجمذ العميا الحكع بإلغائو وإلغاء اآلثار الستختبة عميو وتحسيل السجع
الشػاب إضافة لػضيفتو ورئيذ مجمذ الخئاسة إضافة لػضيفتو مراريف الجعػػ 
وأتعاب السحاماة لػكيمي السجعي والذخز الثالث مبمغا مقجاره عذخة آالؼ ديشار 

مغ  ٜٗحكاـ السادة زػريا  باتا وباالتفاؽ استشادا ألمشاصفة بيشيسا وصجر الحكع ح
 . (ٔ)" ٕٓٔٓ/ٚ /ٕٔفي الجستػر وافيع عمشا  

ما رسستو القػانيغ والتذخيعات الشافحة، أكجت مػقفيا ىحا في  فإويسكغ القػؿ  
كثيخ مغ قخارتيا التي أصجرتيا بعج ذلظ ومغ كل ما تقجـ نؤيج مػقف السحكسة 

مغ الجستػر العخاقي  ٓٙلمسادة كانت عمى صػاب في تفديخىا  التي العميا االتحادية
ف مذاريع القػانيغ يجب أف تقجـ عغ شخيق واحج ىػ الدمصة التشفيحية، وال أوقػليا ب

بتقديع  ٓٙ جاءت السادة إذنجج في نز ىحه السادة ما يؤيج ما ذىبت إليو السحكسة، 
القػانيغ وجعمتو مذتخكا  بيغ الدمصة التشفيحية والدمصة التذخيعية،  جيات حق اقتخاح

ع الجساتيخ البخلسانية، ولع يأت فييا ذكخ عغ ووفقا  لؤلسمػب الحؼ سارت عميو معط
حرخ تقجيع السذاريع عمى الدمصة التشفيحية، وال نجج نرا  دستػريا  آخخ يؤكج أف 
مقتخح القانػف يجب إحالتو إلى الدمصة التشفيحية لػضعو بريغة مذخوع قانػف كسا 

جاخمي لسجمذ قػاعج الشطاـ ال وال فيذىبت إليو السحكسة، ال في الشرػص الجستػرية 
الشػاب، وأف الجستػر العخاقي قج سار عمى ما جخت عميو الجساتيخ والفقو في التسييد 
في التدسية بيغ ما يأتي لمبخلساف مغ الحكػمة وبيغ ما يقتخح مغ أعزائو، ولػ أف 

مغ  ٓٙ السذخع الجستػرؼ كاف يقرج ما ذىبت إليو السحكسة في تفديخىا لشز السادة
عخض مقتخحات القػانيغ عمى الحكػمة لتريغيا وتقجميا عمى الجستػر عمى وجػب 

 شكل مذخوع قانػف لبيغ ذلظ بذكل صخيح.

 

                                                 
 ،السحكػر سابقَا.ٕٓٔٓاتحادؼ / لدشة  ٗٗاالتحادية العميا رقع  يشطخ قخار السحكسة (ٔ)
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 الفخع الثاني

 ٥٠1٢مهقف السحكسة االتحادية العميا عام 

نو إذ إ ،نو مغ اختراص القزاء الجستػرؼ أ ف األصل في تفديخ الجستػرإ 
ء ويفتخض اختراص القزا ،مغ أوضح مراديق السدائل ذات الصبيعة الجستػرية

ىع أ ومغ أخخػ يخافق التفديخ  ،، ىحا مغ جية(ٔ)الجستػرؼ بكل مالو ىحه الصبيعة
فعميو معخفة  ،وضيفة يقـػ بيا القزاء الجستػرؼ ىي الخقابة عمى الجستػرية القػانيغ

و مخالفة الشز أيبل  لكي يتسكغ مغ تذخيز مػاقفو معشى الشز الجستػرؼ تفر
وتجج السحكسة  فبل غشى لو عغ التفديخ لسسارسة ىحا االختراص ،القانػني لو

 ٗوالسادة  ٕ٘ٓٓمغ دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  (ٕ) ٖٜف السادة أاالتحادية العميا 
قج حجدتا اختراصات  ٕ٘ٓٓلدشة  ٖٓمغ قانػف السحكسة االتحادية العميا رقع 

 السحكسة االتحادية العميا .

ف السحكسة االتحادية العميا قج عجلت ندبيا  عغ اتجاىيا الدابق وذلظ في أونجج 
 ٕ٘ٔٓ/ اتحادية / إعبلـ /  ٜٕومػحجتيا  ٕ٘ٔٓ/ اتحادية /إعبلـ /ٕٔقخارىا رقع 

: " فالدمصة التذخيعية تسارس مياميا واختراصاتيا والحؼ جاء ؼيو ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٗٔفي 
وفي  ،/أوال ( مغ الجستػرٗٙو ٖٙو ٕٙو ٔٙو ٓٙالسشرػص عمييا في السػاد )

مقجمة السياـ الؿياـ بتذخيع القػانيغ االتحادية التي تقتزييا السرمحة العامة ووفقا  

                                                 
 .ٜٗٔ-ٛٗٔدمحم شو حديغ الحديشي، مرجر سابق، ص (ٔ)
لخقابة ا.أوال  : تختز السحكسة االتحادية العميا بسا يأتي:"  ٕ٘ٓٓمغ دستػر العخاؽ لعاـ ( ٖٜالسادة )نرت  (2)

الفرل في القزايا التي تشذأ عغ .ثالثا  .تفديخ نرػص الجستػر .ثانيا  .نطسة الشافحة عمى دستػرية القػانيغ واأل
جخاءات الرادرة عغ الدمصة االتحادية، ويكفل القانػف نطسة والتعميسات واإللقػانيغ االتحادية والقخارات واألتصبيق ا

فرل في ال.رابعا  .فخاد وغيخىع حق الصعغ السباشخ لجػ السحكسة غ مجمذ الػزراء وذوؼ الذأف مغ األحق كل م
. دارات السحميةقاليع والسحافطات والبمجيات واإليغ الحكػمة االتحادية وحكػمات األالسشازعات التي تحرل ب

الفرل في االتيامات .سادسا  .قاليع أو السحافطات ات التي تحرل ؼيسا بيغ حكػمات األالفرل في السشازع.خامدا  
السرادقة عمى الشتائج .ػزراء ويشطع ذلظ بقانػف سابعا  السػجية إلى رئيذ الجسيػرية ورئيذ مجمذ الػزراء وال

 . الشيائية لبلنتخابات العامة لعزػية مجمذ الشػاب
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ف يكػف مخاعيا  لسبجأ أىحا االخِتَراص والربلحية يمـد  ومسارسة ،لمدياقات الجستػرية
غ الفرل بيغ الدمصات ومسارسة ىحا االختراص والربلحية يمـد أف ال يكػف مغ بي

القػانيغ التي يذخعيا مجمذ الشػاب مباشخة ما يسذ ىحا السبجأ ومغ تمظ القػانيغ التي 
لتشفيحية لع تكغ تسذ ىحا السبجأ ىي القػانيغ التي تختب التدامات مالية عمى الدمصة ا

 ،خح السػافقة بحلظأالية دوف التذاور معيا و و في مػازنتيا السأمجرجة في خصصيا 
قة مجمذ الشػاب تتعارض مع السشياج الػزارؼ الحؼ نالت الػزارة ث وكحلظ القػانيغ التي
ف في مصة القزائية دوف التذاور معيا ألال يكػف ماسا  بسياـ الدأعمى أساسو وكحلظ 

مغ الجستػر إضافة  ٛٛذلظ تعارضا  لسبجأ استقبلؿ القزاء الحؼ نرت عميو السادة 
مغ الجستػر  ٚٗضيا مع مبجأ الفرل بيغ الدمصات السشرػص عميو في السادة ار لتع

ف الدمصة التذخيعية تسارس إعجا ما تقجـ ذكخه مغ القػانيغ ف التي مخ ذكخىا
التي تجج فييا تحؿيقا  لمسرمحة  اختراصيا األصيل في تذخيع القػانيغ االتحادية

  . (ٔ)"ػرالعامة وفي نصاؽ الجست

ف خففت مغ حجة إف السحكسة االتحادية العميا و أر أعبله ويتزح مغ القخا
اتجاىيا الدابق إال إنيا بسػجب ىحا القخار قج وضعت قيػدا  عمى مجمذ الشػاب في 

  القػانيغ الرادرة عشو يشبغي أف :مسارسة اختراصو التَّْذخيِعّي تتسثل بأف 

 ال تسذ مبجأ الفرل بيغ الدمصات . .ٔ
 ال تختب التدامات مالية .  .ٕ
  تتعارض مع السشياج الػزارؼ . ال .ٖ
 ال تسذ بسياـ الدمصة القزائية .  .ٗ

                                                 
/ ٕ٘ٔٓ/ اتحادية /اعبلـ/ٜٕجتيا حومػ  ٕ٘ٔٓ/ اتحادية اعبلـ /ٕٔحكع السحكسة االتحادية العميا العجد  (ٔ)

، تاريخ الديارة /https://www.iraqfsc.iq/s.2015/page_8مشذػر عمى السػقع اإللكتخوني الخسسي لمسحكسة 
ٔ/ٖ/ٕٕٕٓ . 



 

73 



مصمق الحخية في تقجيع  وما عجا القيػد السحكػره أعبله يكػف لسجمذ الشػاب
 لعاـمغ دستػر جسيػرية العخاؽ  (ٔ)/ثالثا   ٓٛوبسػجب السادة  ،مقتخحات القػانيغ

مشح السذخع الجستػرؼ لسجمذ الػزراء االختراص التذخيعي األصيل في  ،ٕ٘ٓٓ
كسا يفيع مغ نز السادة  ،بيجؼ تشفيح القػانيغ األنطسةو إصجار التذخيعات الفخعية 

قرخ اختراص مجمذ الػزراء عمى إصجار األنطسة  ٕ٘ٓٓف دستػر أأعبله 
فبل  ، األنطسة التفػيزيةالتشفيحية فقط دوف األنطسة السدتقمة وال أنطسة الزخورة وال

ف أومغ الججيخ بالحكخ . (ٕ)وجػد ليحه األنػاع األخيخة مغ األنطسة في التذخيع العخاقي
يزا  بأخح رأؼ مجمذ أقيج سمصة مجمذ الشػاب  ٖٓٔالشطاـ الجاخمي في السادة 

الػزراء في كل تعجيل بالديادة تقتخحو المجشة السالية في االعتسادات التي يتزسشيا 
ويجب أف يتزسغ تقخيخ المجشة السالية رأؼ الحكػمة في ىحا الذأف  ،خوع السػازنةمذ

ؼ لجشة مغ لجاف أعمى كل اقتخاح بتعجيل تتقجـ بو  ويدخؼ ىحا الحكع ،ومبخراتو
 عباء مالية.أ ذا كانت تتختب عمييا إحج االعزاء أو أالسجمذ 

 ،الدابق اتجاىيا عغ االتحادية السحكسة والدؤاؿ السثار اليـػ لساذا عجلت 
يعجؿ والشطاـ البخلساني قائع، وما زالت الشرػص السشطسة لعسل الدمصتيغ  فالجستػر لع

و يدقط أو مدقط يزيف أيشذأ عخؼ ججيج مشذأ  ذاتيا، ولع التذخيعية والتشفيحية
عغ مجمذ الشػاب في  سقط حق االقتخاحأة مغ ىحه الدمصة او تمظ، فمساذا صبلحي

االتحادية العميا عغ ويجيب الديج رئيذ السحكسة ، ؟ ٕ٘ٔٓواعيج لو في  ٕٓٔٓعاـ 
ف ىشاؾ فخقا بيغ مذخوعات القػانيغ ومقتخحات القػانيغ، واالنعصافة التي إذلظ بقػلو )

 لتأثيخات استجابة وليذ معيشة ضػابط ووفق معيشة لزخورات استجابة حرمت
فكار ومع نسػ السجتسع، وكل جستػرؼ كائغ حي يشسػ مع نسػ األال والقزاء سياسية،

وضخوراتو، فالقزاء الجستػرؼ حدب الػضع  السحاكع الجستػرية في العالع تشعصف

                                                 
اصجار االنطسة والتعميسات والقخارات بيجؼ "  ٕ٘ٓٓ لعاـمغ دستػر جسيػرية العخاؽ ( ثالثا/ٓٛ)تشز السادة  (1)

 ."تشفيح القػانيغ 
د. مرجؽ عادؿ شالب، د. رنا دمحم راضي، اختراص مجمذ الػزراء في إصجار األنطسة في التذخيع  (ٕ)

 . ٕٕٕٓ/ٖ/ٔ، تاريخ الديارة https://www.iasj.net/iaالعخاقي، بحث مشذػر عمى السػقع اإللكتخوني 
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يعير في مجتسعو وليذ خارجو، وتصػيع الشز بذكل ال يخل بتخكيبو أمخ  فأيجب 
 (ٔ)(جيجا ي قانػنا  شوال تعص ،وعمى حج قػؿ بعزيع أعصشي قاضيا  جيجا ،ميع

االنتقادات السػجية لقخار  و العجوؿ عغ ىحا القخار بدببأف ىحا التحػؿ إ 
وكحلظ كبلـ رئيذ مجمذ  ،ت التي تمتوراوالقخا ٕٓٔٓالسحكسة االتحادية في عاـ 

وفيع بعس الشرػص نتيجة لتخاكع الخبخات لجػ  ؼ القزاء بتصػر القزاء الجستػر 
مػاقفيا وىي سياقات مشصؿية ومبخرة لمسحكسة خ بعس يالسحكسة ىحا ما دفعيا الى تغي

 وممدمة لمجسيع . ةتاالتحادية العميا وبا

يغ جاءت حكاـ التي تعخض ليا بعس الدياسيف ما جاء في األألحلظ نجج  
ؼ أابة الجستػرية حساية الجستػر مغ ىجاؼ الخقأ ف مغ أعمى وفق مقتزى الجستػر و 
ؼ سمب لػالية أجج أتذخيعية التي تعشى بالتذخيع وال خخؽ لسبادئو مغ الدمصة ال

ال اف كاتب الجستػر إمخ حرخا نو القائع عمى األأو  البخلساف لدمصانو في التذخيع
ؼ كاف ليا وقاصجا لسفخداتيا وال يسكغ ألنتاج التذخيع كاف واعيا ليات إلآعشجما حجد 

ف كبلـ رئيذ مجمذ إعميو بفيع كاتبو، و  يذكلو أ يدتغفل السذخع الجستػرؼ ف أ
وفيع بعس الشرػص نتيجة لتخاكع الخبخات لجػ  ؼ القزاء بتصػر القزاء الجستػر 

يخ بعس مػاقفيا وىي سياقات مشصؿية ومبخرة لمسحكسة يالسحكسة ىحا ما دفعيا الى تغ
ومسا تججر مبلحطتو أف نصاؽ الجعػػ  وممدمة لمجسيع . ةية العميا وباتاالتحاد

اإلحالة السباشخة مغ محكسة السػضػع يتحجد بشصاؽ السدألة الجستػرية في حالة 
، لحا يجب أف يتزسغ قخار اإلحالة الشز (ٕ)الجستػرية التي بيشيا قخار اإلحالة

                                                 
د. ميا بيجت يػنذ الرالحي، صبلح حدغ كخيع العخباوؼ، دور السحكسة االتحادية العميا في عقمشة الشطاـ  (ٔ)

، مجمة العمـػ القانػنية، كمية القانػف، جامعة بغجاد، ٕ٘ٓٓالبخلساني العخاقي وفقا لجستػر جسيػرية العخاؽ لدشة 
 .ٙ، ص ٕٕٓٓ، ٔالعجد 

ا في إعساؿ اختراصيا الجستػرؼ مغ خبلؿ االتراؿ بالجعػػ الجستػرية عغ قخارات السحكسة االتحادية العمي (ٕ)
/اتحادية ٓٔ، ٕٙٓٓ/اتحادية / ٜ، ٕٙٓٓ/اتحادية / ٛشخيق قزاء السػضػع في اإلحالة السباشخة : القخار 

تاريخ الديارة  ،https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php ، متاح عمى الخابطٕٙٓٓ/٘/ٜٕ،بتاريخ في ٕٙٓٓ/
ٖ/ٖ/ٕٕٕٓ . 
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التذخيعي السصعػف بعجـ دستػريتو والشز الجستػرؼ السجعى بسخالفتو وأوجو 
لشز التذخيعي . ومغ ثع فإف قخار اإلحالة إذا صجر خاليا  مغ بياف ا(ٔ)السخالفة

السصعػف بعجـ دستػريتو والشز الجستػرؼ السجعى بسخالفتو وأوجو السخالفة فإف 
 . (ٕ)الجعػػ الجستػرية تكػف غيخ مقبػلة

ف صجور حكع اإلحالة إلى السحكسة الجستػرية مغ محكسة غيخ مخترة ال إ 
وىحا ما جاء في حكع  ،يؤثخ في سبلمة اتراؿ السحكسة في الجعػػ الجستػرية

 دستػرؼ بتاريخ ٜٜٗٔلدشة  ٔالسحكسة الجستػرية في الكػيت بالصعغ رقع 
السحكسة الجستػرية( ليدت جية شعغ بالشدبة إلى ) تأسيدا  عمى أف ٜٜٗٔ/٘/ٚٔ

في مجاؿ الخقابة عمى  محكسة السػضػع وإنسا ىي جية ذات اختراص أصيل
ألنيا تعالج  تدتقل عغ دعػػ السػضػع، ف الجعػػ الجستػريةإو  دستػرية القػانيغ،

مػضػعا  مغايخا  لسػضػع الجعػػ األصميػة الػحؼ تترل بػو السشازعة في االختراص 
 . (ٖ))السحكسة الجستػرية( بالفرل فييا والتي تدتقل تمظ السحكسة

تحػؿ في بعس مزاميغ قخارات السحكسة العجوؿ او الوعميو يسكغ القػؿ اف  
تعتبخ قخارات  ،في شأف صبلحية الدمصة التشفيحية في مجاؿ التذخيعاالتحادية العميا 

حجدت مجاؿ الدمصة  إذالسحكسة االتحادية العميا مكسمة ومتسسة لقخاراتيا الدابقة 

                                                 
 ٔمغ الشطاـ الجاخمي لمسحكسة االتحادية العميا رقع  ٖ ، أما تذخيعا  فشز السادةتأكج ىحا السبجأ تذخيعا  وقزاء   (ٔ)

مغ قانػف السحكسة  ٖٓ، والسادة ٜٗٚٔمغ الئحة السحكسة الجستػرية في الكػيت لدشة  ٙ،والسادة ٕ٘ٓٓلدشة 
 ٕٚيغ رقع مغ قانػف السحكسة الجستػرية في البحخ  ٜٔ، والسادة ٜٜٚٔلدشة  ٛٗالجستػرية العميا في مرخ رقع 

، مذار لمقخار ٕٛٓٓ/ٔ/ٛفي  ٕٚٓٓ/اتحادية /ٕ٘، فقخار السحكسة االتحادية العميا،رقع ما قزاء  ، وإٕٔٓٓلدشة 
 .ليوإشارة اإل في مػقع السحكسة،سبقت

، وحكسيا في القزية ٕٜٛٔ/ٗ/ٖ ؽ،جمدة ٖلدشة  ٛٔحكع السحكسة الجستػرية العميا في مرخ، القزية رقع  (ٕ)
، عبج الفتاح مخاد، مػسػعة مخاد ألحجث أحكاـ محكسة الشقس الجشائية ٜٚٛٔ/ٔ/ٖؽ، جمدة  ٚلدشة  ٘ٗرقع 

 . ٙٛٙ، و، صٜٕٓ، ص ٔ،جٕٕٔٓوالسجنية،شبع القاىخة، 
 عمى الخابط، دمحم عبج القادر الجاسع، مشيج السحكسة الجستػرية في التعامل مع الجعػػ الجستػرية، متاح(ٖ)

www.aljasem.org/default.asp?opt=2&art_id=60 - 39k  ٖتاريخ الديارة/ٖ/ٕٕٕٓ. 
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ف مسارسة أكجت السحكسة أو  ،التشفيحية ومجاؿ الدمصة التذخيعية في ميجاف التذخيع
 . الفرل بيغ الدمصات أبجف يخاعي مأمجمذ الشػاب الختراصو التذخيعي يجب 
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 الفرل الثاني

 التذخيعي بسبجأ الفرل بين الدمطات القخارعالقة 

  السبحث األول: صهر أعسال السجالذ الشيابية ذات الطابع اإلداري
 والقزائي

 السبحث الثاني: صهر أعسال السجالذ الشيابية ذات الطابع الخقابي 
  مبجأ الفرل بين الدمطات بالقخار التذخيعيالسبحث الثالث: عالقة 
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 الفرل الثاني

 التذخيعي بسبجأ الفرل بين الدمطات القخارعالقة 

لى تحقيق عجد إلتي تتبشى السبادغ الجيسػقخاشية يدعى الجستػر في األنطسة ا
مغ األىجاؼ كتشطيع العبلقات بيغ أجيدة الجولة وتحجيج مجاؿ االختراص الػضيفي 

سمصة، وتحجيج حقػؽ السػاششيغ وواجباتيع العامة، ومغ خبللو تتجمى مكانة لكل 
قياء الدياسة الدمصات وآلية عسميا في الشطاـ بذكل عاـ، والتي سعى السفكخوف وف

لى التثؿيف بزخورة الفرل بيغ الييئات الحاكسة فربل  عزػيا ، يجعل كبل  مشيا إ
اف مبجأ السذخوعية وصػف حقػؽ تسارس وضيفتيا الجستػرية برػرة مدتقمة لزس

أصبح مبجأ الفرل بيغ الدمصات أحج أىع السبادغ ذات الؿيسة الجستػرية  إذاإلنداف، 
، والتي تتجدج فييا ٔغمب األنطسة الجيسػقخاشية الحجيثةأ يو الدامية والحؼ استقخت عم

في الؿيع الجيسػقخاشية مغ خبلؿ واقع السدؤولية التي يكػف فييا أعزاء البخلساف 
مػاجية مدؤولية مباشخة أماـ الشاخبيغ بيشسا ال يكػف الػزراء أماـ مثل ىحه 

ف فمدفة العسل بسبجأ إػنية فليو السرادر واألدبيات القانإ، وبحدب ما تذيخ ٕالسدؤولية
لى تحقيق غايات محجدة، القرج إلدمصات في األنطسة الحاكسة تيجؼ الفرل بيغ ا

كار الدمصة مغ خبلؿ تػفيخ الزػابط التي ترشع مشيا فخض الجيسػقخاشية ومشع احت
حالة مغ التػازف بيغ الدمصات في الجولة، ومشح كل واحجة مشيا سمصات ومدؤوليات 
مشفرمة ومدتقمة، بحيث ال تتعارض صبلحيات ىحه الدمصات مع بعزيا، وألجل 

يحية، لى: ىيئة تذخيعية، وسمصة تشفإالسحكػرة تع تقديع ىحه الدمصات  تحقيق الغايات
وسمصة قزائية، لكل مشيا سمصات ومدؤوليات مشفرمة ومدتقمة، بحيث ال تتعارض 
سمصات أحج الفخوع مع سمصات الفخوع األخخػ، وحيث مغ الستفق عميو أف معطع 
األنطسة التذخيعية والجستػرية التي تحكع البخلسانات العخبية تيجؼ لتحقيق مبجأ الفرل 

 مييا في السجتسع، وىى الدمصة التشفيحية والدمصةبيغ الدمصات الثبلثة الستعارؼ ع
                                                 

آية شو السحسجؼ، مسارسة مجمذ الشػاب العخاقي لربلحياتو الجستػرية بيغ الشز والػاقع )دراسة مقارنة(،  ٔ
 .ٖ٘، ص ٕٕٔٓرسالة ماجدتيخ مقجمة الى قدع القانػف العاـ، كمية الحقػؽ، جامعة الذخؽ األوسط، 

 .ٔٗ، ص ٕٕٔٓغجاد، العخاؽ، أيخؾ بخنجت، مجخل لمقانػف الجستػرؼ، تخجسة دمحم ثامخ، مكتبة الدشيػرؼ، ب ٕ
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وعشج الشطخ في واقع حاؿ الشطع  .ٔالقزائية والدمصة التذخيعية والدمصة التشفيحية
الدياسية الحجيثة والتي تقػـ عمى العسل البخلساني نجج اف الفرل بيغ الدمصات 

 -أّؼ الفرل بيغ الدمصات  –أصبح سسة غالبة عمى ىحه الشطع، وتحػلت ىحه الدسة 
ونطخية فقيية في معطع السجارس القانػنية ركيدة مغ مبجأ سياسي مجخد إلى 

تي تتعمق بأوضاع السجالذ الشيابية والتي استقخ عمييا الفقو الجستػرؼ والجستػرية ال
، الحؼ يشطع الدياؽ القانػني لعجد مغ األنطسة الدياسية حػؿ العالع ومشيا ٕوالقانػني

اف مبجأ فرل الدمصات يتزسغ سمدمة مغ الزسانات الجستػرية التي  إذ، ٖالعخاؽ
 .ٗفيح القخاراتتعتسج عمييا قجرة الدمصة التشفيحية في تش

وجػد بخلساف أو مجمذ نيابي في دولة مغ الجوؿ ال ف أومغ الججيخ بالحكخ ىشا 
فصبيعة العبلقة بيغ الدمصتيغ التذخيعية  يكفي لتربح دولة ذات نطاـ بخلساني،

والتشفيحية ومحجداتيا التي تذتخط استقبللية كل مشيسا عغ اآلخخ والتعاوف بيشيسا ىػ 
وفي ىحا الفرل مغ الجراسة سشحاوؿ تدميط  .٘لساني عغ غيخهما يسيد الشطاـ البخ 

 الزػء عمى اآلليات واألعساؿ الشيابية وفقا  لسبجأ الفرل بيغ الدمصات مغ خبلؿ:

 .والقزائي ؼ ذات الصابع اإلدار السبحث األوؿ: صػر أعساؿ السجالذ الشيابية 

 .الخقابيالسبحث الثاني: صػر أعساؿ السجالذ الشيابية ذات الصابع 

 .السبحث الثالث: عبلقة مبجأ الفرل بيغ الدمصات بالقخار التذخيعي
                                                 

معسخ ميجؼ صالح الكبيدي، تػزيع االختراصات الجستػرية في الجوؿ الفيجرالية، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، 1 
نعساف عصا هللا الييتي، األنطسة الجاخمية لمبخلسانات العخبية، : انطخ ايزا  . ٚ٘ص، بيخوت، لبشاف، ٕٓٔٓ، 1ط

.ٜٔ، دمذق، سػريا، ص ٕٓٔٓعة األولى، دار رسبلف لمشذخ والتػزيع، الصب

 .ٚٛص، عساف، األردف، ٕٗٔٓ، ٔىاني عمي الصيخاوؼ، الشطع الدياسية والقانػف الجستػرؼ، دار الثقافة، ط 2
ـ، ص ٕٙٓٓرأفت دسػقي، ـيسشة الدمصة التشفيحية عمى أعساؿ البخلساف، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، . د 3

ٔ٘٘. 
ات، دار السشيل لمشذخ الجلػؼ، دور القزاء الجستػرؼ في إرساء مبجأ الفرل بيغ الدمصدمحم صالح صابخ  4

 . ٔٗٔص، عساف، األردف، ٕٕٓٓ ٔطوالتػزيع، 
 .ٕٔآية شو السحسجؼ، مرجر سابق، ص  ٘
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 السبحث األول

 ذات الطابع االداري والقزائيصهر أعسال السجالذ الشيابية 

الجانب التذخيعي أو الجانب الدياسي  عمىأعساؿ مجمذ الشػاب  خال تقتر
فقط، بل تذسل أعساال  أخخػ ذات شابع إدارؼ لتدييخ وإدارة الفعاليات والعسميات التي 

 تسكشو مغ الؿياـ بأعسالو التذخيعية والخقابية واألعساؿ ذات الرفة الدياسية.

نجج في السادة األولى  ٕ٘ٓٓلعاـ  جسيػرية العخاؽوعشج ترفح نز دستػر 
ف العخاؽ دولة جسيػرية أ"، و ا  "بخلساني ا  بأف الشطاـ في الببلد محجد بكػنو نيابي مشو
لى البخلساف والحؼ مشحو الجستػر صبلحيات إدية، تشاط ؼيو الدمصة التذخيعية اتحا

فالجستػر ىشا يقترخ في  .ٔوضع نطاـ داخمي خاص بو إلدارة وتدييخ أعسالو
ف يحتل أئل دوف الخػض في التفاصيل، ودوف نرػصو عمى بياف أميات السدا

، والقرج مغ وضع الشطاـ ىػ تشطيع شؤوف ٕالشطاـ الجاخمي مختبة مداوية لمجستػر
السجمذ الجاخمية وتصػيخ عسمو ليؤدؼ دوره بفعالية في تصبيق السبادغ الجيسقخاشية، 

طاـ الجاخمي بيحا ف الشأو متسسا  لمجستػر ذاتو،  ءا  اعج واألساليب التشطيسية تعج جد فالقػ 
السعشى ىػ "مجسػعة مغ التقشيات اليادفة إلى ضبط سيخ السؤسدة البخلسانية، وتأشيخ 
مسارستيا الختراصيا، بالشز في الجستػر، وفي القػانيغ السكسمة، عمى القػاعج 
السشطسة لجوراتيا، والسحجدة لسخاحل اإلجخاءات التي تتبعيا إلنجاز مياميا في ميجاف 

 .ٖخقابة"التذخيع وال

ـ الجاخمي ف الػاقع الدياسي يجعل مغ وجػد الشطاإلى ما تقجـ فإإضافة 
ف السجالذ الشيابية تسثل في حؿيقتيا تجسعات غيخ إضخورة، فكسا ىػ معخوؼ 
                                                 

 .ٔ٘والباب الثالث: السادة  ،ٔالباب األوؿ: السادة : ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٔ
رشيج السجور، إشكالية الشطاـ الجاخمي في ضػء الجستػر، دراسة دستػرية تحميمية، أشخوحة دكتػراه مجمة، جامعة  ٕ

 .ٖٔٔ، ص ٕٙٔٓدمحم الخامذ، السجمة السغخبية لئلدارة السحمية والتشسية، الخباط، السغخب، 
رشيج السجور، إصبلح األنطسة الجاخمية لمسجالذ التذخيعية ودوره في تعديد الجيسقخاشية، بخنامج الجراسات  ٖ

 . ٖٖٔ، ص ٕٛٓٓالبخلسانية بكمية االقتراد والعمـػ الدياسية، جامعة القاىخة، مرخ، 
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لى أفكار وأيجيػلػجيات مختمفة ومتبايشة إسياسية وأفخاد يتشسػف متجاندة مغ جساعات 
وغايات مختمفة، ومرالح قج تكػف متزاربة، وقج اآلراء، ولكل مجسػعة مشيا أىجاؼ 

ىحا ما دفع بالسؤسدات التذخيعية يكػف ليا أثخ سمبي عمى أداء السجمذ لسيامو، و 
لى تشطيع األنذصة، وضبط إجخاءات العسل، إبشي أنطسة داخمية لمبخلساف تيجؼ لى تإ

تجخل ألؼ وتشطيع ـياكل أجيدة السجمذ ولجانو، وإدارتيا باستقبللية غيخ خاضعة 
، وإذا أخحنا بشطخ االعتبار التأثيخات الدياسية لسا يشتج عغ عسل ٔسمصة خارجية

البخلساف كسؤسدة دستػرية عمى الػاقع الدياسي لمببلد بذكل عاـ سشجرؾ بػضػح 
 أىسية وضخورة وجػد ىحا الشطاـ. 

الزػء عمى بعس أعساؿ السجمذ الشيابي ذات  سشدمطوفي ىحا السبحث 
األوؿ مشيسا متعمق بإجخاءات استبجاؿ رية مغ خبلؿ عخض مصمبيغ، الرفة اإلدا

أعزاء السجمذ الشيابي، والثاني يتشاوؿ بالجراسة إجخاءات تذكيل المجاف الشيابية وإدارة 
 .شؤونيا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

لجاخمي لسجمذ الشػاب شار الجستػرؼ لمشطاـ اشسالة & سميساف سميع بصارسة، اإل فايد دمحم عبج الخحسغ أبػ ٔ
 .ٖٙٔ – ٜ٘ٔ، ص ٕٛٔٓ، ٔاألردني، مجمة جامعة عساف العخبية لمبحػث، السجمج األوؿ، العجد 
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 السطمب األول

 أعسال السجالذ ذات الطابع اإلداري 

الفرل العزػؼ والػضيفي بيغ  إلى أفتذيخ السرادر واألدبيات القانػنية 
الدمصة التذخيعية والتشفيحية يقتزي أف تدتقل الدمصة التذخيعية بإدارة شؤونيا 
الجاخمية وذلظ لزساف الؿياـ بػاجباتيا عمى أكسل وجو، ولعل أىع مطاىخ استقبلؿ 
ىحه السجالذ ىػ استقبلليا بػضع األنطسة الجاخمية والسحافطة عمى األمغ الجاخمي 

ف وضع األنطسة الجاخمية التي تشطع أعساليا يسثل ضسانة إلبعاد تأثيخ إ إذ، لمسجمذ
ف الجستػر والشطاـ أبلؿ السجمذ الشيابي، عمى اعتبار الدمصة التشفيحية عمى استق

الجاخمي صانعاف لمتػازف والتعاوف بيغ الدمصتيغ التشفيحية والتذخيعية، ناـيظ عغ 
وعشج التفحز  .ٔوالكتل داخل ؾبة البخلساف صشاعة التػازف والتعاوف بيغ األحداب

ف الؿيسة القانػنية ليحه األنطسة ألجاخمية لمسجالذ الشيابية نبلحع والشطخ في األنطسة ا
شارىا الجستػرؼ، والتي عادة  ما تحجد مدبقا  إختمف باختبلؼ األنطسة الدياسية و ت

والمػائح الجاخمية لمسجالذ اآلليات واإلجخاءات القانػنية التي ترجر بسػجبيا األنطسة 
عمى: "يزع  ٛٔٔالسادة نرت  ٕٗٔٓ لعاـ مرخ جسيػرية دستػر. ففي ٕالشيابية

مجمذ الشػاب الئحتو الجاخمية لتشطيع العسل ؼيو، وكيؽية مسارستو الختراصاتو، 
، وفي الجستػر األردني نجج ذات ٖوالسحافطة عمى الشطاـ داخمو، وترجر بقانػف"

مشو عمى: "يزع كل مغ السجمديغ أنطستو الجاخمية  ٖٛلسادة انرت  إذالربلحية 
أما في العخاؽ فقج  .ٗلزبط وتشطيع إجخاءاتو، وتعخض عمى السمظ لمترجيق عمييا"

عمى: "يزع مجمذ الشػاب نطاما  داخميا  لو لتشطيع سيخ  ٔ٘نز الجستػر في السادة 

                                                 
 .ٕٗآية شو السحسجؼ، مرجر سابق، ص  ٔ
 .ٗٙٔفايد دمحم عبج الخحسغ أبػ شسالة & سميساف سميع بصارسة، مرجر سابق، ص  ٕ
 .ٛٔٔالسادة : الباب األوؿ: ٕٗٔٓدستػر جسيػرية مرخ لعاـ  ٖ
 .ٕٜ٘ٔدستػر مسمكة األردف لعاـ  ٗ
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لدشة  ٖٔالشػاب وتذكيبلتو رقع لييا قانػف مجمذ إ. والتي صجر استشادا  ٔالعسل ؼيو"
ٕٓٔٛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٔ٘: السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٔ
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 الفخع األول

 جخاءات استبجال أعزاء السجمذ الشيابيإ

ف مدألة استبجاؿ أعزاء أي قاعجة التذخيعات العخاؾية نجج عشج البحث والشطخ ف
 جسيػرية السجمذ الشيابي قج شغمت مداحة واسعة مغ القػانيغ واألنطسة، ففي دستػر

قج تخؾ ميسة  ٜٗف السذخع في الفقخة خامدا  مغ السادة أنجج  ٕ٘ٓٓالعخاؽ لعاـ 
تشطيع حاالت استبجاؿ أعزائو لمسجمذ ذاتو مغ خبلؿ تقشيغ ىحه السدألة إذ نرت 
عمى: "يقـػ مجمذ الشػاب بدغ قانػف يعالج حاالت استبجاؿ أعزائو عشج االستقالة أو 

 . ٔاإلقالة أو الػفاة"

 العخاقي نػنيغ يعالجاف نفذ السدألة: األوؿ ىػ قانػف مجمذ الشػابوىشا نجج قا
حاالت  ٕٔ، ففي الفرل الثالث مشو تثبت السادة ٕٛٔٓلدشة  ٖٔوتذكيبلتو رقع 

حج شخوط الشيابة، أو أالة، أو اإلقالة، أو ثبػت فقجاف انتياء الشيابة بالػفاة، أو االستق
قزائي بات بحق الشائب، أو اإلصابة تبػء الشائب مشربا  رسسيا ، أو صجور حكع 

 ، أما القانػف الثاني فيػ قانػف استبجاؿ أعزاء مجمذ الشػابٕبالعجد السانع وغيخىا
، ففي السادة األولى مشو أوضح القانػف الحاالت التي ٕٚٓٓلدشة  ٜٗرقع  العخاقي

تشتيي معيا عزػية الشائب في السجمذ ويتع بعجىا استبجاؿ أحج أعزاء مجمذ 
، وِكبل القانػنيغ اتقفا عمى السبادغ الخئيدية مع اختبلؼ بديط عمى األسباب ٖػابالش

لدشة  ٜالُسجيدة لبلستبجاؿ، عمسا  اف قانػف انتخابات مجمذ الشػاب العخاقي رقع 
 ٘ٔمغ السادة  قج عالج حالة استبجاؿ الشائب بذكل عاـ، ففي الفقخة خامدا ٕٕٓٓ
عمى أ ػاب يحل محمو السخشح الحائد عمى شذا شغخ أؼ مقعج في مجمذ الإجاء: )

  .ٗاألصػات في الجائخة االنتخابية(

                                                 
 .ٜٗ: السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٔ
  ٙ – ٘، ص ٕٛٔٓ/ٚ/ٙٔ، ٜٜٗٗ، العجد ٓٙجخيجة الػقائع العخاؾية، الدشة  ٕ
  ٕ – ٔ، ص ٕٚٓٓ/ ٜٓ/ٕٚ، ٜٗٓٗ، العجد : ٜٗجخيجة الػقائع العخاؾية، الدشة  ٖ
  ٙ، ص ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٜ، ٖٓٙٗ، العجد ٕٙجخيجة الػقائع العخاؾية، الدشة  ٗ
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 ويسكغ تمخيز الحاالت التي يتع بدببيا استبجاؿ الشائب باآلتي: 

و أؼ أو في مجمذ الػزراء أػ السجمذ مشربا في رئاسة الجولة تبػء عز .ٔ
وفي الفقخة الدادسة  ٕ٘ٓٓلعاـ  جسيػرية العخاؽ مشرب رسسي آخخ. فجستػر

قج مشع الشائب مغ الجسع بيغ عزػية مجمذ الشػاب، وأؼ عسل  ٜٗمغ السادة 
ويدتشج السذخع في ىحا االعتبار عمى أنو ال يجػز  ،3أو مشرب رسسي آخخ

الجسع بيغ السشاصب التذخيعية وبيغ السشاصب التشفيحية في الجولة، وبالتالي فإف 
ػ عزػ السجمذ التذخيعي في الببلد الحؼ يخاقب عزػ مجمذ الشػاب، وى

مشربا  نفدو الدمصة التشفيحية ال يجػز لو في كل األحػاؿ أف يذغل في الػقت
في الدمصة التشفيحية التي تػجب عزػيتو في مجمذ الشػاب أف يكػف عزػا في 
 الييئة التذخيعية التي تتػلى الخقابة عمييا، وىى حاالت اعتبخىا السذخع سببا في

أف تجعل الجسع بيغ عزػية السجمذ التذخيعي وبيغ العسل في الػضيفة العامة 
 2شكبل مغ أشكاؿ تزارب السرالح.

حج شخوط العزػية السشرػص عمييا في الجستػر وقانػف االنتخابات أفقجاف  .ٕ
التي مغ الػاجب عميو أف يمتـد بيا لمحرػؿ عمى عزػية مجمذ الشػاب، ومغ 

إذا فقج عزػ مجمذ الشػاب الجشدية العخاؾية ألػ ذلظ شخط ثبػت الجشدية، ف
سبب مغ األسباب فإنو مغ الصبيعي أف يفقج عزػية مجمذ الشػاب التي تذتخط 

لى الذخوط إ. إضافة 1أف يكػف العزػ في الييئة التذخيعية لمببلد مػاششا عخاؾيا
سشة عشج التخشيح، وأف ال يكػف  ٕٛاألخخػ كأف ال يقل عسخ السخشح عغ 

لبشػد قانػف ىيئة السداءلة والعجالة، وأف يكػف غيخ محكػـ بجشاية أو  خاضعا
جشحة مخمة بالذخؼ، وأف ال يكػف قج أثخػ بذكل غيخ مذخوع، كسا اشتخط 

                                                 
 .ٜٗ: السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٔ
و  ٚـ، ص ٕٚٓٓ، شخكة ناس لمصباعة، القاىخة، ٔفتحي فكخؼ، القانػف الجستػرؼ السبادغ الجستػرية العامة، ج 2

 .ٙٚص 
، بحث (مجمذ الشػاب العخاقي نسػذجا)كيؽية سيخ العسمية التذخيعية في السجالذ الشيابيةسخىشظ حسيج البخزنجي،  3

، كانػف ٓٔمشذػر في مجمة القانػف والدياسة، كمية القانػف والدياسة، جامعة صبلح الجيغ، الدشة التاسعة، العجد 
 .ٙٔ، ص ٕٔٔٓاألوؿ، أربيل، 
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حجػ السؤسدات إسخشح عزػا في القػات السدمحة أو القانػف أال يكػف ال
السخشح  ، وفي حاؿ تبيغ أف3لى حرػلو عمى شيادة اإلعجاديةإاألمشية، إضافة 

قج قجـ معمػمات تغايخ الذخوط السشرػص عمييا في الجستػر والقانػف، فإف مغ 
حق أؼ عزػ في مجمذ الشػاب أف يقجـ االعتخاض عمى صحة نيابة العزػ 

واألدلة التي تثبت صحة ادعائو، وفي ىحه  تيبيغ ما يتػفخ لجيو مغ السدتسدكاو 
خة زمشية ال تديج عغ شيخ الحالة يجب عمى مجمذ الشػاب أف يبت في خبلؿ فت

في الصعغ السقجـ لو وىػ التاريخ الحؼ يحجد بجاية مغ تاريخ تدجيل ىحا الصعغ 
يعتبخ الشطاـ القانػني والجستػرؼ  إذفي الدجبلت السعجة لحلظ في مجمذ الشػاب، 

في العخاؽ أف مثل ىحه اإلجخاءات ضخورية مغ أجل ضساف العسمية الجيسقخاشية 
 .2لشطاـ الجستػرؼ في العخاؽالتي تتػافق مع ا

استقالة العزػ مغ السجمذ، فقج تطيخ حاالت يتقجـ فييا عزػ مجمذ الشػاب  .ٖ
باستقالتو بعج إعبلف فػزه والترجيق عمى ىحا الفػز وشغمو لسقعجه في مجمذ 
الشػاب بسػجب ترجيق السحكسة العميا، وبعج اف تتع لمعزػ باقي اإلجخاءات 

ج مجمذ الشػاب، وفي حاالت أخخػ قج يصمب مغ الجستػرية الخاصة بذغل مقع
عزػ مجمذ الشػاب االستقالة مغ عزػية السجمذ في حاالت قج تذسل شغل 

لسشرب تشفيحؼ في الحكػمة تتعارض ميامو مع مياـ عزػ  نفدو العزػ
ف ألمجمذ الشػاب، أو في حالة أف تتػصل لجشة مغ لجاف التحقيق البخلساني 

اء عمى اقتخاح مغ ىيئة السجمذ وىػ ما يتػافق مع يتقجـ العزػ باستقالتو بش
. ومغ الججيخ بالحكخ ىشا اف 1القػاعج الجستػرية السعسػؿ بيا في الشطاـ الجستػرؼ 

                                                 
، ٖٓٙٗ، العجد ٕٕٓٓ، جخيجة الػقائع العخاؾية، الدشة ـٕٕٓٓلدشة  ٜقانػف انتخابات مجمذ الشػاب رقع  ٔ
ٜ/ٔٔ/ٕٕٓٓ . 
 .٘ٔٔـ، بيخوت، ص ٕٚٔٓصبحي محراني، الجستػر والجيسقخاشية، دار العمع لمسبلييغ، الصبعة الثانية  ٕ

، ٕٗٔٓ، ٔد. عبج الغشي بديػني، الشطع الدياسية والقانػف الجستػرؼ، مكتبة الشيزة السرخية الحجيثة، ط ٖ 
 . ٕٔ٘اىخة، مرخ، ص الق
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عجؿ قج اشتخط الس ٖٕٔٓ عاـ األردني الرادر في لسجمذ الشػابالشطاـ الجاخمي 
 3مقعجف يبمغ رئيذ السجمذ الييئة السدتقمة بذغػر أؼ أفي حالة االستقالة 

 الحاالت التي تؤدؼ إلى استبجاؿ عزػ مجمذ الشػاب ػالػفاة وىي أحج .ٗ
صجور حكع قزائي بات بحقو بجشاية وفقا ألحكاـ الجستػر، حيث يشطع الجستػر  .٘

الذخوط التي يتػجب تػافخىا في عزػ مجمذ الشػاب مشيا أف تكػف صحيفتو 
خد لو اعتباره في الجشائية خالية مغ أؼ حكع ماس باألمانة أو الذخؼ أو أف ي

الحاالت التي تدتخعي ىحا الخرػص، ىحا مغ جانب، ومغ جانب آخخ فإف 
صجور حكع قزائي سالب لمحخية يجعل مغ الشائب غيخ قادر عمى أداء ميامو 

 .البخلسانية والتي مشيا الحزػر والسذاركة في األعساؿ والتذخيع
في السجمذ  و عجد يسشعو مغ أداء مياموأو عػؽ أاإلصابة بسخض عزاؿ  .ٙ

تجاوز مجسػع إجازتو يف ال أظ بقخار مغ لجشة شبية مخترة عمى مذفػعا ذل
 يغ متتالييغ.يالسخضية ) ثبلثة اشيخ( خبلؿ فرميغ تذخيع

إقالة الشائب مغ عزػية السجمذ بقخار مغ السجمذ ذاتو ألسباب محجدة كتجاوز  .ٚ
الفرل  غياباتو بجوف عحر مذخوع ألكثخ مغ ثمث جمدات السجمذ مغ مجسػع

عج خخقا  أو إخبلال  بقػاعج الدمػؾ الشيابي سا يبالتذخيعي الػاحج أو لؿياـ الشائب 
في السجمذ، وفي حالة اتخاذ قخار مغ جانب مجمذ الشػاب بإقالة عزػ مغ 
األعزاء فإف القانػف يجعل ذلظ سببا في استبجاؿ عزػ مجمذ الشػاب، ما يأتي 

شػاب ؼيسا يتعمق ببشية التذخيع والقائسيغ في سياؽ األدوات البخلسانية لسجمذ ال
 .2عمى ىحه البشية مغ جانب أعزاء مجمذ الشػاب السشتخبيغ

                                                 
 .ٜٙٔفايد دمحم عبج الخحسغ أبػ شسالة & سميساف سميع بصارسة، مرجر سابق، ص  ٔ
، اإلسكشجرية، ٕٛٔٓ، ٕقائج شخبػش، الشذاط البخلساني لمدمصة التذخيعية، السكتب الجامعي الحجيث، ط د. 2

 .ٔٙمرخ، ص 
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 تقج أوجب ٛٓٔالسادة  أفنبلحع  ٕٗٔٓ لعاـ مرخ جسيػرية وفي دستػر
ما  مغ تاريخ تقخيخ السجمذ، شغل مقعج عزػ البخلساف في حاؿ خمػه خبلؿ ستيغ يػ 

 .ٔلمقانػف ف يكػف ىحا األمخ وفقا  أعمى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٛٓٔ: الباب األوؿ: السادة ٕٗٔٓدستػر جسيػرية مرخ لعاـ  ٔ
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 الفخع الثاني

 جخاءات تذكيل المجان الشيابية وإدارة شؤونهاإ

تعج المجاف البخلسانية مغ العشاصخ الخئيدية في العسل الشيابي نطخا  لمجور الحؼ 
تمعبو في إنجاز العجيج مغ السدائل ذات الصابع التخرري في جػانب الجراسة 

استثسار جيج عجد محجود مغ أعزاء السجمذ ذوؼ وتحزيخ األعساؿ مغ خبلؿ 
، ويعجىا ٔاالىتساـ السذتخؾ بسػضػع معيغ لو ارتباط بشذاط الجولة أو السجتسع

البعس عساد العسل التذخيعي والخقابي في جسيع بخلسانات دوؿ العالع، فالسبجأ 
األساسي لػجػدىا ىػ إنذاء أجيدة تتكػف مغ أعزاء معجوديغ تختز بجراسة 

يخ األعساؿ التذخيعية بحيث ما مغ عسل يجخل في اختراص السجمذ إال وتحز
ويكػف لو نريب مغ البحث اليادغ والجراسة العسيقة والستأنية والسشاقذة السػضػعية 

إف المجاف تتدع باإلنتاجية والشفع بالشدبة لمعسل البخلساني، و ، ٕالجادة داخل ىحه المجاف
ة وتعسيق البحث ومخاجعة مختمف السرادر تترف أعساؿ المجاف بإشالة الخؤي إذ

وتجاذب أشخاؼ السشاقذة السججية حػؿ السذخوعات واالقتخاحات بعيجا  عغ الجمدات 
 .ٖالعمشية

مبجأ تقديع العسل  إلىف مدألة تذكيل لجاف دائسة في البخلساف تدتشج إ
 فإوكثخة السػضػعات وتذعبيا، لحا ف والتخرز ألسباب عجيجة، مشيا ضيق الػقت،

لى تصبيق فكخة تذكيل المجاف التي تتقاسع العسل إنطسة الدياسية السعاصخة لجأت األ
وتدود السجمذ بتقاريخىا لئلسخاع بتشفيح أعسالو وإنجاز أكبخ قجر مغ السياـ السمقاة عمى 

تقػـ ىحه المجاف في حجود نصاؽ اختراصيا بخفع تقاريخىا إلى رئيذ  إذعاتقو 
خضو عمى السشاقذة والترػيت مغ قبل ـيأة السجمذ السجمذ الحؼ بجوره يقـػ بع
                                                 

، ٕ، السجمج ٓٔد. عامخ عياش الجبػرؼ، تكػيغ المجاف البخلسانية واختراصاتيا، مجمة الخافجيغ لمحقػؽ، الدشة  ٔ
 .ٕٕٚ، ص ٕ٘العجد 

 ٕ٘ٓٓأسامة دمحم جاسع، المجاف البخلسانية ودورىا في العسمية التذخيعية في ضل دستػر جسيػرية العخاؽ لمعاـ  ٕ
 .ٖٕٛـ، ص  ٕٕٔٓلثاني، االخابعة، العجد الشافح، مجمة رسالة الحقػؽ، الدشة 

 .ٜٓ، ص ٕٜٚٔ، ٔد. فؤاد كساؿ، األوضاع البخلسانية، مصبعة دار الكتب السرخية بالقاىخة، ط  ٖ
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اف األصل في تذكيل المجاف مخاعاة مبجأ التخرز، الحؼ يديج مغ  إذالسعشي، 
تشرخؼ كل مجسػعة داخل  فإىا في مجاؿ العسل البخلساني، أؼ فاعميتيا وتأثيخ 

ىخا  لى دراسة السػضػعات التي تخػ في نفديا ميبل  خاصا  واستعجادا  ضاإالبخلساف 
لى مبادغ تذكيميا مبجأ التصػع الحؼ يسثل آلية إىحا ما أضاؼ  -لبحثيا ودراستيا، 

 .ٔ تذكيلمشاسبة لتفادؼ عسميات االنتخاب وتدييل إجخاءات ال

في الجانب االصصبلحي عخفت المجاف البخلسانية بأنيا: "ىيئات يشتخبيا 
ػانيغ إذ مغ السفخوض السجمذ مغ بيغ أعزائو ويػكل إلييا ميسة دراسة مذاريع الق

أف يدتشج السجمذ إلى دراستيا وتقاريخىا لكي يرػت في الشياية عمى أساس 
أنيا "أجيدة يذكميا البخلساف لمحرػؿ عمى رأؼ جساعات بيزا  أ ، وعخفتٕمقتخحاتيا"

السرالح السشطسة والييئات السختمفة وأصحاب الفكخ في التذخيعات لبحثيا برفة 
عجاد مػضػعات الشقاش تحت ؾبة دائسة إله المجاف قج تكػف نيائية في السجمذ، وىح

البخلساف، وكحلظ القػانيغ السصمػب الترػيت عمييا وقج تكػف ىحه المجاف مؤقتة 
لسشاقذة مػضػع معيغ ولكل لجشة رئيذ أو مقخر، وتعخض نتائج أعساليا عمى 

البخلسانية قج ازدادت في ف أىسية المجاف أومغ السبلحع  .ٖالبخلساف لمترػيت عمييا"
غ األعزاء مغ يسك ا  ميس ا  تشطيسي ا  األنطسة الجيسػقخاشية السعاصخة باعتبارىا عشرخ 

االشتخاؾ بفاعمية في العسل البخلساني، الحؼ ترفو بعس السرادر بأنو يختكد عمى 
ف الكػنجخس األمخيكي بأنو ليذ سػػ مجسػعة مغ المجاف وص إذأداء ىحه المجاف، 

وعشج  .ٗسع في قاعة وبرػرة دورية لمسػافقة عمى إجخاءات بعزيا البعسالتي تجت
الشطخ في السرادر واألدبيات القانػنية نبلحع تشػع نطع وأشكاؿ المجاف البخلسانية، 

                                                 
 .ٜٜ، ص ٜٚٛٔ، عساف، األردف، ٔىاني خيخؼ، دراسات تذخيعية لسجمذ األمة، ج ٔ
، ٕٛٓٓالعامة، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، بيخوت، د. احسج سعيفاف، األنطسة الدياسية والسبادغ الجستػرية  ٕ

 .ٕٖ٘ص 
إسساعيل عبج الفتاح عبج الكافي، السػسػعة السيدخة لمسرصمحات الدياسية، دار الشيزة العخبية، القاىخة،  ٖ

 .ٖ٘ٚ، ص ٕٛٓٓ
، ٜٜٛٔة، عساف، د. أحسج كساؿ أبػ السجج، التاريخ الجستػرؼ لمػاليات الستحجة األمخيكية، سمدمة الكتب القانػني ٗ

 .ٚ٘ٔص 
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ع لعسميا، فالقرج مغ تشطيع أعساليا غايات واألىجاؼ التي حجدىا السذخ وذلظ تبعا  لم
مغ خبلؿ استبعاد الصقػس الستبعة في  تػفيخ أجػاء مبلئسة ألعزاء ىحه المجاف

الجمدات العامة واالقترار عمى السشاقذات الجادة حػؿ السػضػع السصخوح لمبحث، 
وبحلظ يسكغ التخمز مغ التجخبلت الفجائية والتي قج تكػف غيخ السفيجة والتي تحجث 

 .ٔغالبا  في جمدات السجمذ بكامل أعزائو

 :ٕرئيدييغ ىسا لى نػعيغإوتشقدع المجاف البخلسانية 

المجاف الجائسة الستخررة: وىي التي تختز بجراسة ما يعخض عمى السجمذ  .ٔ
واالختراص ىشا  الػزارات حجػإمغ مػضػعات تتعمق بذؤوف قصاع معيغ أو 

وبالشطاـ الجاخمي لمسجمذ  ىحه المجاف ذكلتمقتخف بالسيسة التي مغ أجميا 
 تذكيميا برفة دورية.ع لػجػد ىحه المجاف وإعادة الحؼ يذخ  الشيابي

المجاف الخاصة "السؤقتة": وىي المجاف التي يذكميا البخلساف ألغخاض معيشة أو  .ٕ
لبحث مػضػع محجد، وتشتيي أعساؿ ىحه المجاف بانتياء الغخض مغ تذكيميا أو 

 . ٖبرجور قخار مغ البخلساف بإلغائيا أو باالكتفاء بسا قامت بو مغ أعساؿ

ة بعسل مجمذ الشػاب العخاقي نجج يعية الخاصعشج الشطخ في الشرػص التذخ 
 ٕٚٓٓ لعاـ ف مدألة تكػيغ المجاف البخلسانية قج تست معالجتيا في الشطاـ الجاخميأ

، وقج حجد ٗ(ٜٔٔ – ٛٙوتحجيجا  في الفرميغ : الثاني عذخ والثالث عذخ )السػاد 
يقل عجد  ف الألمجاف الجائسة واختراصاتيا، عمى الشطاـ الجاخمي لمبخلساف عجد ا

                                                 
 .ٜٖٕ – ٖٕٛأسامة دمحم جاسع، مرجر سابق، ص  ٔ
 .ٕٚٚ – ٕٙٚد. عامخ عياش الجبػرؼ، مرجر سابق، ص  ٕ
ف األصل يحتػؼ ألى إف القاعجة السدتقخة تذيخ إالمجاف البخلسانية ف مغ ناحية العسل البخلساني ؼيسا يتعمق بعسل ٖ

ف العكذ ال إلسؤقتة والؿياـ بػضائفيا في حيغ دتصيع مسارسة مياـ المجاف االفخوع، وبالتالي فإف المجاف الجائسة ت
، مصبعة اتحاد الجامعات، اإلسكشجرية، ٔيجػز. انطخ: د. عبج الحسيج متػلي، الػسيط في القانػف الجستػرؼ، ط 

 .ٚٗ٘، ص ٜٙ٘ٔمرخ، 
 .ٕٚٓٓالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ  ٗ
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أعزاء كل لجشة عغ سبعة وال يديج عمى خسدة عذخ عزػا ، ؼيسا حجد دور ىحه 
المجاف بجراسة ومشاقذة السػضػعات التي ُتحاؿ إلييا مغ قبل رئاسة البخلساف واتخاذ 

  .التػصيات السشاسبة في شأنيا

مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب  ٓٚأما عجد المجاف الجائسة فقج حجدت السادة 
لجشة لكل مشيا اختراص محجد في دراسة واقتخاح  ٕٗعجدىا بػ  ٕٚٓٓالعخاقي لعاـ 

القػانيغ ومذخوعات القػانيغ ذات العبلقة باختراصيا وإبجاء الخأؼ فييا، ناـيظ عغ 
، وأضيف ليحه ٔالخقابة عمى السؤسدات التشفيحية ذات العبلقة باختراص المجشة

اف دور رقابي في متابعة ومخاؾبة حفع التػازف في السؤسدات ذات العبلقة المج
باختراصيا. وإضافة لمجاف الجائسة مشح الشطاـ الجاخمي لمسجمذ تذكيل لجاف فخعية 

مشحت ىحه المجاف صبلحيات تشاسب  إذولجاف مؤقتة ولجاف تحقيق بحدب الحاجة، 
ح ليا بجعػة أؼ شخز لدساع تذكيميا كمجاف التحقيق وتقري الحقائق والتي سس

أقػالو، وحق االشبلع عمى كل ما لو عبلقة بالقزية السعخوضة عمييا مغ دوف 
السداس بالقزايا السعخوضة عمى القزاء، ولع يختمف دور المجاف السؤقتة عغ 
الجائسة، المجشة ؼبعج إنياء أعساليا تخفع تقخيخىا وتػصياتيا إلى ـيأة الخئاسة لعخضيا 

 العخاقي التخاذ ما يخاه مشاسبا . وقج حجد الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػابعمى السجمذ 
اإلجخاءات التي تشطع تذكيل المجاف وانتخاب أعزائيا  ٕٚٓٓـ الرادر في عا

 .ٕورئاساتيا ومقخرييا

                                                 
لجشة الشفط والغاز والثخوات  -المجشة القانػنية  -لجشة األمغ والجفاع  -المجاف ىي: )لجشة العبلقات الخارجية  ٔ

لجشة  -لجشة التخبية والتعميع  -لجشة االقتراد واالستثسار واألعسار  -المجشة السالية  -لجشة الشداىة  -الصبيعية 
لجشة حقػؽ  -األقاليع والسحافطات غيخ السشتطسة في إقميع لجشة  -لجشة العسل والخجمات  -الرحة والبيئة 

لجشة السخحميغ والسيجخيغ  -لجشة األوقاؼ والذؤوف الجيشية  -لجشة الثقافة واألعبلـ والدياحة واآلثار  -اإلنداف 
الدياسييغ لجشة الذيجاء والزحايا والدجشاء  -لجشة اجتثاث البعث  -لجشة الدراعة والسياه واألىػار  -والسغتخبيغ 

لجشة شؤوف  -لجشة مؤسدات السجتسع السجني  -لجشة السخأة واألسخة والصفػلة  -لجشة الذباب والخياضة  -
 لجشة الذكاوؼ(.  -لجشة العذائخ  -األعزاء والتصػيخ البخلساني 

 .ٚٛ، ٓٚ، الفرل الثالث عذخ: السػاد: ٕٚٓٓالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ  ٕ
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بتاريخ صجر قخارا  أقج ا مجمذ الشػاب العخاقيف أومغ الججيخ بالحكخ ىشا 
مؤقتة تزع في عزػيتيا ذوؼ االختراصات  تذكيل لجشة نيابيةتزسغ  ٕٙٔٓ/ٖ/ٕ

القانػنية ويتستعػف بالخبخات الدياسية والعسل الشيابي لفتخة شػيمة تتػلى التحقق والشطخ 
ومغ  .ٔفي صحة السخالفات لقػاعج الدمػؾ الشيابي ومقتزيات الرفة والػاجب الشيابي

أخخػ، تبعا  لمتاريخ لى إاف ودورىا وعجدىا يختمف مغ دولة جانب آخخ فإف شكل المج
الجستػرؼ والتقاليج البخلسانية لكل دولة، ففي الشطاـ الجاخمي لمبخلساف األردني الرادر 

 . ٕلجشة ٕٓلجشة الى  ٗٔالسعجؿ تع زيادة عجد المجاف الجائسة مغ  ٖٕٔٓفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(،، مشذػر في مػقع مجمذ الشػاب ٕٙٔٓ/ٖ/ٖلشػاب يرػت عمى قخار بذأف قػاعج الدمػؾ الشيابي، )مجمذ ا ٔ

تاريخ الديارة:  /https://archive3.parliament.iq/ar/2016/03/03العخاقي، متاح عمى الخابط: 
(ٔٔ/ٛ/ٕٕٕٓ). 
 .ٜٙٔ عبج الخحسغ أبػ شسالة & سميساف سميع بصارسة، مرجر سابق، ص فايد دمحم ٕ

https://archive3.parliament.iq/ar/2016/03/03/
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 السطمب الثاني

 ذات الطابع القزائي الشيابية أعسال السجالذ

الرفة الغالبة عمى أعساؿ السجالذ الشيابية ىي التذخيع ف أمغ السعخوؼ 
والخقابة، لكغ ىشاؾ أعساؿ ذات شابع قزائي تتعمق بالعبلقات بيغ األعزاء مغ جية 
والشطاـ الجاخمي لمسجمذ مغ جية أخخػ، وىحه األعساؿ قج تذسل إجخاءات تتعمق 

ػنيا ودستػريا في برحة عزػية أعزاء مجمذ الشػاب وفقا لمقػاعج الستفق عمييا قان
اكتداب وندع عزػية السجمذ الشيابي، أو التحقيق مع عزػ مجمذ الشػاب في ما قج 
يرجر عشو مغ أفعاؿ قج تكػف مخالفة لمقانػف أو لذخوط العزػية في السجمذ 
الشػاب، والحؼ شّخع في نطامو الجستػرؼ في العخاؽ مجسػعة مغ القػاعج واألسذ 

  ٔتيغ التذخيعية والقزائيةالستفقة مع استقبللية الدمص

وفي ىحا السصمب سشعالج بالبحث مدألتيغ: األولى حػؿ البت في صحة 
عزػية أعزاء السجمذ، والثانية حػؿ إجخاءات التحقيق مع أعزاء السجمذ 

 ومعاقبتيع.

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
دراسة دستػرية مقارنة باألنطسة  -د. عجناف عاجل عبيج، أثخ استقبلؿ القزاء عغ الحكػمة في دولة القانػف  ٔ

 .ٙٔ، عساف، ص ٕٛٔٓ، ٕ، دار السشيل لمشذخ والتػزيع، ط -القزائية العخبية والعالسية 
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 الفخع األول

 البت في صحة عزهية أعزاء السجمذ

مغ  ا  فإف ىشاؾ عجد ٕ٘ٓٓ لعاـوفقا لسا يشز عميو دستػر جسيػرية العخاؽ 
الجيات التي تقـػ بالفرل في صحة عزػية مجمذ الشػاب، وتذسل ىحه الجيات 

مغ السفػضية العميا السدتقمة لبلنتخابات، والسحكسة االتحادية العميا، باإلضافة  كبل  
وىػ ما  ئوػاب في الفرل في صحة عزػية أعزاإلى الجور السشػط بسجمذ الش

يتكخر ضيػره مغ ناحية الفقو القانػني في عجد مغ األنطسة القانػنية واألنطسة 
يحجد  ٕ٘ٓٓ لعاـ العخاؽ جسيػرية الخغع مغ وجػد نز في دستػرعمى الجستػرية، ف

وضيفة واختراصات السحكسة االتحادية العميا والتي مشيا السرادقة عمى الشتائج 
مشحت و مش ٕ٘ف السادة أ، إال ٔػية مجمذ الشػابالشيائية لبلنتخابات العامة لعز

مجمذ الشػاب صبلحية البت في صحة عزػية أعزائو، خبلؿ ثبلثيغ يػما  مغ 
تاريخ تدجيل االعتخاض، بأغمبية ثمثي أعزائو، وأجازت الصعغ في قخار السجمذ 

ع ، وىحا ما تٕأماـ السحكسة االتحادية العميا، خبلؿ ثبلثيغ يػما  مغ تاريخ صجوره
في الفقخة  ٕٛٔٓلدشة  ٖٔوتذكيبلتو رقع  العخاقي تأكيجه في قانػف مجمذ الشػاب

فقج أثبت انتياء الشيابة عغ عزػ السجمذ في حاؿ مػافقة  ٕٔسابعا  مغ السادة 
 .السجمذ بأغمبية ثمثي الشػاب عمى االعتخاض السقجـ عمى صحة الشيابة

يتختب عمى إعبلف نتائج وىشا تججر اإلشارة إلى أف األثخ القانػني الحؼ 
انتخابات مجمذ الشػاب، يتسثل في اكتداب السػاشغ "السخشح" لرفة ججيجة ىي 

، السحكسة االتحادية مغ الرفة الشيابية، والتي تكتسل بعج صجور قخار السرادقة عمييا
ف قخار السحكسة بالسرادقة عمى الفػز بالعزػية ىػ القخار السشذأ لمعزػية، أبسعشى ا

                                                 
 : الفقخة سابعا . ٖٜ: السادة ٕ٘ٓٓػرية العخاؽ لعاـ دستػر جسي ٔ
 .ٜٗ: الباب الثالث: السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٕ
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جولة التي تقػـ الدمصة فييا عمى أساس استقبلؿ الدمصة البجأ تكخيذ عسبل  بس
 .ٔالقزائية بذكل يزسغ استقامة أعساؿ البخلسافو التشفيحية  تيغالتذخيعية عغ الدمص

لى نقصة أخخػ أال وىي التفخيق بيغ أنػاع إاإلشارة  مغ وفي ىحا الدياؽ ال بج لشا
االنتخابية والصعػف الستعمقة برحة العزػية، الصعػف، الصعػف الستعمقة باإلجخاءات 

ية نائب ما لى نتيجة واحجة مفادىا إبصاؿ عزػ إخغع مغ أف كمتا الحالتيغ تؤدياف ؼبال
ف الفخؽ بيشيسا يتسثل في أف الصعػف الستعمقة باإلجخاءات أواستبجالو بآخخ، إال 

تعمق الصعغ يالعزػية لمشائب السشتخب في حيغ  االنتخابية تتع قبل ثبػت الرفة
برحة العزػية بسا يثار بعج أف تثبت صفة العزػية في مجمذ الشػاب بالشدبة 

 .ٕلمسخشح السشتخب

السعجؿ عمى  ٖٕٔٓونز الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب األردني الرادر في 
إعبلف السجمذ بصبلف نيابة الشائب الحؼ أبصمت نيابتو السحكسة وإعبلف اسع الشائب 

غ تاريخ صجور الحكع، مع بقاء صحة األعساؿ التي قاـ بيا الشائب الفائد اعتبارا  م
، أما في الجستػر األردني فقج أوكل ميسة الفرل في صحة ٖالحؼ أبصمت نيابتو

عمى "يختز القزاء  ٔٚنرت السادة  إذعزػية السجالذ الشيابية إلى القزاء، 
جائخة االنتخابية لكل ناخب مغ البحق الفرل في صحة نيابة أعزاء مجمذ الشػاب، و 

ف يقجـ شعشا  إلى محكسة االستئشاؼ التابعة ليا الجائخة االنتخابية لمشائب السصعػف أ
برحة نيابتو مغ دائختو االنتخابية خبلؿ خسدة عذخ يػما  مغ تاريخ نذخ نتائج 

 ٗاالنتخابات في الجخيجة الخسسية يبيغ ؼيو أسباب شعشو "

                                                 
دراسة مقارنة، جامعة الشيخيغ، كمية  -أحسج حدغ المييبي، الشطاـ القانػني لمصعػف االنتخابية لمسجالذ الشيابية  ٔ

 .٘ٙٔ، ص ٕٚٓٓ، حديخاف ٛ، العجد ٔٔالحقػؽ، السجمج 
، ص ٕٗٓٓ، ٖ، دار العمع لمسبلييغ، بيخوت، ط ٕد. إدمػف رباط، الػسيط في القانػف الجستػرؼ العاـ، ج  ٕ

ٚٔ٘. 
 .ٜٙٔفايد دمحم عبج الخحسغ أبػ شسالة & سميساف سميع بصارسة، مرجر سابق، ص  ٖ
 .ٔٚ، السادة ٕٜ٘ٔدستػر مسمكة األردف لعاـ  ٗ
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: "تختز محكسة ٕٗٔٓ لعاـ مرخ جسيػرية مغ دستػر ٚٓٔفي السادة 
الشقس بالفرل في صحة عزػية أعزاء مجمذ الشػاب، وتقجـ إلييا الصعػف خبلؿ 
مجة ال تجاوز ثبلثيغ يػما  مغ تاريخ إعبلف الشتيجة الشيائية لبلنتخاب، وتفرل في 
الصعغ خبلؿ ستيغ يػما  مغ تاريخ وروده إلييا. وفى حالة الحكع ببصبلف العزػية، 

 ٔيخ إببلغ السجمذ بالحكع".تبصل مغ تار 

 ، وفي بخيصانيا فقج مشح القزاء اختراص الفرل في صحة العزػية ابتجاء 
أما ؼيسا يتعمق بفقجاف أحج شخوط العزػية ألعزاء مجمذ العسـػ والمػردات فإنيا 
تجخل ضسغ حق السجمذ في إدارة شؤونو الجاخمية والحؼ يذتسل عمى حق السجمذ 

حو صبلحية إبعاد العزػ بلستسخار في العزػية، ويسشبتحجيج صبلحية أعزائو ل
 .ٕنو غيخ مشاسب لبلستسخار بالعزػيةأالحؼ يخػ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .ٚٓٔ: السادة ٕٗٔٓ لعاـ دستػر جسيػرية مرخ ٔ
 .٘ٗ – ٗٗآية شو السحسجؼ، مرجر سابق، ص  ٕ
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 الفخع الثاني

 التحقيق مع أعزاء السجمذ ومعاقبتهم

ف يتستع عزػ مجمذ الشػاب بشػع مغ الحرانة أجخػ العخؼ الشيابي عمى 
لمتحؿيقات القزائية أو الجشائية اإلجخائية، وىي الحرانة التي تحسيو مغ الخزػع 

عسا يجلي بو مغ آراء في أثشاء دورة االنعقاد إال بعج أف يتع رفع الحرانة البخلسانية 
التي يتستع بيا، والتي ال يتع رفعيا إال بعج التحقيق مع عزػ السجمذ مغ قبل المجشة 

، ٔلسجمذالسخترة ؼيو أو مغ قبل لجشة تحقيق خاصة يتع تذكيميا بقخار مغ ىيئة ا
وفي حالة التػصل لقخار إدانة لمعزػ ؼيجب أف يحرل ىحا القخار عمى األغمبية 

في السجمذ لمترػيت في جمدة رفع الحرانة  الحاضخيغمغ عجد الشػاب  السصمقة
عغ العزػ بعج استكساؿ إجخاءات التحقيق معو بػاسصة المجشة السخترة، بل اف 

إلقاء الؿبس عمى العزػ خبلؿ مجة الفرل التذخيعي إال إذا كاف متيسا   مشعالجستػر 
بجشاية، واشتخط حالتيغ لجػاز إلقاء الؿبس وىي التمبذ بالجـخ السذيػد في جشاية، أو 
مػافقة األعزاء باألغمبية عمى رفع الحرانة عشو، وفي حالة وجػد ضخورة إللقاء 

عي فقج اشتخط السذخع تػفخ عشرخ الؿبس عمى الشائب خارج مجة الفرل التذخي
االتياـ بارتكاب جشاية ومػافقة رئيذ مجمذ الشػاب عمى رفع الحرانة عشو، أو إذا 

 عخاؽال جسيػرية ، وما ورد في دستػرٕ ضبط الشائب متمبدا  بالجـخ السذيػد في جشاية
 .ٖاوبالريغة نفديقج تع التأكيج عميو في الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب  ٕ٘ٓٓ لعاـ

مصمقة، حيث سعى السذخع  ف الحرانة التي تحجثشا عشيا ؼيسا سبق ليدتإ
لى سغ مجسػعة مغ القػانيغ والزػابط والقػاعج الدمػكية السمدمة لمشائب أثشاء إالعخاقي 

عزػيتو، واليجؼ مشيا الحفاظ عمى استقبللية السجمذ مغ جية ومغ جية أخخػ 

                                                 
 -ٖٕٔـ، ص ٕٙٓٓوائل عبج المصيف الفزل، أصػؿ العسل الشيابي )البخلساني(، بجوف دار نذخ، بغجاد،  ٔ

ٕٔٗ. 
 .ٖٙ: الباب الثالث: السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٕ
 .ٕٓ، نز السادة ٕٚٓٓالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ  ٖ
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 ٕٚٓٓالعخاقي لعاـ  الجاخمي لسجمذ الشػابتشطيع الذؤوف اإلدارية لو، ففي الشطاـ 
خرز الفرل الثامغ عذخ لئلجخاءات االنزباشية، والتي سسحت لخئيذ الجمدة 

ف يتخح بحق العزػ الحؼ يخل بالشطاـ داخميا مجسػعة مغ اإلجخاءات، تبجأ بتحكيخ أ
لعزػ مغ السحزخ إف تسادػ وصػال  وتشبيو العزػ بشطاـ الجمدة، وشصب أقػاؿ ا

ئيذ ر  خػؿلى مشعو مغ الكبلـ بؿية الجمدة، وفي حاؿ لع تشفع اإلجخاءات الدابقة إ
ف يتخح الػسائل الكفيمة لسعالجة السػقف وحخماف الشائب أالجمدة تػجيو إنحار لمشائب و 

الحخماف ذ، واشتخط الشطاـ لػقف حكع قخار مغ االشتخاؾ في الجمدة بقخار مغ السجم
كتابة لخئيذ السجمذ أنو : يأسف لعجـ احتخامو نطاـ مغ السذاركة بأف يقخ الشائب 

 .ٔالسجمذ ويتمى ذلظ في الجمدة ويرجر قخار السجمذ في ىحه الحالة دوف مشاقذة

العميا، والسخقع بػ  االتحادية وىشا يججر بشا الػقػؼ عشج قخار السحكسة
 مفيػـ ، والحؼ يتعمق بتفديخٕٕٔٓ/ٗ/ٕٛ ، والرادر بتاريخٜٕٔٓ/اتحادية/ٜٓ

تع تجخيسيا  أفعاال   ارتكابيع حاؿ في الشػاب مجمذ ألعزاء السقخرة البخلسانية لحرانةا
 البديصة او السصمقة لسعشى األغمبية العخاؾية، وتزسغ تفديخا   العقػبات قػانيغ في

 الجستػر. في الػاردة

الجعػػ والقخار،  في ولغخض اإلحاشة بسػضػع القخار سشتصخؽ بإيجاز لسا جاء
 بالصعغ( ز .ع .خ .ط)  الشػاب مجمذ عزػ السجعي بؿياـ الجعػػ  وقائع تتمخز أذ

 إضافة) الشػاب مجمذ رئيذ مغ الرادر ٜٕٔٓ/ٜ/ٜٔ في ٕٚٚ السخقع بالقخار
 خخقا   تزسغ السحكػر القخارإف  مجعيا   ،عشو الحرانة رفع والستزسغ( لػضيفتو
 ،ٜٕٔٓ/ اتحادية/٘٘ السخقسة الجعػػ  بخفع ؾيامو كخد فعل عمى جاء نووأ لمجستػر

 الشػاب مجمذ رئيذ انتخاب جمدة أثشاء دستػرية في خخوقات حرػؿ ومػضػعيا
 فوأ الجعػػ، إلبصاؿ السجعي عمى الزغط ىػ الحرانة رفع قخار مغ اليجؼ واف

 مغ ٖٙ)ج( مغ السادة لمفقخات )ب( و استشج قج لػضيفتو إضافة عميو السجعى

                                                 
 .ٔٗٔ – ٜٖٔ، السػاد ٕٚٓٓالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ  ٔ
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 رفع جخاءاتإ بػقف والئي مخأ وإصجار الحرانة بخفع القخار لغاءإ ، وشمبٔالجستػر
 سبب فبأ( لػضيفتو إضافة) عميو السجعى رد وقج ، الجعػػ  ىحه حدع لغاية الحرانة

 االدعاء رئاسة لكتاب استشادا   القزائية الجيات مغ شمب عمى بشاء   جاء الحرانة رفع
 السادة وفق متيسا   السجعي كػف  ٜٕٔٓ/ٚ/ٕٛ في ٜٕٔٓ/حرانة/ٕ٘ بالعجد العاـ
 التحقيق يجخؼ  جشاية وىي السعجؿ، ٜٜٙٔ لدشة ٔٔٔ رقع العقػبات قانػف  مغ ٖٛٓ

 السذتكي لتعخض الشداىة، بقزايا السخترة الكخخ تحقيق محكسة قبل مغ فييا
 استقجامو السحكسة وقخرت السجعي قبل مغ لبلبتداز التجارية الذخكات ػحجإ صاحب

 لمشطخ الشػاب مجمذ مفاتحة شمبت التحقيق جخاءاتإ استكساؿ وبعج التيسة ىحه وفق
 مغ ب/ثانيا  /ٖٙ لمسادة استشادا   السخترة لمسحكسة إلحالتو تسييجا   عشو الحرانة بخفع

 .الجستػر

 مدبق رأؼ إعصاء مبجأ السجعي لتعارضو مع شمب وجاء قخار السحكسة بخفس
 لمسادة استشادا   الصمب في االستعجاؿ حالة تػفخ ولعجـ السخافعة إجخاء قبل الجعػػ  في

 السخافعة وبعج السعجؿ ٜٜٙٔ لدشة ٖٛ السخقع السجنية السخافعات قانػف  مغ ٔ٘ٔ
 وكيل محاماة وأتعاب والسراريف الخسـػ وتحسيمو السجعي دعػػ  رد السحكسة قخرت

تزسغ  أذوقج تزسغ القخار تفديخات عجة ميسة،  (.لػضيفتو إضافة) عميو السجعى
 برفتو -البخلسانية باعتبارىا امتيازات تسشح لمشائب  القخار تػضيحا  لسفاـيع الحرانة

 التعبيخ، وىي في تقييج حخيتو أو القانػنية السبلحقة مغ بيجؼ حسايتو -بذخرو  ال
 عغ البخلساف أعزاء مدؤولية بعجـ تتعمق وىي مػضػعية حرانة نػعيغ، عمى بحلظ

 جػاز بعجـ تتعمق إجخائية الشيابية، وحرانة السياـ مسارسة اءأثش األفعاؿ أو األقػاؿ
 ذفإ وبعج بالجخيسة، التمبذ حالة في نائب، إال أؼ ضج جشائية جخاءاتإ أية اتخاذ

 لو. التابع السجمذ
                                                 

ذا إ إالالعزػ خبلؿ مجة الفرل التذخيعي لقاء الؿبس عمى إف )ال يجػز أ/ب التي تشز عمى ٖٙنز السادة  ٔ
لجـخ ذا ضبط متمبدا  باإو أية السصمقة عمى رفع الحرانة عشو األعزاء باألغمب ةتيسا  بجشاية وبسػافقكاف م

لقاء الؿبس عمى العزػ خارج مجة الفرل التذخيعي إف )ال يجػز أ/ج عمى ٖٙالسذيػد في جشاية(، ونرت السادة 
إال اذا كاف متيسا  بجشاية وبسػافقو رئيذ مجمذ الشػاب عمى رفع الحرانة عشو او اذا ضبط متمبدا  بالجـخ 

 .السذيػد في جشاية(
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  ٕٚٓٓالعخاقي لعاـ  الشػاب لسجمذ الجاخمي وعشج الشطخ في بشػد الشطاـ
مشو، والتي اشتخشت  ٕٓمعالجتيا في السادة الحرانة قج تست  ف مدألة رفعنبلحع أ

الحرانة، وىحا  رفع عمى مجمذ الشػاب السصمقة لؤلعزاء مػافقة السجمذ باألغمبية
 أؼ عزػ في بحق الجشائية اإلجخاءات لى تعصيلألمخ في حؿيقتو يعج قيجا  يؤدؼ إا

 استقبللية العجالة، ناـيظ عغ مداسو بسبجأ ؾبزة مغ بالتيخب الشػاب ويدسح مجمذ
 العميا االتحادية السحكسة لى مػضػع قخارالقزائية، وبالعػدة إ الدمصة

 العميا االتحادية السحكسة ، نججٕٕٔٓ/ٗ/ٕٛ بتاريخ والرادر ،ٜٕٔٓ/اتحادية/ٜٓ
 حيثيات في جاء إذ الجستػر، مغ ج و ب/ثانيا  /ٖٙ السادة نز تفديخ لىإ قج انتيت

 عزػ بحق الجدائية اإلجخاءات اتخاذ في القزائية الدمصة عمى قيج وضع قخارىا
 عزػ عمى الؿبس محكخة تشفيح جػاز عجـ وىي فقط ةواحج حالة في الشػاب مجمذ
 عمييا يعاقب التي الجخيسة وىي جشاية، بجخيسو متيسا   كاف ذاإ إال الشػاب مجمذ
 ٖٕ السادة نز بحدب سشة ٘ٔ لىإ سشػات ٘ كثخ مغأ الدجغ وأ باإلعجاـ القانػف 

ال  الحرانة تمظ فوأ السعجؿ، ٜٜٙٔ لدشة ٔٔٔ رقع العخاقي العقػبات قانػف  مغ
 متيسا   الشػاب مجمذ عزػ كاف اذا أما ، مذيػدة جشاية بجخيسة التمبذ حالة تذسل

 مغ كثخأ البديط وأ الذجيج بالحبذ القانػف  عمييا عاقب لتيأ الجشح جخائع مغ بجخيسو
 عمييا يعاقب والتي مخالفة بجخيسة متيسا   كاف وأ الغخامة وأ سشػات ٘ لىإ شيخأ ٖ

 اتخاذ ؼباإلمكاف ، بالغخامة وأ شيخأ ٖ لىإ ساعة ٕٗ لسجة البديط بالحبذ القانػف 
 ذكخ عجـ فأ ذلظ الشػاب، مجمذ إذف استحراؿ دوف  بحقو القانػنية اإلجخاءات

 عجـ ال يعشي الحكخ نفآ الشز ضسغ والسخالفات الجشح لجخيستي الجستػرؼ  السذخع
 السحكسة فأ مشيسا، ويبلحع ىشا ا  أي ارتكابو حالة في الشػاب مجمذ عزػ مداءلة

 .ةتفديخي دعػػ  ليدت الجعػػ  كػف  رغع مػسعا   تفديخا   الجستػرؼ  الشز لتفديخ لجأت

 السصمقة األغمبية الشقصة األخخػ التي تزسشيا قخار السحكسة ىي تفديخه لسفاـيع
 باألغمبية قرج الجستػرؼ  السذخع فإ )... القخار حيثيات في جاء إذوالبديصة، 

 عبارة وردت أيشسا الشػاب مجمذ ألعزاء الكمي العجد نرف مغ كثخأ السصمقة
 أما ، مجخدة جاءت ـأ وأعزائ عجد بعباره ذكخىا اقتخف  سػاء( السصمقة األغمبية)



 

311 



 مجمذ ألعزاء الفعمي العجد نرف مغ كثخأ تعشي فإنيا البديصة باألغمبية السقرػد
 األغمبية بحزػر السجمذ جمدات انعقاد نراب مغ التحقق بعج الحاضخيغ الشػاب

 الستعمق الدابق السبجأ عغ وعجوال   ججيجا   مبجأ ذلظ واعتبار و،أعزائ لعجد السصمقة
وىحه الشقصة حدست الكثيخ مغ الشقاط الخبلؼية في عسل  ...(.األغمبية مفيػـ بتفديخ

 السجمذ.

ف الشطع البخلسانية عادة  ما ترجر تعميسات وقػاعج وىشا تججر اإلشارة إلى أ
لتشطيع وتحجيج قػاعج الدمػؾ الشيابي، كسا في البخلساف السغخبي الحؼ أصجر ممحقا  
بالشطاـ الجاخمي لمسجمذ حسل عشػاف "دليل مجونة الدمػؾ واألخبلؽ البخلسانية"، والحؼ 

والػياب لتذسل حتى تزسغ العجيج مغ التػجييات لمشائب تبجأ بزػابط الحزػر 
ءة الرحف داخل الجمدة السمبذ والسسشػعات كاستخجاـ الياتف والتجخيغ وقخا

السعجؿ تع  ٖٕٔٓفي الشطاـ الجاخمي لمبخلساف األردني الرادر في . و ٔالبخلسانية
فخض عقػبات عمى األعزاء السخالفيغ، والتي مشيا تجسيج عزػية كل مغ يديء 

بلح تحت الؿبة البخلسانية أو في أروقة السجمذ بالسجة بالقػؿ أو بالفعل أو بحسل الد
في . و ٕالتي يخاىا مشاسبة وتقجيخ جدامة الفعل بعج االستئشاس بخأؼ المجشة القانػنية

: "ال يجػز إسقاط عزػية أحج ٕٗٔٓلعاـ مغ الجستػر السرخؼ  ٓٔٔالسادة 
التي انتخب عمى األعزاء إال إذا فقج الثقة واالعتبار، أو فقج أحج شخوط العزػية 

أساسيا، أو أخل بػاجباتيا. ويجب أف يرجر قخار إسقاط العزػية مغ مجمذ الشػاب 
 .ٖبأغمبية ثمثي أعزائو"

لى ما تقجـ عالج مجمذ الشػاب العخاقي السدائل الستعمقة بالدمػؾ إإضافة 
لى أحكاـ السادة إمدتشجا  ؼيو  ٕٙٔٓ/ٖ/ٕا  بتاريخ الشيابي، وأصجر قخارا  لع يحسل رقس

مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب، لػضع قػاعج الدمػؾ الشيابي مػضع التشفيح،  ٛٗٔ
                                                 

، الػالية ية، مجمذ الشػاب، السسمكة السغخبية، سمدمة دالئل الشطاـ الجاخميدليل مجونة الدمػؾ واألخبلؽ البخلسان ٔ
 .ٕٕٔٓ – ٕٙٔٓالتذخيعية 

 .ٜٙٔفايد دمحم عبج الخحسغ أبػ شسالة & سميساف سميع بصارسة، مرجر سابق، ص  ٕ
 .ٓٔٔ: السادة ٕٗٔٓدستػر جسيػرية مرخ لعاـ  ٖ
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: تذكيل لجشة نيابية مؤقتة تزع في عزػيتيا ذوؼ االختراصات ٔوتزسغ القخار
القانػنية ويتستعػف بالخبخات الدياسية والعسل الشيابي لفتخة شػيمة تتػلى التحقق والشطخ 

 إذالفات لقػاعج الدمػؾ الشيابي ومقتزيات الرفة والػاجب الشيابي، في صحة السخ
حجد القخار آلية التحقيق بدساع وتجويغ أقػاؿ الشائب السعشي والذيػد، حتى في حالة 

ف يتع تحخيخ محزخ مغ ألتحقيق بعج تبميغو بالحزػر، عمى غياب الشائب السعشي با
سدببة، والتي إما اف تكػف بغمق التحقيق قبل المجشة تثبت ؼيو إجخاءاتيا وتػصياتيا ال

سة السجمذ لمترػيت وعجـ السداءلة، أو بفخض إحجػ العقػبات التي تخفع ىيئة رئا
 ف نز القخار حجد ىحه العقػبات بػ: أعمييا. عمسا  

 التشبيو. .ٔ

ٕ. .  المـػ

 جمدات( متتالية. السشع مغ الكبلـ لػ)خسذ .ٖ

 لسجة ال تديج عمى شيخ.الحخماف مغ االشتخاؾ في أؼ مغ أعساؿ السجمذ  .ٗ

و أؾ الجديع لقػاعج الدمػؾ الشيابي إسقاط العزػية، وذلظ عشج ثبػت االنتيا .٘
 و الػاجب الشيابي.أمقتزيات الرفة الشيابية 

وفي حاؿ تكخرت حاالت حخماف الشائب مغ االشتخاؾ في أعساؿ السجمذ في 
ة رفع سقف الحخماف الى فبل يقبل اعتحاره، ولمسجمذ في ىحه الحال نفديا دورة االنعقاد

عج الشائب في ىحه الفتخة غائبا  وتقصع عشو السخررات ي إذمجة ال تديج عمى شيخيغ، 
  السالية عغ تمظ السجة.

ف السذخع العخاقي لع ييسل ىحه إف –أؼ الحزػر والػياب  –الدياؽ  وفي ىحا
السدألة، وفخض عمى السجمذ اف يشذخ الحزػر والػياب في نذخة السجمذ 

                                                 
(، مشذػر في مػقع مجمذ الشػاب، ٕٙٔٓ/ٖ/ٖمجمذ الشػاب يرػت عمى قخار بذأف قػاعج الدمػؾ الشيابي، )ٔ

 .(ٕٕٕٓ/ٛ/ٔٔتاريخ الديارة: ) /https://archive3.parliament.iq/ar/2016/03/03متاح عمى الخابط: 

https://archive3.parliament.iq/ar/2016/03/03/
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دوف االعتيادية وإحجػ الرحف، وتخؾ القخار لييأة الخئاسة في حالة تكخر الػياب مغ 
و عذخ مخات غيخ متتالية خبلؿ الجورة الدشػية أف أعحر مذخوع خسذ مخات متتالية 

وىحا ما تع التأكيج  ٔتػجو تشبييا  خصيا  إلى العزػ الغائب تجعػه إلى االلتداـ بالحزػر
، والحؼ شجدت ٕٛٔٓلدشة  ٖٔوتذكيبلتو رقع  العخاقي ػابعميو في قانػف مجمذ الش

انػف مػاده عمى ضخورة التداـ الشائب بحزػر جمدات السجمذ ولجانو، وقج أضاؼ الق
كثخ مغ ثمث أتو بجوف عحر مذخوع ذا تجاوزت غياباإحقا  لمسجمذ بإقالة الشائب 

مغ قبل السجمذ  ف عسمية اإلقالةإفي الفرل التذخيعي الػاحج، كسا  جمدات السجمذ
مغ  ٕٔال تقترخ عمى حالة الػياب بجوف عحر فقط، ففي الفقخة ثامشا  مغ السادة 

نجج اف لمسجمذ إقالة العزػ في إقجامو عمى ما ُيعج إخبلال  بقػاعج  نفدو القانػف 
ف يقـػ عزػ أمغ شأف السجمذ أو  ا  الدمػؾ الشيابي لمسجمذ ويعتبخه السجمذ تحقيخ 

جاء عمى رئيذ مجمذ الشػاب أو أحج نػاب رئيذ مجمذ الشػاب مجمذ الشػاب باالعت
أو في حاالت اعتجاء عزػ مغ أعزاء مجمذ الشػاب عمى عزػ آخخ بسا يعج 

 . ٕإخبلال  جديسا بييبة مجمذ الشػاب وىيئتو

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .ٛٔ، السادة ٕٚٓٓجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ الشطاـ ال ٔ
، ٓٙجخيجة الػقائع العخاؾية، الدشة ،والسشذػر في  ٕٛٔٓلدشة  ٖٔوتذكيبلتو رقع  العخاقي قانػف مجمذ الشػاب ٕ

 . ٘ – ٗ، ص ٕٛٔٓ/ٚ/ٙٔ، ٜٜٗٗالعجد 
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 السبحث الثاني

 صهر أعسال السجالذ الشيابية ذات الطابع الخقابي

الخقابة البخلسانية تعج إحجػ مياـ السجالذ ف أال يخفى عمى ذوؼ االختراص 
بالتذخيع، وىػ حق  ةالشيابية في الشطع البخلسانية، إضافة الى الػضيفة الخئيدية الستسثم

يسشحو الجستػر ألعزاء الدمصة التذخيعية لستابعة ومخاؾبة الدمصة التشفيحية لمتأكج مغ 
متيا لمػاقع ءومجػ مبل خفات لمقػانيغ الشافحة،مجػ مصابقة ما يرجر عشيا مغ تر

والطخوؼ السعاصخة، وتختمف شبيعة وآثار الخقابة البخلسانية مغ نطاـ سياسي بخلساني 
إلى آخخ، فيي تتأثخ باألشخ الجستػرية والقانػنية وبالسشاخ الدياسي التي تعسل ؼيو، 

عاـ ل العخاؽ ةجسيػريفي دستػر الخقابة وُيعج العخاؽ مغ تمظ الشطع التي أقخت 
ٕٓٓ٘ٔ 

الربلحيات التي تدتعسميا  تمظويقرج بالخقابة في الشطاـ الدياسي بذكل عاـ 
الجولة بقرج احتخاـ القانػف مغ جانب الييئات الخاضعة لمخقابة أو بقرج حساية 
الرالح العاـ، وشبقا  لحلظ فإف لمخقابة في الشطاـ الدياسي صػر ا متعجدة، مشيا الخقابة 

بة التي تسارسيا الدمصة التذخيعية لسخاؾبة أعساؿ الدمصة البخلسانية، والتي تعشي الخقا
التشفيحية بػاسصة الػسائل السحجدة في الجستػر والقػانيغ الشافحة، لمتحقق مغ مجػ 
التداميا بالقانػف أثشاء مسارسة مياميا ومجػ التداميا بالسشياج الحكػمي الحؼ تقجمت 

الخقابي ال تقترخ عمى البخلساف، فيشاؾ ف مسارسة الجور أعمسا   .ٕبو لشيل ثقة البخلساف
عجة جيات دستػرية تشاط بيا ميسة الخقابة، لكغ الخقابة البخلسانية تتدع بالفاعمية كػنيا 

                                                 
د. حدغ تخكي عسيخ، الخقابة البخلسانية ومدتقبل الشطاـ الدياسي في العخاؽ، بحث مشذػر في مجمة العمـػ  ٔ

 .ٛ٘، ص ٕٙٔٓ، ٔ، العجد ٘القانػنية والدياسية، السجمج 
قة نحيخ ثابت الؿيدي، حجود الخقابة البخلسانية عمى الييئات اإلدارية البلمخكدية: دراسة مقارنة، مجمة جامعة الذار  ٕ

 .ٖٕٚ، ص ٕٕٓٓ، ديدسبخ ٕ، العجد ٚٔلمعمـػ القانػنية، السجمج 
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مػجية بسجسميا نحػ الدمصة التشفيحية، وىي أيزا  تعتبخ ضسانة لديادة القانػف في 
 ٔالشطاـ الدياسي

الخقابي يشصمق مغ مقػلة ف الجور الحؼ يسارسو مجمذ الشػاب في الجانب أ
مفادىا "حيثسا تكػف الدمصة تكػف السدؤولية"، وىحا يجعل مغ التذكيمة الػزارية محػرا  

 ٚٗد السػا ٕ٘ٓٓعخاؽ لعاـ ال جسيػرية ستػرد نرػصليحا الجور، وإذا تفحرشا في 
نو قج مشح مجمذ الشػاب صبلحيات واسعة تجعل مشو حاكسا  أسشبلحع بػضػح  ٘ٙ –

في الباب الثالث مغ السؤسدات الجستػرية باستثشاء الدمصة القزائية، ف عمى باقي
ف فرػلو عالجت وضائف الدمصات الثبلث واختراصاتيا وشخؽ أالجستػر نجج 

تذكيميا، وفي مقجمة ىحه الدمصات ىي الدمصة التذخيعية باعتبارىا أساس الشطاـ 
مغ مجمديغ ىسا "مجمذ  حجد الجستػر أف ىحه الدمصة تتذكل أذالبخلساني الحجيث، 

ف السذخع الجستػرؼ العخاقي قج أخح بشطاـ أ، وىشا نبلحع ٕالشػاب" و"مجمذ االتحاد"
ف الجستػر اقع ال وجػد سػػ لسجمذ الشػاب، ألثشائية السجمذ، ولكغ عمى أرض الػ 

مغ الجستػر  ٘ٙسشج إنذاء مجمذ االتحاد إلى مجمذ الشػاب شبقا  لشز السادة أقج 
فييا: "يتع إنذاء مجمذ تذخيعي يجعى بسجمذ االتحاد يزع مسثميغ عغ والتي جاء 

األقاليع والسحافطات غيخ السشتطسة في إقميع، ويشطع تكػيشو وشخوط العزػية ؼيو 
واختراصاتو، وكل ما يتعمق بو بقانػف يدغ بأغمبية ثمثي أعزاء السجمذ الشػاب"، 

ص بإنذاء مجمذ االتحاد، والحؼ يعج ولغاية كتابة ىحه الجراسة لع يتع تذخيع قانػف خا
مدألة دستػرية مؤجمة التشفيح والتحقيق لحيغ صجور قخار مغ مجمذ الشػاب، وىحا ما 

والتي نرت عمى: "يؤجل  ٕ٘ٓٓجسيػرية العخاؽ لعاـ  مغ دستػر ٖٚٔأثبتتو السادة 
غ العسل بأحكاـ السػاد الخاصة بسجمذ االتحاد أيشسا وردت في ىحا الجستػر، إلى حي

                                                 
د. شو حسيج العشبكي وآخخوف، أداء البخلساف العخاقي: رؤية تقػيسية، التقخيخ االستخاتيجي العخاقي لسخكد  ٔ

 .ٙٚ، ص ٕٔٔٓحسػرابي، بغجاد، 
 .٘ٙ – ٚٗ: السػاد ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٕ
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صجور قخار  مغ مجمذ الشػاب، بأغمبية الثمثيغ، بعج دورتو االنتخابية األولى التي 
 .ٔيعقجىا بعج نفاذ ىحا الجستػر"

و بصخيقة االقتخاع ئػاب فقج حجد الجستػر اختيار أعزاأما ؼيسا يخز مجمذ الش
الدخؼ السباشخ عمى أف يخاعي تسثيل سائخ مكػنات الذعب العخاقي، وحجد الجستػر 

حيات مجمذ الشػاب بالتذخيع، ومخاؾبة أداء الدمصة التشفيحية عغ شخيق الدؤاؿ صبل
والسداءلة وشخح مػضػع عاـ لمسشاقذة واالستجػاب وسحب الثقة، وانتخاب رئيذ 
الجسيػرية، ومشح رئيذ الػزراء والػزراء الثقة وسحبيا مشو، والسرادقة عمى 

ة، ومداءلة ى تعييغ كبار مػضفي الجولالسعاىجات واالتفاؾيات الجولية، والسػافقة عم
و مغ مشربو، وإعبلف الحخب وحالة الصػارغ، والسػافقة عمى ئرئيذ الجسيػرية وإعفا

 .ٕالسػازنة العامة

وتذكيبلتو  العخاقي ف ىحه األدوار قج تع التأكيج عمييا في قانػف مجمذ الشػابإ
السحكػرة في الجستػر وىي ضاىخة تتكخر كثيخا  في القػانيغ  – ٕٛٔٓلدشة  ٖٔرقع 

ليو، إمغ القانػف السذار  ٕٚفي السادة ف –والشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب وقانػنو 
وردت مياـ وواجبات مجمذ الشػاب وتزسشت مداءلة وإعفاء رئيذ الجسيػرية وسؤاؿ 
أو استيزاح أو استجػاب أو إجخاء التحقيق مع أؼ مغ مدؤولي الدمصة التشفيحية بجءا  

جمذ الػزراء والػزراء ومدؤولي الييئات السدتقمة ورؤساء مجالذ مغ رئيذ م
داء في السحافطات والسحافطيغ ورؤساء الجيات غيخ السختبصة بػزارة عغ الدياسة واأل

 لى صبلحية شمب السعمػمات والػثائق مغ أية جيةإإشار مدؤولياتيع، إضافة 
جولة لبلشبلع عمى حدغ سيخ لى الػزارات ودوائخ الإرسسية، والؿياـ بديارات تفقجية 
 .ٖوتصبيق أحكاـ الجستػر والقانػف 

                                                 
 .ٖٚٔ: السادة ٕ٘ٓٓلعخاؽ لعاـ دستػر جسيػرية ا ٔ
، ٜٜٗٗ، العجد ٓٙ، جخيجة الػقائع العخاؾية، الدشة ٕٛٔٓلدشة  ٖٔقانػف مجمذ الشػاب العخاقي وتذكيبلتو رقع  ٕ

ٔٙ/ٚ/ٕٓٔٛ . 
 نفذ القانػف أعبله ٖ
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إف مػضػع الخقابة البخلسانية عمى أعساؿ الدمصة التشفيحية مغ مغ جانب آخخ ف
السػاضيع السيسة التي تعكذ مجػ ديسقخاشية نطاـ الحكع البخلساني وفعاليتو، التي 

ف األنطسة البخلسانية إنطاـ الحكع، ومغ ىشا يسكغ القػؿ تتأثخ بالتخكيبة الدياسية في 
شار تشطيسي واحج، األمخ إالتبادؿ بيغ الدمصات ال تكػف في القائسة عمى التعاوف و 

الحػ يثيخ إشكالية قانػنية تتسحػر حػؿ مجػ حجود الدمصة التذخيعية في العخاؽ عمى 
في دور السجمذ الخقابي عمى طخ وىحا يدتمـد الش الخقابة عمى أعساؿ الدمصة التشفيحية

 .بسػجب القخار التذخيعي، وتػضيح معالع ىحا الجور الدمصة التشفيحية
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 السطمب األول

 الخقابة عمى الدمطة التشفيحية

تقترخ عمى ف وضيفة الدمصة التذخيعية بحدب الجستػر ال إكسا أشخنا سابقا  
ذات واجبات محجدة بسخاؾبة الدمصة التشفيحية لى كػنيا وضيفة إسغ القػانيغ، بل تستج 

في تشفيحىا لبخنامجيا الحكػمي، إذ تعتسج ىحه الػضيفة عمى عجة وسائل رقابية تتسثل 
بالدؤاؿ واالستجػاب والتحقيق البخلساني، وشخح مػضػع لمسشاقذة العامة، ناـيظ عغ 

بأكسميا أو عغ الربلحية السسشػحة مغ الجستػر لمبخلساف بحجب الثقة عغ الحكػمة 
 ٖٔوتذكيبلتو رقع  العخاقي مجمذ الشػاب، وإذا نطخنا في مػاد قانػف ٔأحج أعزائيا

فعالية الخقابة وتصػيخ األداء باالستعانة بسكاتب سشجج أنيا أكجت عمى  ٕٛٔٓلدشة 
الشطاـ ، وكحلظ الحاؿ في مػاد ٕالسدتذاريغ الستخررة ودوائخ السجمذ السعشية

 ف يتػلى مجمذ الشػاب أعساؿ الخقابة عمى الدمصة التشفيحيةأنرت عمى التي  الجاخمي
ف ليا عبلقة أؤوليغ بذأف أؼ واقعة يخػ السجمذ إجخاء التحقيق مع السدمغ خبلؿ 

 . ٖبالسرمحة العامة أو حقػؽ السػاششيغ

ف فاعمية الخقابة البخلسانية محكػمة بذخشيغ مؤثخيغ، أومغ الججيخ بالحكخ ىشا 
حجود التي البة وقجرة الشػاب عمى مخاؾبة الدمصة التشفيحية، والتي تختكد عمى أوليسا رغ

يدسح بيا الجستػر والشطاـ الجاخمي لمبخلساف، أما الثاني فيػ متعمق بالثقافة الدياسية 
  . ٗالدائجة، وكفاءة أعزاء البخلساف في أداء دورىع الخقابي

ف الجور الخقابي الجيسػقخاشية نجج أحة في األنطسة وعشج الشطخ في الجساتيخ الشاف
ع، ففي دستػر عمى أداء الدمصة التشفيحية يسثل قاعجة عامة ومذتخكة في ىحه الشط

                                                 
 .ٔٚيػسف أبػ خسخة، رقابة الدمصة التذخيعية عمى الدمصة التشفيحية في العخاؽ، مخجع سابق، ص  ٔ
، ٓٙجخيجة الػقائع العخاؾية، الدشة السشذػر في  ٕٛٔٓ لدشة ٖٔوتذكيبلتو رقع  العخاقي مجمذ الشػابقانػف  ٕ

 . ٙ، ص ٕٛٔٓ/ٚ/ٙٔ، ٜٜٗٗالعجد 
 .ٕٖ، السادة ٕٚٓٓالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ  ٖ
 .ٜٖٕ – ٖٕٛنحيخ ثابت الؿيدي، مرجر سابق، ص  ٗ
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نرت عميو مػاد الجستػر وقج ف الخقابة سياسية محكػمة بسا نجج أ ٕٗٔٓمرخ لعاـ 
تياـ رئيذ الجسيػرية واتياـ الحكػمة وعخائس وشكاوػ السػاششيغ حػؿ شسمت ا

ل العامة وشمبات اإلحاشة والبيانات العاجمة، ناـيظ عغ مشح الثقة لمحكػمة السدائ
 .ٔعشج تذكيميا وسحب الثقة عغ رئيذ الجسيػرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، مجمة ٕٙٔٓوالئحة  ٕٗٔٓد. خميل عبج السشعع مخعي، أدوات الخقابة البخلسانية لسجمذ الشػاب في ضل دستػر  ٔ

 .ٖٖٔ – ٕٖٔ، ص ٜٕٔٓ/ٓٔجد الخابع، ، العٕٓكمية االقتراد والعمـػ الدياسية،جامعة القاىخة،مرخ، السجمج 
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 الفخع األول

 الخقابة عمى رئيذ الجسههرية

يعتبخ مشرب رئيذ الجسيػرية مغ أركاف الجولة في الشطاـ البخلساني باعتباره 
قاعجة  إلىالخئيذ األعمى لمدمصة التشفيحية، لكغ وجػد السشرب في ىحا الشطاـ يدتشج 

راف مغ ، وىػ مٔف رئيذ الجولة يسمظ وال يحكعأامة في األنطسة الشيابية مفادىا ع
الجسيػرية سياسيا  بل ُتدأؿ الػزارة، لكشو قج  دأؿ رئيذأؼ قزايا سياسية، إذ ال ي

رئيذ جسيػرية  ـأف رئيذ الجولة سػاء كاف ممك ا أ إذ، ُٕيدأؿ عغ األفعاؿ الجشائية
 .ٖغيخ مدؤوؿ سياسي ا في الشطاـ البخلساني

نو حجد دور السجمذ الشيابي في أنجج  ٕ٘ٓٓالعخاؽ لعاـ  جسيػرية وفي دستػر
التعامل مع مشرب رئيذ الجسيػرية، ومشح البخلساف حق مداءلة رئيذ الجسيػرية 

 .ٗمجمذ الشػابمدبب باألغمبية السصمقة ألعزاء بشاء عمى شمب 

قج أكج  ٕٚٓٓالعخاقي لعاـ  لسجمذ الشػاب الجاخميف الشطاـ ألى إويذار ىشا 
 مجمذ الشػاب أعساؿ الخقابة عمى الدمصة التشفيحية ف يتػلىأمشو عمى  ٕٖفي السادة 

ف ليا عبلقة أعة يخػ السجمذ بذأف أؼ واق ومداءلة أعزاء مجمذ الخئاسة
وىشا نجج نػعا  مغ السفارقة في تذخيع ىحه  .٘بالسرمحة العامة أو حقػؽ السػاششيغ

 جسيػرية دستػرالسػاد والغاية مشيا، فعشج الشطخ في الربلحيات والسياـ التي شخعيا 

                                                 
 .٘ٔآية شو السحسجؼ، مرجر سابق، ص  ٔ
 .ٖٕ٘سابق، ص  ىاني عمي الصيخاوؼ، مرجر ٕ
د. رياض عديد ىادؼ: العبلقة بيغ الدمصات الثبلثة والجستػر العخاقي، مجمة العمـػ الدياسية، جامعة بغجاد،  ٖ

 .ٙ-٘، ص ٕٙٓٓ/ٙ، ٖٖ، العجد ٚٔالدشة 
 .ٔٙ: السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٗ
 .ٕٚٓٓالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ  ٘
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لسشرب رئيذ الجسيػرية نجج أنيا صبلحيات  ٖٚفي السادة  ٕ٘ٓٓلعاـ  عخاؽال
 ، وبالتالي ال مبخر ليا.ٔفخخية "شخؼية" ال تحتػؼ عمى أؼ صبلحيات تشفيحية

ف الجستػر أجمذ الشػاب عمى مشرب الخئيذ نجج لى الجور الخقابي لسإوبالعػدة 
نجج  ٕ ٔٙرجح سمصة السجمذ عمى باقي الدمصات، ففي الفقخة الدادسة مغ السادة 

و ئغمبية السصمقة لعجد أعزاف السجمذ يستمظ القجرة عمى إعفاء رئيذ الجسيػرية، باألأ
 : ٖبعج إدانتو مغ السحكسة االتحادية العميا في حاالت محجدة وىي

 الحشث باليسيغ الجستػرؼ. .ٔ

                                                 
 ف يتػلى رئيذ الجسيػرية الربلحيات اآلتية :أعمى  ٕ٘ٓٓر جسيػرية العخاؽ لعاـ مغ دستػ  ٖٚة نرت الساد ٔ

أوال: إصجار العفػ الخاص بتػصية مغ رئيذ مجمذ الػزراء، باستثشاء ما يتعمق بالحق الخاص، والسحكػميغ 
 بارتكاب الجخائع الجولية واإلرىاب والفداد السالي واإلدارؼ .

عمى السعاىجات واالتفاؾيات الجولية، بعج مػافقة مجمذ الشػاب، وتعج مرادقا عمييا بعج مزي ثانيا: السرادقة 
 خسدة عذخ يػما مغ تاريخ تدمسيا .

ثالثا: يرادؽ ويرجر القػانيغ التي يدشّيا مجمذ الشػاب، وتعج مرادقا عمييا بعج مزي خسدة عذخ يػما مغ 
 تاريخ تدّمسيا .

شتخب لبلنعقاد خبلؿ مجة ال تتجاوز خسدة عذخ يػما مغ تاريخ السرادقة عمى رابعا: دعػة مجمذ الشػاب الس
 نتائج االنتخابات، وفي الحاالت األخخػ السشرػص عمييا في الجستػر .

 خامدا: مشح األوسسة والشياشيغ بتػصية مغ رئيذ مجمذ الػزراء، وفقا لمقانػف .
 سادسا: قبػؿ الدفخاء .

 رية .سابعا: إصجار السخاسيع الجسيػ 
 ثامشا: السرادقة عمى أحكاـ اإلعجاـ التي ترجرىا السحاكع السخترة .

 تاسعا: يقـػ بسيسة الؿيادة العميا لمقػات السدمحة لؤلغخاض التذخيؽية واالحتفالية.
 عاشخا: مسارسة أية صبلحيات رئاسية أخخػ واردة في ىحا الجستػر .

مغ قانػف مجمذ  ٕٛيصابق مزسػف السادة  ٕ٘ٓٓعاـ مغ دستػر جسيػرية العخاؽ ل ٔٙف مزسػف السادة إ ٕ
مغ الشطاـ  ٕٙوالتي تذابو في مزسػنيا ما نرت عميو السادة  ٕٛٔٓلدشة  ٖٔالشػاب العخاقي وتذكيبلتو رقع 

شسمت في تصبيقيا أعزاء مجمذ الخئاسة، والتذخيعات الثبلث متفقة عمى دور السحكسة  إذالجاخمي لمسجمذ 
 .اإلدانة التي تدبق الترػيت عمى اإلعفاء واإلقالة االتحادية العميا في 

 .ٔٙ: السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٖ
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 ستػر.انتياؾ الج .ٕ

 الخيانة العطسى. .ٖ

دور السحكسة  ٖٜحجد في الفقخة سادسا  مغ السادة ف الجستػر قج أعمسا 
االتحادية العميا بالفرل في االتيامات السػجية إلى رئيذ الجسيػرية ورئيذ مجمذ 

 .ٔالػزراء والػزراء

سمفشا، أػاب تستمظ نػعا  مغ التخجيح كسا فإف سمصة مجمذ الشوانصبلقا  مسا تقجـ 
و، إعفاء رئيذ الجسيػرية بعج ئجمذ باألغمبية السصمقة لعجد أعزالع يقخر الس افإذ

إدانتو مغ السحكسة االتحادية بجخائع خصيخة مثل ىحه، فإف قخار السحكسة االتحادية 
يربح ال ؾيسة لو، ويدتصيع رئيذ الجسيػرية مػاصمة عسمو عمى الخغع مغ إدانتو مغ 

ف يكػف قخارىا بإدانة الخئيذ بالجخائع أتخض فوالتي يأعمى سمصة قزائية في العخاؽ، 
متبػعا   ٕ٘ٓٓجسيػرية العخاؽ لعاـ مغ دستػر ٔٙالسشرػص عمييا في لسادة 

باإلعفاء السباشخ مغ السشرب دوف الحاجة لسػافقة مجمذ الشػاب، ألنو يفتخض أف 
 .ٕتتستع الدمصة القزائية باالستقبللية في مسارستيا لعسميا

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .ٖٜ: السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٔ
د. بذخػ العبيجؼ، مبجأ الفرل بيغ الدمصات، مػقع مجارؾ لخصج أداء مجمذ الشػاب العخاقي، متاح عمى  ٕ
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 الفخع الثاني

 الخقابة عمى مجمذ الهزراء

ف العخؼ القانػني قج تػافق عمى أف الػزارة ألى إتذيخ األدبيات القانػنية 
مدؤولة عغ الدياسة العامة التي تتبعيا أماـ البخلساف، باعتبارىا وحجة جساعية 
متزامشة ومتجاندة مدتقمة عغ رئيذ الجولة والبخلساف، تتػلى مياـ معيشة وترجر 

 .ٔقخاراتيا برػرة جساعية، وكل وزيخ مدؤوؿ أماـ البخلساف

حجدت السدؤولية عغ الدياسة العامة  ٕ٘ٓٓ لعاـ العخاؽ جسيػرية وفي دستػر
قائج العاـ لمقػات لمجولة بخئيذ مجمذ الػزراء باعتباره السدؤوؿ التشفيحؼ السباشخ، وال

الشدبة لجسيع أعزاء ف تكػف ىحه السدؤولية تزامشية  وشخرية بأالسدمحة، عمى 
وزيخ  الػزارة، وبالخغع مغ وجػد صبلحية مشرػص عمييا لخئيذ الػزراء في إقالة أؼ

 وبالسقابل. ٕف الجستػر اشتخط مػافقة السجمذ عمى اإلقالةأفي التذكيمة الحكػمية إال 
لى صبلحية رئيذ الػزراء في حل مجمذ الشػاب والسذخوشة إال بج مغ اإلشارة 

الجسيػرية، وفي ضخؼ زماني خارج عغ حجود مجة استجػاب رئيذ بسػافقة رئيذ 
 .ٖمجمذ الػزراء

 ٕ٘ٓٓجسيػرية العخاؽ لعاـ  أما الجور الخقابي لسجمذ الشػاب فقج حجده دستػر
والتي جعمت مغ الخقابة عمى أداء الدمصة التشفيحية  ٔٙفي الفقخة ثانيا مغ السادة 

في  -أؼ الخقابة  –ج عمى فاعميتيا ، والتي تع التأكيٗإحجػ اختراصات السجمذ
 ٖٔوتذكيبلتو رقع  مغ قانػف مجمذ الشػاب ٕٚوالسادة  ٗٔالفقخة الثانية مغ السادة 

مغ نطامو الجاخمي بأنو الدمصة التذخيعية  ٔف في السادة ، والحؼ وصٕٛٔٓلدشة 
ونطخا  الشػاب العخاقي،  الشطاـ الجاخمي لسجمذمغ  ٕٖوكحلظ السادة  والخقابية العميا.

                                                 
 .ٚٔآية شو السحسجؼ، مرجر سابق، ص  ٔ
 .ٖٛو  ٛٚ: السػاد ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٕ
 .ٗٙ: السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٖ
 .ٔٙ: السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٗ
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التداع مداحة السدؤولية بالشدبة لسجمذ الػزراء مقارنة بسشرب رئيذ الجسيػرية، 
ليات الخقابية البخلسانية ي التذخيعات السحجدة لؤلسباب وآف الجستػر تذعب فنبلحع أ

 تزامشية عمى الدمصة التشفيحية، والتي اعتبخ الجستػر السدؤولية فييا مدؤولية
تشػعت الػسائل واألدوات الخقابية ما بيغ السداءلة  أذ شخنا سابقا ،وشخرية كسا أ

 .ٔواالستجػاب وإجخاء التحقيق البخلساني

ومغ األدوات واآلليات التي يدتعيغ بيا البخلساف في أداء دوره الخقابي والتي 
 عػلجت بالتفريل في قانػف مجمذ الشػاب وفي الشطاـ الجاخمي لمسجمذ، اآلتي:

األفعاؿ والبحث عغ  عمى لمسحاسبة والتي يسكغ تعخيفيا باالستجعاء لة:أوال : السداء
السحتسمة، والسداءلة وفقا  لمتذخيعات  اإلدارة سػء حالة في العػاقب تفديخاتيا وتحسل

لى رئيذ مجمذ الػزراء والػزراء إيػجو ف مسشػح لمشائب في أاؾية تعشي حق العخ 
سا يجخل ضسغ اختراصات عشيا شفاىا  أو كتابة ؼي اإلجابة أسئمة تدتػجب، وغيخىع

 .ٕالسدؤوؿ

وعشج الشطخ في مػاد الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي نبلحع اف السذخع 
الجاخمي يتكخر  مغ الشطاـ ٓ٘قج حاوؿ التفريل في اإلجخاءات الخقابية، ففي السادة 

آليات  ٗ٘ – ٔ٘لسػاد مغ قانػف مجمذ الشػاب، ؼيسا حجدت ا ٜٕما ورد في السادة 
في ججوؿ أعساؿ أقخب جمدة مشاسبة لمدؤاؿ  ـيأة الخئاسةبإدراج  السداءلة والتي تبجأ

ف ال تتجاوز عمى أ وذلظ بعج أسبػع عمى األقل مغ تاريخ إببلغو إلى السدؤوؿ السعشي
ف ال تكػف األسئمة ، وقج اشتخط السذخع أعمى الدؤاؿ أكثخ مغ أسبػعيغمجة الخد 

تقجـ المجشة تقخيخىا ف إال بعج أ لجاف السجمذ إحجػ بسػضػعات محالة إلىمختبصة 
لمعزػ الحؼ وجو الدؤاؿ مغ دوف ، ولغخض تشطيع عسمية السداءلة سسح إلى السجمذ

عقب عمى اإلجابة، ومع ذلظ فمخئيذ السدؤوؿ السعشي، وأف ي مغ غيخه أف يدتػضح

                                                 
دراسة مقارنة، السكتب -الشػيذي: االستجػاب كػسيمة لمخقابة البخلسانية عمى أعساؿ الحكػمةصادؽ أحسج يحيى  ٔ

 .ٓٔ، ص ٕٛٓٓالجامعي الحجيث، 
 .ٕٛ، السادة ٕٛٔٓلدشة  ٖٔتو رقع قانػف مجمذ الشػاب العخاقي وتذكيبل ٕ
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عامة أف يأذف، بحدب تقجيخه،  السجمذ، إذا كاف الدؤاؿ متعمقا  بسػضػع لو أىسية
لخئيذ المجشة السخترة بسػضػع الدؤاؿ أو لعزػ آخخ بإبجاء تعميق مػجد أو 

سحب سؤالو في أؼ ف السذخع أجاز لمعزػ ، عمسا  أمبلحطات مػجدة عمى اإلجابة
مغ الشطاـ الجاخمي قج اشتخشت لمسداءلة وجػد شمب  ٚ٘، عمسا  اف السادة وقت

 .ٔمقة لعجد أعزاء السجمذمدبب وباألغمبية السص

ف آلية األسئمة البخلسانية كطاىخة رقابية مشتذخة في أغمب الجساتيخ واألنطسة أ
 ٜٕٔ، تع تقشيغ الدؤاؿ في السادة ٕٗٔٓالبخلسانية ففي دستػر جسيػرية مرخ لعاـ 

وسسح القانػف ألعزاء مجمذ الشػاب بتػجيو األسئمة ألعزاء الحكػمة في أؼ 
، كحلظ الحاؿ في الجستػر األردني والحؼ أجاز ٕغ االختراصمػضػع يجخل في ضس

لى مغ أعزاء مجمذ األعياف والشػاب أف يػجو إ مشو لكل عزػ ٜٙفي السادة 
 ٖالػزراء أسئمة واستجػابات حػؿ أؼ أمخ مغ األمػر العامة

: يسثل االستيزاح إحجػ األدوات طخح مهضهع عام لمشقاش واالستيزاحثانيا : 
لسجمذ الشػاب وىػ مغ ناحية السعشى مقارب لمسداءلة واالستجػاب، فيػ في الخقابية 

لى أحج أعزاء الحكػمة جـ بو أحج أعزاء السجمذ الشيابي إحؿيقتو استفدار يتق
إليزاح كيؽية ترخفو بسا عيج إليو مغ سمصة، وقج تكخر ورود لفع االستيزاح في 

في  ٕٚكسا في الفقخة ثالثا  مغ السادة التذخيعات ذات العبلقة، وتارة نخاه يخد مشفخدا  
ليو ، والتي أشارت إٕٛٔٓلعاـ  ٖٔرقع  قانػف مجمذ الشػاب العخاقي وتذكيبلتو

باعتباره إجخاء  رقابيا  لمسجمذ محػره االستفياـ عغ سياسة وأداء مجمذ الػزراء، وتارة 

                                                 
 .ٚ٘، والسادة ٗ٘ – ٓ٘، السػاد ٕٚٓٓالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ  ٔ
ف لكل عزػ مغ أعزاء مجمذ الشػاب أـ عمى ٕٗٔٓتػر جسيػرية مرخ لعاـ ( مغ دسٜٕٔنرت السادة ) ٕ

أف يػجو إلى رئيذ مجمذ الػزراء أو أحج نػابو أو أحج الػزراء أو نػابيع أسئمة في أؼ مػضػع يجخل في 
حب الدؤاؿ في أؼ وقيت، اختراصيع وعمييع اإلجابة عمى ىحه األسئمة في دور االنعقاد ذاتو، ويجػز لمعزػ س

 وال يجػز تحػيل الدؤاؿ إلى استجػاب في الجمدة ذاتيا"،
زيج نزاؿ شاكخ العدب، االستجػاب كأحج أدوات الخقابة البخلسانية في الشطاـ الجستػرؼ األردني، رسالة ماجدتيخ  ٖ

 .ٕٕ، ص ٜٕٔٓمقجمة الى كمية الحقػؽ، جامعة الذخؽ األوسط، 
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يع في دستػر نخاه مقتخنا  بإجخاء سابق لو وىػ شخح مػضػع عاـ لمشقاش، إذ جاء التذخ 
متفقا  مع ما ورد في القانػف الجاخمي لسجمذ الشػاب  ٕ٘ٓٓجسيػرية العخاؽ لعاـ 

لخسدة وعذخيغ نائبا  شمب شخح ف ـ الجاخمي لمسجمذ، وجسيعيا حجدت أوالشطا
مغ حجػ الػزارات إو أمجمذ الػزراء  وأداءمػضػع عاـ لمسشاقذة الستيزاح سياسة 

إلى رئيذ مجمذ الشػاب ويحجد رئيذ مجمذ الػزراء مػعجا   الصمب عيقجخبلؿ ت
ف يكػف خبلؿ شيخ مغ تاريخ تقجيع أيجب و لمحزػر أماـ مجمذ الشػاب لسشاقذتو 

 .ٔالصمب

  ثالثا : االستجهاب:

 ليات االستجػابآ 

 أعزاء يدتعسميا التي البخلسانية، الخقابة آليات أىع االستجػاب مغ تعج آلية
 لمحكػمة، ا  واتيام ا  نقج يتزسغ وىػ معيغ، مػضػع حػؿ السعمػمات الستقاء البخلساف

 واالتياـ السحاسبة الترخفات، ويتزسغ مغ ترخؼ عغ الػزراء مغ أعزائيا حجأ أو
 .والتقريخ بالخصأ

لستعمقة بيحه ف السذخع قج تػسع في ذكخ اإلجخاءات اوألىسية ىحه اآللية نجج أ
لى إاستجػاب لتػجيو  خسدة وعذخيغ عزػابجسع الشائب لسػافقة  العسمية، والتي تبجأ

، و الػزراء لسحاسبتيع في الذؤوف التي تجخل في اختراصيعأرئيذ مجمذ الػزراء 
تذكل لجشة لتقجيع الخأؼ والسذػرة في مجػ تػافخ الذخوط الػاجب تػافخىا في ف عمى أ

شمب االستجػاب  ؼيو الشائب ، وفي الػقت الحؼ ُمِشحاالستجػاب وفق الشطاـ الجاخمي
و أإحالة السدتجَػب إلى التقاعج ف السذخع قج مشع و نجج أمخحمة مغ مخاحم أؼفي 

إؼ إجخاء مغ شأنو أف ُيبعجه عغ السدؤولية أثشاء مجة  اتخاذو أو إقالتو أ استقالتوقبػؿ 
ف االستجػاب عمى أسػعج ب، وُألـد رئيذ السجمذ بتبميغ السدؤوؿ السعشي االستجػاب

                                                 
مغ قانػف مجمذ  ٕٚالفقخة سابعا  ب، انطخ ايزا : السادة  ٔٙ: السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٔ

 .٘٘، السادة ٕٚٓٓوالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ  ٕٛٔٓلدشة  ٖٔالشػاب العخاقي وتذكيبلتو رقع 
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. أما مغ ناحية ٔة بعج فتخة ال تقل عغ أسبػع مغ تاريخ تقجيع الصمبسشاقذتجخؼ ال
خصػات تشفيح االستجػاب والتي  ٖ٘اإلجخاءات الذكمية لبلستجػاب فقج حجدت السادة 

، ومغ ثع عمى ججوؿ أعساؿ الجمدة السػافقة لمسػعج السحجد تتزسغ إدراج االستجػاب
والسدؤوؿ  تعميق بيغ الشائب السدتجِػبالو  اإلجابةو دؤاؿ بحرخ ال االستجػابإجخاء 

لى إعغ مجخيات االستجػاب، وتػجيو الدؤاؿ  مشاقذة محجودةالسدَتجَػب، يتبعيا 
، السدتجَػب بأجػبة السدؤوؿ ة أعزاء السجمذعغ مجػ قشاعمغ قبل رئيدو  السجمذ

ػيت إجخاءيغ: والترػيت عمى ىحه القشاعة، وىشا سغ السذّخع اعتسادا  عمى نتيجة التر
البديصة  باألغمبيةت السجمذ في جمدة مكتسمة الشراب يرػ األوؿ في حاؿ ت

، والثاني في عجَّ ذلظ تججيجا لمثقة في السدتجَػبفديالسدتجػب  أجػبةبالسػافقة عمى 
السجمذ تقجيع شمب  أعزاءت السجمذ بالسػافقة جاز لخسديغ مغ يرػ ت عجـ حاؿ

 الثقة عغ السدتجَػب. سحب بصخح 

لى نراب الشػاب الحزػر لجأ السذخع إ ولغخض معالجة مدألة عجـ اكتساؿ
اسع الشائب " تتزسغ ورقة بياف القشاعةعجاد "اد آلية الترػيت الػرقي مغ خبلؿ إ اعتس

ػرقة في صشجوؽ بخيج الشائب تػضع الو  ،وثبلثة حقػؿ )مقتشع، غيخ مقتشع، مستشع(
عمى الشائب التأشيخ عمى  ،تجػابربع وعذخيغ ساعة مغ انتياء جمدة االسأخبلؿ 

ساعة مغ تاريخ  ٛٗلى الخئيذ خبلؿ إثبلثة وتدميع ورقة بياف القشاعة أحج الحقػؿ ال
، عمى اف لمسجمذ اإللكتخونيذلظ في السػقع  وإعبلفوضع الػرقة في صشجوؽ البخيج 
ت ف بعس اإلجخاءاوتججر اإلشارة ىشا الى أ ،الشتيجةتتع عسمية فخز األوراؽ وإعبلف 

قج تع ذكخىا في الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي مع بعس اإلضافات التي لع 
 ا  وبيان ا  محجد ا  مػضػعيتصخؽ ليا قانػف السجمذ كأف يتزسغ شمب االستجػاب 

السدتجػب عشيا والػقائع واألسباب التي يدتشج إلييا مقجـ االستجػاب،  السخالفاتب
مخالفة لمجستػر أو القانػف أو عبارات غيخ ال يتزسغ االستجػاب أمػرا  ف عمى أ

ف في حاؿ والتي أشارت إلى أ ٔٙا سبق نز السادة لى م، وأضاؼ السذخع إالئقة

                                                 
 .ٖ٘ – ٖٔالسػاد  ،ٕٛٔٓلدشة  ٖٔقانػف مجمذ الشػاب العخاقي رقع  ٔ
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وفقا  عغ السدؤوؿ إلى سحب الثقة عجـ قشاعة السجمذ بشتائج االستجػاب يجػز المجػء 
 .ٔلئلجخاءات الػاردة في الشطاـ الجاخمي

خناىا ؼيسا تقجـ تكاد تكػف مذابية لسا ورد في اف التذخيعات واإلجخاءات التي ذك
ؼيسا يتعمق باالستجػاب مع اختبلفات في الذخوط  ٕٗٔٓدستػر جسيػرية مرخ لعاـ

والتي مشيا عجـ اشتخاط عجد محجد أو أدنى لمشػاب الخاغبيغ باستجػاب أعزاء 
مغ الجستػر الدمصة لكل عزػ في مجمذ الشػاب  ٖٓٔالحكػمة، إذ مشحت السادة 

تػجيو استجػاب لخئيذ مجمذ الػزراء أو أحج نػابو أو أحج الػزراء لسحاسبتيع في  في
الذؤوف التي تجخل في نصاؽ اختراصاتيع، وأوجبت السادة مشاقذة لبلستجػاب في 
فتخة ال تقل عغ أسبػع وال تتجاوز شيخيغ مغ تاريخ تقجيسو إال في حاالت االستعجاؿ، 

ف ػاب أعزاء الدمصة التشفيحية إال أباستج وبالخغع مغ سساح الجستػر ألؼ نائب
ف يقجـ مغ قبل ُعذخ ػاب قج اشتخشت إلجخاء سحب الثقة أالبلئحة الجاخمية لسجمذ الش

 .ٕأعزاء مجمذ الشػاب عمى األقل

 و االستقالة()سحب الثقة أ الجداء الستختب عمى االستجػاب 

الشاحية الشطخية سعقجة، فسغ يعج إجخاء سحب الثقة عغ الحكػمة مغ السدائل ال
 ا  عقابي لبلستجػاب يسثل في حؿيقتو إجخاء   ا  ف سحب الثقة باعتباره إجخاء تابعنخػ أ

كحالة مختبصة بثبػت التقريخ  أكثخ مغ كػنو إجخاء رقابيا  تع الشز عميو في الجستػر
إذا كاف جداء السدئػلية السجنية ىػ التعػيس، فداء الدمصة التشفيحية لػاجباتيا. في أ

سدئػلية الجشائية ىػ العقاب، فإف جداء السدئػلية الدياسية ىػ االستقالة، ويخاد بيا وال
لى إو مغ الحكػمة بأكسميا، مسا يؤدػ حجب الثقة مغ أحج الػزراء أ فيحق البخلساف 

استقالة الػزيخ أو الحكػمة نتيجة لدحب الثقة مشيا، والسدئػلية الدياسية، إما أف 
مدئػلية أحج الػزراء نتيجة لعسل أو ترخؼ يتعمق ويتختب  تكػف فخدية، وتعشى تقخيخ

                                                 
 . ٔٙ – ٙ٘، السػاد ٕٚٓٓالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ  ٔ
، مجمة ٕٙٔٓوالئحة  ٕٗٔٓد. خميل عبج السشعع مخعي، أدوات الخقابة البخلسانية لسجمذ الشػاب في ضل دستػر  ٕ

 .ٕٛٔ – ٕٚٔ، ص ٜٕٔٓ/ٓٔ، العجد الخابع، ٕٓدراسات، السجمج 
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وقج تكػف . ٔعمى ذلظ سحب الثقة مغ ذلظ الػزيخ بسفخده وليذ مغ الػزارة بأكسميا
مغ خبلؿ كػف الػزارة ىيئة  يأتيالسدئػلية تزامشية، ومفيـػ السدئػلية التزامشية 

بخلساف، فإذا ارتأػ البخلساف جساعية مدئػلة عغ تشفيح الدياسة العامة لمحكػمة أماـ ال
مشيا مسا يفزى  إياىا، يدتصيع أف يدحبيا تمشح التيأف الحكػمة غيخ ججيخة بالثقة 

حيانا تكػف السدئػلية تزامشية عشج سحب الثقة مغ أحج الػزراء، أإلى استقالتيا، و 
يع ف بتقجيع استقالة الحكػمة بأكسميا، خاصة إذا اتزح لو خخ آلاء الػزارة الؼيقـػ أعز

 .ٕتقخيخ السدئػلية الفخدية لمػزيخ فيأف البخلساف متعدف 

الشطع الدياسية البخلسانية، يحق لسجمذ  فيوبشاء عمى ذلظ وكسا ىػ معسػؿ بو 
الشػاب سحب الثقة مغ الحكػمة رئيذ الػزراء والػزراء، متى ما كانت ضخورية لحلظ، 

تجخل ضسغ ما يدسى  اإلجخاءاتولكغ تمظ العسمية تتصمب اتخاذ سمدمة مغ 
ففي الجستػر الخقابة الدياسية أو الخقابة البخلسانية عمى أعساؿ الحكػمة،  بإجخاءات

العخاقي وقانػف مجمذ الشػاب وكحلظ الشطاـ الجاخمي لمسجمذ ُشخِّع لسجمذ الشػاب 
سحب الثقة عغ رئيذ مجمذ الػزراء والػزراء مغ خبلؿ اعتساد آليات محجدة تتبع 

وىشا نجج نرا  غيخ  -ذ يجػز سحب الثقة عغ الػزيخ باألغمبية السصمقة االستجػاب، إ
ورد في الفقخة الثامشة مغ  إذمفيػـ وال لدـو لو ؼيسا يخز سحب الثقة عغ الػزيخ، 

)ال يجػز شخح مػضػع الثقة بالػزيخ  :مغ الشطاـ الجاخمي ٖٙوفي السادة  ٔٙالسادة 
بل  لسػافقة الػزيخ، وىػ تػفخ شمب مػقع فالسذخع أضاؼ بجي -إال بشاء  عمى رغبتو( 

 .ٖمغ خسديغ نائبا  بعج مشاقذة االستجػاب
                                                 

الجستػرية والدياسية في الجوؿ العخبية، مشذػرات الحمبى الحقػؾية، بيخوت،  وسيع حداـ الجيغ األحسجؼ، الشطع ٔ
 .ٓٙ، ص ٕٓٔٓ

حدغ تخكى عسيخ، الخقابة البخلسانية ومدتقبل الشطاـ الدياسي في العخاؽ، بحث مشذػر بسجمة العمـػ القانػنية  ٕ
 .ٛٚ، ص ٕٙٔٓوالدياسية، السجمج الخامذ، العجد األوؿ، العخاؽ، 

ف السذخع السرخؼ قج اشتخط االستجػاب ومشاقذة إنجج  ٕٗٔٓستػر جسيػرية مرخ لعاـ في د عشج الشطخ ٖ
نتائجو كإجخاء سابق لدحب الثقة والتي يسكغ إقخارىا بأغمبية أعزاء السجمذ. لمسديج أنطخ: د. خميل عبج السشعع 

، ٕٓمجمة دراسات، السجمج  ،ٕٙٔٓوالئحة  ٕٗٔٓمخعي، أدوات الخقابة البخلسانية لسجمذ الشػاب في ضل دستػر 
 .ٖٔٔ، ص ٜٕٔٓ/ٓٔالعجد الخابع، 
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لى مجمذ الشػاب بدحب الثقة عغ شخع لخئيذ الجسيػرية تقجيع شمب إ ؼيسا
بدحب الثقة رئيذ الػزراء، وبالخغع مغ الجػاز لخسذ أعزاء السجمذ تقجيع شمب 

ف مدبػقا  باستجػاب بفتخة ال تقل ف يكػ عغ رئيذ الػزراء إال أف ىحا الصمب يجب أ
عغ سبعة أياـ، وبعج الترػيت عمى سحب الثقة عغ رئيذ مجمديا تعج الػزارة 
مدتقيمة، مع استسخارية أعزائيا في مشاصبيع لترخيف األعساؿ لسجة ال تديج عغ 

 .ٔثبلثيغ يػما  

أف نز إجخاءات سحب الثقة مغ الػزيخ باألغمبية السصمقة وىشا يخػ الباحث 
المبذ واإلبياـ، وكاف األفزل حدع األمخ بالشز عمى األغمبية  نػعا  مغ يثيخ

السصمقة لعجد أعزاء مجمذ الشػاب الحاضخيغ أو باألغمبية السصمقة لعجد أعزاء 
 .ا  عزػ  ٘ٙٔ أؼمجمذ الشػاب 

األشخاؼ، والتي  وىي إحجػ اآلليات الخقابية الستعجدة إجخاء التحقيق البخلساني:رابعا : 
 مغ يدتقي تحقيق بإجخاء إلى الحقائق بشفدو يتػصل أف في البخلساف رغبة تعكذ
، ٕالحكػمي االختراص نصاؽ في يجخل شأف في يذاء ما يقخر يخيج كي ما خبللو

 أعساؿ عمى البخلساف لخقابة أداة  نوبأ البخلساني وقج عخفت الجراسات القانػنية التحقيق
 حقائق لتقري أعزائو مغ عجد مغ مكػنة البخلساف مغ مشبثقة لجشة تسارسيا الحكػمة
 مخالفات وأ مخالفة عغ الكذف وأ التشفيحية الدمصة بعسل يتعمق معيغ مػضػع
 في التذخيعي السجمذ عمى أعساليا معيشة، وتعخض نتائج اقتخاحات لػضع وأ سياسية

قانػف  في ٕٚ، وقج أشار السذخع العخاقي في الفقخة سابعا  مغ السادة ٖتقخيخ صػرة
ف التحقيق مع أؼ مدؤوؿ في إلى أ ٕٛٔٓلدشة  ٖٔلشػاب العخاقي رقع مجمذ ا

                                                 
مغ قانػف مجمذ الشػاب وتذكيبلتو  ٓٗ، انطخ ايزا : السادة ٔٙ: السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٔ

 . ٕٚٓٓمغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب لعاـ  ٗٙ،وأيزا السادة ٕٛٔٓلعاـ  ٖٔرقع 
د. دمحم باىي أبػ يػنذ، الخقابة البخلسانية عمى أعساؿ الحكػمة، دار الجامعة الججيجة لمشذخ، اإلسكشجرية،  ٕ

 .ٛٓٔ، ص ٕٕٓٓ
تغخيج عبج القادر عمي، التحقيق البخلساني )دراسة عغ التحقيق البخلساني في مجمذ الشػاب العخاقي(، بحث د. ٖ

 .ٕٕ٘، ص ٕٕٔٓ(، ٙ(، الدشة)ٜٔعة السدتشرخية، العجد)مشذػر في مجمة الحقػؽ، كمية القانػف، الجام
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لى ما تقجـ نجج . وإضافة إٔالدمصة التشفيحية يسثل إحجػ اختراصات السجمذ الشيابي
لى تذكيل المجاف ية تصخقت إفي الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي عجة مػاد قانػن

لسػاد ما إذا كانت غاية التحقيق مختبصة بسسارسة دور التحؿيؿية دوف اف تحجد ىحه ا
 .ٕلى واجبيا في تقري الحقائقشفيحية، واكتفى السذخع باإلشارة إرقابي عمى الدمصة الت

القزائية،  التصبيقات السحكسة االتحادية العميا في إحجػوىحا ما استفادت مشو 
 صبلح محافع( ع. ع. أ) السجعي دعػػ  رد لىإ قخاراتيا احج في السحكسة ذىبت ذإ

 بتاريخ السؤرخ( ٜٕٙ/ٜ/ٔ) بالعجد الرادر الشيابي األمخ إلغاء الستزسشة الجيغ
 السحافطة، مجمذ مػازنة في لمتحقيق نيابية لجشة بتذكيل والقاضي ٖٕٔٓ/ٜ/ٖ

 الفقخة لىإ يدتشج المجشة بتذكيل عميو السجعى ؾياـ فأ لىإ القخار في السحكسة واستشجت
 ٕٛ السادتيغ أحكاـ لىوإ ٕ٘ٓٓمغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٔٙ السادة مغ ثانيا

 لو سشج ال السجعي شمب فإف وعميو، العخاقي الشػاب لسجمذ الجاخمي الشطاـ مغ ٗٛو
 .ٖالجعػػ  رد قخر عميو وبشاء والقانػف  الجستػر مغ

نو اعتسج آلية نبلحع أ ٕٗٔٓر جسيػرية مرخ لعاـ وعشج الشطخ في دستػ 
مغ الجستػر  ٕ٘ٔالتحقيق البخلساني كإحجػ آليات الخقابة، والتي نرت عمييا السادة 

مغ البلئحة الجاخمية لسجمذ الشػاب، لكشو ربط ىحه اآللية بػاجبات  ٕٓٗوالسادة 
 .ٗالمجاف ذات العبلقة أو المجاف السذكمة بذأف التحقيق

العخاقي وتذكيبلتو رقع : في قانػف مجمذ الشػاب خامدا : طمب السعمهمات والهثائق
ف الفقخة حجدت الجور الخقابي لمسجمذ نجج أ والتي ٕٚوفي السادة  ٕٛٔٓلدشة  ٖٔ

سابعا  مشيا جعمت مغ شمب السعمػمات والػثائق مغ أؼ جية رسسية وبذأف أؼ 
                                                 

 .ٕٚ، السادة ٕٛٔٓلدشة  ٖٔقانػف مجمذ الشػاب العخاقي رقع  ٔ
 . ٘ٛ – ٕٛ، السػاد ٕٚٓٓالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ  ٕ
السشذػر عمى  .ٖٕٔٓ/ٔٔ/ٙالرادر بتاريخ  ٖٕٔٓ/اتحادية/ٜٓيشطخ قخار السحكسة االتحادية العميا السخقع  ٖ

 .ٕٕٕٓ/ٛ/ٕٔتاريخ الديارة   www.iraqfsc.iqالسػقع اإللكتخوني لمسحكسة االتحادية العميا: 
، مجمة ٕٙٔٓوالئحة  ٕٗٔٓد. خميل عبج السشعع مخعي، أدوات الخقابة البخلسانية لسجمذ الشػاب في ضل دستػر  ٗ

 .ٜٕٔ، ص ٜٕٔٓ/ٓٔ، العجد الخابع، ٕٓدراسات، السجمج 
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مػضػع يتعمق بالسرمحة العامة أو حقػؽ السػاششيغ أو تشفيح القػانيغ أو تصبيقيا مغ 
، وىحا اإلجخاء يتكخر الشز عميو في ٔلتشفيحية والييئات السدتقمةمؤسدات الدمصة ا

، عمسا  اف قانػف مجمذ ٕفي الشطاـ الجاخمي لمسجمذ ٕٖالفقخة الثالثة مغ السادة 
الشػاب قج اعتبخ السخاسبلت والسخاشبات جدء  مغ السياـ التذخيعية والخقابية التي يجب 

مغ تاريخ  ا  يػم ٘ٔؿ مجة أقراىا عمى الجيات ذات العبلقة تقجيع اإلجابة خبل
 .ٖتدمسيا

 ٖٔالشػاب العخاقي وتذكيبلتو رقع  مجمذ قانػف  في سادسا : طمب حزهر األشخاص:
مغ  ٕٖوالفقخة رابعا  مغ السادة  ثامشا ، الفقخة فأ نجج ٕٚ السادة وفي ٕٛٔٓلعاـ 

الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي سسح لمسجمذ بصمب حزػر أؼ شخز 
لئلدالء بالذيادة أو تػضيح مػقف أو بياف معمػمات بذأف أؼ مػضػع يعخض أماـ 

 .ٗالسجمذ

في تاسعا   وىي إحجػ اإلجخاءات الخقابية التي وردت سابعا : القيام بالديارات التفقجية:
 الشطاـ مغ ٕٖ السادة مغ خامدا   والفقخة الشػاب مجمذ في قانػف  ٕٚمغ السادة 

عمى حدغ سيخ وتصبيق أحكاـ الجستػر والقانػف واألنطسة بيجؼ االشبلع  الجاخمي
 .٘والتعميسات

ف إثبت أإف الػاقع الدياسي لمتجخبة البخلسانية العخاؾية وتعميقا  عمى ما تقجـ ف
 أسمػب عمييا غمب شكمية وبخوتػكػلية كانتأغمب حاالت الخقابة البخلسانية في العخاؽ 

الجستػر،  عمييا نز الخقابي كسا لمعسل الحؿيؿية األدوات عغ وابتعجت االستزافة
إف واقع الحاؿ يؤكج أف الكثيخ مغ أعزاء مجمذ الشػاب الدابق والحالي ليذ كسا 

                                                 
 .ٕٚ، السادة ٕٛٔٓلدشة  ٖٔجمذ الشػاب العخاقي وتذكيبلتو رقع قانػف م ٔ
 . ٕٖ، السادة ٕٚٓٓالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ  ٕ
 : أوال  ٘ٔ، السادة ٕٛٔٓلدشة  ٖٔقانػف مجمذ الشػاب العخاقي وتذكيبلتو رقع  ٖ
. انطخ ايزا  : الشطاـ ٕٛٔٓ/ٚ/ٙٔ.، ٕٚ، السادة ٕٛٓٔلدشة  ٖٔقانػف مجمذ الشػاب العخاقي وتذكيبلتو رقع  ٗ

 . ٕٖ، السادة ٕٚٓٓالجاخمي لسجمذ الشػاب لعاـ 
 .ٕٖاعبله، السادة  ٕٚٓٓ،ايزا  : الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب لعاـ ٕٚقانػف مجمذ الشػاب اعبله، السادة  ٘



 

322 



لجييع أدنى مدتػيات الثقافة القانػنية أو البخلسانية، فأضحت الحكػمة بسشأػ عغ 
يزاؼ إلى ما السحاسبة مدتغمة جيل وفذل أعزاء السجمذ في مسارسة الخقابة، 

 وعمى والعخؾية، الصائؽية السحاصرة أساس عمى ف العسمية الدياسية قج بشيتجـ أتق
 وغاب السعارضة غابت ثع ومغ والبخلساف الحكػمة مذارؾ في فالجسيع التػافق مبجأ

 البخلساني في الشطاـ مدتقبل عمى ىحا الػاقع نعكذا وبالتالي الخقابي، الجور معيا
، فالسؤشخات السقخوءة عغ أداء البخلساف بذكل عاـ ال تتدع ٕ٘ٓٓعاـ  بعج العخاؽ

باإليجابية وانعكذ األداء عمى القخارات التذخيعية لمبخلساف بذكل سمبي، ولع يتحقق 
 الجور السشذػد لمبخلساف في أداء ميامو الخقابية. 
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 السطمب الثاني

 الخقابة بسهجب القخار التذخيعي

 يتزسغ والحؼ الجستػرؼ  السعشى األوؿ ىػ معاف رئيدية ثبلثةالبخلسانية  لمخقابة
الثاني  الحكػمة، والسعشى أعساؿ عمى الشيابي لمسجمذ وصبلحيات رقابية سمصات

 لسسارسة السشطسة والقػاعج اإلجخاءات والػسائل ويزع التشطيسي يتعمق بالجانب الفشي
مختبط بالسعشى الدياسي  والثالثالػضيفة،  ليحه الخقابي البخلساف اختراصيع أعزاء

 الحكع عمى الذعب سيادة فكخة تحتزغ والتي لمجولة الشيابية السؤسدة ىػ فالبخلساف
 الرفة الشيابية عغ تؤسذ لو وتبخمو الحؼ االجتساعي العقج في األوؿ وتسثل الصخؼ

 تسعوالسج الحكػمة ، وبالتالي تكتدب التشطيخات القانػنية لػجػدٔالحكػمة مع السجتسع
 الحخيات الجولة ومجػ إزاء األفخاد في حقػؽ  وؾيسة الجولة، في السجني قػة لمديادة

ذات الجػانب الستجاخمة ما بيغ الدياسة  السدائل أميات مغ ذلظ غيخ الفخدية، إلى
 .ٕوالفكخ القانػني

لى الجور الخقابي بسػجب القخار التذخيعي نخػ ضخورة تدميط وقبل التصخؽ إ
 السػاضيع جسيع التذخيعي، فيي تذسل الحجود التي يتعاشى معيا القخارالزػء عمى 

 تتعمق التي تمظ تشطيسيا، سػاء صبلحية لمدمصة التذخيعية الجستػر فييا يتخؾ التي
واالتفاؾيات،  عمى السعاىجات الترجيق أو العامة السػازنة وإقخار القػانيغ بدغ

التذخيعية  الدمصة مرادقة تتصمب التي التشفيحية الدمصة قخارات عمى والترجيق
القخارات  أو التذخيعية الدمصة بقخارات مغ تعالج التي الخاصة السػاضيع عمييا، أو

 العخاقي الجستػر مشح الدمصة، وقج تمظ عغ صادرة قانػنية تفديخا  لقػاعج تتزسغ التي
 رإصجا خبلؿ مغ السػاضيع مغ الكثيخ في تشطيع واسعة صبلحية لمدمصة التذخيعية

 الدمصة تدتصيع التي حجدت السػاضيع التي الجساتيخ بعس مغ خبلؼ عمى القػانيغ

                                                 
 .ٜٔ، ص ٖٕٔٓمرخ، مكتاب، القاىخة، د. عمي الراوؼ، القامػس البخلساني العخبي، الييئة السرخية ل ٔ
 . ٜٕ٘، ص ٜٗٙٔد. عبج الفتاح حدشيغ العجوؼ، الجيسقخاشية وفكخة الجولة، القاىخة، مؤسدة سجل العخب،  ٕ
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 الدمصة التذخيعية بيغ التشطيع صبلحية وزعت التي بالقانػف، أو تشطيسيا التذخيعية
 .ٔالتشفيحية والدمصة

 يسكغ فإنو البخلسانية الخقابة تشطع التي والقػانيغ الجستػرية الشرػص خبلؿ ومغ
الػسائل، والتي ُيعج فييا  بسختمف لتحؿيقو تدعى عاما   ىجفا   أف لمخقابة ندتخمز أف

ف تدسية ومزسػف القخارات لسانية لمتعبيخ عغ الخأؼ، عمسا  أإصجار القخارات وسيمة بخ 
 قخار الخقابية، فيشاؾ مسارستو لػضيفتو في البخلساف يدتخجميا التي لمػسيمة تختمف تبعا  

 التي تػصية، وغيخىا مغ السدسيات وقخار الثقة ار مشحوقخ  رأؼ بياف ثقة وقخار سحب
ني ليحه القخارات يختمف ف األثخ القانػ السدتخجمة، كسا إ الخقابية الػسيمة تترل بشػع
لى آخخ، ؼبعزيا يتعمق بتحقق السدؤولية الػزارية ومشح الثقة أو سحبيا مغ قخار إ

التػصية التي تسثل رغبة تمظ الػزارة شخعية، عمى عكذ  تكػف  والتي مغ آثارىا أف
تػصيات بخلسانية،  أصبحت السجمذ عمييا وافق فإف يقخرىا البخلساف في نياية الجمدة

،ومارس ٕوسياسية أدبية قػة ليا كانت فلمحكػمة، وإ قانػنا ممدمة ال تكػف  وعادة  
مجمذ الشػاب العخاقي دوره الخقابي بإصجاره العجيج مغ القخارات التذخيعية مشيا 

قالة الستزسغ إ ٕٚٔٓلدشة  ٕ٘العجد  القخارات التذخيعية التالية اوليا القخار ذو
خبللو بػاجباتو الػضيؽية، والقخار الشيابي ذو افع كخكػؾ )ف . ا. ع( مغ مشربو إلمح

تبار مجيشتي السػصل وتمعفخ مجيشتيغ مشكػبتيغ عبله والخاص باعلمعاـ أ  ٖ٘العجد 
قميع ختو سمصات إجبله والحؼ اعتبخ االستفتاء الحؼ أاع لمعاـ ٘٘والقخار الشيابي رقع 

 ٗٙٗٗكخدستاف لبلنفراؿ غيخ دستػرؼ  والسشذػرة في جخيجة الػقائع العخاؾية بالعجد 
عساؿ مجمذ الشػاب لباحث بأف ىحه القخارات مغ صسيع أ ويخػ ا ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٜفي 

 الخقابية.

                                                 
إسساعيل فاضل حمػاص، الصبيعة القانػنية لقخارات مجمذ الشػاب العخاقي "دراسة مقارنة "، اشخوحة دكتػراه  ٔ

 .ٕٓٔ، ص ٕ٘ٔٓالعخاؽ، مقجمة الى كمية الحقػؽ، جامعة الشيخيغ، 
د. دمحم باىي يػنذ، الخقابة البخلسانية عمى أعساؿ الحكػمة في الشطاميغ السرخؼ والكػيتي، دار الجامعة الججيجة  ٕ

 .ٗٔ، ص ٕٕٓٓلمشذخ، اإلسكشجرية، 



 

325 



ف مسارستيا إال أ الشيابية ذالسجال وضائف البخلسانية مغ وبالخغع مغ كػف الخقابة
 السػازنة وخمق السرمحة العامة لتحقيق تشطسيا التي القانػنية مختبصة بسػافقتيا لمقػاعج

لى مدألتيغ ىسا: حية، لحلظ سشتصخؽ في ىحا السصمب إالتذخيعية والتشفي الدمصتيغ بيغ
 .بو يتذابو وما التذخيعي القخار بيغ التذخيعي، والتسييد لمقخار القانػني الدشج
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 الفخع األول

 القانهني لمقخار التذخيعي الدشج

 الدمصات يحجد بيغ الفرل مبجأ يدػد إذالجيسػقخاشية  األنطسة ذات الجوؿ في
 سمصة بل تػججفمشيا،  كل عسل ويبيغ اختراص ونصاؽ سمصات الجولة الجستػر

 السدمسات مغ بات شػياف، ولحلظسمصة  إلى ال تحػلتوإ والزػابط القيػد مغ مصمقة
تباشخ  أف كل سمصة عمى يتعيغ لمقانػف، وأنو العامة الدمصات جسيع خزػع

 .ٔالجستػر في السبيغ الشحػ عمى اختراصاتيا

ف الجولة القانػنية تقػـ عمى مقػمات عجة تتسثل بػجػد الجستػر، أمغ السعخوؼ 
الدمصات، وخزػع الدمصات واألفخاد لمقانػف بسعشاه الػاسع،  واألخح بسبجأ الفرل بيغ

فإذا كانت الدمصة التذخيعية تدغ التذخيعات في الجولة، ؼيجب أف تخزع لمتذخيعات 
التي صشعتيا بشفديا، وقبل ذلظ يجب أف تتقيج في كل ما يرجر عشيا بالجستػر، وىحا 

 .ٕما يصمق عميو مبجأ سسػ الجستػر

جمذ الشػاب الدمصة السخػلة دستػريا  بإقخار القػانيغ في موفي العخاؽ تتسثل 
ف مجمذ االتحاد لع يتذكل لغاية كتابة ىحه الجراسة، فإف أومجمذ االتحاد، وبسا 

مجمذ الشػاب ىػ السدؤوؿ الػحيج عغ تذخيع القػانيغ، إذ حجد الجستػر شخيقتيغ 
الجسيػرية ومجمذ  إلقخار القػانيغ مغ قبل مجمذ الشػاب، األولى عغ شخيق رئيذ

غ يقجماف مذخوعات القػانيغ، والثانية عغ شخيق عذخة أعزاء في يالمح اءالػزر 
، وفي الحالتيغ ٖالسجمذ الشيابي أو إحجػ لجانو السخترة بتقجيع مقتخحات القػانيغ

يحيل رئيذ مجمذ الشػاب ىحه السذاريع والسقتخحات إلى المجاف السخترة لجراستيا 

                                                 
اه إسساعيل فاضل حمػاص، الصبيعة القانػنية لقخارات مجمذ الشػاب العخاقي "دراسة مقارنة "، اشخوحة دكتػر  ٔ

 .ٕٗ، ص ٕ٘ٔٓمقجمة الى كمية الحقػؽ، جامعة الشيخيغ، العخاؽ، 
عبج العديد دمحم سالساف، رقابة دستػرية القػانيغ، اشخوحة دكتػراه مقجمة لكمية الحقػؽ، جامعة عيغ شسذ،  ٕ

 .ٕٕ، ص ٜٜٗٔ
 .ٓٙ: السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٖ



 

327 



قبل عخضيا عمى السجمذ ومشاقذتيا، ومغ بيغ ىحه المجاف وأبخزىا  وإبجاء الخأؼ فييا،
ىي المجشة القانػنية، التي تشاط بيا ميسة دراسة السذاريع ومقتخحات القػانيغ وإصجار 

 أذتقخيخ بذأنيا، لُيعخض التقخيخ مغ قبل رئيذ مجمذ الشػاب عمى أعزاء السجمذ، 
مذ بأغمبية عجد األعزاء ُيعج ذلظ تتع مشاقذة السذخوع وفي حاؿ عجـ مػافقة السج

رفزا  لسذخوع القانػف، أما إذا وافق مجمذ الشػاب عمى مذخوع القانػف مغ حيث 
السبجأ يشتقل إلى مشاقذة مػاده عمى حجة، بعج قخاءة كل مشيا، ويؤخح رأؼ األعزاء 
مغ خبلؿ الترػيت عمى كل مادة. وبعج االنتياء مغ السشاقذة ال يجػز الترػيت 

 األقل مغ انتياء السجاولة ؼيو.  ذخوع القانػف قبل مزي أربعة أياـ عمىعمى م

 ما فالسػضػعية سشبلحع أ الذكمية الشاحية مغ القخار شخعية إلى انتقمشا وإذا
 بالقاعجة الستسثل القانػني والدشج األساس ىػ القخار التذخيعي إصجار إليو يدتشج

 الػاقعة ىػ القخار عميو يبشى ما أف حيغ في اتخاذه، القخار لستخح تتيح التي القانػنية
 تكػف  وقج التذخيع في عمييا يشز قج واقعة وىي شخعيا القخار مغ تجعل التي

 األحياف. مغ كثيخ في العامة السرمحة مقتزيات

خسدة،  أقداـ عغ تخخج ال الشػاب مجمذ يتخحىا التي القخارات إف القػؿ ويسكغ
  :ٔوىي

 بدغ الستعمقة وضيفتو خبلليا مغ ويسارس السجمذ يتخحىا التي القخارات .ٔ
 التذخيعات.

 الثقة. حجب عمى والترػيت كاالستجػاب الخقابية بػضيفتو الستعمقة القخارات .ٕ

 عمى السػافقة مثل اتخاذىا صبلحية الشػاب مجمذ الجستػر مشح التي القخارات .ٖ
 . الخاصة الجرجات وأصحاب كالدفخاء الجولة مػضفي كبار بعس تعييغ

                                                 
ار مجمذ الشػاب، مقاؿ مشذػر عمى مػقع رواؽ بغجاد، تاريخ الديارة أ. د نبيل ميجؼ الحبحاوؼ، قخاءة في قخ  ٔ
 . https://rewaqbaghdad.org/home/ViewArticlesNews/188، متاح عمى الخابط: ٕٕٕٓ/ ٚ/ٚ

https://rewaqbaghdad.org/home/ViewArticlesNews/188
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 مبجأ لتكخيذ لمسجمذ الجستػر مشحيا نفدو السجمذ بذؤوف  قخارات تتعمق .ٗ
 واستبجاؿ الحرانة رفع في والشطخ ونائبيو الخئيذ انتخاب مثل االستقبللية

 . وغيخىا األعزاء

 الشػاب مجمذ عغ ترجر القخارات وىحه إدارية جية بػصفو اإلدارية القخارات .٘
 . فييا السػضفيغ لذؤوف  اإلدارؼ  التشطيع تتػلى دائخة بػصفو

قل ومداوية لقػة ووفقا  لسا تقجـ فإنشا ندتشتج أف القخار التذخيعي يستمظ حجية أ
 .وشكمية وآلية مختمفة عسا ذكخ أعبله وتأثيخ القانػف وإف كاف مختمفا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

329 



 الفخع الثاني

 التسييد بين القخار التذخيعي وما يتذابه به

 عمى تشعكذ لو الجستػر خػليا التي العخاقي الشػاب مجمذ إف تشػع وضائف
 السشطسة الجستػرية الشرػص يتخحىا أو يرجرىا بسػجب التي شبيعة القخارات

 لمدمصة الشػاب باعتباره مسثبل   مجمذ القخارات التي ترجر عغ إف إذلػضائفو، 
 البخلساني، الشطاـ دستػر اتحادؼ يتبشى إشار يعسل في والحؼ العخاؽ التذخيعية في
 أو التشفيحية عغ الدمصة القخارات الرادرة عغ شبيعتيا في تختمف سػؼ فإنيا بالتأكيج

القزائية. وىحا ما يدتمـد التسييد بيغ القخارات التذخيعية واألعساؿ  الدمصة عغ
القانػنية مغ خبلؿ السعاييخ التي يحجدىا الفقو القانػني وىسا السعيار الذكمي 

التي  والدمصة بو القائع مخكد إلى العسل تحجيج في عوالعزػؼ، فالسعيار األوؿ يخج
 حجػا  مغ إصادر  كاف ذاتذخيعي وإ عسل فيػ البخلساف صادرا  مغ أصجرتو فإف كاف

السػضػعي ولتحجيجه يجب تبياف  السعيار فيػ الثاني فيػ إدارؼ، أما اإلدارية الييئات
التي  الجية عغ الشطخ بغس وفحػاه  مزسػنو استشادا  إلى العسل ماـية شبيعة

 ، ٔإجخاءات مغ اإلصجار ليحا أصجرتو وما اتخح

 ف نمخز مسيدات القخار التذخيعي باآلتي:وفي ىحا الرجد يسكغ أ

ما بأنو قخار  التذخيعية "البخلساف": فؤلجل اف يػصف قخار الدمصة عغ اف يرجر .ٔ
 الجستػر، سػاء وفق بالتذخيع عغ الدمصة السخترة صجوره مغ البج تذخيعي

السجمداف  ال يذتخؾ مجمديغ، وقج واحج أـ مجمذ مغ مكػنة الدمصة ىحه كانت
 االنفخاد ابتجاء   ىحا كاف سػاء بحلظ يشفخد أحجىسا فقج القخار التذخيعي باتخاذ
 الشيائي كاف انفخادا  باإلصجار السجمديغ دستػريا أـ بيغ الربلحيات تػزيع حدب

 التشفيحية عغ الدمصة الرادر التشطيسي القخار يػصف أف ال يسكغ لو، وبالتالي
ف القخار التشطيسي أنو قخار تذخيعي وبسعشى آخخ إ مجخدة عامة قػاعج الستزسغ

                                                 
د. عبج العديد عبج السشعع خميفة، شخوط قبػؿ الصعغ بإلغاء القخار اإلدارؼ في الفقو وقزاء مجمذ الجولة،  ٔ

 .٘ٙ، ص ٕ٘ٓٓمشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، 
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الرادر عغ الدمصة التشفيحية بشاء  عمى الشز الجستػرؼ أو بتخػيل مغ الدمصة 
 معيغ يشطسو مػضػع لتشطيع السجخدة العامة القانػنية القػاعج وضع التذخيعية في

نػف، ال يسكغ اعتبار ىحا القخار تذخيعيا  بل ُيعج قخارا  إداريا  وفق السعيار القا
 مرادقة الذكمي ألنو صادر عغ الدمصة التشفيحية، وال تتغيخ صفتو ىحه إال بعج

 .عميو التذخيعية الدمصة

 الشيابية ىي لمسجالذ األساسية ومجخدة: فالػضيفة عامة قانػنية قػاعج ف يتزسغأ .ٕ
 ترجر ف القػانيغومعبخة عشو وأ الذعب إلرادة مسثمة باعتبارىا القػانيغ تذخيع

قػاعج  تزع فتستمظ القجرة عمى أ التشفيحية ف الدمصةالذعب، وبالخغع مغ أ سعبا
قخارات ذات شبيعة إدارية لرجورىا عغ سمصة  مجخدة إال إنيا تبقى عامة قانػنية

التذخيعية  الدمصة تزعيا التي القانػنية القػاعج مغ بسختبة أدنى يجعميا تشفيحية ما
 القانػنية القػاعج خبلؼ عمى العادؼ أو ؼ اإلدار  أماـ القزاء بيا الصعغ ويسكغ

 الجيات بسذخوعيتيا أماـ تمظ الصعغ عغ بسشأػ التي التذخيعية الرادرة الدمصة
 .الجستػرؼ  فييا أماـ القزاء الصعغ باإلمكاف كاف فالقزائية، وإ

 التي لؤلمة العامة اإلرادة عغ تعبيخا   العامة: يسثل القانػف  اإلرادة عغ ف تعبخأ .ٖ
 تسارس ىحا التعبيخ واالختراص وفق التذخيعية ف الدمصةتريغو، أؼ إ

 مجخدة. عامة قػاعج شكل معيشة وفي إجخاءات

 إصجار مجاؿ في السسكغ عمشية: فإذا كاف مغ صخيحة إرادة عغ ف يرجرأ .ٗ
 أف الزسشي لئلرادة، أو التعبيخ القخار ناتجا  عغ يكػف  أف اإلدارية القخارات
 يػلج أف اإلدارة بسثابة قخار إدارؼ يسكغ سكػت الحاالت بعس في يعج القانػف 

بو  االحتجاج مغ القانػني مخكدىع ؼيو الحيغ يتأثخ األشخاص آثارا  قانػنية يسكغ
يشتج عغ  يرجر ضسشيا  أو يسكغ أف التذخيعي ال ف القخارؼيو، إال أ الصعغ أو

الدكػت قخارا  تذخيعيا   ذلظ وعج مػضػع معيغ تجاه التذخيعية الدمصة سكػت
 أف قانػني أو وجػد يكػف لو أف ال يسكغ ف القخار التذخيعيإ القػؿ يسكغ وبالتالي

األشكاؿ  خبلؿ استيفاء عشو، مغ اإلعبلف الرخيح دوف  قانػنية أية آثار يحجث
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 القخار التذخيعي ال يسكغ فار بسعشى أالقخ  ذلظ إصجار في الستصمبة واإلجخاءات
 الرخيح التعبيخ ال بج مغ اإلرادة بل عغ الزسشي صػرة التعبيخ في يكػف  أف

السادية  األعساؿ ما يسيده عغ احجاث اآلثار القانػنية، وىحاإلرادة إل تمظ عغ
 .ٔالتذخيعية الدمصة الرادرة عغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٕٓٔ – ٔٓٔ، ص مرجر سابقإسساعيل فاضل حمػاص،  ٔ



 

312 



 السبحث الثالث

 مبجأ الفرل بين الدمطات عمى القخار التذخيعي أثخ 

يسثل الجستػر الدشج الذخعي لػجػد الدمصات الجستػرية الثبلث: التذخيعية 
والتشفيحية والقزائية، كػنو ىػ الحؼ أنذأىا ومشحيا اختراصاىا وحجد مياميا، األمخ 

عشيا مغ الحؼ يجعميا خاضعة لو خزػعا  تاما ، وممتدمة بأحكامو في كل ما يرجر 
أعساؿ وترخفات، فإذا ما خالفت ىحه الدمصات أحكاـ الجستػر، أو خخجت عغ قػاعجه 
فإنيا تفقج بحلظ سشجىا الذخعي واألساس الحؼ قامت عميو، وعشج الحجيث عغ تصبيق 

والسعشى السخاد مغ ورائو تزييق  ا  مبجأ الفرل بيغ الدمصات، فإف لحلظ قرج
الػقت  ووفي ذات ع في أضيق الحجود والسجاالت،اختراص الدمصة التشفيحية بالتذخي

 .ٔاألفخاد وحخيات حقػؽ  حساية عمى تحقيق غاية محجدة بالسحافطة

ف مجػ فاعمية الدمصة التذخيعية في الشطاـ البخلساني مختبصة بسجػ استقبللية إ
ف العسل بسبجأ الفرل بيغ الدمصات يديع في مشح إ إذىحه الدمصة عغ غيخىا، 

يسكشو مغ الؿياـ بأعسالو برػرة تجعل مشو  ا  حؿيؿي ا  بي اختراصالسجمذ الشيا
ف أة لتحقيق السرالح العامة، عمسا  السرجر الخئيدي الحؼ يعبخ عغ اإلرادة الذعبي

فكخة الفرل بيغ الدمصات ال تعشي في حيثياتيا االستقبلؿ الكامل لكل سمصة في 
بيشيسا عمى التعاوف ورقابة كل  مسارسة وضائفيا بعيجا عغ األخخػ وإنسا تقػـ العبلقة

مشيسا لؤلخخػ، وىحا يزسغ ىجفيغ ىسا: تحقيق التػازف بيغ ىحه الدمصات مغ جية، 
 . ٕوتػفيخ الحياد لكل مشيا في مجاؿ اختراصيا مغ جية أخخػ 

                                                 
اه غيخ مشذػرة، كمية الحقػؽ حبذي لدرؽ، أثخ سمصة التذخيع عمى الحخيات العامة وضساناتيا، اشخوحة دكتػر  ٔ

 .ٛٙٔ، ص ٖٕٔٓتمسداف،  –والعمـػ الدياسية، جامعة أبي بكخ بمقايج 
، ٕ٘ٓٓارتقاء دمحم باقخ غيجاف الصائي، التشطيع الجستػرؼ لمحقػؽ الدياسية في دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  ٕ

، https://almerja.com/reading.php?idm=153667السخجع اإلليكتخوني لمسعمػماتية، متاح عمى الخابط: 
 .(ٕٕٕٓ/ٛ/ٖٔتاريخ الديارة )

https://almerja.com/reading.php?idm=153667
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ف الدمصتا ال تقف فالبخلساني ىػ أ الشطاـ في التػازف  إحجاث والقرج مغ
 لمقػاعج وخزػعيسا والسػاجية ؼيسا بيشيسا، الخرػمة مػقف التذخيعية والتشفيحية

 الجستػرؼ  مغ قبل السذخع ليياإ الػضيفة السدشجة عمى أييسا تجاوز وعجـ الجستػرية،
 كاف أيا الدمصة لخزػع أداة  جػىخه في التػازف  يكػف  وبحلظ تصبيقيا، حدغ يزسغ بسا

 وأ امتيازاتيا تعسيق أو اوضائفي استخجاـ إساءة مغ لسشعيا الجستػرية، لمقيػد مػقعيا
 مػاششييا إلرادة إىساليا

إف التػصل إلى سياسة تذخيعية تتدع بالتػازف، ال يسكغ تحؿيقيا إال إذا تع 
فبجوف ىحا الفرل فإف السشفح سػؼ يزع تذخيعات تفتقج  ،الفرل بيغ السذخع والسشفح

إلى الحياد، وىػ األمخ الحؼ سػؼ يؤدؼ إلى اعتبار ىحه التذخيعات أداة في يج 
 .ٔالدمصة التشفيحية

 بيغ الفرل ضسانة: وفي ىحا السبحث سشدمط الزػء عمى مصمبيغ ىسا 
 .الدمصات فرل عمى التذخيعي القخار ثخالقانػنية، وأ القاعجة نفاذإل الدمصات

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ٜٓ، ص ٕٙٓٓيحيى الجسل، حراد القخف العذخيغ في عمع القانػف، دار الذخوؽ، الصبعة األولى،  ٔ
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 ألولالسطمب ا

 نفاذ القاعجة القانهنيةضسانة الفرل بين الدمطات إل 

فخضيا ت عجيجة، اختراصات التذخيعية السجالذ تباشخ الجوؿ مختمف في
 الدمصات، بيغ لمعبلقة الجستػر رسع وشخيقة الجولة، في الدائج الحكع نطاـ شبيعة
 إذ والخقابي، التذخيعي االختراص عسػما   التذخيعية اختراصات السجالذ وتذسل
القػاعج  في عمييا مشرػص وفق إجخاءات اختراصاتيا الدمصة التذخيعية تسارس

مح اإلجخاءات ىحه القػاعج مرص عمى ويصمق ىحه الدمصة، عسل تحكع التي القانػنية
 .ٔف ىحه اإلجخاءات تحكع جسيع القخارات الستخحة مغ البخلسافالبخلسانية، بسعشى أ

ف الػصػؿ إلى استقبللية السجالذ الشيابية يتصمب تػافخ عجة ضسانات التي إ
تزسغ استقبللية ىحه السجالذ، ولعل أىع تمظ الزسانات ىي تصبيق مبجأ الفرل بيغ 
الدمصات ومشح تمظ السجالذ اختراصات حؿيؿية تسكشيا مغ الؿياـ باألعساؿ 

ؼ يعبخ عغ سيادة األمة والذعب، السصمػب مشيا إنجازىا برػرة تجعميا السرجر الح
 .ٕبحيث تكػف ىي صاحبة كمسة الفرل في السدائل التي تتعمق بالسرمحة العامة

 بيغ الفرل مبجأ عمييا قاـ التي األساسية ف الجحوروىشا تججر اإلشارة إلى أ
 جػف و  أرسصػ،و  أفبلشػف، أمثاؿ الفبلسفة عشج القجيسة، العرػر إلى تعػد الدمصات

 الثػرتيغ أعقاب في التصبيقي السيجاف إلى وانتقل مػنتدكيػ،و  روسػ، جاؾ جػف و  لػؾ،
 ثبلث أوججت إذ الحجيثة الجولة في األنطسة بيسا تأثخت غمتيوال والفخندية، األمخيكية
 تشفيح عغ مدؤولة تشفيحية وسمصة القػانيغ، وضع عغ مدؤولة تذخيعية سمصة سمصات،
 مخالفة عغ تشذأ التي الشداعات في الفرل عغ مدؤولة قزائية وسمصة القػانيغ،

 .ٖالقانػف  أحكاـ
                                                 

 .ٖٙآية شو السحسجؼ، مرجر سابق، ص  ٔ
 .ٖٗآية شو السحسجؼ، مرجر سابق، ص  ٕ
أحسج بذارة مػسى، مبجأ الفرل بيغ الدمصات كزسانة أساسية لشفاذ القػاعج الجستػرية، مجمة الجراسات القانػنية  ٖ

 .ٜ٘ – ٜٗ، ص ٕٕٓٓ، ٔ، العجد ٙالسقارنة، السجمج 
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وبحدب ما يخػ السفكخ الفخندي "مشتدكيػ" الحؼ صاغ مبجأ الفرل بيغ 
الدمصات، فإف الجسع بيغ الدمصتيغ التذخيعية والتشفيحية ما ىػ إال استبجاد مغ خبلؿ 

ب فإف الدمصة التشفيح الجائخ لمقػانيغ عغ شخيق سمصة شخعتيا بشفديا، ليحا الدب
القزائية ىي األخخػ التي يجب أف تدتقل عغ الدمصتيغ التذخيعية والتشفيحية، 
فالسغدػ األساسي لسبجأ الفرل بيغ الدمصات ىػ تحاشي تخكيد الدمصات في يج 

تذخيعية أو تشفيحية أو قزائية.  -شخز أو مجسػعة أشخاص أو ىيئة سػاء أكانت
 . ٔية مخاؾبة مسارسة الربلحيات مغ قبل أؼ مشياكسا أنو يػفخ لمدمصات الثبلث إمكان

ومغ ناحية أخخػ يعتبخ مبجأ الفرل بيغ الدمصات مغ الزسانات السيسة التي 
تكفل ؾياـ الجولة القانػنية، ألنو الػسيمة الفاعمة والكفيمة باحتخاـ القػانيغ وتصبيقيا، 

 .ٕوإتقاف ىحه الدمصات ألعساليا

عامة ومجخدة، وىحا يعػد في سببو ف القػاعج القانػنية تتدع بأنيا أمغ السعخوؼ 
لى تػاجج الجستػر في قسة الشطاـ القانػني لمجولة، فيػ يسثل مجسػعة القػاعج التي إ

تبيغ كيؽية إنذاء القػاعج القانػنية العامة السدساة بالتذخيع، والتي تحجد مزسػف 
ساسية التي يقـػ بيا الجستػر في البشاء التذخيع عمى نحػ إجسالي عاـ، فالسيسة األ

القانػني، ىي تحجيجه لمييئات القائسة عمى إنذاء القانػف، وبياف الػسائل واإلجخاءات 
التي يتع عغ شخيقيا ذلظ اإلنذاء، عمى أف يمي الجستػر درجة تمظ القػاعج القانػنية 

 .ٖالعامة التي نطع الجستػر إصجارىا والسدساة بالتذخيع

فالتذخيع في الفقو الػضعي يعشي وضع القػاعج القانػنية بػاسصة الدمصة العامة 
السخترة، فتكػف القاعجة التذخيعية ليا صبغة اإللداـ، واجبة االحتخاـ بػاسصة الدمصة 
العامة السخترة بالقػة عشج الزخورة، ومغ ثع فيػ تعبيخ عغ إرادة األمة مغ خبلؿ 

معشييغ معشى  ذوسثمػىا ونػابيا، وىػ عمى ذلظ الشحػ القػانيغ التي يزعيا ويدشيا م

                                                 
 .ٔٗ، ص ٕٕٔٓغجاد، العخاؽ، أيخؾ بخنجت، مجخل لمقانػف الجستػرؼ، تخجسة دمحم ثامخ، مكتبة الدشيػرؼ، ب ٔ
 .ٖٚآية شو السحسجؼ، مرجر سابق، ص  ٕ
 .ٖٗحبذي لدرؽ، مرجر سابق، ص  ٖ
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عزػؼ وشكمي، فيػ إذف كل قاعجة قانػنية معجة مغ قبل سمصة يسشحيا الجستػر 
االختراص التذخيعي، ومعشى مادؼ مػضػعي يشرخؼ إلى ما يتزسشو مغ أوامخ 

 .ٔونػاه 

يبتػيو السجتسع  ،ا  وبشاء  عمى ما تقجـ فإف التذخيع بالجرجة األولى يسثل تشطيس
، في شكل مشطػمة مغ القػاعج والحمػؿ  مغ مختمف جػانبو عمى وجو الجواـ والعسـػ
السشطسة لمسجتسع، ليكػف بتمظ الرفة مبلزما لحياة األفخاد اليػمية، متربل بشذاشاتيع 
وترخفاتيع، قاببل بحلظ لمتغييخ والتعجيل زمانا ومكانا حدب ما تقتزي الزخورة 

ة ورفع قػاعج البشاء االجتساعي، بيجؼ تشطيع وضبط الحياة لػضع أسذ الجساع
والعبلقات بيغ السػاششيغ، وإلحجاث قجر معيغ مغ التجاخل والتخابط، وتيديخ التعامل 

 بيشيع. 

في جانب التذخيع أخحت بعس الجوؿ حبل  وسصا  وجعمت التذخيع حقا لمذعب 
وشبقا لسبجأ الفرل بيغ  ولمشػاب في وقت واحج "أؼ الجيسقخاشية شبو السباشخة"،

الدمصات الحؼ يسثل إحجػ ضسانات وعشاصخ دولة القانػف. وىحا معشاه أف الدمصة 
التذخيعية تتػلى بحكع تخرريا الجستػرؼ سغ القػاعج القانػنية العامة، والتي يتع 
بػاسصتيا رسع الخصػط العامة لمحياة عمى مختمف جػانبيا الدياسية، االقترادية، 

 . ٕفي الجولة واالجتساعية

 ذا مبجأ يسثل الدمصات بيغ الفرل ف مبجأومغ خبلؿ ما تقجـ يسكغ القػؿ إ
الفخدية  الحخيات ضساف إلى تيجؼ فمدفة عمى يختكد دستػرية، وضعية شبيعة

 تدمصي. استبجادؼ نطاـ ؾياـ ومشع والجساعية

 

                                                 
 – ٚٓٔ، ص ٕٗٓٓميذاؿ بػنذيخ، مجخل لمقانػف، تخجسة دمحم أرزقي نديب، دار القربة لمشذخ، الجدائخ،  ٔ

ٔٓٛ. 
 .ٜٓٔ، ص ٜٛٛٔرنة(، دار الفكخ العخبي، سميساف دمحم الصساوؼ، الشطع الدياسية والقانػف الجستػرؼ )دراسة مقا ٕ
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 الفخع األول

 مبجأ الفرل بين الدمطات في الجساتيخ السقارنة

 مدؽية قاعجة مغ قػاعج فغ الدياسةالدمصات في حؿيقتو الف بيغ الفرل إف مبجأ
ومبجأ تسميو الحكسة في الحكع، اليجؼ مشو حدغ تدييخ مرالح الجولة مع ضساف 

لى تذخيعية وتشفيحية لة إالحخيات الفخدية مغ خبلؿ اعتساد تقديع وضائف الجو 
تمخيز فكخة العسل  يسكغوقزائية، وعجـ تجسيع ىحه الػضائف في ىيئة واحجة، و 

سغ التذخيع  بسبجأ الفرل بيغ الدمصات، بأف ميسة الدمصة التذخيعية تتسثل في
والترػيت عميو في الببلد، بيشسا تكػف ميسة الدمصة التشفيحية ىي العسل عمى احتخاـ 
القانػف وتشفيحه، مغ خبلؿ الدمصة التشطيسية، وكحلظ الحاؿ بالشدبة لمدمصة القزائية 

 .ٔالفرل في الخرػمات بذكل عاـحيث تختز ب

أسذ مخنة لمفرل بيغ الدمصات التذخيعية والتشفيحية،  ا تع اعتسادبخيصانيففي 
فرل قائع عمى التعاوف والتػازف بيشيسا عغ شخيق الػسائل  مسا يديع في إيجاد

تقـػ الحكػمة بأعساؿ خاصة بتذكيل البخلساف كإجخاء  إذالسؤثخة بيغ الصخفيغ، 
امة وإعبلف نتائجيا، ودعػة البخلساف إلى االنعقاد، كسا يكػف ألعزاء االنتخابات ع

الحكػمة حق السذاركة في السشاقذات داخل ؾبة البخلساف، فسبجأ التػازف بيغ الدمصة 
التشفيحية والتذخيعية في الشطاـ البخيصاني يفتخض أف ال تكػف إحجػ الدمصتيغ تابعة 

كفتي السيداف فبل تخجح كفة الدمصة  لؤلخخػ بحيث يكػناف في نفذ السدتػػ في
التشفيحية عمى كفة الدمصة التذخيعية وال العكذ، بسعشى إف الشطاـ البخلساني في 
بخيصانيا قائع عمى حق الدمصة التذخيعية في االحتفاظ بالتػازف تجاه الدمصة التشفيحية 

بدحب  مغ خبلؿ ما يدسى "السدؤولية الدياسية لمػزارة" الحؼ يخػؿ مجمذ العسػـ
ف مجمذ المػردات وىػ أبارىا مدؤولة أماـ السجمذ، عمسا الثقة عغ الػزارة باعت

                                                 
 .ٜٕٖعبج العديد دمحم سالساف، مرجر سابق، ص  ٔ
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مجمذ غيخ مشتخب ال يسمظ ىحا الحق، وال يسمظ حق إجبار أؼ وزيخ عمى تقجيع 
 .ٔاستقالتو مغ مشربو فيحا األمخ مغ اختراص مجمذ العسـػ وحجه

بيغ الدمصات تع اعتساد "الفرل  ٕٗٔٓجسيػرية مرخ لعاـ في دستػر و 
فمع  ٕٜ٘ٔلعاـ  أما الجستػر األردني .ٕوالتػازف بيشيا وتبلـز السدؤولية مع الدمصة"

بسبجأ الفرل بيغ الدمصات برػرتو السصمقة، بل أوجج نػعا  مغ التعاوف بيغ  يأخح
الدمصتيغ التشفيحية والتذخيعية، ومغ مطاىخ ىحا التعاوف أف الدمصة التذخيعية يسكشيا 

ختمف أعساؿ الدمصة التشفيحية والتعخؼ عمى شخيقة سيخىا مغ خبلؿ التجخل في م
أيزا  حق إسقاشيا عغ شخيق سحب الثقة  احقيا في السخاؾبة ومداءلة الػزارة ولي

، أما الدمصة التشفيحية فإنيا تستمظ مباشخة إجخاءات تكػيغ ٖعشيا إذا أخمت بػاجباتيا
الشاخبيغ لمترػيت، وليا الحق  ةدعػ ؿ تحجيج الجوائخ االنتخابية و البخلساف مغ خبل

أيزا بالتجخل في سيخ العسل البخلساني، فبل يسكغ لمبخلساف أف يشعقج برػرة تمقائية 
وبذكل مباشخ، واشتخط لحلظ صجور دعػة مغ جانب الدمصة التشفيحية، وىحا حق 

 .ٗدستػرؼ مقخر لمدمصة التشفيحية

 

 

 

 

                                                 
 .ٖٓميشج مرمح الصخاونة، مرجر سابق، ص  ٔ
 .٘: الباب األوؿ: السادة ٕٗٔٓدستػر جسيػرية مرخ لعاـ  ٕ
ميشج مرمح الصخاونة، العبلقة بيغ الدمصتيغ التشفيحية والتذخيعية في الشطاـ البخلساني، الػراؽ لمشذخ والتػزيع،  ٖ
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فيج ابػ العثع الشدػر، القزاء الجستػرؼ بيغ الشطخية والتصبيق، دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، عساف، األردف،  ٗ

 .٘ٓٔ -ٖٓٔ، ص ٕٙٔٓ
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 الفخع الثاني

 ٥٠٠٢جسههرية العخاق لعام دستهر مبجأ الفرل بين الدمطات في 

قج اعتسج مبجأ الفرل بيغ الدمصات  ٕ٘ٓٓالعخاؽ لعاـ  جسيػرية ف دستػرإ
عالجت فرػؿ  إذوذلظ لبلبتعاد عغ استغبلليا وتػضيفيا في االستبجاد الدياسي، 

جاء في  أذالباب الثالث وضائف الدمصات الثبلث واختراصاتيا وشخؽ تذكيميا. 
الدمصات االتحادية، مغ الدمصات التذخيعية والتشفيحية والقزائية،  : "تتكػف ٚٗالسادة 

 .ٔتسارس اختراصاتيا وميساتيا عمى أساس مبجأ الفرل بيغ الدمصات"

حجد  أذوترجرت مػاد الدمصة التذخيعية نرػص الباب الثالث مغ الجستػر، 
لثاني بسجمديغ: األوؿ مجمذ الشػاب، وا ةالفرل األوؿ مكػنات الدمصة التذخيعي

مجمذ االتحاد، ؼيسا حجد الفرل الثاني معالع الدمصة التشفيحية التي تتكػف مغ رئيذ 
لى حقو في إصجار إوضساف االلتداـ بالجستػر، إضافة جسيػرية يسثل سيادة الببلد 

العفػ والسرادقة عمى السعاىجات والقػانيغ التي يرجرىا مجمذ الشػاب، أما مجمذ 
التشفيحؼ والسخصط لمدياسة العامة لمجولة، كسا لو الحق في الػزراء فيػ السدؤوؿ 

اقتخاح مذخوعات قػانيغ، وإعجاد مذخوع السػازنة العامة لمجولة، وإصجار األنطسة 
والتعميسات، والتػصية إلى مجمذ الشػاب بالسػافقة عمى تعييغ كبار السػضفيغ، 

سداواة الجستػرية بيغ وخرز الفرل الثالث لمدمصة القزائية، إذ مشحيا الجستػر ال
الدمصتيغ التذخيعية والتشفيحية، ومشحيا أيزا  االستقبللية عغ باقي الدمصات، وىحه 
سابقة لع تحجث قبل في تاريخ العخاؽ السعاصخ، وتتكػف ىحه الدمصة مغ مجمذ 

لى عجد محجد مغ السؤسدات إسحكسة االتحادية العميا، إضافة الالقزاء األعمى و 
غ ىحه السؤسدات ىي السحكسة االتحادية العميا إذ تستعت بالعجيج القزائية، ومغ بي

مغ الجستػر مثل الخقابة عمى دستػرية  ٖٜمغ االختراصات كسا نرت عمييا السادة 
 أفرل في القزايا التي تشذالقػانيغ واألنطسة الشافحة، وتفديخ نرػص الجستػر، وال

                                                 
 .ٚٗ: السادة ٕ٘ٓٓؽ لعاـ دستػر جسيػرية العخا ٔ
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ميسات الرادرة عغ الدمصة االتحادية نتيجة تصبيق القػانيغ االتحادية، والقخارات والتع
 .ٔوالعجيج مغ االختراصات السػسعة

 نجج بيشيا والعبلقة واختراصاتيا االتحادية الدمصات تخكيبة في التسعغ وعشج
السذخع الجستػرؼ قج  أف كػف  الشػاب بسجمذ الستسثمة التذخيعية الدمصة رجحاف كفة

 .ٕالتشفيحية الدمصة عمى الشػاب مجمذ كفة في تغميب بالغ

 ىاما نيا قج لعبت دورانجج أ العميا االتحادية وعشج الشطخ في مسارسات السحكسة
التذخيعية  الدمصتيغ لتجاوز الترجؼ خبلؿ مغ الدمصات بيغ مبجأ الفرل تعديد في

 ؾياـ، العميا االتحادية السحكسة رفزت ٕٓٔٓ/اتحادية/ٗٗوالتشفيحية، ففي القزية 
 العسل وزارة في االجتساعية الذؤوف  دوائخ ارتباط فظ قانػف  بتذخيع الشػاب مجمذ

 أماـ الػزراء مجمذ بو شعغ إذ، ٕٓٔٓ لدشة ٛٔ السخقع االجتساعية والذؤوف 
ف أا الجستػر نرػص استقخاء مغ السحكسة ووججت لمجستػر مخالفا واعتبخه السحكسة

 ىيئة لىإ الشػاب مجمذ في والخجمات العسل لجشة بو تقجمت مقتخحا كاف القانػف 
 واستشفح التشفيحية، الدمصة مقجما  مغ قانػف  مذخوع يكغ ولع الشػاب مجمذ رئاسة

 الجخيجة في ونذخ الخئاسة مجمذ مغ إقخاره تع وحيت تقجيسو قبل القانػف مخاحمو
 مخالف التداماتيا، وىحا ضسغ ؼيو الخأؼ التشفيحية الدمصة تبجؼ فأ دوف  الخسسية
 الػزراء مجمذ رئيذ اف إذ الجستػرية الشاحية مغ القػانيغ إلصجار السخسـػ لمصخيق

 مغ ٛٚ السادة لشز وذلظ لمجولة العامة الدياسة عغ السباشخ التشفيحؼ السدؤوؿ ىػ
 مػضػع القانػف  دستػرية بعجـ الصعغ لػضيفتو إضافة حقو مغ ففإ لحا الجستػر،

 السحكسة تذخيعو وقخرت عشج الجستػر رسسيا التي الذكمية اتباع لعجـ الجعػػ 
 حيثيات استقخاء خبلؿ ومغ عميو، الستختبة ثاراآل وإلغاء بإلغائو الحكع العميا االتحادية

 الدمصة القػانيغ ىي مذخوعات بتقجيع السخترة الدمصة حجدت قج السحكسة نجج القخار
تقجيع  في الحق فمو الشػاب مجمذ أما الجسيػرية ورئيذ الػزراء مجمذ مغ التشفيحية

                                                 
 .ٖٜ: السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  ٔ
د. أميغ رحيع حسيج، مبجأ تػزيع الدمصة )دراسة مقارنة(، مجمة السحقق الحمي لمعمـػ القانػنية والدياسية، العجد  ٕ

 .ٖٕٖ، ص ٕٕٔٓاالوؿ/ الدشة الثالثة عذخ، 
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 شكل عمى بػضعيا تقػـ التي التشفيحية الدمصة لىإ وإرساليا فقط القػانيغ مقتخحات
 قػانيغ. مذاريع

 رئيذ بؿياـ والتي تتمخز ٕٔٔٓ/اتحادية/٘ٓٔ كحلظ الحاؿ في القزية
 إذ الجسيػرية ورئيذ الشػاب مجمذ رئيذ الديج ضج دعػػ  بخفع الػزراء مجمذ
/ ٗالسادة  ، حيث نرتٕٔٔٓ لدشة ٖٓ رقع الشداىة ىيئة قانػف  الشػاب مجمذ اصجر

 والقانػنية الشداىة لجشة مغ أعزاء ٜ مغ مؤلفة لجشة الشػاب مجمذ ف يذكلأوال  عمى أ
 السادة فأ الػزراء مجمذ رئيذ ودفع. الييئة رئيذ لسشرب مخشحيغ ٖ الختيار
 وكحلظ الدمصات، بيغ الفرل مبجأ عمى قائسا بخلسانيا نطاما قخأ الحؼ لمجستػر مخالفة
 مجمذ صبلحيات مغ نوأ عمى نرت والتي الجستػر مغ ب/خامدا/ٔٙ السادة تخالف
 مغ باقتخاح الخاصة الجرجات وأصحاب الدفخاء) مغ كل تعييغ عمى السػافقة" الشػاب
 يسارس فأ عمى والتي نرت الجستػر مغ خامدا/ٓٛ السادة وكحلظ( . الػزراء مجمذ
 وكبلء تعييغ عمى بالسػافقة الشػاب مجمذ إلى التػصية) بػ صبلحياتو الػزراء مجمذ

 فقط الشػاب مجمذ ميسة فوأ...( الخاصة الجرجات وأصحاب والدفخاء الػزارات
 لحا السحكػرة لمسشاصب السؤىميغ مغ التخشيح عمى السرادقة أؼ ىؤالء عمى الترػيت

 لسبجأ خخقا يعج ذلظ فإ ذإ واحجة لجية عميو والسرادقة التخشيح حق إعصاء يجػز ال
 السحكسة أيجت الجستػر، وقج مغ ٚٗ السادة عميو نرت الحؼ الدمصات بيغ الفرل

 فإ"...  قخارىا حيثيات في السحكسة وذىبت الػزراء رئيذ مجمذ مغ السقجـ الجفع
 والتشفيحية التذخيعية الدمصات بيغ الفرل مبجأ عمى نرت قج الجستػر مغ ٚٗ  السادة

 مبجأ أساس عمى ومياميا اختراصاتيا سمصة كل تسارس فبأ وقزت والقزائية
 الدمصة اختراص عمى تجاوز ىػ أوال /ٗ السادة فوأ... الدمصات بيغ الفرل

 ٖٓ رقع الشداىة ىيئة قانػف  مغ ىحه السادة دستػرية بعجـ الحكع يقتزي مسا التشفيحية
 الدمصات بيغ الفرل مبجا احتخاـ عمى السحكسة تأكيج ، وفي ىحا القخارٕٔٔٓ لدشة

 دستػرية. غيخ بيا السصعػف  أعبله السادة عجت عشجما

 مبجأ تعديد في ىاما دورا العميا االتحادية السحكسة ومغ جانب آخخ لعبت
 اختراص عمى التشفيحية الدمصة الترجؼ لتجاوز خبلؿ مغ الدمصات بيغ الفرل
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كسا في  القزائية لغيخ الدمصة القزاء مسارسة رفزت إذ بحـد القزائية الدمصة
 يجػز ال نوبأ العميا االتحادية فييا السحكسة كجتوالتي أ ٕٕٔٓ/اتحادية/ٖٓالقزية 

 الفرل لسبجأ خخقا يذكل فيحا لمقزاة السسشػحة الربلحيات السجنييغ السػضفيغ مشح
 الدمصات. بيغ
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 السطمب الثاني

 الدمطات بين فرلال مبجأ ثخ القخار التذخيعي عمىأ

شبيعتو القانػنية يدتمـد الشطخ في  وبياف أثخ القخار التذخيعي دراسة إف
 الشطخ في السخترة القانػني، وتػضيح الجية انعكاسات القخار التذخيعي عمى السجاؿ

 إصجار عغ الشػاب السجمذ مذخوعيتو السختبصة بسدؤولية مغ والتأكج القخار صحة في
الجستػرية، فالقخار  الختراصاتو السجمذالقخار، والحؼ يجخل في إشار مسارسة 

 آثارا   ويحسل تذخيعية سمصة عغ ا  صادر  ا  قانػني ا  التذخيعي في حؿيقتو يسثل ترخف
 .ٔالقانػني السصمػب األثخ بإحجاث السجمذ إرادة عغ تعبخ وخاصة، عامة قانػنية

 الشرػص وفق العخاقي الشػاب مجمذ ومياـ وعشج الشطخ في صبلحيات
 التدميع تع قج السجمذ ترجر عغ التي القخارات ف بعسسشبلحع أالجستػرية 
 مػضفي تعييغ والفقو القانػني، مثل قخارات السػافقة عمى القزاء قبل مغ بسذخوعيتيا

 الدمصة عغ صادرة إدارية قخارات القانػنية في حؿيقتيا والتي الخاصة، الجرجات
 تمظ القػانيغ. شبيعتة مغ يخال يغ عمييا التذخيعية الدمصة ترجيق وأف التشفيحية

صجرت السحكسة ػرؼ في العخاؽ عجؿ عغ مػقفو حيغ أف القزاء الجستإال أ
مغ  ٙالستزسغ الصعغ في الفقخة  ٜٕٔٓ/اتحادية/ٜٛاالتحادية العميا قخارىا السخقع 

التي مفادىا تػزيع السشاصب العميا ووكبلء  ٕٛٓٓلدشة  ٗٗالقخار التذخيعي السخقع 
الػزارات ورؤساء الييئات والجرجات الخاصة وفقا  لسا متفق عميو مغ قبل الكتل 

 االتحادية بعجـ دستػرية الفقخة أعبله كػنيا مخالفة حكست السحكسة أذالدياسية 
 .لمجستػر ومبجأ تكافؤ الفخص

 تجرج مبجأ في التذخيعي القخار ػقعوفي ىحا السصمب سشدمط الزػء عمى م
 .الدمصات بفرل التذخيعي القخار القانػنية، وإخبلؿ القػاعج

 
                                                 

 .ٗٓٔالقانػنية لقخارات مجمذ الشػاب العخاقي "دراسة مقارنة، مرجر سابق، ص  اسساعيل فاضل،الصبيعة ٔ
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 الفخع األول

 مهقع القخار التذخيعي في مبجأ تجرج القهاعج القانهنية

األدنى  القاعػجة احتػخاـ يدتػجب قانػني، تجرج عمى تقػـ القانػنية الجولة فإ
 لو لسا العميا الػثيقة الجستػر السعاصخة يعج الجستػرية األعمى، ففي األنطسة لمقاعجة

 السبادغ يتشاوؿ ألنو الجولة، في قانػنية قػاعج ما دونو مغ عمى قجسية وسسػ مغ
 العامة الدمصات جسيع مغ يتعيغ انتياجيا التي واالقترادية الدياسية والفمدفة العامة،

 العامة في الجولة يمػـد الدمصات عسػل الػاقع بخنػامج حيث مغ الجولة، ؼيعتبخ في
 العامة عػغ اإلرادة وتعبيخ لمذخعية والسداواة  تجديج أحكامو، فيػ بسقتزى بالعسل

 .ٔتيااختراصا وتحجيج الجستػرية، السؤسدات لؿياـ مباشخا لؤلمة، ومرجرا

واحج، فيي  نػع أو واحجة مختبة أو واحجة درجة مغ ليدت القانػنية ف القػاعجإذ إ
 ىػ مجسػعة السجتسع العاـ في بسجلػلو وإلداميتيا، فالتذخيع قػتيا حيث مغتتجرج 

القانػنية  القاعجة فقػة ، واحجة قانػنية قػة ذات ولكشيا ليدت عامة وقػاعج نرػص
 .ٕتتشاولو الحؼ السػضػع ؾيسة مغ ُتدَتَسج

 القانػني، اإلنتاج مرادر تعجد تعخؼ الحجيثة الجوؿ في القانػنية السشطػمة إف
 ىحه كل بيغ تبعية عبلقة تكخيذ استصعشا إذا إال تصبيؿيا يسكغ ال فالشرػص القانػنية

 بيغ التبعية التجرجية القانػف وتحجيج العبلقة عمى ػسعيارية بيجؼ الحفاظ الشرػص
القانػنية، ؼبحدب ما يخػ الفؿيو القانػني  تجرج القػاعج لسبجأ والتشطيع شبقا   القانػف 

 وىػ يميو الحؼ لمسعيار بالشدبة تشطيسي معيار ىػ قانػني اف كل معيار ىاند كمدغ
يدبقو، وأؼ تفاوت في التختيب  الحؼ لمسعيار بالشدبة معيار تشفيحؼ نفدو الػقت في

 تقجيخ والسغايخة في السعيارؼ بيغ مفخدات السشطػمة القانػنية يقػـ عمى أساس التسايد
 الذكمية الشاحية مغ معيار أرقى فالجستػر يعتبخ حجة، عمى معيار لكل القانػنية القػة

 كل والسػضػعية، ثع يمو القانػف باعتباره أرقى درجة مغ التشطيسات، فتجسيع
                                                 

 .ٜٗٔ، ص مرجر سابقحبذػي لدرؽ، أثخ سمصة التذخيع عمى الحخيات العامة وضساناتيا،  ٔ
 .ٕٚٓ، ص ٜٔٛٔ، ٕتػفيق حدغ فخج، السجخل لمعمـػ القانػنية، مؤسدة الثقافة الجامعية، ط  ٕ
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 يتخبع عمى قستو ،ا  ىخمي شكبل   األخيخ في يخسػع لشا واحج، إشار في القانػنية السشطػمة
الشرػص اإلدارية قاعجة الجستػر ثع تميو القػانيغ ومغ بعجىا التشطيسات العامة وتسثل 

، وىحه السعصيات ىي التي سسحت لمسذخع باعتساد مبجأ التجرج اليخمي لمسعاييخ  لميـخ
 .ٔالقانػنية

ف سمصة التذخيع ىي سمصة تقخيخ وبت وتشطيع لسختمف العبلقات االجتساعية إ
داخل أؼ تشطيع بذخؼ كاف، عغ شخيق مختمف الشرػص، غيخ أنو ونطخا لتعجد 
وتفاوت تمظ الدمصات السسارسة لو، فإف تجرج القػاعج القانػنية سيكػف نتيجة حتسية، 

ج القانػنية لمجولة، يجعل الشرػص ومغ ثع، فإف مخالفة ما يقتزيو مبجأ تجرج القػاع
 .ٕالقانػنية مذػبة بعيب مخالفة الجستػر

وغالبا  ما يخزع الجستػر وضيفة سغ القػانيغ لقيػد وضػابط محجدة مغ حيث 
اإلجخاءات الػاجب اتباعيا في كل مخحمة مغ مخاحل التذخيع حتى يربح قانػنا ، 

انػنية مغ الدمصة السخترة وفقا  ولحلظ يعخؼ التذخيع بأنو: "عسمية سغ القػاعج الق
ف الدمصة إ، وبالتالي فٖإلجخاءات السحجدة، وحرخ صبلحية التذخيع بالبخلساف"

التذخيعية في أداء وضيفتيا تكػف مقيجة بأحكاـ الجستػر مغ ناحية الذكل والسػضػع، 
 فسغ ناحية الذكل فإنو يمـد البخلساف باتباع اإلجخاءات والصخؽ التي رسسيا الجستػر

قبل إصجار قانػف ما، ومغ ناحية السػضػع يجب عمى السجمذ سغ قػانيغ تتدع 
بالجستػرية وال تخخج عغ مزسػنو، ويسكغ تمخيز مخاحل سغ التذخيع باالقتخاح 
والسشاقذة والترػيت واإلصجار والشذخ، ولكل مخحمة مسا سبق إجخاءات يجب االلتداـ 

 بيا.

                                                 
شخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية الحقػؽ، أف في الشطاـ القانػني الجدائخؼ، بلئحة و القانػ دمحم حميفة، مجاؿ ال ٔ

 .ٕٔ، ص ٕ٘ٔٓجامعة الجدائخ، 
 .ٖٖحبذي لدرؽ، مرجر سابق، ص  ٕ
، ٕٓٔٓعراـ سميساف، األنطسة البخلسانية بيغ الشطخية والتصبيق، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، بيخوت، لبشاف،  ٖ

 .ٕٚص 
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 مغ بالعجيج العخاؽ تتستع في التذخيعية الدمصة أف بو السدمع ومغ
 في الشيابية السجالذ لعسل التقميجية االختراصات مغ ُتعج والتي االختراصات

 أعساؿ ومخاؾبة االتحادية القػانيغ بدغ إجساال   تحجيجىا البخلسانية، والتي يسكغ الجوؿ
 واختيار السعاىجات عمى والترجيق االتحادية العامة السػازنة وإقخار التشفيحية الدمصة

 انفخاده إلى إضافة الخاصة الجرجات أصحاب تعييغ عمى والسػافقة الجسيػرية رئيذ
 وفي السجمذ داخل العسل سيخ تشطيع جانب في الجاخمية شؤونو بإدارة واستقبللو

 إلخ. .أعزائو،.. مع عبلقتو

 يرجرىا التي القخارات خبلؿ مغ السجمذ ليا يترجػ السختمفة السياـ ىحه إف 
 بعزيا الصبيعة حيث مغ تختمف القخارات وىحه الجستػرية، اختراصاتو يسارس وىػ
 الختراصو مسارستو بسشاسبة السجمذ يرجرىا قخارات فيشاؾ اآلخخ، البعس عغ

 مغ تختمف وىي -الجستػرية  اإلجخاءات وفق االتحادية القػانيغ بإقخار التذخيعي
 الخقابية وضيفتو مسارسة بسشاسبة يرجرىا التي قخاراتو عغ الذكل والسزسػف  ناحية
 وأدوات وسائل مغ ما يسمكو خبلؿ مغ يتخحىا والتي -التشفيحية  الدمصة أعساؿ عمى

 يتخحىا التي القخارات عغ أيزا   تختمف والتي الػضيفة، ىحه لسسارسة دستػرية رقابية
 أو ونػابو، رئيدو باختيار السترمة كتمظ داخمو العسل سيخ بتشطيع والسترمة السجمذ
 السؤقتة. أو الجائسة لجانو بتذكيل الستعمقة

 إصجارىا صبلحية السجمذ يستمظ التي القخارات تشػع واضحا   ومسا تقجـ يبجو
يفخض  التشػع وىحا األخخػ، الدمصات مع عبلقتو في إرادتو عغ خبلليا مغ ليعبخ

ال  مقخاراتل القانػنية فالصبيعة الشػاب، مجمذ يتخحىا التي القخارات شبيعة تأثيخه عمى
 تترل بل، فقط التذخيعية الدمصة كػنيا في أصجرتيا التي بالجية فقط تختبط

  .القخارات تمظ وآثار ونصاؽ ومجػ بسزسػف 

جر مغ مجمذ الشػاب ىػ أقل ويدتشتج الباحث بأف القخار التذخيعي الحؼ ير
 الشػاب مجمذ إف آخخ وبسعشى عمى مغ التعميسات واألنطسة،نػف وأ مغ القا مختبتة  

 إصجار صبلحية يستمظ الجستػرية، وميامو اختراصاتو دراسة خبلؿ ومغ العخاقي
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 الستختب القانػني األثخ ناحية مغ وبالتالي، القانػنية الصبيعة حيث مغ مختمفة قخارات
  مشيا. كل   عمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

348 



 الفخع الثاني

 الدمطات بين فرلسبجأ الإخالل القخار التذخيعي ب

 وتعسل عميو تديخ أف يجب الحؼ االتجاه يعيغ الدمصة آلة بػصفو ف الجستػرإ
 البخلساف ماداـ تذخيعات مغ تذاء ما إصجار في البخلساف حخة ف إرادةبسػجبو، أؼ إ

، وىشا ٔالسختمفة في مخاحمو القػانيغ الجستػر إلعجاد السقخرة في الذكمية القػاعج يحتـخ
اإلخبلؿ يختمف عغ مفيـػ االنحخاؼ، والحؼ يعشي ف مفيػـ رة إلى إتججر اإلشا

 سػاء غيخ مذخوعة، غاية تحقيق أجل مغ سمصتيا بالتذخيع السخترة الجية استعساؿ
 لميجؼ الحؼ مغايخ ىجؼ بابتغاء أو العامة، السرمحة عغ بعيجة غاية باستيجاؼ

 .ٕالقانػف  حجده

 وىي القػانيغ، تذخيع ىي التذخيعية لمدمصة األساسية الػضيفة بأف السعمـػ مغ
 الجستػر أحكاـ تتبع بل قيج، كل مغ شميقة ليدت حخة فيي بتمظ الػضيفة تقـػ عشجما

 تتدع قػانيغ سغ عمييا يجب السػضػعية جية والسػضػع فسغ الذكل ناحية مغ
 اتباع يمـد فإنو الذكمية الشاحية أما مغ الجستػر، مزسػف  عغ بالجستػرية وال تخخج

 يسخ أف البج التذخيع ف سغإذ إ .ما قانػف  إصجار قبل الجستػر رسسيا التي الذكميات
 والسشاقذة ىي االقتخاح الجستػرية، وىحه السخاحل الشرػص تقتزييا بسخاحل متعجدة

 .اتباعيا الػاجب إجخاءاتيا واألصػؿ ليا كل مخحمةو  والشذخ، واإلصجار والترػيت،

ال يخفى عمى ذوؼ االختراص أف ضاىخة التعارض القانػني تسثل حالة شبيعية 
واردة الحجوث بذكل عاـ، خرػصا  إذا أخحنا بشطخ االعتبار أف القانػف الػضعي مغ 
إنذاء بذخؼ، وأف الجيات السشذئة ليحا القانػف متعجدة، والذيء الحؼ يتختب عميو أف 

ية تعج ضاىخة عامة وشاممة، تعخفيا كل مدألة تعارض القػاعج القانػنية الػضع
                                                 

د. سميساف دمحم الصساوؼ، الدمصات الثبلث في الجساتيخ العخبية السعاصخة وفي الفكخ الدياسي اإلسبلمي،  ٔ
 .ٜ٘ٔ،ص ٜٜٙٔ، دار الفكخ العخبي، القاىخ، ٙتكػيشيا واختراصيا، ط 

لدياسية، صجيق سياـ، االنحخاؼ التذخيعي والخقابة الجستػرية عميو، مجمة األستاذ الباحث لمجارسات القانػنية وا ٕ
 .ٖٜٗٔ، ص ٜٕٔٓ، الدشة ٕٓ، العجد ٗٓالسجمج 
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ف الجستػر ىػ القانػف أاختبلفيا، وعشج الشطخ في السبجأ األنطسة القانػنية عمى 
بالتقيج فسا ورد في الجستػر مغ أحكاـ،  ممدمةف باقي القػانيغ أاألسسى في الجولة نجج 

ع فخعي فبل يجػز أف يكػف أؼ تذخيع عادؼ تختز بو الدمصة التذخيعية، أو تذخي
تختز بو الدمصة التشفيحية، متعارضا مع الشز الجستػرؼ، وإال كاف مذػبا بعيب 
عجـ الجستػرية أو مخالفة الجستػر، والحؼ يسكغ رد أوجيو إلى العيػب السػضػعية 
والتي تزع عيب الدبب والغاية، والعيػب الذكمية، كسخالفة االختراص، ومخالفة 

 .ٔتػرياالذكميات واإلجخاءات الستصمبة دس

وبشاء  عمى ما تقجـ، يجب أف يرجر التذخيع عغ الدمصة التي مشحيا الجستػر 
حق إصجاره وفي الحجود التي رسسيا، والزػابط التي وضعيا لسسارسة ىحا 

دستػرؼ، االختراص، فإف صجر التذخيع بالسخالفة لتمظ القػاعج فإنو يربح غيخ 
 :اآلتيعجة أشكاؿ وذلظ عمى الشحػ  لو اعمى أف عجـ الجستػرية ىح

عجـ االختراص العزػؼ: ويحجث ىحا الشػع مغ عجـ االختراص الجستػرؼ  .ٔ
 .ٕفي حالة إصجار القانػف عغ سمصة لع يسشحيا الجستػر ىحا االختراص

عجـ االختراص السػضػعي: يقع عجـ االختراص السػضػعي في حالة خخوج  .ٕ
الجستػر رغع إصجاره مغ الدمصة أو التذخيع عمى نصاؽ السػضػع الحؼ حجده 

العزػ التي عيج إلييا الجستػر ىحا االختراص، فيػ عيب يشرب عمى عجـ 
 .ٖالتداـ الدمصة السخترة دستػريا بالحجود التي رسسيا ليا

عجـ االختراص الدماني: قج يزع الجستػر قيجا زمشيا لسسارسة اختراص  .ٖ
ل الدمصة التشفيحية، فإذا ما مػرس التذخيع مغ قبل الدمصة التذخيعية، أو ومغ قب

التذخيع خارج ىحا الشصاؽ الدمشي السحجد، كاف مذػبا بعيب عجـ الجستػرية، مسا 
                                                 

 .ٔٗحبذي لدرؽ، مرجر سابق، ص  ٔ
سعيج بػشعيخ، القانػف الجستػرؼ والشطع الدياسية السقارنة، الجدء األوؿ ديػاف السصبػعات الجامعية، الجدائخ،  ٕ

 .ٜٛٔ، ص ٕٓٓٓ
 .ٜٛٚ، ص ٜٜٛٔ، مشذأة السعارؼ اإلسكشجرية، ، الشطع الدياسية والقانػف الجستػرؼ هللاعبج الغشي بديػني عبج  ٖ
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يدتػجب اإللغاء فيػ عيب يػجج زمشيا عشجما يرجر التذخيع في وقت ال تسمظ 
الدمصة السخترة إصجاره، كػنو صجر خارج الحج الدمشي السحجد دستػريا 

يع مغ رئيذ الجسيػرية يجخل في اختراصاتو الجستػرية إلصجاره، كرجور تذخ 
ولكغ جاء بعج انتياء مجتو الجستػرية أو السجة الجستػرية لخئاستو، أو إصجاره 
تذخيعا في حالة التفػيس التذخيعي بعج انتياء السجة الدمشية السحجدة لسسارسة 

 .ٔىحا التفػيس، أو بعج انتياء مخحمة إعبلف الحالة االستثشائية

جـ االختراص السكاني: إذا ما مارست إحجػ الدمصات االختراص التذخيعي ع .ٗ
الحؼ أوكمو إلييا الجستػر، خارج الشصاؽ السكاني السحجد دستػريا لسسارستو، فإف 
التذخيع الحؼ ترجره في ىحه الحالة يكػف باشبل إلصابتو بعيب عجـ 

 .ٕاالختراص السكاني

تصمبو الجستػر أثشاء سغ التذخيع يتسثل عيب الذكل واإلجخاءات: إف الذكل الحؼ  .٘
برفة أساسية في اإلجخاءات والذخوط الجستػرية، والتي يتعيغ االلتداـ بكل 
مخاحميا، فالجداء الستختب عمى مخالفة اإلجخاءات التي نز عمييا الجستػر ىػ 
البصبلف، كانعقاد البخلساف دوف الحرػؿ عمى الشراب الجستػرؼ مغ الشػاب، 

خخقا وخخوجا عغ اإلجخاءات السشرػص عمييا في الجستػر، وىحا  والحؼ يعتبخ
 . ٖما يعخؼ بعيب اإلجخاءات كػجو مغ أوجو عجـ الجستػرية

خبلال  بسبجأ الفرل بيغ العخاقي بإصجار قخار تذخيعي يعج إوقاـ مجمذ الشػاب 
 ٕٚٔٓلدشة  ٗ٘الدمصات وتجخبل  سافخا  في عسل الدمصة التشفيحية وىػ القخار السخقع 

الـد وزارة  إذ ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٜفي  ٗٙٗٗوالسشذػر في جخيجة الػقائع العخاؾية بالعجد 
تاح لصمبة الدادس لسشتيية بأداء امتحاف دور ثالث وأالتخبية بالدساح لصمبة الرفػؼ ا

 التخبيةاالعجادؼ تحديغ معجليع وىحا كسا معخوؼ يختب عمى عاتق الحكػمة ووزارة 

                                                 
 .ٜٔٚ، مرجر سابق، ص هللاعبج الغشي بديػني عبج  ٔ
 .ٖٜٚ، مرجر سابق، ص هللاعبج الغشي بديػني عبج  ٕ
 .ٖٖٗعبج العديد دمحم سالساف، مرجر سابق، ص  ٖ
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حقات مالية لمسخاقبيغ وشباعة األسئمة والجفاتخ االمتحانية التدامات مالية مغ دفع مدت
ي حالة الصعغ في ىحا القخار يجب أف يكػف لمصاعغ وكافة التحزيخات المػجدتية وف

 ال تخد الجعػػ مغ السحكسة االتحادية العميا .مرمحة وإ

لـد الدمصة التذخيعية بالحخص وىشا تججر اإلشارة إلى أف السذخع العخاقي قج أ
مغ  ٕٔٔعمى عجـ مخالفة القػاعج القانػنية والسبادغ الجستػرية، حيث وجيت السادة 

بإببلغ الجية السقجمة لسقتخحات  رئيذ السجمذ لسجمذ الشػاب العخاقي الشطاـ الجاخمي
لمسبادغ الجستػرية أو القانػنية، بعج عخضو عمى المجاف  امخالفتيعغ  كتابة  القػانيغ 

 ٜٓالسادة ة، والتي مغ اختراصاتيا وفق المجشة القانػنيتيا والتي في مقجم السخترة،
معاونة ، و مخاجعة القػانيغ وتكييفيا وفق الجستػر، لسجمذ الشػابي الشطاـ الجاخم مغ

دراسة مقتخحات مذخوعات ، و السجمذ ولجانو في صياغة الشرػص التذخيعية
ذأنيا وإعجاد نرػصيا القػانيغ السقجمة ليا مغ قبل السجمذ والحكػمة وإبجاء الخأؼ ب

بشطخ ذا أخحنا . وإٔوصياغتيا، بحدب ما تكمف بو مغ قبل ـيأة الخئاسة في السجمذ
الحؼ بّيغ:  ٕٛٓٓ/ٔٔ/٘ٔفي  ٖٗٔ االعتبار قخار مجمذ شػرػ الجولة العخاقي رقع

ت ف القخارات التي يرجرىا مجمذ الشػاب وفق أحكاـ الجستػر يشصبق عمييا إجخاءاإ"
بسخاجعة نرػص القخارات وصياغتيا  ف السجمذ ممـدإتذخيع القػانيغ" ندتصيع القػؿ 

 بسا يتفق مع مػاد الجستػر.

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٕٔٔالسادة ، ٕٚٓٓالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ  ٔ
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 الفرل الثالث

 اختراص الدمطة التذخيعية بإصجار القخارات التذخيعية

 السبحث األول: األساس القانهني إلصجار القخارات التذخيعية وإجخاءاته 
 :أنهاع القخارات التذخيعية السبحث الثاني 
 السبحث الثالث: الخقابة عمى دستهرية القخارات التذخيعية 
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 الفرل الثالث

 اختراص الدمطة التذخيعية بإصجار القخارات التذخيعية

ف السجالذ التذخيعية في مختمف الجوؿ تسارس اختراصات أمغ السعخوؼ 
صبيعة نطاـ الحكع الدائج في الجولة، ك عجة أمػر عجيجة، يتػقف حجسيا ومجاىا عمى

وشخيقة رسع الجستػر لمعبلقة بيغ الدمصات، وتذسل اختراصات السجالذ التذخيعية 
تسارس الدمصة التذخيعية  إذعسػما  االختراص التذخيعية والخقابي والسالي، 

، في الجستػر واألنطسة والقػانيغمشرػص عمييا وقػاعج اختراصاتيا وفق إجخاءات 
حساية الحقػؽ  فيالغاية ، تحقق (ٔ)ل الػصػؿ إلى القخارات بصخيقة ديسػقخاشيةمغ أج

 .(ٕ)الفخدية والحقػؽ العامة وبالتالي تفادؼ ضػاىخ االستبجاد

نو أعصى لمدمصة أنبلحع  ٕ٘ٓٓ لعاـ العخاؽجسيػرية وعشج الشطخ في دستػر 
حه السدألة ولتػضيح ى، االتذخيعية حقا  في إصجار القخارات التذخيعية لمؿياـ بسيامي

 :لى دراسةسشتصخؽ في ىحا الفرل إ

 .السبحث األوؿ: األساس القانػني إلصجار القخارات التذخيعية وإجخاءاتو

 .السبحث الثاني: أنػاع القخارات التذخيعية

 .السبحث الثالث: الخقابة عمى دستػرية القخارات التذخيعية

 

 

                                                 
 .ٖٙ، ص ،مرجر سابقآية شو السحسجؼ (ٔ)
ل ضار قخارات تذخيعية في أ. د. عجناف عاجل عبيج، مرصفى ناجي ششبػج. "سمصة مجمذ الشػاب بإصج (ٕ)

السؤتسخ العمسي الجولي االفتخاضي األوؿ لصمبة الجراسات العميا في  AL-Qadisiya Journal." ٕ٘ٓٓدستػر 
 .ٕٚٙ(، ص ٕٕٔٓكميات القانػف )
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 السبحث األول

 القخارات التذخيعية وإجخاءاتهاألساس القانهني إلصجار 

يجخل ألؼ ركغ  وعشج افتقارهالتذخيع عسل قانػني لو أركاف البج مشيا، ف أ
االختراص بالقانػف  تذخيع أركافيسكغ تحجيج ، و (ٔ)عجـ الجستػرية دائخةفي  التذخيع

وىحه األركاف تعتسج في حؿيقتيا عمى ما يسشحو والذكل والدبب والسحل والغاية، 
القػاعج األساسية في حجود  االختراصالػالية و  تقجيخفي  مدمصة التذخيعيةل الجستػر

 ا  أساسيسثل االختراص  فأإلى اعتبار  رجاؿ القانػف يحىب بعس ، و (ٕ)مقانػف العاـل
إلى ؾياـ ، الحؼ ييجؼ مبجأ الفرل بيغ الدمصاتفي إشار  سباشخة الترخؼ القانػنيل

واالختبلؼ ؼيسا كل سمصة بأمػر محجدة بسا يكفل تحجيج السدؤوليات وعجـ التجاخل 
 ، وىحا ما عسمت الجوؿ ذات الشطاـ البخلساني عمى اعتساده. (ٖ)بيشيا

لى نقصة ميسة قبل إكساؿ مجخيات البحث، وىي وىشا أرػ مغ الػاجب التشػيو إ
في التذخيعية والدمصة التشفيحية، ف مدألة تجاخل االختراص التذخيعي بيغ الدمصة

مجمذ الشػاب  اختراص ٔٙالسادة  حجدت ٕ٘ٓٓ لعاـ العخاؽ جسيػرية دستػر
مدمصة التشفيحية مسثمة بسجمذ ل، في حيغ أعصى الجستػر االتحادية تذخيع القػانيغب

لدمصة التشفيحية ف الجستػر مشح ابسعشى أ، (ٗ)الػزراء صبلحية إصجار المػائح التشفيحية
صفة تذخيعية، وفي السقابل مشح الجستػر لمدمصة التذخيعية  ا  ذائياستثشا ا  اختراص

إدارية قخارات ال ترجر بذكل  السختبصة بيا قخارات، والذات صفة إداريةصبلحيات 
في  ٕ٘ٓٓلعاـ  عخاؽال جسيػرية مشيا ما نز عمييا دستػر ،(٘)قػانيغ برفة وإنسا

وإجخاء السشاقبلت  مسػازنة العامة والحداب الختاميمغ إقخار مجمذ الشػاب ل ٕٙالسادة 
                                                 

، ص ٕٓٓٓ، الحجود الجستػرية بيغ الدمصتيغ التذخيعية والقزائية، مصبعة الكػيت، د. عادؿ الصباشبائي (ٔ)
ٖٗٛ. 

 .ٖٖ، ص ٜٛٛٔ، ٔد. بذار عبج اليادؼ، التفػيس في االختراص، دار الفخقاف، ط (ٕ)
 .ٖ٘ٚ، ص ٕٗٓٓد. ماجج راغب الحمػ، القزاء اإلدارؼ، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية،  (ٖ)
 / ثالثا .ٓٛ/ أوال . والسادة ٓٙ: السادة  ٕ٘ٓٓاؽ لعاـ دستػر جسيػرية العخ  (ٗ)
 .ٜٖٗ، ص نفذ السرجر أعبلهد. عادؿ الصباشبائي ،  (٘)
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، فيحه األعساؿ ىي بيغ أبػاب وفرػؿ السػازنة العامة وتخؽيس مجسل مبالغيا...
أعساؿ إدارية في حؿيقتيا، ومع ذلظ قخر الجستػر لمدمصة التذخيعية أف تتػالىا بذكل 

 .(ٔ)قانػف يرجر مشيا

رستو لربلحياتو الجستػرية عشج مسا العخاقي الشػاب وعشج الشطخ في واقع مجمذ
 فأ معتبخا   العامة بالسدائل تتعمق تذخيعية قخارات إصجار نو عسل كثيخا  عمىنبلحع أ

الجستػر، كسا حجث  بقػة لمحكػمة ممدمة نياإ كسا دستػرؼ  سشج ذات القخارات ىحه
 في ، إذ جاءٕٛٔٓ لدشة ٖٔ رقع وتذكيبلتو الشػاب العخاقي مجمذ قانػف  برجور
تذخيعية،  قخارات صجارإ الشػاب لسجمذ بأف السحكػر، القانػف  مغ سابعا  /ٚٔالسادة 

 الشػاب لسجمذ أجازت وأنيا شبلؽاإل سبيل عمى جاءت قج نيافإ الفقخة ليحه وبالشطخ
 دستػر جسيػرية إلى كاف، وبالخجػع شأف أؼ في تذخيعية قخارات اصجار العخاقي
ال في الربلحية إ ىحه الشػاب مجمذ تسشح لع نرػصو بأف نجج ٕ٘ٓٓلعاـ  العخاؽ
السحكػر  القانػف  بفقخات االتحادية السحكسة أماـ الصعغ الفقخة الثانية، ولجػ ٜ٘السادة 
ومػحجتيا  ٓٗٔالسخقع  قخارىا في العميا االتحادية السحكسة قزت
 العخاقي الجستػر ، بأفٕٛٔٓ/ٕٔ/ٖٕ والرادر بتاريخ ٕٛٔٓ/إعبلـ/اتحادية/ٔٗٔ

 ولع االتحادية، القػانيغ بتذخيع الشػاب مجمذ صبلحية أوال  /ٔٙ السادة في أوضح
مػاضع  في عميو الجستػر نز ما عجا تذخيعية، قخارات صجارإ تخػيمو عمى يشز

 ومشيا الجستػر في الػاردة السػاد ضسغ القخارات مغ عجد صجارإ تخػيمو عمى محجدة
 صحة في الخاص الشػاب مجمذ قخار في الصعغ أجازت والتي ثانيا  /ٕ٘السادة 
 تاريخ مغ يػما   ثبلثيغ خبلؿ العميا، االتحادية السحكسة أماـ السجمذ أعزاء عزػية
 نز ففإ الجستػر، لحا مغ ٔٙ السادة عمييا نرت التي الربلحيات وتمظ. صجوره
 مجمذ سمصة الجستػر. بسعشى أف مغ لو سشج ال السحكػر القانػف  سابعا  مغ/ٚٔالسادة 
 محجد األخخػ  العامة بالدمصات متعمق بذأف تذخيعية قخارات إصجار في الشػاب

 لى أفوالتي أشارت إ العميا االتحادية السحكسة لقخارات استشادا وذلظ الجستػر بسػجب

                                                 
د. دمحم ماىخ أبػ العيشيغ، تصػر قزاء اإللغاء ودور القاضي اإلدارؼ في حساية الحقػؽ والحخيات العامة  (ٔ)

 . ٜٕٚشبع القاىخة، ص وحقػؽ اإلنداف في مرخ، دار أبػ السجج لمصباعة، دوف سشة 
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 وبالتالي الجستػر بشرػص مقيجة التذخيعية القخارات إصجار في الشػاب مجمذ سمصة
 ويتػجب لمجستػر مخالفا   يعج الجستػر مغ سشج دوف  الشػاب مجمذ يرجره قخار أؼ ففإ

 .(ٔ)القزاء أماـ بو الصعغ خبلؿ مغ وذلظ إلغاؤه

 القخارات إلصجار القانػني وفي ىحا السبحث سشدمط الزػء عمى األساس
 وإجخاءاتو مغ خبلؿ:  التذخيعية

 .التذخيعية القخارات إلصجار القانػني األساس: األوؿ السصمب

 .التذخيعية القخارات إصجار اجخاءات: الثاني السصمب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(، سمصة مجمذ الشػاب العخاقي بإصجار القخارات التذخيعية، مشذػر عمى ٕٚ-ٕٔ-ٕٛٔٓرحاب خالج حسيج، )(ٔ)
الديارة ، تاريخ /https://www.iraqfsc.iq/news.4233مػقع السكسة االتحادية العميا، متاح عمى الخابط: 

(ٕٚ/ٚ/ٕٕٕٓ). 

https://www.iraqfsc.iq/news.4233/
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 السطمب األول

 األساس القانهني إلصجار القخارات التذخيعية

اف الجستػر ىػ التذخيع األساسي لمجولة فيػ قسة  اليخفى عمى القارغ  
ويتزسغ القػاعج األساسية  ،التذخيعات فييا، يتسيد بخاصيتي الثبات والدسػ الشدبيتيغ

والسبادغ العامة، التي تبيغ مرجر الدمصة وانتقاليا والعبلقة بيغ القابزيغ عمييا، 
ويشز الجستػر عمى حقػؽ وحخيات األفخاد في خصػط رئيدية عخيزة، ومشو تأخح 

مبادئو وأحكامو والتي ال يجػز ألؼ قانػف أف يخالفيا،  كافة القػانيغ األخخػ مدتميسة  
بالخزػع ألحكامو ؼيسا يتعمق بتذكيمو  بخلساف بػصفو إحجػ ىيئات الجولة ُممـدوال

ومسارستو الختراصو فبل يجػز لمبخلساف تجاوز الحجود الجستػرية عشج مسارسة 
اختراصو التذخيعي وإال ُعج مخالفا  ألحكاـ الجستػر. لكغ خزػع البخلساف لمحجود 

 .(ٔ)رمخونة أو جسػد الجستػ  مجػيعتسج عمى  يعج أمخا  ندبيا  الجستػرية 

يسكغ لمبخلساف إصجار قانػف مخالف لمجستػر ة نو السخ ب يتدع في ضل دستػرو 
ويعتبخ ذلظ تعجيبل  لمجستػر، لكغ في إشار الجستػر الجامج تكػف سمصة البخلساف في 
مسارسة وضيفتو التذخيعية ليدت واحجة، فقج يسشح الجستػر لمبخلساف سمصة تقجيخية، 

تباعو وإنسا تكػف سمصتو ايفخض عميو شخيقا  محجدا  يشبغي  ىحه الدمصة ال وبسػجب
وإذا كاف البخلساف يسمظ سمصة تقجيخية  ،دائخة بيغ حجؼ الػجػب والشيي الجستػرييغ

وىحا ىػ األصل فإف ثسة حاالت يفخض فييا الجستػر قيػدا  وضػابط عمى تمظ 
لتحل محميا سمصة مقيجة بل وبالغة  الدمصة، بحيث تػشظ الدمصة التقجيخية أف تختفي

التقييج أحيانا، فبل يجػز لمبخلساف تخصي تمظ القيػد وإصجار تذخيعات غيخ 
 ٕ٘ٓٓ لعاـ العخاؽ جسيػرية وعمى سبيل السثاؿ ال الحرخ، حجد دستػر. (ٕ)دستػرية

                                                 
يع عبج العديد شيحا، الشطع الدياسية والقانػف الجستػرؼ، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية،  (ٔ) ص  ٜٛٛٔد. إبخـا

. انطخ أيزا : د. مشحر الذاوؼ، القانػف الجستػرؼ ) نطخية الجستػر(، مشذػرات مخكد البحػث القانػنية، بغجاد، ٘ٛ
 .ٖ٘، ص ٜٔٛٔ

 .ٖٔٔ، ص ٕٔٓٓ، حجود الدمصة التذخيعية، أشخوحة دكتػراه، جامعة القاىخة، احسج دمحم أميغ (ٕ)
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)المغة ف في الجولة، حيث نرت السادة عمى أ المغات الخسسية أوال  / ٗفي السادة 
فيحه السادة تفخض عمى  (ٔ)ة والمغة الكخدية ىسا المغتاف الخسسيتاف لمعخاؽ...(العخبي

السذخع البخلساني قيجيغ أحجىسا ىػ كػف المغتيغ الخسسيتيغ فقط وال يسكغ إضافة لغة 
ثالثة، واآلخخ أف يمتـد بياتيغ المغتيغ في السخاشبات الخسسية التي تجخؼ بيغ 

ىشا فخض الجستػر حجودا  ال يدتصيع البخلساف تخصييا وىػ ُممـد ، و مؤسدات الجولة
 بالخزػع لمقيج الجستػرؼ. 

الػضائف األساسية لمسجمذ الشيابي تتسثل حجػ وإذا أخحنا بشطخ االعتبار أف إ
ف مجمذ الشػاب العخاقي مارس ىحه فإ في تذخيع القػانيغ وتسثيل إرادة الذعب،

يث القػة تتذابو مغ ح، والتي التذخيعيةيغ والقخارات الػضيفة وأصجر الكثيخ مغ القػان
 لى، وىحا يعػد في أسبابو إ(ٕ)نيا تختمف في إجخاءات اإلصجارأمع القانػف العادؼ إال 

 الدمصة مذاركة التشفيحية لمدمصة يجيد الحؼ البخلساني الشطاـ تبشى الجستػر أف
 بالدمصة القػانيغ مذخوعات تقجيع نو حرخقػانيغ، بل إ مذخوعات بتقجيع التذخيعية

 بتذخيع األصيل االختراص صاحبة التذخيعية لمدمصة يكػف  أف دوف  مغ التشفيحية
 الفرل بسبجأ ا  مداس في حؿيقتو يعج األمخ وىحا القػانيغ، باقتخاح الحق القػانيغ سػػ 

 .التشفيحية الدمصة بإرادة يسارس القػانيغ تذخيع أف لكػف  الدمصات

 

 

 

 

 

                                                 
 ./ أوال  ٗ: السادة  ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٔ)
 .ٖٚٙمرجر سابق ، ص  ٕ٘ٓٓد. عجناف عاجل عبيج، مرصفى ناجي ششبػج.  (ٕ)
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 الفخع األول

 في الجستهر التذخيعية األساس القانهني إلصجار القخارات

فتكػيغ مجمذ  –ف السذخع العخاقي والستسثل حاليا  بسجمذ الشػاب العخاقي فقط إ
 جسيػرية سػاد الػاردة في دستػرقج سعى إلى االستشاد إلى ال –االتحاد ال زاؿ مؤجبل  

لسشح قخاراتو التذخيعية صفة قانػنية ال تجعل مغ إصجارىا خخقا   ٕ٘ٓٓ لعاـ العخاؽ
، والتي نرت ٓٙفي السادة  والتشفيحيةلمجستػر، والحؼ حجد أدوار الدمصتيغ التذخيعية 

 : (ٔ)عمى

 .الػزراء ومجمذ الجسيػرية رئيذ مغ تقجـ القػانيغ مذخوعات: أوال

 إحجػ مغ أو، الشػاب مجمذ أعزاء مغ عذخة مغ تقجـ القػانيغ مقتخحات:  ثانيا
 .السخترة لجانو

تزسشت  والتي ٓٛوأعاد الجستػر تأكيجه عمى دور الدمصة التشفيحية، في السادة 
 مذخوعات صبلحياتو باقتخاح الػزراء مجمذ يسارس فالفقخة الثانية مشيا عمى أ

 .(ٕ)القػانيغ

 مغ أعزاء عذخة مغ يقجـ القػانيغ اقتخاح حق إفف أعبله الشرػص وبسػجب
 رئيذ مغ تقجـف القػانيغ مذخوعات ماأ، السخترة لجانو إحجػ مغ أو الشػاب مجمذ

جسيػرية  دستػرالػزراء، لكغ عشج التػسع في قخاءة نرػص  ومجمذ الجسيػرية
ختراصات مجمذ / أوال  قج جعل إحج أٙنو في السادة أنبلحع  ٕ٘ٓٓالعخاؽ لعاـ 

 إذ/ ثانيا  نجج ِذكخا  لقخارات السجمذ ٜ٘الشػب تذخيع القػانيغ االتحادية، وفي السادة 
نرت الفقخة الثانية عمى "تتخح القخارات في جمدات مجمذ الشػاب باألغمبية 

ف يبت في ي الفقخة أوال  عمى مجمذ الشػاب أفخضت ف فقج ٕ٘البديصة..."، أما السادة 
ائو خبلؿ ثبلثيغ يػما  مغ تاريخ تدجيل االعتخاض بأغمبية ثمثي صحة عزػية أعز

                                                 
 .ٓٙ: السادة  ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٔ)
 ./ ثانيا  ٓٛ: السادة  ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٕ)
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ف الجستػر وصف البت بعزػية نفديا نجج أ أعزائو، وفي الفقخة الثانية مغ السادة
نرت الفقخة عمى "يجػز الصعغ في قخار السجمذ أماـ  إذالشػاب قخارا  تذخيعيا  

 .(ٔ)خ صجوره"السحكسة االتحادية العميا خبلؿ ثبلثيغ يػما  مغ تاري

لقخارات ف )تخسل القػانيغ واأقج نرت عمى  : أ/ خامدا  ٖٛٔف السادة أمسا  ع
لى مجمذ الخئاسة لغخض السػافقة عمييا باإلجساع إالتي يدشيا مجمذ الشػاب 

 نيا قج ساوت بيغوىشا نبلحع أ ليو(إخبلؿ عذخة أياـ مغ تاريخ وصػليا وإصجارىا 
بيغ القػانيغ ف ىحه السداواة بل إ مجمذ الشػاب، عغ ترجر التي والقخارات القػانيغ

والقخارات التي ترجر عغ السجمذ مغ ناحية الشقس أو السػافقة مغ قبل مجمذ 
قج تع تحجيج إجخاءاتيا في الخئاسة واإلقخار باألغمبية الخاصة مغ قبل مجمذ الشػاب 

القخارات التي يرجرىا ولسا كانت  .(ٕ)- / خامدا : ب، ج ٖٛٔ الفقخة نفديا مغ السادة
ره مجمذ الشػاب وفق أحكاـ الجستػر يشصبق عمييا إجخاءات تذخيع القػانيغ وىػ ما قخ 

ليو سابقا  وألف الجستػر نز عمى ورود مذخوعات إمجمذ شػرػ الجولة الحؼ أشخنا 
ف القخارات التذخيعية تساثل السذخوعات أالقخارات مغ الدمصة التشفيحية، و القػانيغ ال 

ف لسجمذ الشػاب إح وصياغة في شكل مػاد قانػنية، فىا عمى مقتخ ؤ ايث انصػ مغ ح
ف أمذخوعاتيا مغ الدمصة التشفيحية و دوف اشتخاط ورود حق اقتخاح وسغ القخارات 

القخارات التذخيعية الرادرة عغ مجمذ الشػاب ال تقل أىسية عغ القػانيغ مغ ناحية 
 .الدياسية والجوليةتعمقيا بااللتدامات السالية واالجتساعية و 

مغ قبل مجمذ الشػاب عشج  إليياف ما تقجـ مغ مػاد دستػرية يسكغ االستشاد إ
 صجار قخارىا رقعشع السحكسة االتحادية العميا مغ إإصجاره قخارا  تذخيعيا  لع يس

 ٗٗلقخار التذخيعي ة ابعجـ دستػريوالستعمق  ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٕٛ في ٜٕٔٓ/اتحادية/ٜٛ
، (ٖ)حيشو في الخئاسة مجمذ عميو وصادؽ مجمذ الشػاب، الحؼ أصجره ٕٛٓٓلدشة 

مغ السحاصرة أساسا  إلشغاؿ الػضائف العامة مخالفا  لسبادغ الجستػر القخار جعل  إذ
                                                 

 ./ ثانيا  ٜ٘/ أوال . والسادة ٔٙ: السادة  ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٔ)
 ./ خامدا : أ، ب، ج ٖٛٔ: السادة  ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٕ)
 .ٕٛٓٓ/ٕٔ/ٕٗيخ الرادرة بتار  ٕٛٓٓلدشة  ٕٓٔٗجخيجة الػقائع العخاؾية بالعجد  (ٖ)
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وعمى ىحا  ،لقػاعج وآليات التذخيع الجستػرية ا  ومخالف ،في السداواة وتكافؤ الفخص
 نرت، إذ (ٔ)ميا بعج الصعغ ؼيو أماميااألساس صجر قخار مغ السحكسة االتحادية الع

 القػائع مصاليب مغ عميو الستفق تشفيح) التذخيعي السحكػر عمى  القخار مغ ٙالفقخة 
 ورؤساء الػزارات وكبلء السشاصب الجولة أجيدة في استحقاقيا وفق الدياسية والكتل

 السرادقة في اإلسخاع الشػاب مجمذ وعمى الخاصة والجرجات والسؤسدات الييئات
صجار القخار، فالجيات جج خخقا  وانحخافا  تذخيعيا  في إوىشا ن( الخاصة الجرجات عمى

 لىإ الخاصة والجرجات السشاصب ليحه السخشحيغ أسساء رفع التي تستمظ صبلحية
الجستػر ولع يكغ مغ بيشيا  مغ خامدا/ ٔٙ السادة حجدتيا قج لمتعييغ الشػاب مجمذ

 مجمذ الشػاب.

 مغ سشج الي صجار قخارات تذخيعية ليذخخ فإف صبلحية إومغ جانب آ
 قخارات صجارإ بيشيا مغ وليذ عمييا، الجستػر نز التي السػاضيع في إال الجستػر
 الحؼ الحكع في العميا االتحادية السحكسة بو قزت ما وىحا لمقػانيغ، بجيبل تذخيعية
 السػحجة والجعػػ  ٕٛٔٓ/اتحادية/ٓٗٔالسخقسة الجعػػ  في أصجرتو

 . ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٖٔ بتاريخ الرادر ٕٛٔٓ/اتحادية/ٔٗٔ

 في القخار مخالفة العميا االتحادية السحكسة وججت أخخػ  جية ومغ جية مغ ىحا
 وأ القػمية وأ الجيغ او العخؽ  وأ الجشذ ببدب تسييد دوف  العخاقييغ بيغ السداواة  لسبجأ

، ٕ٘ٓٓجسيػرية العخاؽ لعاـ دستػر  مغ ٗٔ السادة عميو نرت مسا وغيخىا السعتقج
 والتي الجستػر مغ ٙٔ السادة عميو نرت الحؼ الفخص تكافؤ وكحلظ مخالفتو لسبجأ

 عمى الجولة في وغيخىا السشاصب تػلي في فخصتيع يشالػا اف العخاقييغ لجسيع كفمت
 مغ ٙ الفقخة دستػرية بعجـ الحكع السحكسة قخرت لحا وغيخىا والتخرز الكفاءة أساس

 الػقائع جخيجة في السشذػر ٕٛٓٓ لدشة ٗٗبالعجد  الرادر الشػاب مجمذ قخار
 القخار وصجر بسػجبيا العسل وإلغاء ٕٛٓٓ/ٕٔ/ٕٗ في ٕٓٔٗبالعجد  العخاؾية

                                                 
 متاح عمى مػقعيا: ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٕٛفي  ٜٕٔٓ/ اتحادية/ ٜٛقخار السحكسة االتحادية العميا  (ٔ)

https://www.iraqfsc.iq/news.4737/ ( ٖٓتاريخ الديارة/ٛ/ٕٕٕٓ). 

https://www.iraqfsc.iq/news.4737/
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 ٘ والسادة الجستػر مغ ٜٗ السادة ألحكاـ استشادا كافة مدمصاتل وممدما باتا باالتفاؽ
 . ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٕ بتاريخ رالقخا وصجر العميا االتحادية السحكسة قانػف  مغ
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 الفخع الثاني

 األساس القانهني إلصجار القخارات في الشظام الجاخمي وقانهن السجمذ

ف مجمذ الشػاب العخاقي قج أصجر العجيج مغ القخارات أ لىأشخنا ؼيسا سبق إ
ف ىحه القخارات ذات سشج قانػني يجعل أستعمقة بالسدائل العامة معتبخا  التذخيعية ال

 وقج عخضشا في الفخع األوؿ األسذمشيا ممدمة لمحكػمة بسا تستمكو مغ قػة قانػنية، 
ي والخد القانػن ٕ٘ٓٓ لعاـ العخاؽ دستػر جسيػرية في القخارات إلصجار القانػنية

 .صجار مجمذ الشػاب لمقخارات التذخيعية لمسحكسة االتحادية العميا عمى إ

أصجر سمدمة مغ القخارات بيجؼ قج مجمذ الشػاب ف نجج أ ٕ٘ٔٓ عاـففي 
امتراص الشقسة الذعبية عمى سػء األوضاع السعيذية، وكاف أوؿ ىحه القخارات ما 

بإلغاء أبخز السشاصب التي تخمد لمسحاصرة الصائؽية  ٕ٘ٔٓ/ٛ/ٜصجر في 
ارا  تذخيعيا  فػض كسشاصب نػاب رئيذ الجسيػرية الثبلثة، وىحا القخار برفتو قخ 

الحكػمة صبلحيات السجمذ إلصبلح األوضاع الستخدية، ومغ ىحه الربلحيات إلغاء 
 ٔ، دوف أف يرجر تذخيعا  بإلغاء قانػف نػاب رئيذ الجسيػرية رقع (ٔ)ىحه السشاصب

، وقج اعتخض نػاب رئيذ الجسيػرية السقاليغ لجػ السحكسة االتحادية ٕٔٔٓلدشة 
/ ثانيا  مغ الجستػر، والتي أوكمت لمقانػف تعييغ ٜٙالسادة  لتعارض القخار مع نز

نائب واحج لخئيذ الجسيػرية أو أكثخ، ولكغ السحكسة العتبارات تتعمق بالخأؼ العاـ 
والتػتخ في الذارع العخاقي، أرجأت إصجار قخارىا ألكثخ مغ عاـ بالخغع مغ وضػح 

بإلغاء  ٕ٘ٔٓ/اتحادية/ ٜٔٔ ااالتحادية العمي الشز الجستػرؼ، وصجر قخار السحكسة
 .(ٕ)قخار رئيذ مجمذ الػزراء بإلغاء تمظ السشاصب

 إلصجار قانػنيا   وىشا نجج مغ البلـز استعخاض السػاد التي تعتبخ سشجا  وأساسا  
عشج الشطخ في الشطاـ لسجمذ الشػاب العخاقي وقانػنو. ف الجاخمي الشطاـ في القخارات

                                                 
 .ٕ٘ٔٓ/ٛ/ٜفي  ٕ٘ٔٓ/ ٖٚٓ ذو العجد قخار رئيذ الػزراء (ٔ)
، متاح عمى الخابط: ٕ٘ٔٓ/اتحادية/ ٜٔٔقخار السحكسة االتحادية العميا ذو العجد  (ٕ)

https://iraqfsc.iq/krarat/1/2015/119_fed_2015  ٘ٔتاريخ الديارة/ٚ/ٕٕٕٓ. 

https://iraqfsc.iq/krarat/1/2015/119_fed_2015
https://iraqfsc.iq/krarat/1/2015/119_fed_2015
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 مشو قج أوجبت عمى أعزاء ٗ ف السادةأنبلحع  ٖٕٔٓالجاخمي لسجمذ الشػاب لعاـ 
، وجاء ىحا اإللداـ بريغة (ٔ)الجستػر في اتخاذ القخارات الشػاب االلتداـ بأحكاـ مجمذ

 الجاخمي اختراصات السجمذ بسا ورد في مغ الشطاـ ٖٓ مصمقة. وقج حجدت السادة
، (ٕ)لمسجمذ التذخيعية االختراصات ٖٔالجستػر، ؼيسا فرمت السادة  مغ ٔٙ السادة

 تجوف ) عمى نرت والتي ٜٗٔ ولع يخد في الشطاـ ِذكٌخ آخخ لمفطة القخار إال في السادة
 أيزا  بريغة جاء السادة ونز ،(ٖ)(والكخدية العخبية بالمغتيغ وتشذخ السجمذ قخارات
 .شأف أؼ في التذخيعية القخارات بإصجار لمسجمذ إجازتو ضسشا   وحسل مصمقة

والسشذػر في  ٕٛٔٓلدشة  ٖٔالشػاب وتذكيبلتو رقع أما في قانػف مجمذ 
عجة  ٚٔفقج ورد في السادة  ٕٛٔٓ/ٚ/ٙٔفي  ٜٜٗٗجخيجة الػقائع العخاؾية في العجد 

 السشرػص لئلجخاءات التذخيعية وفقا فقخات تحجد مسارسات السجمذ الختراصاتو
 القػانيغ عبتذخي الجاخمي، ففي الفقخة أوال  تحجد اختراص السجمذ نطامو في عمييا

 ومشاقذة لى ىحه االختراصات دراسةأضافت الفقخة ثالثا  مغ السادة إ االتحادية، ؼيسا
 والبت الػزراء مجمذ وأ الجسيػرية رئاسة مغ السقتخحة االتحادية القػانيغ مذخوعات

 الشػاب مغ السقجمة القػانيغ مقتخحات ومشاقذة دراسة فييا، وتزسشت الفقخة رابعا  
 ؼيسا ذكخت الفقخة سابعا  اختراص السجمذ بإصجار .فييا والبت السجمذ ولجاف

 .(ٗ)التذخيعية القخارات

 اصصجمت بإرادة تذخيعية قػة القانػف ال وقخاراتوىحه السحاولة مغ السجمذ لسشح 
/ اتحادية/ ٔٗٔومػحجاتيا  ٓٗٔأصجرت قخارىا السخقع  التي السحكسة االتحادية العميا

والحؼ قزى بعجـ دستػرية عجة مػاد وفقخات وردت في  ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٖٕفي  ٕٛٔٓ
، والتي جاء فييا مشح ٚٔقانػف مجمذ الشػاب، والتي مغ بيشيا الفقخة سابعا  مغ السادة 

ف أسباب الشقس التذخيعية، وورد في أمجمذ الشػاب لشفدو صبلحية إصجار القخارات 
                                                 

 .ٗالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي: السادة  (ٔ)
 .ٖٔ، و ٖٓالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي: السادة  (ٕ)
 .ٜٗٔالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي: السادة  (ٖ)
 .ٚٔ، السادة ٕٛٔٓلدشة  ٖٔقانػف مجمذ الشػاب وتذكيبلتو السخقع ب  (ٗ)



 

365 



ف اختراصات مجمذ الشػاب بتذخيع القػانيغ ولع أ/ أوال  قج نرت عمى  ٔٙالسادة 
ف مجمذ الشػاب إالتذخيعية، ووفقا  ليحا السبجأ فيخد في الشز تخػيل بإصجار القخارات 

 ليذ لو صبلحية إصجار قخارات تذخيعية وإنسا لو إصجار القػانيغ فقط.
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 الثانيالسطمب 

 اجخاءات إصجار القخارات التذخيعية

ف وضيفة سغ القػانيغ وإصجار القخارات غالبا  ما يخزعيا الجستػر لقيػد إ
وضػابط محجدة مغ حيث اإلجخاءات الػاجب اتباعيا في كل مخحمة مغ مخاحل 

ولحلظ يعخؼ التذخيع بأنو: "عسمية سغ القػاعج القانػنية مغ ، يربح قانػنا  ل التذخيع
 (ٔ)الدمصة السخترة وفقا  لئلجخاءات السحجدة، وحرخ صبلحية التذخيع بالبخلساف"

ف القخار التذخيعي ىػ القخار الحؼ أنبلحع عشج الشطخ في السرادر القانػنية و 
يتخحه البخلساف مغ خبلؿ الترػيت في الجمدة العامة وباألغمبية السصمػبة عمى مقتخح 

ية والسادية الخاصة بدغ القػانيغ، لكغ ما ُيفيع مغ قخار بعج استيفاء اإلجخاءات الذكم
ف القخارات التي يرجرىا أ ٕ٘ٓٓ لدشة العخاؽجسيػرية / أوال  في دستػر ٔٙالسادة 

مجمذ الشػاب في غيخ مجاؿ سغ القػانيغ ال يشذأ عشيا أثخ قانػني، فالسادة تخػؿ 
 .السجمذ سغ القػانيغ فقط وال تخػلو إصجار القخارات

صجار العميا لبحث مذخوعية إ السحكسة االتحاديةا باالستعانة بقخارات ذا فكخنوإ
والرادر  ٕ٘ٔٓ/اتحادية/ إعساـ/ٕٔ ىاقخار ف مذ الشػاب لقخارات  تذخيعية نجج أمج

وضع قيػدا  وشخوشا  مذجدة عمى مسارسة السجمذ الختراصاتو،  ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٗٔفي 
والتي مغ ضسشيا إصجار القخارات التذخيعية والتي يتع اقتخاحيا وصياغتيا والترػيت 

ختيا وتخسل الى عمييا داخل مجمذ الشػاب، عمى عكذ القػانيغ، والتي تقتخح فك
لى السجمذ بعج صياغتيا، مع إمكانية اف يجخؼ السجمذ بعس إلتعيجىا الحكػمة 

قخار وىػ المسحكسة قخار آخخ ل بيغ، ؼيسا التعجيبلت قبل الترػيت عمييا وإقخارىا

                                                 
، ص ٕٓٔٓانية بيغ الشطخية والتصبيق، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، بيخوت، عراـ سميساف، األنطسة البخلس (ٔ)

ٕٚ. 
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عجـ وجػد نز  ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٖٕبتاريخ  ٕٛٔٓ/اتحادية/ٔٗٔومػحجاتيا  ٓٗٔالسخقع 
 .(ٔ)قػة القانػف دستػرؼ يدسح لسجمذ الشػاب بإصجار قخارات تذخيعية ليا 

في  ٖٗٔخقع في قخاره السالعخاقي لى ما أقخه مجمذ شػرػ الجولة واستشادا  إ
ف القخارات التي يرجرىا مجمذ الشػاب أوالحؼ أشخنا إليو سابقا  في "، ٕٛٓٓ/ٔٔ/٘ٔ

ف اإلجخاءات "، بسعشى أوفق أحكاـ الجستػر يشصبق عمييا إجخاءات تذخيع القػانيغ
ب البخلساف ىي ذات اإلجخاءات الػاج في القػانيغ تذخيع عسميةالػاجب اتباعيا في 

وأوؿ  أؼ قانػف، إقخار بسخاحل تسخ بأف صجار القخار التذخيعي، والبجاتباعيا عشج إ
 السجمذ، قبل مغ التذخيع إقخار مخحمة ثع ومغ االقتخاح، مخحمة ىحه السخاحل ىي

 السجمذ قبل مغ القانػف  ىعم الترػيت ثع ومغ(، السشاقذة) السجاولة والتي تذسل
 القانػف. عمييا يشز التي وباألغمبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

لشػاب بإصجار قخارات تذخيعية في د. عجناف عاجل عبيج، مرصفى ناجي ششبػج. "سمصة مجمذ انقبل  عغ:  (ٔ)
 .ٔٛٙ، ٙٚٙمرجر سابق، ص ٕ٘ٓٓ العخاؽ لعاـ ل دستػرض
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 الفخع األول

 مخحمة اقتخاح القخار التذخيعي

 لسذخوع يكػف  ال االقتخاح فقبل لمتذخيع، األولى السخحمة القانػف  يسثل اقتخاح
 يعخض نوفإ السخترة الجية تقتخحو أف بعج أما قانػني، وجػد أؼ القانػف أو القخار

 يتزسغ وقج رفزو، حتى أو تعجيمو أو إقخاره لغخض ةتومشاقذ لجراستو البخلساف عمى
 يتشاولو لع مػضػعا   يشطع ججيج قانػف  إصجار في الخغبة السقتخح القانػف  مذخوع
 أو جدئيا، تعجيبل الػاقع في قائع لقانػف  تعجيبل االقتخاح يتزسغ قج أو بالتشطيع، القانػف 
 اقتخاح حق لسسارسة القائع، ويذتخط القانػف  محل السقتخح القانػف  بإحبلؿ كميا تعجيبل

 السػضػعية الشاحية فسغ شخري، خخوآ مػضػعي ىسا عشرخيغ تػافخ القػانيغ
 مػضػع يكػف  أف ذلظ عمى ويتختب األولى، التذخيع أسذ وضع االقتخاح يدتيجؼ
 يكتب أف يكفي فبل الجولة، لجستػر وفقا القانػف  يعالجيا التي السدائل مغ االقتخاح

 التي الجستػرية بالحجود السقتخح يتقيج فأ يذتخط بل ،"اقتخاح"  عبارة ما فكخة رأس عمى
 يشاط مغ باالقتخاح يتقجـ أف ؼيذتخط الذخرية الشاحية مغ ، أما(ٔ)القانػف  نصاؽ تبيغ

 لع ما لقانػف  اقتخاحا يعج ال السػاششيغ أحج بو يتقجـ الحؼ فالصمب، السيسة ىحه بو
 أحج يسارسو الحؼ الحق ىػ االقتخاح فحق، الحكػمة أو البخلساف أعزاء أحج يتبشاه

 تػفخت متى بقانػف  اقتخاحا العسل ويعج، التذخيع أسذ وضع بقرج بحلظ السختريغ
 .(ٕ)الدابقة الذخوط ؼيو

/ أوال قج أشارت ٓٙالسادة ف نجج أ ٕ٘ٓٓػر جسيػرية العخؽ لدشة وفي دست
مذخوعات القػانيغ تقجـ مغ رئيذ الجسيػرية ومجمذ الػزراء، أما الفقخة ثانيا  ف ألى إ

ذخة مغ أعزاء ع قبل قجـ مغتُ بأف حجدت مقتخحات القػانيغ قج ف نفديا مغ السادة

                                                 
، ٔلخئيذ الجولة في الشطاميغ الخئاسي والبخلساني )دراسة مقارنة(، طد. عسخ حمسي فيسي، الػضيفة التذخيعية  (ٔ)

 . ٕٔ، ص ٜٓٛٔدار االتحاد العخبي لمصباعة، القاىخة، 
 -ٜٚٔ، ص ٜٙٙٔ، دار الفكخ العخبي، ٔد. سميساف دمحم الصساوؼ، التصػر الدياسي لمسجتسع العخبي، ط (ٕ)

ٔٛٓ. 
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الشطاـ الجاخمي لمسجمذ في ، وحجد (ٔ)حجػ لجانو السخترةإمجمذ الشػاب أو مغ 
رئيذ مجمذ الشػاب مرػغة في مػاد  إلىف تقجـ مقتخحات القػانيغ أ ٕٓٔالسادة 

. وبالشدبة لحق المجاف البخلسانية في اقتخاح (ٕ)لمتذخيع تتزسغ األسباب السػجبة
 اقتخاح دائسة لجشة ف لكلإلى أ الجاخمي الشطاـ مغ أوال/ٚٛ السادة القػانيغ فقج أشارت

 مغ السادةلمزػابط، وأوجبت الفقخة الثانية  وفقا   باختراصيا العبلقة ذات القػانيغ
القػانيغ  مذخوعات واقتخاحات القػانيغ مذخوعات دراسة الجائسة المجاف عمى نفديا

 .(ٖ)فييا الخأؼ وإبجاء باختراصيا والستعمقة،  الخئاسة ةىيئ مغ إلييا تحاؿ التي

 الشطاـ مغ أوال/ٕٔٔ السادة أوجبت فقج القػانيغ اقتخاحات تقجيع إجخاءات إما
 يتػلى الحؼ السجمذ رئيذ إلى كتابة القػانيغ مقتخحات تقجيعالشػاب  لسجمذ الجاخمي

 لسقجـ ويحق، (ٗ)السقتخح القانػف  مػضػع حدب السخترة المجاف إحجػ إلى لتيااحإ
 بجء قبل وقت أؼ في السجمذ لخئيذ مقجـ كتابي بصمب شمبو يدحب أف االقتخاح
 لع ما، يكغ لع كأف اعتباره االقتخاح سحب عمى ويتختب، بالسجمذ السػاد في السشاقذة

 لخئيذ يقجمو كتابي بصمب االقتخاح في الشطخ في االستسخار األعزاء أحج يصمب
 ال مقجمػىا يدحبيا التي أو السجمذ يخفزيا التي القػانيغ مقتخحات وإف، (٘)السجمذ

 أعبله التػصية السجمذ رئيذ ويعخض، ذاتو االنعقاد دور في تقجيسيا إعادة يجػز
، السخترة المجشة إلى تحاؿ ثع جمدة أوؿ في بيا الخاصة البيانات مع السجمذ عمى

 أوؿ في بحلظ السجمذ إببلغ مع مباشخة السخترة المجاف إلى يحيميا أف ولمخئيذ
  .(ٙ)تمييا جمدة

                                                 
 .ٓٙ، السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٔ)
 .ٕٓٔالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب، السادة  (ٕ)
 ./أوالٚٛالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٖ)
 ./أوالٕٔٔالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٗ)
 .ٕ٘ٔالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (٘)
 .ٕٙٔالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٙ)
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القخارات تتخح في المجشة السخترة بعج غمق باب ف وىشا تججر اإلشارة إلى أ
كل مقتخح مقجـ إلى المجشة وتست مشاقذتو، ويتع السشاقذات وإجخاء الترػيت عمى 

الترػيت مغ قبل األعزاء الحاضخيغ بعج تحقق الشراب القانػني، وعشج تعادؿ 
لـد الشطاـ الجاخمي أ، و (ٔ)اأُلصػات يكػف صػت رئيذ المجشة ىػ السخجح لقخارىا

اؿ لسجمذ الشػاب العخاقي كل لجشة أف تقجـ تقخيخا  إلى السجمذ عغ كل مػضػع يح
إلييا مذتسبل  عمى اإلجخاءات التي قامت بيا، واألسباب التي استشجت إلييا في رأييا 
ويخفق مع تقخيخىا نرػص السذخوعات والسقتخحات أو التذخيعات محل التقخيخ 
ومحكخاتيا اإليزاحية، ويجب أف يتزسغ التقخيخ اآلراء السخالفة لمخأؼ الحؼ تػصمت 

القخارات داخل  اتخاذأعزائيا بذأف السػضػع، ويتع إليو المجشة والتي قج أبجيت مغ 
وتخفع القخارات  المجاف في مجمذ الشػاب العخاقي باألغمبية السصمقة لعجد أعزائيا،
، وبسعشى آخخ الخئاسة السجمذ بتػؾيع رئيذ المجشة أو نائبو أو أعزاء المجشة بػيابيس

ء السشاقذات يتخح بأصػات إف الترػيت عمى تقخيخ المجشة التي تتػصل إليو بعج انتيا
األغمبية السصمقة لعجد أعزائيا بعج أف يتحقق الشراب القانػني النعقاد جمدات 

 .(ٕ)المجشة

 مجمذ في عزػ لكل أجاز الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي قج ف الشطاـعمسا  أ
 تعجيبل   يقتخح فأ السخترة المجاف قبل مغ القػانيغ مذخوعات في الشطخ عشج الشػاب

، عمييا تعجيبلت مغ يعخض ؼيسا أو السذخوع مػاد في التجدئة أو اإلضافة أو بالححؼ
 التي السػاد فييا ستشطخ التي الجمدة قبل المجشة لخئيذ مكتػبا التعجيل يقجـ فأ ويجب
 القػانيغ مذخوعات تقجيع وبعج .(ٖ)األقل عمى ساعة وعذخيغ بأربع التعجيل يذسميا

 المجشة إلى القػانيغ مقتخحات إحالة تعوت، السجمذ قبل مغ فييا الشطخ يتع السقتخحة

                                                 
 ./ ثانيأٛالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٔ)
 ./ ثالثا  ٘ٚالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٕ)
 .ٜٕٔالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٖ)
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 ما بحدب، وصياغتيا نرػصيا وإعجاد شأنيا في الخأؼ بجاءوإ لجراستيا القانػنية
 .(ٔ)السجمذ في الخئاسة ـيأة قبل مغ بو تكمف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٕٕٔعخاقي، السادة الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب ال (ٔ)
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 الفخع الثاني

 آليات إصجار القخار التذخيعي

الػاجب اتباعيا في إصجار القخار التذخيعي يسكغ تمخيز اإلجخاءات واآلليات 
 عمى السجمذ رأؼ بأخح الشػاب مجمذ عمى عخضو يتع القخار اقتخاح تتع عسمية أف بعج

، الحج ىحا عشج اإلجخاءات تقف السذخوع رفس فإذا السبجأ، حيث مغ القانػف  مذخوع
 إلى السقتخح يحاؿؼ، السبجأ حيث مغ السقتخح أو السذخوع عمى السجمذ وافق إذا أما

 السجمذ عمى يعخض ثع ومغ، السجمذ إلى تقخيخىا عجادإل السخترة المجاف إحجػ
عشج ، ف(ٔ)لمترػيت يعخض القانػف  مذخوع مشاقذة مغ السجمذ انتياء وبعج، لمسشاقذة

ذخوع إلى سالقانػف معيغ يحيل رئيذ مجمذ الشػاب قخار أو العسل عمى تذخيع 
، ومغ الخأؼ ؼيو قبل عخضو عمى السجمذ ومشاقذتوالمجاف السخترة لجراستو وإبجاء 

يا ميسة دراسة السذاريع ببيغ ىحه المجاف وأبخزىا المجشة القانػنية، التي تشاط 
يقـػ رئيذ مجمذ الشػاب بعخض التقخيخ عمى  إذا، تقخيخ بذأني وإصجار ،سقتخحاتالو 

السذخوع،  مقجمة المجشة عغ مسثل بحزػر ذلظ يجخؼ  فأ عمىأعزاء السجمذ 
 .وتجخؼ السشاقذة عمى السذخوع الحؼ تقجمت بو المجشة السخترة

 ججوؿ في يدجل دراستو مغ القانػف  مذخوع ليا السقجـ المجشة تشتيي وحيغ
،حيث (ٕ)السجمذ أماـ الجمدات أحجػ في المجشة تقخيخ يعخض لكي السجمذ أعساؿ

 أغمبية لخأؼ مخالفة آراء مغ يتزسشو قج وما السخترة المجشة تقخيخ الجمدة رئيذ يتمػ
 بو تقجمت الحؼ السذخوع أساس عمى السشاقذة تجخؼ  األحػاؿ جسيع وفي المجشة،
 لع فإذا إجساال ، لمسذخوع العامة واألسذ السبادغ بسجاولة السشاقذة ، وتتسثل(ٖ)المجشة

                                                 
شسيع مدىخ راضي الخبيعي، الدمصة التذخيعية في الشطاـ البخلساني في ضػء دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  (ٔ)

 :عمى مػقع السخجع، متاح عمى الخابط مشذػر ،ٕ٘ٓٓ
https://almerja.com/reading.php?idm=175962( تاريخ الديارة ،ٕٕ/ٚ/ٕٕٕٓ). 

 .ٕٛٔالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٕ)
 .ٖٔٔالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٖ)

https://almerja.com/reading.php?idm=175962
https://almerja.com/reading.php?idm=175962
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 رفزا   ذلظ عج أعزائو عجد بأغمبية السبجأ حيث مغ السذخوع عمى السجمذ يػافق
 .(ٔ)لمسذخوع

 مشاقذة إلى يشتقل السبجأ حيث مغ السذخوع عمى السجمذ مػافقة حالة وفي
 ثع حجة، عمى مادة كل في الخأؼ ويؤخح مشيا، كل تبلوة بعج تمػ أخخػ  مادة   مػاده
 .(ٕ)كاممة مػاده تبلوة اكتساؿ بعج مجسػعو في السذخوع عمى الخأؼ يؤخح

 شأنيا، في السقجمة بالتعجيبلت واالقتخاحات السػاد مشاقذة مغ االنتياء وبعج
 عغ وأبعجىا مجػ بأوسعيا ويبجأ أوال ، بالتعجيبلت االقتخاحات ىحه عمى الخأؼ يؤخح

 السجمذ قخر فإذا ،(ٖ)بسجسػعيا السادة عمى ذلظ بعج الخأؼ يؤخح ثع األصمي، الشز
 عمييا، وافقت أف سبق مادة في تعجيل إجخاء شأنو مغ السػاد إحجػ في حكسا  

 مادة في السشاقذة إعادة لمسجمذ يجػز كحلظ ، السادة تمظ لسشاقذة يعػد أف فممسجمذ
 عمى بشاء وذلظ السذخوع في السجاولة انتياء قبل ججيجة، أسباب أبجيت إذا إقخارىا سبق
، ثع (ٗ)السجمذ أعزاء مغ عزػا   خسديغ ،أو المجشة رئيذ أو الحكػمة، شمب

 القانػف  مذخوع عمى الترػيت يجػز وال لمترػيت، السجمذ عمى السذخوع يعخض
 قخاءة القانػف  مذخوع ُيقخأ إذ ؼيو، السجاولة انتياء مغ األقل عمى أياـ أربعة مزي قبل

 السقتخحات استبلـ وبعج األقل عمى يػميغ بعج ثانية قخاءة القانػف  مذخوع ويقخأ أولى
 .(٘)عميو السشاقذة إجخاء ثع بتعجيموِ  التحخيخية

 تحقق بعج البديصة باألغمبية القخارات تتخح بحدب الجستػرف عمسا  أ
 .(ٚ)الخئيذ معو صػت الحؼ الجانب يخجح األصػات تداوؼ  ، لكغ عشج(ٙ)الشراب

                                                 
 .ٕٖٔالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٔ)
 .ٖٖٔالشػاب العخاقي، السادة الشطاـ الجاخمي لسجمذ  (ٕ)
 .ٖٗٔالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٖ)
 .ٖ٘ٔالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٗ)
 .ٖٙٔالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (٘)
 /ثانيا. ٜ٘، السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٙ)
 .ٖٕالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٚ)
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ف حطي مذخوع القانػف بسػافقة أغمبية أعزاء السجمذ، يخسل إلى مجمذ إو 
ة أياـ، رئاسة الجسيػرية لغخض السػافقة عميو باإلجساع وترجيقو وإصجاره خبلؿ عذخ 

وفي حاؿ عجـ مػافقة مجمذ رئاسة الجسيػرية عمى مذخوع القانػف، يعاد إلى مجمذ 
الشػاب حتى يتع الشطخ بالسذخوع مخة أخخػ والترػيت عميو باألغمبية ويخسل مخة 
أخخػ إلى مجمذ رئاسة الجسيػرية، وفي حاؿ عجـ السػافقة عمى السذخوع مخة  ثانية، 

يحق لو أف يقخه بأغمبية ثبلثة أخساس عجد أعزائو غيخ يعاد إلى مجمذ الشػاب الحؼ 
قابمة لبلعتخاض، ويعج السذخوع مرادقا  عميو ويربح قانػنا ، وىحا وفقا  ألحكاـ 

 .(ٔ)الجستػر

جسيػرية  دستػر أوجب العخاؽ في السػاششيغ لعسـػ ممدما يكػف القانػف  ولكي
( الػقائع) الخسسية الجخيجة في عميو السرادقة بعج القانػف  نذخ ٕ٘ٓٓ العخاؽ لدشة

 الخسسية. الجخيجة في نذخه تاريخ مغ بو ويعسل عميو العخاقي الذعب اشبلع بػية

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                 
 ./ خامدا  ٖٛٔ، السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٔ)
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 السبحث الثاني

 أنهاع القخارات التذخيعية

دتتبع تجرج القػاعج القانػنية، أؼ أف الجستػر يأتي تسيادة مبجأ السذخوعية ف إ
في السقاـ األوؿ يميو القانػف العادؼ ثع المػائح والقخارات الفخدية، وىحا يعشي خزػع 

الدمصة التي يسشحيا الجستػر فالبخلساف في مسارسة سمصة التذخيع لمحجود الجستػرية، 
السفاضمة بيغ خيارات أو بجائل  مختبصة بسقتزياتأنيا رخرة تقجيخية ب تتدعلمبخلساف 

، والبخلساف إذ (ٔ)الرالح العاـلتحقيق مػضػعية بالشدبة لمتشطيع التذخيعي الحؼ ييجؼ 
يسارس ىحا التشطيع في إشار الدمصة التقجيخية إنسا يدتشج إلى أسذ مػضػعية 

خضيا ، فعمى الخغع مغ القيػد التي يف(ٕ)يقتزييا الرالح العاـ ومبادغ العجؿ والسداواة 
الجستػر حتى في إشار الدمصة التقجيخية إزاء تشطيع بعس السػضػعات، فيشاؾ حخية 

 . (ٖ)لمسذخع يقيجىا فقط عجـ إمكاف السداس ببعس الحقػؽ والحخيات

ف القخارات أت العبلقة بسػضػع الجراسة نبلحع في السرادر ذاالبحث عشج و 
 :(ٗ)اآلتيةالتي يتخحىا مجمذ الشػاب تجخل في األشخ 

القخارات التي يتخحىا السجمذ ويسارس مغ خبلليا وضيفتو الستعمقة بدغ  .ٔ
 التذخيعات.

 القخارات الستعمقة بػضيفتو الخقابية كاالستجػاب والترػيت عمى حجب الثقة.  .ٕ
                                                 

ميدػف شو حديغ، انحخاؼ البخلساف في مسارسة وضيفتو التذخيعية، رسالة ماجدتيخ مقجمة الى جامعة بابل،  (ٔ)
 . ٜٛ، ص ٜٕٓٓ

د. عبيخ حديغ، دور القاضي الجستػرؼ في الخقابة عمى الدمصة التقجيخية لمسذخع، دار الشيزة العخبية،  (ٕ)
 ٜ، ص ٜٕٓٓالقاىخة، 

 ٜ، صٖٕٓٓ، بغجاد، الصبعة األولى، د. وساـ صبار العاني، االختراص التذخيعي لئلدارة، السيشاء لمصباعة (ٖ)
مجمذ الشػاب، مقاؿ مشذػر عمى مػقع رواؽ بغجاد، تاريخ االشبلع  أ. د نبيل ميجؼ الحبحاوؼ، قخاءة في قخار (ٗ)

، https://rewaqbaghdad.org/home/ViewArticlesNews/188، متاح عمى الخابط: ٕٕٕٓ/ ٚ/ٚ
 .(ٕٕٕٓ/ٜ/ٔتاريخ الديارة )

https://rewaqbaghdad.org/home/ViewArticlesNews/188
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القخارات التي مشح الجستػر مجمذ الشػاب صبلحية اتخاذىا مثل السػافقة عمى  .ٖ
 صحاب الجرجات الخاصة. تعييغ بعس كبار مػضفي الجولة كالدفخاء وأ

القخارات الستعمقة بذؤوف السجمذ نفدو مشحيا الجستػر لمسجمذ لتكخيذ مبجأ  .ٗ
االستقبللية مثل انتخاب الخئيذ ونائبيو والشطخ في رفع الحرانة واستبجاؿ 

 األعزاء وغيخىا. 

القخارات اإلدارية وىحه القخارات ترجر عغ مجمذ الشػاب بػصفو دائخة تتػلى  .٘
 إلدارؼ لذؤوف السػضفيغ فييا. التشطيع ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

377 



 السطمب األول

 القخارات التذخيعية السفدخة لمقانهن 

 مغ اقتزت ما وتكسيل التذخيع ألفاظ مغ السبيع تػضيح القانػف  بتفديخ يقرج
 ويذسل الستشاقزة، وأجدائ بيغ والتػفيق أحكامو مغ نقز ما وتخخيج نرػصو

الخاصة،  الحاالت عمى لمتصبيق صالحة القػانيغ تجعل التي العسميات التفديخ جسيع
 والمغػية األصػلية القػاعج وضسغ السجاؿ ىحا في يبحؿ جيج كل تفديخا   ويعج

 عجة لىإ القانػف  تفديخ تقديع القانػنية، ويسكغ لمقاعجة االجتساعية والغاية والسشصؿية
 : (ٔ)مشيا أقداـ

 معيشا   قانػنا   السذخع يرجر عشجما التفديخ مغ الشػع ىحا ويكػف  التذخيعي التفديخ .ٔ
 ويعتبخ األوؿ، لمقانػف  مفدخا   ثانيا   قانػنا   ؼيرجر لتفديخه ضخورة ثسة أف يخػ  ثع

 التي القزايا في اتباعو ويجب مشو وجدءا   األصمي القانػف  بسشدلة السفِدخ القانػف 
 . اإللدامية مغ الجرجة نفذ عمى أنيسا إؼ األصمي، القانػف  فييا يصبق

 في القزاة عغ ويرجر شيػعا ، التفديخ أنػاع أكثخ وىػ: القزائي التفديخ .ٕ
 يػضح أف شأنو ومغ تفديخ إلى تحتاج التي القانػنية لمقػاعج تصبيقيع معخض

 تػسع عمى ويداعج الشقز جػانب يتبلفى كسا فيسو، يديل بحيث القانػف  معشى
 السعشى تحجيج ىػ خاصة برػرة القاضي ف تفديخبسعشى أ. وتصػيخه القانػف 

 ولسا لمتصبيق صالحا لجعمو تذخيعو حيغ الشز ألفاظ مغ السذخع قرجه الحؼ
 يدتعيغ لحلظ التذخيع وقت السذخع نية عغ البحث ىػ السفدخ واجب مغ كاف

 السذخع. قرجه ما عمى لبلستجالؿ وضػحا كثخأ كػنيا التحزيخية باألعساؿ

 ليدت القزائي التفديخ أف في التذخيعي التفديخ عغ القزائي التفديخ ويختمف
 جػاز ذلظ عمى ويتختب أجميا، مغ صجر التي لمػاقعة بالشدبة إال إلدامية صفة أية لو

                                                 
عساد عبج هللا، تفديخ القانػف، مشذػر في مػقع مجمذ القزاء األعمى، متاح عمى الخابط:  (ٔ)

https://www.hjc.iq/view.68247/( تاريخ الديارة ،ٕٜ/ٛ/ٕٕٕٓ). 

https://www.hjc.iq/view.68247/
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 السحكسة قبل مغ سػاء السذابية األخخػ  القزايا في لو مغايخ تفديخ وتبشي مخالفتو
عمى عكذ التفديخ التذخيعي  السحاكع، مغ غيخىا مغ أو التفديخ عشيا صجر التي

/ ٖٜفالسادة الحؼ يرجر عغ مجمذ الشػاب، والحؼ لع نجج لو أساسا  في الجستػر، 
نرػص  حجدت الجية السخترة بتفديخ ٕ٘ٓٓمغ دستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ ثانيا  

ف ال تقػـ السحكسة بالتفديخ مغ تمقاء أ، عمى (ٔ)بالسحكسة االتحادية العميا الجستػر
فاضا  عمى مبجأ الفرل بيغ الدمصات، أسػة  بسا تعارفت عميو السحاكع نفديا ح

الجستػرية في بعس التذخيعات السقارنة، كسا ىػ الحاؿ في آلية عسل السحكسة 
السعجؿ  ٜٜٚٔلدشة  ٛٚمغ قانػنيا السخقع  ٜٕالجستػرية الكػيتية والتي نرت السادة 

 .(ٕ)عمى وجػب تقجيع شمب لتفديخ أؼ نز دستػرؼ 

 العميا والتي مشيا قخارات االتحادية السحكسة اف قخارات نخػ ي ىحا الذأف وف
 تفديخاتيا تقجيع في والتشفيحية التذخيعية الجيات لباقي مانعا   القانػف، ال تعج تفديخ

 أف بحدباف التفديخ، شمب بتقجيع السحكسة حجدتيا التي الجيات تخددت كمسا لمقانػف 
 العادية وبالطخوؼ التشفيحية الدمصة واجبات خزأ مغ العامة السخافق تدييخ

 .(ٖ)واالستثشائية

 

 

 
 

                                                 
 ./ ثانيا  ٖٜ، السادة ٕ٘ٓٓ لعاـدستػر جسيػرية العخاؽ  (ٔ)
ل ضلشػاب بإصجار قخارات تذخيعية في أ. د. عجناف عاجل عبيج، مرصفى ناجي ششبػج. "سمصة مجمذ ا (ٕ)

 .ٜٓٙ، ٕٛٙ،مرجر سابق، ص ٕ٘ٓٓ العخاؽ لعاـ دستػر
أ.د. عمي ىادؼ عصيو اليبللي، الجية السخترة بتفديخ الشرػص القانػنية في ضل قخار السحكسة االتحادية  (ٖ)

، مشذػر عمى مػقع مجمذ القزاء األعمى، متاح عمى الخابط: ٕٕٔٓلدشة  ٛٗالعميا بالعجد 
https://www.hjc.iq/view.68631/( تاريخ الديارة ،ٕٛ/ٚ/ٕٕٕٓ). 

https://www.hjc.iq/view.68631/
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 ألولالفخع ا

 ليات تفديخ القانهن في التذخيع العخاقيآ

 / ثانيا  اختراصا  ٖٜ السادةفي  ٕ٘ٓٓ لدشة العخاؽ جسيػرية دستػر في ورد
، وقج أكج (ٔ)الجستػر نرػص تفديخ اختراص العميا وىػ االتحادية لمسحكسة حرخيا  

 الرادر العميا االتحادية السحكسة السذخع العخاقي عمى ىحا االختراص في قانػف 
، ٕٕٔٓ لدشة ٕ٘ رقع بالقانػف  والسعجؿ ٕ٘ٓٓ لدشة ٖٓ رقع التذخيعي األمخ بسػجب

 نرػص العميا تختز بتفديخ االتحادية ف السحكسةبأ /ثانيا  مشوٗفي السادة 
ف "قخارات مغ الجستػر والتي ورد فييا أ ٜٗة ذا اعتسجنا قخاءة نز السادوإ .(ٕ)الجستػر

 يكػف  التي الجية ف، ندتشتج أ(ٖ)السحكسة االتحادية العميا باتة وممدمة لمدمصات كافة"
 آخخ، تفديخ بأؼ يعتج حرخا ، وال العميا االتحادية السحكسة ىي اإللداـ وقػليا لخأييا

 بحكع اإللداـ قػة لو الحؼ الػحيج ىػ السحكسة ىحه عغ الرادر التفديخؼ  القخار ألف
 .الجستػرية السحكػرة الشرػص

ف التذخيعات السحكػرة ؼيسا تقجـ وىشا يجب االلتفاتة إلى نقصة ميسة أال وىي أ
 السحكسة ذكخت الشز الجستػرؼ ولع تحكخ الشز القانػني، بسعشى اف اختراص

السحكسة القانػنية لع يخد في التذخيع صخاحة ، وىحا ما أوقع  الشرػص بتفديخ
 تفديخ االتحادية في إشكالية عشج الشطخ في ما مصخوح أماميا، إذ امتشعت عغ

 ،ٕٙٔٓ/ٗ/ٙ في ٕٙٔٓ/إعبلـ/اتحادية/ٕٔ القانػنية، كسا في قخارىا الشرػص
 ، وأناشت التفديخ بسجمذٕٚٔٓ/ٓٔ/ٓٔ في ٕٚٔٓ/إعبلـ/اتحادية/ٗٓٔ وقخارىا

 في ٕٚٓٓ/اتحادية/ٗٔر والقخا ،ٕٚٓٓ/اتحادية/٘ٔالجولة كسا في قخارىا 
 ، ؼيسا عسمت عمى تفديخ القػانيغ تارة أخخػ كسا في القخارٕٚٓٓ/ٚ/ٙٔ

                                                 
 ./ ثانيا  ٖٜ، السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٔ)
السشذػر في  ٕٕٔٓلعاـ  ٕ٘، انطخ ايزا : قانػف رقع ٕ٘ٓٓلدشة  ٖٓقانػف السحكسة االتحادية العميا رقع  (ٕ)

 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٚ، ٖ٘ٙٗالػقائع العخاؾية، العجد 
 .ٜٗ، السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٖ)



 

381 



، ٕٛٓٓ/ٔ/ٛ في ٕٚٓٓ/اتحادية/ٕٛ ، والقخارٕٚٓٓ/ٚ/ٙٔ في ٕٚٓٓ/اتحادية/ٛ
 الخأؼ )مجمذ شػرػ الجولة سابقا ( إبجاء الجولة ف القانػف قج أناط بسجمذعمسا  أ

 نز حػؿ التشفيحية الدمصة القانػنية، بصمب مغ حكاـاأل وتػضيح القانػنية والسذػرة
 .(ٔ)معيغ قانػف  أو

لى تعامل السحكسة االتحادية العميا مع مدألة تفديخ القػانيغ نجج انيا ة إوبالعػد
 التذخيعات والقػانيغ، بتفديخ السخترة الجية أنيا بإقخارىا القزائية اختتست تػجياتيا

 نز بجستػرية لمفرل أماميا معخوضة بسشازعة الفرل بسشاسبة التفديخ أكاف سػاء
. وقج وضع القخار ٕٕٔٓ/ٙ/ٙ في ٕٕٔٓ/ اتحادية/ٛٗتذخيع، وذلظ في قخارىا  وأ

 :(ٕ)وىي لمتفديخ ضػابط

 نافحة. القػانيغ تكػف  فأ .ٔ

 بجستػرية لمبت السحكسة ىحه أماـ مشطػرة خرػمة بسشاسبة تفديخىا يكػف  فأ .ٕ
 التفديخ. مػضػع القانػف 

 الدمصات حجػإ مغ حرخا   ليياإ يخد استفدار بسشاسبة التفديخ يكػف  فأ .ٖ
 مجمذ - الجسيػرية رئيذ -االتحاد  مجمذ - الشػاب االتحادية. )مجمذ

 كخدستاف( إقميع حكػمة في الػزراء رئيذ - األعمى القزاء مجمذ -الػزراء 

 السخترة الجية يحجدا لع السحكسة وقانػف  الجستػر فأ لىوىشا تججر اإلشارة إ
 حق ليا التي الجيات يشطع نز أؼ مغ الجاخمي نطاميا خبل وكحلظ التفديخ، بصمب
 شمب في تػفخىا الػاجب والبيانات والسػضػعية الذكمية التفديخ والذخوط شمب تقجيع

 بيغ دستػرؼ  نز قخاءة في الخبلؼ حدع التفديخ، فإف أما آلية .األصمي التفديخ
 مغ تصمب أف الجيات ىحه عمى ؼيو يدتػجب الػاردة األحكاـ تصبيق تتػلى جيات

                                                 
ة الػقائع العخاؾية، العجد ، جخيجٕٚٔٓلدشة  ٔٚالسعجؿ بالقانػف  ٜٜٚٔلدشة  ٘ٙقانػف مجمذ الجولة رقع  (ٔ)

ٗٗ٘ٙ ،ٚ/ٛ/ٕٓٔٚ. 
 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٙفي  ٕٕٔٓ/اتحادية/ ٛٗقخار السحكسة االتحادية العميا  (ٕ)
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 الستبايشة، اآلراء بيغ الشداع لحدع الجستػرؼ  الشز تفديخ العميا االتحادية السحكسة
 تمقاء مغ دستػرؼ  نز أؼ تفديخ في صبلحية ال تستمظ العميا االتحادية فالسحكسة

 ومشيا الجستػرية السؤسدات تجخيو ترخؼ أؼ دستػرية عجـ في الشطخ أو نفديا
 الخقابة وليذ البلحقة القزائية الخقابة بسبجأ أخح العخاقي الجستػر ألف القػانيغ، تذخيع

 تشطخ أف ليا يجػز ال السحكسة أف بسعشى ،(ٔ)القانػف  صجور عمى الدابقة القزائية
 السادة نز في ورد لى مانفاذه، استشادا  إ بعج إال معيغ بقانػف  دستػرؼ  شعغ في
 أو القػانيغ مذاريع عمى وليذ القػانيغ عمى رقابتيا جعمت والتي الجستػر مغ أوال/ٖٜ

ف آليات العميا نجج أ االتحادية لمسحكسة الجاخمي الشطاـ الى وعشج الشطخ .(ٕ)مقتخحاتيا
دعػاه مخفقا   عخيزة -الخسسية  بسا فييا الجيات –شمب التفديخ تبجأ بتقجيع السجعي 

 ألسبؿية وفقا   الخاص الدجل في وتدجل الجعػػ  عخيزة السدتشجات، لتؤشخ بيا
 مغ الشطاـ شخوشا  الستيفاء الجعػػ وىي ما وردت في ٙ، وحجدت السادة (ٖ)تقجيسيا

 السجنية، عشجما يكػف شمب السخافعات قانػف  مغ( ٚٗ – ٙٗ – ٘ٗ – ٗٗ) السػاد
 وأ نطاـ وأ تذخيعي قخار وأ قانػف  في نز شخعية في بالفرل ا  السجعي متعمق

 أحكاـ ف السحكسة تمتـد بتصبيقإلى أ ٜٔ ؼيسا أشارت السادة ،(ٗ)مخأ وأ تعميسات
 لدشة  ٚٓٔ  رقع اإلثبات وقانػف  ٜٜٙٔ لدشة  ٖٛ  رقع السجنية السخافعات قانػف 

 ىحا وفي العميا االتحادية السحكسة قانػف  في خاص نز بو يخد لع ؼيسا ٜٜٚٔ
 .(٘)الشطاـ

                                                 
سالع روضاف السػسػؼ، آليات تفديخ نرػص الجستػر العخاقي والجية السخترة بحلظ، مقاؿ مشذػر في مػقع  (ٔ)

، تاريخ الديارة https://almadapaper.net/view.php?cat=223285جخيجة السجػ، متاح عمى الخابط: 
(ٕٚ/ٛ/ٕٕٕٓ). 
 ./ أوال  ٖٜ، السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٕ)
 .ٛ، والسادة ٘، والسادة ٔالشطاـ الجاخمي لمسحكسة االتحادية العميا، مادة  (ٖ)
 .ٙالشطاـ الجاخمي لمسحكسة االتحادية العميا، مادة  (ٗ)
 .ٜٔالشطاـ الجاخمي لمسحكسة االتحادية العميا، مادة  (٘)

https://almadapaper.net/view.php?cat=223285
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والقانػف  بالجستػر السبيشة اختراصاتيا السحكسة تسارسف ومغ خبلؿ ما تقجـ فإ
 الجعاوػ  في حدع أحكاميا، واتخاذ الجستػرية والقانػنية الشرػص معاني إليزاح

 .(ٔ)واألنطسة القػانيغ دستػرية عمى الخقابة أو الجستػرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
د. عمي ىادؼ اليبللي . الشطخية العامة في تفديخ الجستػر واتجاىات السحكسة االتحادية العميا في تفديخ  (ٔ)

 .ٕٔٔ – ٜٕٓ، ص ٕٔٔٓ، ٔلبشاف، ط الجستػر العخاقي، مشذػرات زيغ الحقػؾية، بيخوت،
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 الفخع الثاني

 القخار التذخيعي مفدخا  لمقانهن 

ف مجمذ الشػاب شخنا ليا ؼيسا تقجـ مغ الجراسة فإالتي أبالخغع مغ التػضيحات 
ف بعس ، عمسا  أالعخاقي اصجر العجيج مغ القخارات التذخيعية ذات الرفة التفديخية

ىحه القخارات لع تدمع مغ الػقػع في دائخة الخخؽ القانػني أو تجاوز مبجأ الفرل بيغ 
 الدمصات أو حتى االنحخاؼ التذخيعي.

اتخح مجمذ الشػاب العخاقي قخارا  تذخيعيا  يحسل العجد  ٕٗٔٓ/ٖ/ٜٔتاريخ ففي 
/ ثالثا  مغ قانػف االنتخابات، والخاصة ٛالغاية مشو تفديخ نز السادة  ٖٕ٘٘/ٜ/ٔ

خالف  إذبػجػب تػفخ شخط حدغ الدسعة والدمػؾ لمسخشح لبلنتخابات الشيابية، 
الدسعة برجور حكع جشائي  التفديخ لسا متعارؼ عميو وربط السجمذ شخط حدغ

في مبجأ الفرل  ج تجاخبل  ؼ وصجر القخار باألغمبية، وىحا عنيائي بجخيسة مخمة بالذخ 
ورد في  إذ، (ٔ)بيغ الدمصات لخغبة السجمذ بفخض رؤيتو عمى مفػضية االنتخابات

مغ  ٛنز القخار: نطخا  لخدود االجتيادات الذخرية في تفديخ الفقخة ثالثا  مغ السادة 
وتصبيقيا تصبيقا  خاشئا  خبلفا  لسا أراده  ٖٕٔٓلدشة  ٘ٗنػف مجمذ الشػاب رقع قا

السذخع في مجمذ الشػاب، حيث أراد مغ ىحه الفقخة التبلـز بيغ حدغ الديخة والدمػؾ 
والحكع حكسا  باتا  غيخ قابل لمصعغ بجخيسة مخمة بالذخؼ وعجـ الفرل بيشيسا لحلظ 

ػضية العميا السدتقمة لبلنتخابات عجـ استبعاد أؼ قخر مجمذ الشػاب باإليعاز لمسف
مخشح ما لع يكغ محكػما  حكسا  باتا  غيخ قابل لمصعغ بجخيسة مخمة بالذخؼ تؤثخ 
بحدغ سيختو وسمػكو وعجـ اعتساد أية قخارات تخالف ىحا القخار التذخيعي ميسا كانت 

 الجية التي أصجرتيا لحيغ تعجيل القانػف أعبله.

ف السجمذ قج شخز وجػد اجتيادات أالشز القخار نبلحع  عشج الشطخ فيو 
لدشة  ٘ٗمغ قانػف االنتخابات رقع  ٛشخرية عشج تفديخه لمفقخة ثالثا  مغ السادة 

                                                 
، ٜٕٔٓ، اإلسكشجرية، ٔ، طٕ٘ٓٓد. عجناف عاجل عبيج، دراسات معسقة في دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  (ٔ)

 .ٜٜٔص 
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، وىحه االجتيادات ليدت في حؿيقتيا سػػ تفديخ لمقانػف مغ الجية السخترة ٖٕٔٓ
وبالتالي ال يػجج مبخر لؿياـ ، (ٔ)بتصبيقو وىي السفػضية العميا السدتقمة لبلنتخابات

 السجمذ بإصجار ىحا القخار.

ف السذخع قرج التبلـز بيغ أف السجمذ بقخاره أراد إضيار إومغ جانب آخخ ف
ف ىحا السػضػع مخفػض قانػنا ، ألف نز إيخة وعجـ السحكػمية، وبخأيشا فحدغ الد

بيغ السفيػميغ بػاو قج ربط  ٖٕٔٓلدشة  ٘ٗ/ ثالثا  مغ قانػف االنتخابات رقع ٛالسادة 
ف أغ السعصػؼ والسعصػؼ عميو، بسعشى العصف، وليذ )أو( التخييخ، لمسذاركة بي

بل  عمى حجة دوف االقترار عمى القرج لجػ السذخع ىػ وجػب تػفخ الذخشيغ ك
 . (ٕ)حجىساأ

لييا حػؿ القخار وىي تػجيو السجمذ أمخا  لمسفػضية إوىشا نقصة تججر اإلشارة 
مخشح لع يرجر بحقو حكع بات غيخ قابل لمصعغ بجخيسة مخمة بعجـ إبعاد أؼ 

بالذخؼ تؤثخ عمى حدغ سيختو وسسعتو، وىشا نبلحع خمبل  في صياغة القخار فالحكع 
ف القػانيغ إ، كسا (ٖ)البات ىػ ذلظ الحكع الحؼ استشفح كل شخؽ الصعغ القانػنية

ية العميا السدتقمة أو قانػف السفػض ٕ٘ٓٓلعاـ  العخاؽ الشافحة، سػاء نز دستػر
يخػؿ مجمذ الشػاب صبلحية  ا  نر تتزسغلع  ٕٚٓٓلدشة  ٔٔلبلنتخابات رقع 

 .(ٗ)تػجيو قخارات لييئة مدتقمة

 

 

                                                 
التي يقجـ  الجية ٛحجدت الفقخة ثالثا  مغ السادة  ٕٚٓٓلدشة  ٔٔفي قانػف السفػضية العميا لبلنتخابات السخقع  (ٔ)
 ستزخر مغ قخار مجمذ السفػضيغ وىي الييئة القزائية في محكسة التسييد االتحادية.لييا الصعغ مغ الإ
نطخ: د. حجاج أنػر عبج الكخيع، نيابة )أو( عغ حخؼ العصف )الػاو(، مشذػر عمى مػقع شبكة المسديج  (ٕ)

  https://www.alukah.net/literature_language/0/79691اآللػكة، متاح عمى الخابط: 
 .  ٕ/ فقخة ٙٔالسادة ٜٜٙٔلدشة  ٔٔٔقانػف العقػبات العخاقي رقع (ٖ)
 .ٕٓٔ، السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٗ)

https://www.alukah.net/literature_language/0/79691
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 السطمب الثاني

 القخارات التذخيعية السعجلة لمقانهن 

في ضػء التذخيعات الجستػرية العخاؾية تعتسج آلية محجدة لتذخيع القػانيغ 
اف إجخاءات التذخيع ىي ذات اإلجخاءات الستبعة في عسمية تعجيل  إذوتعجيميا، 

القػانيغ، ففي عسمية التذخيع تقجـ مذخوعات القػانيغ مغ قبل رئيذ الجسيػرية 
ومجمذ الػزراء أو يقجـ مقتخح مغ قبل عذخة نػاب أو مغ إحجػ لجاف مجمذ الشػاب 

الجسيػرية لمسرادقة عميو لى رئاسة إ، وال يخسل مقتخح القانػف (ٔ)ذات االختراص
إال بعج مشاقذتو وإقخاره بالترػيت عميو باألغمبية البلزمة، وبعج مرادقة رئاسة 

 الجسيػرية يشذخ في الجخيجة الخسسية.

لى إصجار قخارات تذخيعية بيجؼ إي بعس الحاالت يمجأ مجمذ الشػاب وف
لكغ بحدب  ػة القانػف.تفادؼ ىحه اإلجخاءات عشج تعجيل القػانيغ، وىحه القخارات ليا ق

مغ  العجيج شخع قج الشػاب، بسجمذ الستسثل العخاقي ف السذخعما يخػ خبخاء القانػف فإ
 ، الػاحج الذيخ تتعجػ ال زمشية فتخة في الحقة بتذخيعات لى تعجيمياثع لجأ إ القػانيغ

 تعجيل ذلظ تذخيعية، ومثاؿ ةاستخاتيجي يسمظ ال العخاقي السذخع فعمى أ مؤشخ وىحا
 مخات ثبلث تعجيمو تع إذ ٖٕٔٓ لدشة ٘ٗ رقع العخاؽ الشػاب مجمذ انتخابات قانػف 

 في ٕٛٔٓ لدشة ٔ رقع القانػف  بسػجب كاف األوؿ التعجيل واحجة سشة في
 الػقائع في ونذخ ٕٛٔٓ/ٕ/ٔٔ في ٕٛٔٓ لدشة ٕ رقع والثاني ٕٛٔٓ/ٔ/ٕٕ

 ، ٕ٘ٔٓ/ٜ/ٚٔ في ٕٛٔٓ لدشة ٘ٔ بخقع والثالث ٕٛٔٓ/ٖ/ٕٔ بتاريخ العخاؾية
 ليا تجعػ ألسباب وليذ العخاقي السذخع بسداج تتعمق كانت التعجيل أسباب ومعطع

                                                 
 .ٓٙ، السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٔ)
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. واذا تفحرشا في شبيعة القخارات السعجلة لمقػانيغ سشبلحع انيا تفتقخ لؤلثخ (ٔ)الحاجة
 بتحقيق الرالح العاـ.  ةالسصمػب أو الغاية الستسثم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
نقبل  عغ: سالع روضاف السػسػؼ، تعجيل القػانيغ بيغ مداج السذخع وضخورة التذخيع، مقاؿ مشذػر في صحيفة  (ٔ)

، تاريخ الديارة https://almadapaper.net/view.php?cat=231292السجػ، متاح عمى الخابط: 
(ٔ/ٜ/ٕٕٕٓ). 

https://almadapaper.net/view.php?cat=231292
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 الفخع األول

 القانهن في التذخيع العخاقيآليات تعجيل 

 القػانيغ بإقخار دستػريا   السخػلة الدمصة ىي التذخيعية الدمصة إفف كسا متعارؼ
 لدشة العخاؽ دستػر جسيػرية / أوال  مغ ٔٙليو السادة وتعجيميا، وىحا ما أشارت إ

، واذا (ٔ)التذخيعية الدمصة اختراص مغ ىي القػانيغ تذخيع ف عسميةفي أ ٕ٘ٓٓ
 القانػف  عجة، تبجأ باقتخاح بسخاحل في عسمية التذخيع والتعجيل نجج انيا تسختفحرشا 
 الخسسية. الجخيجة في نذخه ثع ومغ عميو والترجيق وإقخاره ومشاقذتو

التذخيعية بأنيا تبجأ  الدمصة في القػانيغ تذخيع أو تعجيل ويسكغ تمخيز آلية
 أو الشػاب مجمذ مغ أعزاء لعذخةذ سسح الجستػر مع اقتخاح القػانيغ والتعجيبلت، إ

 مػاد في مرػغة الشػاب مجمذ رئيذ إلى قانػف  مقتخح السخترة بتقجيع لجانو إحجػ
 إلى إحالتو بعج إال لمترػيت يصخح لمقانػف، والحؼ ال السػجبة األسباب تتزسغ
 عميو لمترػيت صالح قانػف  مذخوع شكل عمى برياغتو تقـػ التي التشفيحية الدمصة

 ف الجستػر قج حجد صبلحية تقجيع السذاريع بالدمصةالشػاب، عمسا  أ مجمذ في
 إلى الشػاب عمى تحػيل السقتخحات والسذاريع مجمذ ، يعسل بعجىا رئيذ(ٕ)التشفيحية

، (ٖ)لسشاقذتيا السجمذ عمى عخضيا فييا قبل الخأؼ لجراستيا وإبجاء السخترة المجاف
لمسذخوع في جمدات مجمذ  العامة واألسذ ليتع بعجىا مجاولة ومشاقذة السبادغ

 عجد بأغمبية“ السبجأ حيث مغ السذخوع عمى الشػاب مجمذ مػافقة عجـ الشػاب، وعشج
 مذخوع عمى الشػاب مجمذ وافق إذا ، أما(ٗ)القانػف  لسذخوع رفزا   ذلظ يعجّ  ”أعزائو
 أعزاء رأؼ ويؤخح، خخػ تمػ األ مادة مػاده مشاقذة إلى يشتقلف السبجأ حيث مغ القانػف 

                                                 
/ أوال . انطخ أيزا : الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب، السادة  ٔٙ: السادة  ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٔ)

 . ٖٓ، والسادة ٔ
 .ٕٓٔ. انطخ أيزا : الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب، السادة ٓٙ: السادة  ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٕ)
/ أوال ، والسادة ٔٛ/ ثالثا  و سادسا ، والسادة ٖٔ/ ثامشا ، والسادة ٜالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٖ)

 .ٕٛٔوالسادة  ٕٕٔوالسادة  ٘ٔٔ
 .ٕٖٔالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٗ)
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 مشاقذة مغ االنتياء حجة، وبعج عمى مادة كل عمى الترػيت خبلؿ مغ الشػاب مجمذ
 االقتخاحات ىحه عمى الخأؼ يؤخح بذأنيا، السقجمة بالتعجيبلت واالقتخاحات السػاد

 الترػيت يجػز ال السشاقذة مغ االنتياء وبعج، (ٔ) ابسجسػعي  السادة بالتعجيبلت عمى
 ؼيو. السجاولة انتياء مغ األقل عمى أياـ أربعة مزي قبل القانػف، مذخوع عمى

 مذخوع أولى، ومغ ثع يقخأ قخاءة القانػف  مذخوع يقخأ إذتمييا قخاءة السذخوع، 
، (ٕ)بتعجيمو التحخيخية السقتخحات استبلـ مغ األقل عمى يغيػم بعج، ثانية قخاءة القانػف 

 السقتخح، وتعج القانػف  مذخوع في واليفػات العيػب عغ والغاية ىشا ىي الكذف
 القػة فييا تتقخر إذ التذخيع مخاحل أىع مغ الشػاب مجمذ داخل والترػيت السشاقذة
 عخضيا مغ تتأتى القػانيغ مذاريع عمى اآلمخة الرفة إسباغ ألف، لمقػانيغ اإللدامية

 .مػافقتو ونيميا السجمذ عمى

 بأغمبية عميو بالترػيت الشػاب مجمذ بسػافقة القانػف  مذخوع يحطى أف وبعج
 خبلؿ وإصجاره وترجيقو عميو لمسػافقة الجسيػرية رئاسة مجمذ إلى يخسل، بديصة
 رئاسة مجمذ مػافقة عجـ حاؿ وفي، لو وصػلو تاريخ مغ ًيػما عذخ خسدة

 في الشطخ إلعادة، الشػاب مجمذ إلى السذخوع يعاد، القانػف  مذخوع عمى الجسيػرية
 رئاسة مجمذ إلى ثانية وتخسل باألغمبية عمييا والترػيت عمييا السعتخض الشػاحي

 السذخوع عمى الجسيػرية رئاسة مجمذ مػافقة عجـ حاؿ وفي عمييا لمسػافقة الجسيػرية
 أعزائو عجد أخساس ثبلثة بأغمبية يقخه  أف لو الحؼ الشػاب مجمذ إلى يعاد، ثانية  
 يكػف  ولكي .(ٖ)قانػنا ويربح عميو مرادقا السذخوع جويع، لبلعتخاض قابمة غيخ

 نذخ ٕ٘ٓٓ لدشة العخاؽ دستػر أوجب العخاؽ في السػاششيغ لعسـػ ممدما القانػف 

                                                 
 .ٖٗٔوالسادة  ٖٖٔالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٔ)
 .ٖٙٔالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٕ)
/ خامدا . انطخ ايزا : الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، ٖٛ: السادة  ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٖ)

 ./سابعا  ٖٔالسادة 
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 اشبلع بػية( الػقائع العخاؾية) الخسسية الجخيجة في، عميو السرادقة بعج القانػف 
 .(ٔ)الخسسية الجخيجة في نذخه تاريخ مغ بو ويعسل عميو العخاقي الذعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٜٕٔ: السادة  ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٔ)
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 الثانيالفخع 

 القخار التذخيعي معجال  لمقانهن 

مغ القخارات التي يسكغ اعتبارىا نسػذجا  لمقخارات التذخيعية السعجلة لمقانػف، ىػ 
، والستعمق بإلداـ ٕٕٓٓ/ٔ/٘القخار الشيابي الرادر في جمدة السجمذ بتاريخ 

لى التحالف الجولي لسحاربة إإلغاء شمب السداعجة السقجـ مشيا الحكػمة العخاؾية ب
تشطيع داعر وإنياء تػاجج أؼ قػات أجشبية في األراضي العخاؾية وإلداـ الحكػمة 
العخاؾية بتقجيع شكػػ ضج الػاليات الستحجة لجػ األمع الستحجة، والصمب مغ الحكػمة 

الحادث الحؼ حرل العخاؾية بإجخاء تحؿيقات عمى أعمى مدتػػ لسعخفة مبلبدات 
 .ٕٕٓٓ/ٔ/ٖبتاريخ

ف مجمذ الشػاب قج قرج بقخاره االتفاؾية أنجج وعشج الشطخ في مخجعيات القخار 
، والتي تست ٕٛٓٓالسبخمة بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية والحكػمة العخاؾية في عاـ 

بسػجب قانػف الترجيق  نفديا في الدشة (ٔ)السرادقة عمييا مغ قبل مجمذ الشػاب
والستعمق باندحاب القػات األمخيكية مغ العخاؽ وتشطيع أنذصتيا  ٕٛٓٓلدشة  ٔ٘رقع 

شار االستخاتيجي لعبلقة و، وكحلظ قانػف ترجيق اتفاؾية اإلخبلؿ وجػدىا السؤقت ؼي
 ٕٛٓٓلدشة  ٕ٘صجاقة وتعاوف بيغ جسيػرية العخاؽ والػاليات الستحجة والسخقع 

ف وجػد القػات األمخيكية كاف بصمب أبل مجمذ الشػاب العخاقي، عمسا  قوالرادر مغ 
مغ الحكػمة العخاؾية وىحا في إشار تشفيح اتفاؾية اإلشار االستخاتيجي بسػجب القدع 
الثالث )التعاوف الجفاعي واألمشي( مغ االتفاؾية، والصمب مغ الشاحية القانػنية يجخل 

لستسثمة بسجمذ الػزراء ورئيدو القائج العاـ مغ ضسغ اختراصات الدمصة التشفيحية ا
وعشج الشطخ في مقاصج القخار بحدب تفديخه بأف صبلحياتو وفقا   .(ٕ)لمقػات السدمحة

، وىي تحتع عمى السجمذ التجخل وإصجار قخار (ٖ)مغ الجستػر ٜٓٔلشز السادة 

                                                 
 ./ رابعا  ٓٙ، السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٔ)
 .ٛٚ، السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٕ)
 . ٜٓٔ، السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٖ)
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ف أاألمخيكية مغ العخاؽ، بالخغع مغ تذخيعي يجبخ الحكػمة عمى إخخاج القػات 
 سمفشا بسػجب قانػف وال يسكغ تعجيل القانػف بقخار تذخيعي.أوجػدىا كسا 

لى إيجاد مشفح دستػرؼ في قخاره وأشار الى عجة مػاد إسعى  ف مجمذ الشػابإ
والتي  ٔىي: السادة  دستػرية لتحريغ القخار قانػنيا ، لكشو لع يكغ مػفقا ، وىحه السػاد

 ٜ٘اتحادية واحجة ذات سيادة كاممة...(، والسادة ف جسيػرية العخاؽ دولة إجاء فييا: )
/ ثانيا  والتي ورد فييا: )تتخح القخارات في جمدات مجمذ الشػاب باألغمبية البديصة 

والتي نرت عمى )تحافع الدمصات االتحادية عمى  ٜٓٔبعج تحقق الشراب(، والسادة 
وىحه  .(ٔ)التحادؼ(وحجة العخاؽ وسبلمتو واستقبللو وسيادتو ونطامو الجيسػقخاشي ا

السػاد ال تسشح السجمذ سمصة تعجيل أؼ قانػف، وىحا االستشاد لع يكغ في حؿيقتو سػػ 
التفاؼ عمى الجستػر واإلجخاءات الجستػرية، والتي تدسح لو بتعجيل القانػف وفق 

 .إجخاءات محجدة وقانػنية، وىػ ىشا تجاوز الحجود السخسػمة لو في الجستػر

االستذياد بو ىػ القخار التذخيعي الحؼ أصجره مجمذ الشػاب ومثاؿ آخخ يسكغ 
وزارة التعميع العالي والبحث العمسي  إللداـ ٕٕٔٓ/ٔ/ٖٔفي  ٕٕٔٓ/ٕٛبالعجد 

 قخارىا العميا االتحادية بحقو السحكسة بتػسعة القبػؿ لمجراسات العميا، والحؼ أصجرت
لعجـ وجػد  الجعػػ  بخد ٕٕٕٓ/ٛ/ٔ في ٕٕٕٓ/  اتحادية/ ٔ٘ٔ السخقسة بالجعػػ 

ف ىحا القخار نخاه تجخبل  واضحا  في عسل الدمصة التشفيحية إال أ ،(ٕ)مرمحة لمصاعغ
ؿ في الجراسات جخاءات القبػ التي تديخ إ والبحث العمسي ػازرة التعميع العاليمسثمة ب

 .ٕٛٓٓلدشة  ٓٔالعميا بسػجب القانػف رقع 

 

 

                                                 
 .ٜٓٔ/ ثانيا ، ٜ٘، ٔ، السػاد: ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لعاـ  (ٔ)
،تاريخ ٕٕٕٓ/ٛ/ٔفي  ٕٕٕٓ/اتحادية/ٔ٘ٔالسػقع الخسسي لمسحكسة االتحادية العميا، قخار الحكع ذو العجد  (ٕ)

 .(ٕٕٕٓ/ٜ/ٚالديارة )
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 السبحث الثالث

 القخارات التذخيعيةالخقابة عمى دستهرية 

تسثل الدمصة التذخيعية في حؿيقتيا سمصة تقخيخ وبت وتشطيع لسختمف العبلقات 
بعيب  قج ترابنرػص القانػف، والتي  التشطيع البذخؼ عغ شخيقو االجتساعية 

ف تكػف قخاراتيع مدبػقة بالتحميل وتحجيج أالجستػر، وىحا يدتمـد مغ الشػاب مخالفة 
السختبصة بيا، ومغ ثع تخجسة مبادغ الدياسة إلى نرػص األولػيات السجتسعية 

دؼ بعيجة تساما  عغ أؼ مخالفة قج تؤ بريغة التذخيعية ىحه القخارات  قانػنية وإصجار
سا إذا كانت ىحه السخالفة شكمية أو مػضػعية ع، بغس الشطخ  يالى بصبلنإ

 .(ٔ)لمجستػر

لى نػع مغ التفاوت في إقػاعج القانػنية في الجولة تؤدؼ ف شبيعة سغ الإكسا 
الدمصة السختبصة بتذخيعيا، ؼبعس القػاعج ترشف إلى قػاعج دستػرية، وبعزيا 
اآلخخ تكتدب صفة القاعجة تذخيعية لرجورىا بقخار عغ البخلساف، والتي لغ تخخج 
عغ دائخة احتساؿ وقػع التعارض أو التشاقس بيغ ىحه القػاعج، ومغ ثع التشازع بيغ 

ئات التي تػلت إقخارىا، وإذا أخحنا بشطخ االعتبار أف القانػف الدمصات أو اليي
ف مدألة تعارض القػاعج القانػنية الػضعية، تعج ضاىخة إفالػضعي مغ إنذاء بذخؼ، 

، وىحا ما أوجب وجػد (ٕ)عامة وشاممة تعخفيا كل األنطسة القانػنية عمى اختبلفيا

                                                 
نطخ ا. ٖٖ – ٕٖ، ص مرجر سابقحبذي لدرؽ، أثخ سمصة التذخيع عمى الحخيات العامة وضساناتيا،  (ٔ)
قاؿ ضسغ ورشة عسل حػؿ تصػيخ نسػذج لمرياغة يزا : عمي الراوؼ، الرياغة التذخيعية لمحكع الجيج، مأ

 .٘، مػقع بخنامج إدارة الحكع في الجوؿ العخبية، ص ٖٕٓٓشباط  ٙ – ٖالتذخيعية لمبخلسانات العخبية، بيخوت 
، ٔكساؿ عبج الػاحج الجػىخؼ، القرػر التذخيعي وسمصة القاضي الجشائي، تػزيع دار الكتاب الحجيث، ط  (ٕ)

. أنطخ أيزا : سامي جساؿ الجيغ، تجرج القػاعج القانػنية ومبادغ الذخيعة اإلسبلمية، مشذأة ٓ٘ٔ، ص ٜٜٗٔ
 .ٙٔ، ص ٜٙٛٔالسعارؼ، اإلسكشجرية، 
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الزسانات األساسية لتصبيق  إحجػ أىع باعتبارىاالخقابة عمى دستػرية القػانيغ 
 .(ٔ)الجستػر

ف إقخار الديادة أنجج  ٕ٘ٓٓر جسيػرية العخاؽ لعاـ بالخجػع الى أحكاـ دستػ و  
و تقييجه أخبلؿ عجـ حرخ االختراص التذخيعي التذخيعية لسجمذ الشػاب جاء مغ 

شبلؽ يج السجمذ تذخيعيا  في كل إلى إعسج الجستػر  إذفي مػاضيع معيشة، 
 .(ٕ)حيث األصلمغ السجاالت 

نجج في قخارات وعشج البحث في السرادر والتذخيعات واألحكاـ القزائية 
في تذخيع القػانيغ والقخارات  ذخوط الػاجب اتباعياال ليتفراالتحادية العميا السحكسة 
ومػحجتيا  ٕ٘ٔٓتحادية// إٔفي قخارىا السخقع ف ،لتجشب ىحه اإلشكالية التذخيعية

، بخد دعػػ الصعغ بقانػف ٕ٘ٔٓ/ٗ/ ٗٔوالحؼ صجر بتاريخ  ٜٕالجعػػ رقع 
 وضعت السحكسة معاييخ إذ ٕٙٓٓلدشة  ٕٙاستبجاؿ أعزاء مجمذ الشػاب رقع 
لى الدمصة إبشاء عمى مقتخح مشو دوف الخجػع  إلمكاف مجمذ الشػاب تذخيع قانػف 

بأحج ىحه السعاييخ،  وأؼ قانػف شخط عجـ اترال ذ أجازت لمسجمذ تذخيعإالتشفيحية، 
 :(ٖ)التي أصبحت بسثابة قيػد واردة عمى الحق في االقتخاح وىي عمى نػعيغ

حجػ لجانو إو أػاب القيػد الذكمية : وتذسل تقجيع السقتخح مغ قبل عذخة ن .ٔ
و القزائية إف تعمق أوضخورة عخض السقتخح عمى الدمصة التشفيحية  ،الجائسة

و بالػضائف التي تسارسيا داخل الشطاـ الدياسي عمى أساس احتخاـ أيسا األمخ ب
 مبجأ الفرل بيغ الدمصات وفقا  لسا قخرتو السحكسة.

                                                 
 .ٜٗٔ، ص ٕٗٓٓة القػانيغ، دراسة مقارنة، القاىخة، د. رمدؼ الذاعخ، رقابة دستػري (ٔ)
د. وائل مشحر البياتي، ضعف دور مجمذ الشػاب في السجاليغ السالي واالقترادؼ دراسة في الػضيفة  (ٕ)

 .ٙ، ص ٜٕٔٓالتذخيعية، دار البيارؽ لمشذخ والتػزيع، بغجاد، 
السجاليغ السالي واالقترادؼ دراسة في الػضيفة  نقبل  عغ: د. وائل مشحر البياتي، ضعف دور مجمذ الشػاب في (ٖ)

 .ٖٖ – ٕٖالتذخيعية، السرجر الدابق، ص 
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و التداماتيا أالتشفيحية، ف ال يسذ السقتخح الدمصة أ وتعشيالقيػد السػضػعية:  .ٕ
و مػازناتيا أليذ مجرجا  ضسغ خصصيا،  وو في حاؿ كػف مػضػعأالسالية، 

ف ال يتعاض مع السشياج الػزارؼ، وعجـ أا ومػافقتيا و يالسالية، دوف التذاور مع
 .مداس السقتخح بالدمصة القزائية
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 السطمب األول

 دور مجمذ الشهاب في معالجة انحخاف القخار التذخيعي

الى تحؿيقيا مغ حيث السبجأ تتسثل  غ األىجاؼ التي تدعى الدمصة التذخيعيةغ
التقجيخية التي يتستع بيا  الدمصة نصاؽ محجدة تتعمق بالرالح العاـ، في غاياتفي 

 بػجػب لمسذخع الجستػرؼ  الشز والتي عادة  ما تكػف غيخ مصمقة بدبب تقييج السذخع،
، وفي بعس األحياف يديء السذخع استخجاـ (ٔ)العامة السرمحة يحقق ما استيجافو

 إلى عشيا ويشحخؼ خيعات وقخارات تذخيعيةتذ مغ مشو يرجر التقجيخية ؼيسا سمصتو
 بعيب الجستػرؼ  الفقو عميو أشمق ما العامة، وىحا غاية بعيجة عغ تحقيق السرمحة

 فمظ في ويجور و القخار التذخيعيالتذخيع أ مغ بالغاية يختبط وىػ بالدمصة االنحخاؼ
القانػف  تصبيق التذخيعي ىػ تمظ الحالة مغ عجـ لمسذخع، فاالنحخاؼ التقجيخية الدمصة

 عشج ممـد السذخع ألف الجستػر، روح عمى بسقتزاىا السذخع والتي  يخخج فييا
ويسكغ تمخيز مفيػـ العامة،  السرمحة لتحقيق يدعى أف التذخيعية سمصتو استعساؿ

برجد استعساؿ سمصتيا  االنحخاؼ التذخيعي بأنو: )تعج الدمصة التذخيعية وىي
غيخ ذلظ الحؼ مغ أجمو مشحيا الجستػر ىحه الدمصة لى تحقيق ىجؼ آخخ إالتقجيخية 

 .(ٕ)التقجيخية تحؿيقا لمرالح العاـ(

 : (ٖ)في قخاراتيا، وىي التذخيعية الدمصة انحخاؼ لتحجيج فخوض وىشاؾ خسذ

 . ا  مػضػعي ا  معيار  باعتباره ذاتو التذخيع شبيعة إلى الخجػع .ٔ

 .لو السخرز لمغخض التذخيع مجاوزة .ٕ

 .السػضػعية حجودىا في والحخيات الحقػؽ  كفالة عجـ .ٖ

                                                 
 .ٖٕٓ-ٕٕٓ، ص ٜٕٓٓد. مشحر الذاوؼ : فمدفة القانػف  دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، عساف، األردف،  (ٔ)
 .ٜٕٗ، ص ٕٜٛٔخة، د. فتحي عبج الشبي، ضساف نفاذ القػاعج الجستػرية، اشخوحة دكتػراه، جامعة القاى (ٕ)
د. عبج الخزاؽ الدشيػرؼ : مخالفة التذخيع لمجستػر واالنحخاؼ باستعساؿ الدمصة التذخيعية، بحث مشذػر في  (ٖ)

 .ٕٓٔ، ص ٕٜ٘ٔمجمة مجمذ الجولة، 
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 .تفػيس غيخ مغ أو ضخورة غيخ في بيا والسداس السكتدبة الحقػؽ  احتخاـ عجـ .ٗ

 .نرػصو عمى تييسغ التي والخوح العميا الجستػر لسبادغ التذخيع مخالفة .٘

 الغخض بيغ السػازنة خبلؿ مغ التذخيعي االنحخاؼ عمى االستجالؿ ويسكغ 
 الغخض ف إثبات عجـ مصابقةإذ إ السذخع، أعمشو الحؼ والغخض التذخيع مغ الحؿيقي
 وما العاـ الرالح القخار عغ انحخاؼ يعج دليبل  عمى الحؿيقي الغخض مع الطاىخ
 استشج السذخع أف مطيخا إال االنحخاؼ حاالت أغمب في السدتتخ الترخؼ عغ الكذف

 ال أمخ بو مختز غيخ آخخ أمخا   ليعالج األمػر مغ بأمخ الطاىخ اختراصو إلى
 الحؿيقي الترخؼ في يبحث أف االنحخاؼ مؤدؼ مغ وليذ ليوإ يتصخؽ  أف لو يجػز

 التػصل يؤدؼ التي الحؿيؿية الغاية عمى ىشا الحكع بل بصبلنو أو صحتو حيث مغ
 . (ٔ)التذخيع في الحؿيقي العيب عغ الكذف إلى ليياإ

 استعساؿ إساءةلى عجـ استبعاد ا الرجد تذيخ السرادر القانػنية إوفي ىح
 مغ االنتقاـ يدتيجؼ و قخار تذخيعيقانػف أ صجار القػانيغ، كرجورالدمصة في إ

 لبعس شخرية مشافع تحقيق إلى يخمي أو البخلسانية لؤلغمبية الدياسييغ الخرـػ
 لمذعب تسثيمو رغع فالبخلساف واألعػاف، وىحا عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ، األنرار

 وبيحا ،(ٕ)التذخيعية الدمصة استعساؿ في االنحخاؼ أو اليػػ  عغ مشدىا   ليذ نوإال إ
 قانػني عسل ىػ االنحخاؼ بعيب السذػب و القخار التذخيعيالتذخيع أ فإ القػؿ يسكغ

 التذخيع او القخار التذخيعي في وحجه الغخض ركغ عجا ما األخخػ  أركانو جسيع سمست
 واالختراص واإلجخاءات الذكل قػاعج مخاعيا   أصجرىسا قج السذخع أف أؼ السعيب ىػ

 يسكغ ال وبالتالي سميع أنو الطاىخ في التذخيع او القخار التذخيعي يبجو بحيث والسحل

                                                 
، دار أبػ السجج لمصباعة،  ٔد. دمحم ماىخ أبػ العيشيغ، االنحخاؼ التذخيعي والخقابة عمى دستػرية القػانيغ، ج (ٔ)

 .ٖٗٓ-ٖٖٓ، ص ٕٙٓٓالقاىخة، 
 .ٕٖٗ، ص ٜٙٛٔد. ماجج راغب الحمػ، القانػف الجستػرؼ، دار السصبػعات الجامعية، اإلسكشجرية،  (ٕ)
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 في انحخافو أخفى قج ىشا السذخع ألف وذلظ وىمة ألوؿ االنحخاؼ وجػد عغ الكذف
 . (ٔ)الطاىخة الذخعية ستار تحت التقجيخية سمصتو استعساؿ

في ضل  لسعالجة االنحخاؼ التذخيعيالخقابة الجستػرية وإذا نطخنا في مفاـيع 
نو حتى ولػ لع يقيج أف الخقابة تشصمق مغ افتخاض مفاده مبجأ الفرل بيغ الدمصات فإ

 ،مدمو بالخزػع ليا ؼيسا يرجره مغ نرػص قانػنيةتالجستػر السذخع بزػابط معيشة 
مة ءد وأكثخىا مبلقل القيػ أف يختار أى السذخع في مجاؿ تشطيسو لمحقػؽ ف عمإف
نيائية ومقاصج كمية تييسغ عمى  ا  نو ثسة أغخاضإتحقيق األغخاض التي يبتغييا كسا ل

ف تفدخ الشرػص أغ نرػصو وتخبط بيشيا بحيث يتعيغ نرػص الجستػر فترل بي
فميذ مغ مقتزى مبجأ الفرل بيغ  .(ٕ)ف يتقيج السذخع بسفادىاأعمى ضػئيا و 

التذخيعية عغ أحكاـ الجستػر أف يدسح بإجبار غيخىا الدمصات إذا خخجت الدمصة 
فييا مغ الدمصات ومشيا الدمصة القزائية عمى االنؿياد وراءىا في ىحا االعتجاء، وإنسا 

أصجرتو  و قخار تذخيعيأ عمييا احتخاـ نرػص الجستػر واالمتشاع عغ تصبيق قانػف 
 .(ٖ)القزائية مدتقمة الدمصة التذخيعية عمى خبلؼ أحكاـ الجستػر ما دامت الدمصة

 

 

 

 

                                                 
سذخع السرخؼ ؼ تشطيع الحقػؽ والحخيات العامة والزسانات السقخرة د. ىالة دمحم شخيح، حجود سمصة ال (ٔ)

 .ٖٕٚ، ص ٕٔٔٓلسسارستيا، اشخوحة دكتػراه، كمية الحقػؽ، جامعة القاىخة، 
ـ. ـ. حيجر مجلػؿ بجر، معيار االنحخاؼ التذخيعي في ميداف القزاء الجستػرؼ واإلدارؼ، مجمة الجامعة  (ٕ)

 .ٕٖٗ – ٖٕٖ، ص ٕ، ج ٘ٗالعخاؾية، العجد 
، ٕٜٛٔد. سامي جساؿ الجيغ، المػائح اإلدارية وضسانة الخقابة القزائية، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، مرخ،  (ٖ)

 .ٕٔ٘ص 
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 الفخع األول

 دور المجشة القانهنية في اجتشاب انحخاف القخار التذخيعي

لقيػد  والقخار التذخيعي خزع الجستػر القانػف العادؼفي مجاؿ تذخيع القػانيغ ي
بسخاعاة الجستػر ؼيسا  يكػف البخلساف ممدما   إذ، ف يتخصاىاأمعيشة ال يجػز لمتذخيع 

الذكل ، كسخاعاة تذخيععسمية اليفخضو مغ قيػد شكمية ومػضػعية وغائية في إشار 
 ف يسخ بيا التذخيع لكي يربح قانػنا  أالسخاحل التي يجب ، و واالختراص والسحل

 حق الييئات التي تسمظناـيظ عغ  ،والقخار التذخيعي ليرجر بريغتو القانػنية
التذخيعي باعتباره عيبا  يشتج  االنحخاؼ مدألةلى . وإذا نطخنا إعالسداىسة في التذخي

 إلى السرمحة ىحه تحقيق دستػرية التذخيع، بدبب انحخاؼ السذخع عغ عشو عجـ
 أخصخ مغ يعج التذخيعي االنحخاؼ عيب ففإ ذلظ عغ خاصة، فزبل   مرمحة تحقيق

 الرحة ضاىخه يكػف  السعيب التذخيع أف إذ اإلثبات وصعب خفي عيب ألنو العيػب
كسا أشخنا سابقا ، فكخة االنحخاؼ التذخيعي فالفداد، وىشا تكسغ اإلشكالية  وباششو

فخضية خاصة قائسة عمى أساس سبلمة كافة عشاصخ التذخيع الرادر وفقا لؤلوضاع 
ف الدمصة السذخعة استعسمت سمصتيا إأؼ  ،الجستػرية إال ما تعمق بعشرخ الغاية

وحادت عغ ىجؼ الرالح العاـ او اليجؼ السقخر أو ما تدسى بقاعجة التقجيخية فسالت 
  .(ٔ)غاية أخخػ غيخ ذلظ أخحتخريز األىجاؼ لت

في معالجة االنحخاؼ  وؼيسا يخز دور مجمذ الشػاب والمجشة القانػنية بالتحجيج
وسيمة الجتشاب وقػع التذخيع فكخة الفحز التسييجؼ ف السجمذ اتخح مغ التذخيعي، فإ

السػاد الجستػرية أو التشطيسية إلى آلية  ئخة العيب الجستػرؼ بذكل عاـ، ولع تذخفي دا
واكتفى السذخع  ،و القخار التذخيعي مغ ناحية االنحخاؼ التذخيعيلسخاؾبة التذخيع أ

كافة السجالذ والييئات الجولية، ففي مشطسة بالمجػء الى عسل المجاف البخلسانية أسػة ب
األمع الستحجة يتع تػزيع مسثمي الجوؿ عمى لجاف مشبثقة مغ مجمذ األمغ ومغ 

                                                 
د. عثساف سمساف غيبلف العبػدؼ. "فخضية عيب االنحخاؼ التذخيعي بيغ الفقو والقزاء والشطخية والتصبيق،  (ٔ)

 .٘ٙص، ٕٚٔٓأ،ٕ،العجد ٜٔمج مجمة كمية القانػف جامعة الشيخيغ،السج
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الجسعية العامة لجراسة السدائل السختمفة بسعخفة عجد قميل مغ األعزاء، كسا تػجج 
 حيث تختز كل لجشة بجراسة جسيع ما يعخض عمى البخلسانيةالمجاف في السجالذ 

السجمذ السحمي مغ السدائل الستعمقة بذؤوف قصاع أو نذاط معيغ، مثل الرحة، 
 .(ٔ)األمغ وغيخىاو اإلسكاف، و البيئة، و التعميع، و 

ف السجمذ شخع تذكيل عجد مغ المجاف وفي مجمذ الشػاب العخاقي نجج أ
، كمجشة التعميع، والرحة، واألمغ، والعبلقات الخارجية، والشداىةالستخررة 

تتكػف مغ  إذالمجشة القانػنية بسثابة العسػد الفقخؼ لعسل السجمذ وتعج  ،(ٕ)وغيخىا
لكغ ، (ٖ)أعزاء غالبيتيع مغ ذوؼ االختراص في مجاؿ القانػف والرياغة التذخيعية

شطاـ ، فسختريغ في مجاؿ ونذاط المجشةعزػية ىحه المجاف ال تقترخ عمى ال
الفشي لؤلعزاء ولكغ يختكد في  المجاف البخلسانية ال يقـػ أساسا  عمى التخرز

الحؿيقة عمى االستحالة العسمية لمسجالذ الشيابية لكثخة عجد أعزائيا أف تشاقر وتقخر 
ما يعخض عمييا مباشخة  مغ مذخوعات ومػاضيع عجيجة عمى درجة كبيخة مغ التعقيج 

                                                 
، ٕ٘ٓٓأسامة دمحم جاسع، لمجاف البخلسانية ودورىا في العسمية التذخيعية في ضل دستػر جسيػرية العخاؽ لمعاـ  (ٔ)

 .ٕٓٗ، ص ٕٕٔٓمجمة رسالة الحقػؽ، كمية الحقػؽ، جامعة كخببلء، الدشة الخابعة، العجد الثاني، 
 .ٓٚالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٕ)
 ، والتي نرت عمى: تختز المجشة القانػنية بسا يأتي :ٜٓالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٖ)

 أوال: مخاجعة القػانيغ الدابقة وتكييفيا وفق الجستػر .
 ثانيا: دراسة التذخيعات الستعمقة بالدمصة القزائية .

 ثالثا: معاونة السجمذ ولجانو في صياغة الشرػص التذخيعية .
 رابعا: تحديغ وتصػيخ الشطع القانػنية والقزائية .

خامدا: دراسة مقتخحات مذخوعات القػانيغ السقجمة ليا مغ قبل السجمذ والحكػمة وإبجاء الخاؼ في شانيا وإعجاد 
 سة في السجمذ .نرػصيا وصياغتيا، بحدب ما تكمف بو مغ قبل ىيئة الخئا

 سادسا: مخاجعة قخارات مجمذ ؾيادة الثػرة السشحل .
 سابعا: متابعة السفػضية العميا لبلنتخابات .
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بجوف أف يدبق ذلظ دراسة كاؼية وتحزيخ في ىيئات محجودة العجد مغ بيغ أعزائيا 
 . (ٔ)لستخرريغ والسيتسيغ بأحج فخوع نذاط الجولة والسجتسعا

مذخوعات  اقتخاحاتمحجد بجراسة  السخترةف الجور الحؼ تمعبو المجاف إ
ة إعادتقـػ ىحه المجاف بعج الجراسة ب إذرئيذ مجمذ الشػاب،  القػانيغ السحالة مغ

إلى الخئيذ الحؼ يقـػ بجوره بإحالتو إلى المجشة القانػنية لسخاجعة صياغتو  السقتخح
لخئيذ ف وىشا تججر اإلشارة إلى أ . (ٕ)وتجؾيقو وتصمب عخضو عمى السجمذ الشػاب

السجمذ أف يبمغ الجية مقجمة االقتخاح كتابة بسخالفتو لمسبادغ الجستػرية أو القانػنية، 
ب، ولو أف يصمب مغ العزػ سحبو أو تعجيمو، فإذا أو عجـ استيفائو الذكل السصمػ 

أصخ عمى رأيو وجب عميو تقجيع محكخة مكتػبة إلى رئيذ السجمذ يبيغ فييا وجية 
نطخه خبلؿ أسبػع مغ تبميغو، ويعخض الخئيذ األمخ عمى ىيئة الخئاسة ويبمغ الخئيذ 

فإذا أصخت  جية التي صجر مشيا االقتخاح كتابة  بسا قخرتو الييئة في ىحا الرجد
الجية التي أصجرت االقتخاح مخة أخخػ مغ وجية نطخىا يعخض الخئيذ بعج أسبػع 

 .(ٖ)مغ تبميغو األمخ عمى السجمذ التخاذ ما يخاه مشاسبا  

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٕٔٗأسامة دمحم جاسع، مرجر سابق، ص  (ٔ)
 .ٕٕٔالسادة  ٚٛالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي، السادة  (ٕ)
 . ٕٛ، ص ٕٙٔٓالييتي، آليات تذخيع القػانيغ، دار رسبلف لمصباعة والشذخ، دمذق،  نعساف عصاهلل (ٖ)
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 الفخع الثاني

 معالجة انحخاف القخار التذخيعي

حخاؼ لمجستػر وبيغ االن و القخار التذخيعيأ القزاء ميد بيغ مخالفة التذخيعف إ
ف االنحخاؼ بالدمصة التذخيعية ال يتصمب اإلخبلؿ أبالتذخيع حيث يقخر القزاء ب

، ويعتبخ إثبات (ٔ)بشز معيغ عمى عكذ مخالفة التذخيع لمجستػر التي تتصمب ذلظ
ف االنحخاؼ يثبت عغ شخيق الجليل أل السعقجة وتتدع بالرعػبةاالنحخاؼ مغ األمػر 

ف األساس ىي فكخة استقخار التذخيع إ إذالجاخمي دوف غيخه مغ القخائغ الخارجية 
 عمى السقابمة تقترخ ال القػانيغ دستػرية عمى ف الخقابة، بسعشى أ(ٕ)وثبات مػثػقيتو

 عغ الكذف في الخقابة ىحه تتسثل بل والقانػف، نرػص الجستػر بيغ الحخؼية
 األحكاـ إصجار شخيق عغ والجستػر الشرػص التذخيعية بيغ الخفي ارضالتع

 حقػؽ  حساية مجاؿ في الخقابة ىحه التذخيعي، وتتجمى االنحخاؼ عغ بالكذف الستعمقة
 .(ٖ)األفخاد وحخيات

 بيغ العبلقة التذخيعي مذكمة حؿيؿية بدبب شبيعة االنحخاؼ وتسثل معالجة
وحجودىا، ويسكغ إيجاز وسائل معالجة  الخقابة تسارس التي والييئة التذخيعية الدمصة

 :  باآلتياالنحخاؼ التذخيعي مغ خبلؿ القزاء 

 عمى الكذف مجخد عمى الحالة ىحه في القاضي دور الكاشفة، يقترخ األحكاـ .ٔ
 لو يكػف  أف دوف  بو التذخيعية الدمصة وإخصار عامة دستػرؼ برفة إخبلؿ وجػد

                                                 
د. عبج الخزاؽ الدشيػرؼ، مخالفة التذخيع لمجستػر واالنحخاؼ في استعساؿ الدمصة التذخيعية، بحث مشذػر في  (ٔ)

 .ٕٚ، ص ٕٜ٘ٔمجمة مجمذ الجولة، الدشة الثالثة، يشايخ 
لقزائية عمى دستػرية القػانيغ مبلمحيا الخئيدية، مخكد ريشيو جاف ديػؼ لمقانػف د. عػض السخ، الخقابة ا (ٕ)

 . ٖٖٛٔ، ص ٖٕٓٓوالتشسية، 
صجيق سياـ، االنحخاؼ التذخيعي والخقابة الجستػرية عميو، مجمة األستاذ الباحث لمجارسات القانػنية والدياسية،  (ٖ)

 .ٜٓ٘ٔ – ٜٚٗٔ، ص ٜٕٔٓ، ٕ، العجد ٗالسجمج 
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ومعشػية  أدبية إال ؾيسة ليا ليدت الخقابة مغ خيقةالص دستػريتو وىحه بعجـ الحكع
 .التذخيعية الدمصة مػاجية في

لكػف  الكاشفة، األحكاـ مغ صخامة أكثخ األحكاـ ىحه اإليعازية، وتعتبخ األحكاـ .ٕ
 بسعالجة الؿياـ خبلؿ مغ نيتو حدغ يثبت ال الحاالت مغ في الكثيخ السذخع

 الكاشفة األحكاـ فعالية لعجـ ونطخا الجستػرؼ، إليو القاضي نبيو ما وإصبلح
 ألحكاـا أسمػب إلى الجستػرؼ  القاضي لجأ قانػني فػرؼ، بأثخ تستعيا عجـ بدبب

 خخآ دستػرؼ  عيب ترحيح أو التذخيعي لسعالجة االنحخاؼ الشجائية أو اإليعازية
 .الشز وجػد حالة في

 االنحخاؼ لسعالجة الجستػرؼ  القاضي يتجخل االستئرالية، وفييا األحكاـ .ٖ
 لترحيح ميمة إعصاء أو تػصية خصاب أو أو تػجيو نجاء دوف  التذخيعي
 الستزسغ الجدء إلغاء حكع يتزسغ إصجار شخيق عغ وذلظ ، االنحخاؼ
 السحكسة مغ كل بيحه الصخيقة أخحت وقج كمية، برفة الشز إلغاء دوف  االنحخاؼ
 .الفخندي الجستػرؼ  والسجمذ السرخية الجستػرية

 مع التذخيعي، الشز بتفديخ الجستػرؼ  القاضي يقـػ السكسمة وفييا األحكاـ .ٗ
 ويأخح الجستػر، مع متصابقا يكػف  السذخع حتى عشو سكت أو ما أغفمو إضافة

 :في وتتسثل صػر ثبلث لمشز عامة الجستػرؼ  التفديخ

التذخيعي  الفخاغ ملء مشو الغخض يكػف  حيث: البشاء أو اإلنذائي التفديخ -أ 
 .إلغاؤه وبالتالي دستػريتو، بعجـ لمقزاء تفاديا وىحا لمشز،

الشز  إلى إضافة أية يتزسغ ال الحؼ التفديخ ذلظ ىػ: السحايج التفديخ -ب 
 .التفديخ مجخد عمى الجستػرؼ  القاضي دور يقترخ بل التذخيعي

دوف  الشز معشى تغييخ الجستػرؼ  القاضي بإمكاف حيث: التػجييي التفديخ -ج 
 أو معيغ مشيج تباعا مشو خضالغ حخرىا، ويكػف  التي الرياغة معشى تغييخ
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 خبلؿ مغ الجستػرؼ  القاضي إلييا انتيى التي الزػابط أو تبياف التحفطات
 .(ٔ)الخقابة محل تفديخه لمشز

في قخاراتيا ذكخا  في قخارات السحكسة االتحادية في العخاؽ لع نجج وعشج البحث 
العجيج مغ الحاالت والػقائع القانػنية عمى الخغع مغ وجػد ، النحخاؼ التذخيعيا لسفخدة

ف نعجىا تصبيقا  مغ تصبيقات االنحخاؼ في أتي تذيخ وتجؿ عمييا، والتي يسكغ ال
الدمصة التذخيعية وغيخىا مغ الذؤوف اأُلخخػ فالستتبع لقخارات السحكسة االتحادية 

: "صعػبة العميا في العخاؽ ال يجج أؼ إشارة إلى الفكخة الدابقة ولعل ذلظ راجع إلى
إثبات ىحا العيب" أو خجل السحكسة االتحادية وحيائيا مغ إثارتو خذية انجخارىا إلى 
ميجاف الرخاع الدياسي، أو ألف السحكسة السحكػرة ُتسارس رقابة تقميجية )كبلسيكية( 
وعجـ التججيج في االتجاىات القزائية السعاصخة والتداميا بقػاعج التفديخ الكبلسيكية 

تػرؼ إلى بػاعث التذخيع ومجػ لى عجـ امتجاد رقابة القزاء الجسالتي تجعػ إ
 (ٕ)متوءمبل

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ٜٓ٘ٔ – ٜٚٗٔسياـ، االنحخاؼ التذخيعي والخقابة الجستػرية عميو، مرجر سابق، ص  صجيق (ٔ)
د. عثساف سمساف غيبلف العبػدؼ، االنحخاؼ التذخيعي وتصبيقاتو السالية واالقترادية، مجمة القانػف السقارف،  (ٕ)

 .ٚ – ٙ، ص ٕٙٔٓ/ ٛٙالعجد 
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 السطمب الثاني

 رقابة السحكسة االتحادية العميا عمى انحخاف القخارات التذخيعية

 ةتعمقالسسدائل أىع الف الجستػر يتزسغ الشرػص التي تتػلى بالتشطيع أبسا 
والعبلقات ؼيسا  يا،والدمصات العامة واختراصات ،ونػع نطاميا الدياسي ،بذكل الجولة

ىي  نرػص الجستػرف حساية فإ، ىاإضافة الى الحقػؽ والحخيات العامة وغيخ  ،بيشيا
بحساية ىحه الشرػص اف يحيط ، إذ يجب عمى السذخع الجستػرؼ واجب إلدامي 

دة مغ تمظ الشرػص وال تيجد سسػ الجستػر،  حؿيؿية بحيث ال تشاؿ أؼ سمصة مؤسَّ
، (ٔ)الخقابة القزائية عمى مجػ دستػرية القػانيغ واألنطسة وىحه الحساية تتسثل في

تذخيعي لمدمصة التذخيعية، ىػ مغ ف تػلي القزاء ميسة مخاؾبة الشذاط الأبسعشى 
جل الحفاظ عمى السبادغ الجستػرية وكفالة حدغ تصبيقيا، بحيث يستشع السذخع أ

يقرج بالخقابة القزائية عمى . فسا (ٕ)القػانيغالعادؼ عغ انتياكيا أثشاء عسمية سغ 
 و القخار التذخيعيأ ؾياـ القزاء بالتحقق مغ مصابقة القانػف ىػ دستػرية القػانيغ 

ألحكاـ الجستػر وعجـ مخالفتو، فالخقابة القزائية بذكل أساس عسل قانػني ييجؼ 
كانت الدمصة والتعخؼ عسا إذا  ،إلى التأكج مغ تصابق القانػف مع أحكاـ الجستػر

و قخار أ التذخيعية قج التدمت حجود اختراصاتيا أو تجاوزتيا، فمػ صجر قانػف 
نو يخالف السبادغ التي جاء بيا أمغ الدمصة التذخيعية وحرل شظ في  تذخيعي

الجستػر، لـد األمخ جعل ىحا القانػف مػافقا لمجستػر نرا وروحا، ويتحرل ذلظ 
الجستػرية، وتػؾيع الجداء ىػ ما يدسى بالخقابة بتػؾيع جداء يختمف باختبلؼ الشطع 

 .(ٖ)القزائية عمى دستػرية القػانيغ

                                                 
 .ٕٔ – ٛٔ، ص ٕٗٔٓد. دعاء الراوؼ يػسف، القزاء الجستػرؼ، دار الشيزة العخبية، القاىخة،  (ٔ)
 .ٓٚ، ص ٜٜٓٔجعفخ صادؽ ميجؼ، ضسانات حقػؽ اإلنداف، رسالة ماجدتيخ، كمية القانػف جامعة بغجاد،  (ٕ)
يع عبج الكخيع الغازؼ، الجولة والشطع الدياسية، بجوف دار نذخ  (ٖ) . انطخ أيزا : د. عبج ٜ٘ٔص ، ٜٜٛٔد. إبخـا

 .  ٕٖ، ص ٜٜ٘ٔالعديد دمحم سمساف، رقابة دستػرية القػانيغ، الصبعة األولى، دار الفكخ العخبي، 
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فالسحكسة التي يعيج إلييا أمخ الخقابة تقـػ بالحفاظ عمى عمػية الجستػر، وذلظ 
السخالفة لمجستػر أو شميا، إال أنو ال بج مغ  والقخارات التذخيعية بإلغاء جسيع القػانيغ
أؼ التػصل إلى السحكسة مغ أجل مسارسة الخقابة ال بج مغ أف تحخيظ ىحه الخقابة، 

يتحخؾ أحج بصعغ بعجـ مذخوعية القػانيغ، فبل يسكغ لمسحكسة أف تسارس الخقابة مغ 
 : ىسا ولقج شبقت ىحه الخقابة بصخيقتيغ ،(ٔ)تمقاء نفديا

الخقابة القزائية بصخيق الجعػػ السباشخة، وبسػجب ىحا الشػع مغ الخقابة يكػف  .ٔ
والقخارات  الصعغ في دستػرية القػانيغبلؤلفخاد أو لبعس ىيئات الجولة الحق 

، فالُسجعي ىػ فخد أو (ٕ)، عغ شخيق إقامة دعػػ مباشخة أماـ القزاء التذخيعية
في دستػريتو لحلظ تػصف الجعػػ  ىيئة، والُسجَعى عميو ىػ القانػف السذكػؾ

السباشخة بأنيا دعػػ مػضػعية وليدت دعػػ شخرية؛ ألنيا ُتقاـ عمى قانػف 
 .(ٖ)معيغ

وتعصي ىحه الخقابة الحق لمقاضي  ،الخقابة القزائية بصخيق الجفع بعج الجستػرية .ٕ
بأف ييسل القانػف غيخ الجستػرؼ، بسعشى أنو يستشع عغ تصبيقو في القزية 

أمامو وىشا القزاء ال يشيي حياة القانػف غيخ الجستػرؼ وإنسا يدتسخ  السصخوحة
، وُتعج الخقابة القزائية بصخيق الجفع وسيمة (ٗ)ىحا القانػف السعيب دستػريا  

 .(٘)دفاعية، ىجفيا التخمز مغ تصبيق قانػف دوف السداس بو

أثخه ة؛ ألف يوقخار السحكسة باالمتشاع عغ تصبيق القانػف يتستع بحجية ندب
السحكسة ال تمغي القانػف الحؼ أقخت عجـ فيقترخ عمى أشخاؼ الجعػػ فقط، 

                                                 
 . ٕٖ، صٜٛٛٔ، ٔد. مشحر الذاوؼ، معشى الخقابة عمى دستػرية القػانيغ، مصبعة بابل، ط (ٔ)
جي، الشطخية العامة في القانػف الجستػرؼ والشطاـ د. إحداف حسيج السفخجي ود. كصخاف زغيخ نعسة، ود. رعج نا (ٕ)

 .ٙٛٔ، ص ٜٜٓٔالجستػرؼ في العخاؽ، كمية القانػف، جامعة بغجاد، 
 .ٚٚٔد. إحداف حسيج السفخجي ود. كصخاف زغيخ نعسة، ود. رعج ناجي ، مرجر سابق، ص  (ٖ)
يع دروير، القانػف الجستػرؼ الشطخية العامة، الخقابة الجستػ  (ٗ) ، ٕٗٓٓرية، دار الشيزة العخبية، القاىخة، د. إبخـا

 .ٖٜٔص 
 .ٗٙد. مشحر الذاوؼ، معشى الخقابة عمى دستػرية القػانيغ، مرجر سابق، ص  (٘)
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غيخ ممـد  ىشاقخار المذخوعيتو بل تكتفي بعجـ تصبيقو في القزية السعخوضة أماميا، و 
في  نفدو مغ تصبيق القانػف  نفديا لمسحاكع األخخػ، وليذ ىشاؾ ما يسشع السحكسة

 الخرػـ بعجـ الجستػرية. قزية أخخػ مذابية، إذا لع يجفع أحج

 في وسياستيا االتحادية وىشا نحغ بحاجة الى البحث في اختراصات السحكسة
 .التذخيعي القخار نحخاؼا مع التعامل
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 الفخع األول

 اختراصات السحكسة االتحادية العميا

، والتي الدمصة القزائيةإحجػ اىع تذكيبلت  السحكسة االتحادية العمياتسثل 
ختراصات ، وتتدع ىحه االمغ الجستػر ٖٜمسادة ل ا  وفق ياتسارس اختراصات

 ما العميا االتحادية السحكسة اختراصات ، وتذسل(ٔ)بالتعجد والتػسعمسحكسة ل
 :(ٕ)يأتي

 لمسحكسة حرخؼ  اختراص نطسة: وىػواأل القػانيغ دستػرية عمى الخقابة .ٔ
 مخكدية بسبجأ انصبلقا  مغ أخح السذخعوىي تعسل في ىحا الذأف  العميا، االتحادية

 دستػرية عمى لمخقابة الحجيثة التشطيسات في الغالب االتجاه ىػ وىحا. الخقابة
 دستػرية عمى بالخقابة عيج لػ ؼيسا وتزاربيا األحكاـ اختبلؼ القػانيغ، لتبلفي

 .(ٖ)متعجدة لسحاكع القػانيغ

 سائخ دوف  مغ لمسحكسة حرخؼ  اختراص وىػ :الجستػر نرػص تفديخ .ٕ
 الحكع في الفرل الكمسة صجارالسالكة لحق إ الجية وىي األخخػ، السحاكع

 في الغالب االتجاه ىػ الجستػر وىحا نرػص وتفديخ القػانيغ بجستػرية
 .السعاصخة الجستػرية التشطيسات

 واألنطسة والقخارات االتحادية، القػانيغ تصبيق عغ تشذأ التي القزايا في الفرل .ٖ
 .االتحادية الدمصة عغ الرادرة واإلجخاءات والتعميسات

                                                 
د. حسيج حشػف خالج، مبادغ القانػف الجستػرؼ وتصػر الشطاـ الدياسي في العخاؽ، مكتبة الدشيػرؼ، بغجاد  (ٔ)

 .ٖٗٛ-ٖٖٛ، ص ٕٕٔٓوبيخوت، 
 .ٗ. انطخ ايزا : قانػف السحكسة االتحادية العميا، السادة  ٖٜ، السادة ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخؽ لعاـ  (ٕ)
د. أحسج كساؿ أبػ السجج، الخقابة عمى دستػرية القػانيغ في الػاليات الستحجة األمخيكية واإلقميع السرخؼ، رسالة  (ٖ)

 .ٚٚ٘، ص ٜٓٙٔدكتػراه، مكتبة الشيزة العخبية، القاىخة، 
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 األقاليع وحكػمات االتحادية، الحكػمة بيغ تحرل التي السشازعات في الفرل .ٗ
 . السحمية واإلدارات والبمجيات والسحافطات

 . السحافطات أو األقاليع حكػمات بيغ ؼيسا تحرل التي السشازعات في الفرل .٘

 الػزراء مجمذ ورئيذ الجسيػرية رئيذ إلى السػجية االتيامات في الفرل .ٙ
 .والػزراء

 . الشػاب مجمذ لعزػية العامة لبلنتخابات الشيائية الشتائج عمى السرادقة .ٚ

 لؤلقاليع القزائية والييئات االتحادؼ، القزاء بيغ االختراص تشازع في الفرل .ٛ
 إقميع في السشتطسة غيخ والسحافطات

 السحافطات أو لؤلقاليع، القزائية الييئات بيغ ؼيسا االختراص تشازع في الفرل .ٜ
 . إقميع في السشتطسة غيخ

 صبلحياتيا وفق عمى الرادر الشػاب مجمذ قخار في بالصعغ الشطخ .ٓٔ
 وذلظ ٕ٘ٓٓ لعاـ العخاؽ جسيػرية دستػر مغ ٕ٘ السادة في عمييا السشرػص

 .صجوره تاريخ مغ يػما ثبلثيغ خبلؿ

 السياـ، مغ نػعيغ تسارس االتحادية ف السحكسةومغ خبلؿ ما تقجـ نبلحع أ
 اختراص: وثانييسا والجعاوػ، الخرػمات في بالشطخ القزائي االختراص أوليسا:

 أؼ لتفديخ االتحادية الدمصات مغ السقجمة الصمبات عمى اإلجابة خبلؿ مغ استفتائي
استقخاء عمى وىحا يتأتى مغ قجرة السحكسة  الجستػر، في واضح غيخ أو غامس نز

ػرية واستمياـ الحمػؿ الشاجعة لمسذكبلت التي تصخأ عمى الحياة الجستنرػص الجستػر 
لييا اختراص السحكسة، ؼبعس اختراصات إوالدياسية في الجولة، يزاؼ 

السحكسة االتحادية العميا مػضػعي يدسح ليا بالبحث والتفريل في نرػص الجستػر 
مدتعيشة بػسائل داخمية لريقة بالشز الجستػرؼ كاالستجالؿ عمى معاني السفخدات 
والسرصمحات ودالالت األلفاظ وعباراتيا وتخاكيبيا المغػية واالصصبلحية، او 
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بلص السعشى مغ روح الشز مغ خبلؿ التقخيب بيغ الشرػص الجستػرية التي استخ
 .(ٔ)تخبصيا وحجة السػضػع

الخقابة عمى دستػرية القػانيغ واألنطسة ف دور السحكسة االتحادية العميا في كسا إ
بعج صجورىا في الجخيجة الخسسية السحكسة تشطخ في شخعية القػانيغ واألنطسة ف فإ

وعمى ذلظ فقج ، (ٕ)طخ في مذخوعات أو مقتخحات القػانيغ قبل صجورىا، وال تشاوإنفاذى
رفزت السحكسة اختراصيا في الشطخ برحة الترػيت عمى مذخوع قانػف تذكيل 

/ثانيا  مغ ٕ٘األقاليع في العخاؽ عمى الخغع مغ استشاد السجعيغ إلى نز السادة 
أماـ السحكسة االتحادية الجستػر التي نرت عمى أنو )يجػز الصعغ في قخار السجمذ 

العميا خبلؿ ثبلثيغ يػما  مغ تاريخ صجوره( وفي الػاقع ىحا البشج متعمق برحة 
عزػية أعزاء مجمذ الشػاب وال دخل لو بإجخاءات الترػيت في مجمذ الشػاب 

 .(ٖ)عمى مذاريع القػانيغ

رقابة نيا ليدت أفي عمى رقابة السحكسة عمى دستػرية القػانيغ أيزا  مسا يؤَخح و 
تمقائية تساَرس بسجخد تذخيع نز مخالف لمجستػر، وإنسا تسثل اختراصا مخىػنا  

ف يتقجـ بصعغ يجعي ؼيو أ ابتجاء مرمحة، إذ يتعيغ عمى ذؼ تعسموباشتخاشات أخخػ 
و نطاـ نافح لتتػلى السحكسة الذخوع بإجخاءات الشطخ أانػف عجـ دستػرية نز في ق

ف ىحا مسا أاع الى دفػع ذوؼ العبلقة، ويبجو ستسفي الصعغ ولترجر قخارىا بعج اال
ضعف أحػالو، إذ ال بج مغ انتطار أاحتخاـ الجستػر وضساف عمػيتو في يجعل أمخ 

ال بقي الشز إجا  وليذ مغ شخز غيخ ذؼ مرمحة، و شعغ مغ ذؼ مرمحة تحجي
ف الخقابة عمى دستػرية أالسداس بو، ولزاعت ؾيسة القػؿ ب السخالف بسشجاة  مغ

ف القخارات التي إر وحساية عمػيتو. وعمى أية حاؿ فالقػانيغ ضسانة الحتخاـ الجستػ 

                                                 
ة، د. مججؼ مجحت الشيخؼ، تفديخ الشرػص الجستػرية في القزاء لجستػرؼ، مكتبة الجبلء الججيجة، السشرػر  (ٔ)

 . ٖٗ، ص ٖٕٓٓمرخ، 
 . ٚ٘، ص ٕٗٔٓ، ٕد. عمي سعج عسخاف، القزاء اإلدارؼ في العخاؽ، دار الزياء، بغجاد، ط  (ٕ)
مكي ناجي، السحكسة االتحادية العميا في العخاؽ، دراسة تصبيؿية في اختراص السحكسة والخقابة التي تسارسيا  (ٖ)

 .ٕٚٔ، ص ٕٚٓٓ، الشجف، العخاؽ، ٔوالترسيع، طمعدزة باألحكاـ والقخارات، دار الزياء لمصباعة 
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حكاـ مػضػعية مخنة تدسح لى ىحا االختراص ىي أإترجرىا السحكسة استشادا  
ؿ ف تدتقخغ نرػص الجستػر وتدتميع الحكسة مغ تذخيعيا وترل مغ خبلألمسحكسة 

 .(ٔ)لى قخارإذلظ وسػاه مغ أدوات غيخ محجدة 

ف السحكسة االتحادية رسست حجودا  لجورىا وحجدت أومغ الججيخ بالحكخ ىشا 
ما  ٜٕٓٓ/ٖ/ٔبتاريخ  ٜٕٓٓ/اتحادية/ٕٔآليات عسميا بسػجب قخارىا السخقع 

/ ثالثا ، يشبغي ٖٜيو في السادة ف مسارستيا الختراصيا السشرػص عمإ: (ٕ)خبلصتو
تتػافخ فييا الذخوط السشرػص  ف يكػف بأحج سبيميغ، الدبيل األوؿ مغ خبلؿ دعػػ أ

إذا كاف  ٕ٘ٓٓلدشة  ٔعمييا في نطاـ سيخ العسل في السحكسة االتحادية العميا رقع 
ؼيو مغ أنكخ ىحا الحق، والدبيل  ويخاصع وجػده أنكخاألمخ يتزسغ االدعاء بحق 

الحق وحاؿ القخار دوف استعساؿ الحق  مشكخالثاني مغ خبلؿ دعػػ شعغ بقخار اتخحه 
ى بو، واستجلت السحكسة عمى وجػب إقامة دعػػ مغ قبل ذؼ السرمحة السجع

إلعساؿ اختراصيا محل البحث مغ خبلؿ كمسة )الفرل( الػاردة في صجر السادة 
/ثالثا  مغ الجستػر باعتبارىا دليبل  عمى وجػد نداع وىػ ما يػجب تػافخ الذخوط ٖٜ

السخافعات السجنية إلقامة السشرػص عمييا في الشطاـ الجاخمي لمسحكسة وفي قانػف 
 .تمظ الجعػػ تسييجا  لمشطخ فييا وحدسيا مغ خبلؿ السحكسة

 

 

 

 
 

                                                 
مة لمجستػر، مجمة الجامعة العخاؾية، العجد  (ٔ) ، ٔ٘د. صباح جسعة الباوؼ، قخارات السحكسة االتحادية العميا الُسَكسِّ

 .ٗٛٗ، ص ٔج
الثاني،  (، جسعية القزاء العخاقي، السجمجٜٕٓٓ-ٕٛٓٓأحكاـ وقخارات السحكسة االتحادية العميا لؤلعػاـ ) (ٕ)

 .ٕٚ، ص ٕٔٔٓبغجاد، 
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 الفخع الثاني

 انحخاف القخار التذخيعيمع سياسة السحكسة االتحادية في التعامل 

االنحخاؼ يتعمق بغايات عيب ف أف في الذؤوف القانػنية عمى حثػ يجسع البا
لى القخائغ واألدلة إصعب اإلثبات، لحلظ يمجأ القزاء  التذخيعات، فيػ عيب
ؼ دليل غيخ الى إو أعساؿ التحزيخية وترخيحات الشػاب ومحاضخ الجمدات واأل

تقميجؼ إلثبات ذلظ العيب التي تكػف سابقة لرجور التذخيع أو صاحبتو ليتدشى 
عغ وجػد  ف القاضي الجستػرؼ عقيجتوإثبات ذلظ العيب فعغ شخيق ىحه القخائغ يكػّ 

عيب االنحخاؼ التذخيعي، عمى وفق معاييخ معيشة شكمية ومػضػعية أو ذاتية أو 
يغ، يقـػ عمى شق معيار االنحخاؼ التذخيعيف وتذيخ بعس السرادر إلى أ مختمصة.

الثاني ذاتي يتعمق باألغخاض والشػايا التي أضسختيا الدمصة مرجرة القخار، و  األوؿ
 .(ٔ)رالح العاـشق مػضػعي يتعمق باستيجاؼ ال

 فالتذخيعي، نجج أ القخار مع انحخاؼ االتحادية السحكسة وعشج البحث في تعامل
 مجمذ مغ صادرة وقخارات قػانيغ مذاريع العميا قج قامت بإلغاء  االتحادية السحكسة

القخارات بالقػانيغ و  الصعغ عبخ وذلظ نيا كشت مجحفة،إ أو لعجـ دستػريتيا، الشػاب
ف السحكسة إال أ ٕٛٓٓلدشة  ٗٗقخار اإلصبلح الدياسي رقع التذخيعية مشيا 

فمت العجيج مغ القخارات التذخيعية ط السرمحة عشج الصعغ بيحا الذخط أاالتحادية تذتخ 
إال ،  ٕٕٔٓ/ٔ/ٖٔفي  ٕٕٔٓ/ٕٛغيخ الجستػرية مغ الصعغ مشيا القخار ذو العجد 

 مغ ٘ الفقخة، ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٖٔ في نقزت نيااالتحادية العميا أ ف ما يحدب لمسحكسةأ
 ٕٛٓٓ لدشة ٖٙ السخقع بإقميع سشتطسةال غيخ السحافطات قانػف  مغ ٖٔ السادة

 وتع، السحكػر لمقانػف  الخابع التعجيل إقخار إلى العخاقي الشػاب بسجمذ حجا مسا، السعجؿ

                                                 
د. عثساف سمساف غيبلف العبػدؼ. "فخضية عيب االنحخاؼ التذخيعي بيغ الفقو والقزاء والشطخية  (ٔ)

 .ٙٙ – ٗ٘والتصبيق،مرجر سابق، 
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 مخة ألوؿ تصبيقيا تع التي، (ٔ)السقاعج لتػزيع ليغػ سانت بصخيقة األخح التعجيل ىحا في
 وذلظ، ٖٕٔٓ/ٗ/ٕٓ في أجخيت والتي السحافطات مجالذ انتخابات في العخاؽ في

 .(ٕ)التعػيزية السقاعج بخرػص

/ ٔٔ السخقع بقخارىا العميا العخاؾية االتحادية بو السحكسة كحلظ الحاؿ ؼيسا قزت
 لدشة ٕٙ رقع القانػف  مغ ٖ السادة مغ رابعا الفقخة دستػرية بعجـ ٕٔٔٓ/اتحادية
 صػت تحػيل فأل ٕ٘ٓٓ لدشة ٙٔ رقع االنتخابات قانػف  تعجيل قانػف  ٜٕٓٓ
 تتجو لع أخخػ  انتخابية قائسة مغ آخخ مخشح لىإ انتخبو الحؼ السخشح مغ الشاخب

والحؼ اعتبختو السحكسة  الجستػرية، السػاشغ حقػؽ  عمى تعجيا يعج الشاخب إرادة ليوإ
القخار، فالقانػف  حيثياتليو في نز و تذخيعيا  بالخغع مغ عجـ إشارتيا إ انحخافا

 مع الذكمية، لكشو لع يكغ متػافقا لستصمبات واستكسالو لمجستػر وتالسحكػر اتدع بسػافق
 .(ٖ)التذخيع مغ تحؿيقيا الجستػر قرج التي والغاية السرمحة

 ومػحجتيا/ ٙٗ السخقع قخارىا العميا االتحادية السحكسة وحالة أخخػ أصجرت فييا
 دستػرية عجـ القخار تزسغ حيث ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٚ في( ٕٕٓٓ/اتحادية/ ٔ٘وٓ٘

 العمسية والجرجات الذيادات تعادؿ أسذ قانػف  في الػاردة والسػاد العبارات بعس
 تثبتج أالسيسة، فق القخارات مغ يعج وىػ ، ٕٕٓٓ لدشة ٕٓ رقع واألجشبية العخبية

 ورسع بالتعميع والحق الجامعات استقبلؿ ومبجأ العمسية الخصانة لسبجأ دعسيا السحكسة
 الحقػؽ  في والسداواة  الفخص تكافؤ في والحق العامة والتخبػية التعميسية ةالدياس

                                                 
، وىي تقمل مغ العيػب الشاتجة عغ عجـ التساثل بيغ عجد ٜٓٔٔىحه الصخيقة ابتكخت عاـ  شخيقة سانت ليغػ (ٔ)

األصػات السعبخ عشيا وعجد السقاعج الستحرل عمييا، ىحا العيب الحؼ تدتفيج مشو األحداب الكبيخة عمى حداب 
 األحداب الرغيخة.

، مشذػر عمى ”ٖٕٓٓ“انيغ في العخاؽ بعج (، األلية الجستػرية لتذخيع القػ ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٚعمي حديغ سؽيح، ) (ٕ)
، تاريخ https://democraticac.de/?p=44953مػقع السخكد الجيسػقخاشي العخبي، متاح عمى الخابط: 

 .( ٕٕٕٓ/ٛ/ٖٓالديارة)
(، انحخاؼ تذخيعي، مشذػر في مػقع مجمذ القزاء االعمى، متاح عمى ٛٓ-ٜٓ-ٕٕٔٓإياد محدغ ضسج، ) (ٖ)

 . (ٕٕٕٓ/ٜ/ٔتاريخ الديارة )  /https://www.hjc.iq/view.68852الخابط: 

https://www.hjc.iq/view.68852/
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 انحخافا   مثل نز القانػف  فحيث إ العالي، التعميع فخص في والسداواة  والػاجبات
 عامة قػاعج القانػف  يتزسغ فأ يجب التذخيع شبيعة لىإ بيشا ، ؼبالخجػع تذخيعيا  
 الخؽية السذخع غاية فأ حيغ في انصباقيا شخوط فييع يتػفخ مغ عمى تشصبق ومجخدة

 خخقا   شكل وىحا الخاصة والجرجات والػزراء الشػاب مجمذ ألعزاء امتيازات تقخيخ
ال  مصمق شابع ذات مػضػعية قيػد وىي الفخص وتكافؤ كالسداواة  الحقػؽ  لبعس

 التقييج. تقبل

لى الحكع بشقس قخاراتيا لجأت إومغ خبلؿ ما تقجـ نبلحع أف السحكسة في 
 وإبصاؿ بعس الفقخات السخالفة لمجستػر ولع تبصل القػانيغ بخمتيا وكحلظ نقزت

لى استخجاـ وصف بعس فقخات القخارات التذخيعية وأبقت أخخػ، وىي أيزا لع تمجأ إ
 االنحخاؼ التذخيعي لمحكع بعجـ دستػرية القػانيغ والقخارات التذخيعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

234 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ةــــــاتســــــــــالخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

235 



 الشتائج 

الشتائج  ما خمز الباحث إلية مغ أف نبيغ بعج إجخاء الجراسة والبحثحخؼ بشا 
 :اآلتية

قج حجد شبيعة الشطاـ الحاكع في العخاؽ،  ٕ٘ٓٓف دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة إ .ٔ
 بأنو نطاـ جسيػرؼ نيابي.

شار في العخاؽ و يسارس ميامو في إة يسثل مجمذ الشػاب الدمصة التذخيعي .ٕ
 العسل بسبجأ الفرل بيغ الدمصات.

ة الحق بإصجار التذخيعات ييستمظ مجمذ الشػاب باعتباره الدمصة التذخيع .ٖ
 والقػانيغ والقخارات التذخيعية وفقا لسا ىػ محجد في الجستػر.

 صجار التذخيعات والقػانيغ والقخاراتالدمصة السسشػحة لسجمذ الشػاب بإ فأ .ٗ
 .والتي حجد الجستػر مياميا واختراصتياتخزع لخقابة الدمصة القزائية 

 العخاقي. البخلسافصجاره مغ قبل تذخيعي آليات وإجخاءات محجدة في إاف لمقخار ال .٘
لخقابة السباشخة أو الحاتية عمى ف السحكسة االتحادية العميا ال تستمظ الحق باإ .ٙ

 .صجار مجمذ الشػاب لقخاراتو التذخيعية إ
ف مجمذ الشػاب العخاقي لع يخاِع الحجود السخسػمة في الجستػر وأصجر عجدا مغ أ .ٚ

 القخارات التذخيعية السخالفة لمجستػر.
صجر قخاراتو التذخيعية متجاوزا  حجود العسل بسبجأ الفرل إف مجمذ الشػاب قج أ .ٛ

 بيغ الدمصات. 
ؼ في القخار حخاف التذخيعات والسرادر القانػنية العخاؾية لع تعالج مدألة االنإ .ٜ

صجار السحكسة االتحادية العميا لقخارات حكست ببصبلف التذخيعي بالخغع مغ إ
 .بعس القخارات التذخيعية بدبب تػفخ أدلة عمى وجػد انحخاؼ تذخيعي

أحج األركاف التي تحقق  والقخارات التذخيعية حق االعتخاض عمى القػانيغف إ .ٓٔ
 .يةالتػازف بيغ الدمصتيغ التذخيعية والتشفيح

الجستػر ليذ وسيمة فقط لتكخيذ القػة السييسشة في السجتسع، بل ىػ وسيمة ف أ .ٔٔ
 .بيغ القػػ الفاعمة في الجولة العخاؾية دياسيالتػازف لحفع ال
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لى عادؼ ومتخرز ويسثل القزاء العادؼ إمعطع دوؿ العالع  فييشقدع القزاء  .ٕٔ
بشطخ كل أنػاع بالسحاكع االبتجائية واالستئشاؼ ومحاكع التسييد ويختز 

السشازعات إال السشازعات التي يختز بيا القزاء الستخرز. والقزاء 
 .الستخرز ىػ القزاء الجستػرؼ الحؼ يسثل بالسحاكع والسجالذ الجستػرية

ف أغمب حاالت الخقابة أثبت أسي لمتجخبة البخلسانية العخاؾية إف الػاقع الديا .ٖٔ
ية غمب عمييا أسمػب االستزافة البخلسانية في العخاؽ كانت شكمية وبخوتػكػل

 .وابتعجت عغ األدوات الحؿيؿية لمعسل الخقابي كسا نز عمييا الجستػر
قخارات تتعمق بذؤوف السجمذ لى تشقدع إإف القخارات التي يتخحىا مجمذ الشػاب  .ٗٔ

قخارات و  ،قخارات متعمقة بػضيفتو الخقابية، و قخارات متعمقة بدغ التذخيعاتو نفدو 
 .ة إداريةإدارية بػصفو جي

وأعمى مغ التعميسات  قػة وتأثيخ القانػف مغ قل أف القخار التذخيعي يستمظ حجية أ .٘ٔ
 وإف كاف مختمفا . واألنطسة

، رجوره عغ الدمصة السخترة بالتذخيع وفق الجستػرب القخار التذخيعييتسيد  .ٙٔ
عغ  هر و رج، بف تعبخ عغ اإلرادة العامةأ، و قػاعج قانػنية عامة ومجخدةوتزسشو 

 .عمشيةو إرادة صخيحة 
شبيعة وضعية دستػرية، يختكد عمى  اأ الفرل بيغ الدمصات يسثل مبجأ ذف مبجإ .ٚٔ

 .فمدفة تيجؼ إلى ضساف الحخيات الفخدية والجساعية ومشع ؾياـ نطاـ استبجادؼ
إف مجمذ الشػاب العخاقي ومغ خبلؿ دراسة اختراصاتو وميامو الجستػرية،  .ٛٔ

وبالتالي مغ  ،مختمفة مغ حيث الصبيعة القانػنيةيستمظ صبلحية إصجار قخارات 
 .ناحية األثخ القانػني الستختب عمى كل  مشيا

ف القخار التذخيعي ىػ القخار الحؼ يتخحه البخلساف مغ خبلؿ الترػيت في إ .ٜٔ
لعامة وباألغمبية السصمػبة عمى مقتخح قخار بعج استيفاء اإلجخاءات الجمدة ا

 .الذكمية والسادية الخاصة بدغ القػانيغ
ت اف اإلجخاءات الػاجب اتباعيا في عسمية تذخيع القػانيغ في البخلساف ىي ذا .ٕٓ

صجار القخار التذخيعي، والبج بأف تسخ بسخاحل إاإلجخاءات الػاجب اتباعيا عشج 
 نػف.إقخار أؼ قا
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 التهصيات 

 يػصي الباحث بػ:

إجخاء تعجيل دستػرؼ إليزاح شبيعة نطاـ الحكع حيث ىػ أقخب إلى نطاـ  .ٔ
حتى يحج تجخل مجمذ الشػاب في عسل  الجسعية مغ الشطاـ الجسيػرؼ الشيابي

 .الدمصة التشفيحية بالقخارات التذخيعية أو بغيخىا مغ شخؽ الخقابة
قبل إصجار القخارت التذخيعية التي تختب أثخا   رئيياألخح  الدمصة التشفيحيةمفاتحة  .ٕ

 .عمى الدمصة التشفيحيةماليا  
تعجيل القػانيغ وفقا  لسا مبيغ في الجستػر وعجـ السداس بالثػابت الجستػرية لسا لو  .ٖ

 مغ تبعات تؤدؼ إلى الفػضى التذخيعية.
ة وأف ال أف يتع تفديخ القػانيغ والقخارات التذخيعية مغ قبل الجيات السختر .ٗ

 يجشح إلى ما سػاىا مغ شخؽ مغمػشة.
وضع ألية محجدة إلصجار القخار التذخيعي في متغ قانػف مجمذ الشػاب العخاقي  .٘

 وأف ال يكػف ىشاؾ مجاؿ لئلجتياد في ألية إصجاره. ٕٛٔٓلدشة  ٖٔرقع 
إجخاء السديج مغ البحػث والجراسات حػؿ مفاـيع القخار التذخيعي ومعالسو  .ٙ

 صجار القخارات التذخيعية.ف صبلحيات مجمذ الشػاب العخاقي بإاوحجوده وتبي
بالتػسع في قبػؿ الصعػف الجستػرية وعجـ ردىا السحكسة االتحادية العميا  نػصي .ٚ

 .بدبب أنعجاـ مرمحة السجعي وخاصة  في الخخوقات الجستػرية
 لى عيب االنحخاؼ التذخيعي فينجعػ السحكسة االتحادية العميا إلى اإلشارة إ .ٛ

ما  تبصل ىحه اصجارىا أحكدرة عغ مجمذ الشػاب العخاقي عشج إالقخارات الرا
 القخارات وتقزي بعجـ دستػريتيا.

/ ثانيا  مغ الجستػر لتكػف )تتخح القخارات ٜ٘نػصي بتعجيل نز السادة  .ٜ
التذخيعية في جمدات مجمذ الشػاب باألغمبية البديصة بعج تحقق الشراب ما لع 

 .يشز عمى خبلؼ ذلظ( 
ستكساؿ تذخيع قانػف السجمذ لدمصة التذخيعية )مجمذ الشػاب( إلى انجعػ ا .ٓٔ

 االتحادؼ لتكتسل بو مؤسدات الدمصة التذخيعية في العخاؽ.
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ر وعجـ التحايل عمى مفخداتو نػصي مجمذ الشػاب بااللتداـ بشرػص الجستػ  .ٔٔ
صجار القخارات التذخيعية والقػانيغ وتغميب مرمحة السػاشغ والذعب عشج إ

 سسى عمى السرالح الذخرية الزيقة.ا  أاعتبارىا ىجفب
جخاءات تذخيع القػانيغ بالدمصة التذخيعية واستبعاد حرخ إ عجـ لىنجعػ إ .ٕٔ

 .السجاؿ التذخيعي في ىاالدمصة التشفيحية عغ دور 
خيعية نػصي بعجـ تغيخ تفديخ عشرخ السرمحة عشج الصعغ في القخارات التذ .ٖٔ

 العميا ٓماـ السحكسة االتحاديةأ
والقخارات التذخيعية قبل الخػض في نػصي بعخض مذاريع ومقتخحات القػانيغ  .ٗٔ

إجخاءات تذخيعيا عمى مجمذ الجولة ألخح الخأؼ في مجػ دستػريتيا كػنو جية 
 مخترة وذات كفاءة.

نػصي بتفعيل دور دائخة البحث والتصػيخ التابعة لسجمذ الشػاب العخاقي لعقج  .٘ٔ
مجمذ الشػاب وإدخاؿ أكثخ عجد مسكغ مغ الشػاب غيخ نجوات تبيغ اختراصات 

لتعديد ثقافتيع  الحاصميغ عمى شيادة أولية في القانػف في دورات مكثفة
 .القانػنية
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 قائسة السرادر

 أوال : الكتب 

يع دروير، القانػف الجستػرؼ الشطخية العامة، الخقابة الجستػرية، دار الشيزة د.  .ٔ إبخـا
 .ٕٗٓٓالقاىخة، العخبية، 

يع عبج العديد شيحا، الشطع الدياسية والقانػف الجستػرؼ، مشذأة السعارؼ، د.  .ٕ إبخـا
 .  ٜٛٛٔاإلسكشجرية، 

يع عبج الكخيع الغازؼ، الجولة والشطع الدياسية، بجوف دار نذخ د.  .ٖ  . ٜٜٛٔإبخـا
يع دمحم عمي، السرمحة في الجعػػ الجستػرؼ، دار الشيزة العخبية،القاى .ٗ  خة. إبخـا
احداف السفخجي وآخخوف، القانػف الجستػرؼ والشطاـ الجستػرؼ في العخاؽ السكتبة د.  .٘

 .ٕٛٓٓالقانػنية، بغجاد، 
احسج سعيفاف، األنطسة الدياسية والسبادغ الجستػرية العامة، مشذػرات الحمبي الحقػؾية، د.  .ٙ

 .ٕٛٓٓبيخوت، 
الستحجة األمخيكية، سمدمة الكتب أحسج كساؿ أبػ السجج، التاريخ الجستػرؼ لمػاليات د.  .ٚ

 .ٜٜٛٔالقانػنية، عساف، 
أحسج كساؿ أبػ السجج، الخقابة عمى دستػرية القػانيغ في الػاليات الستحجة األمخيكية د.  .ٛ

 .ٜٓٙٔواإلقميع السرخؼ، مكتبة الشيزة العخبية، القاىخة، 
مسبلييغ، بيخوت، ط ، دار العمع لٕإدمػف رباط، الػسيط في القانػف الجستػرؼ العاـ، ج د.  .ٜ

ٖ ،ٕٓٓٗ. 
إسساعيل عبج الفتاح عبج الكافي، السػسػعة السيدخة لمسرصمحات الدياسية، دار الشيزة  .ٓٔ

 .ٕٛٓٓالعخبية، القاىخة، 
إسساعيل مخزة، القانػف الجستػرؼ دراسة مقارنة لجساتيخ الجوؿ العخبية،دار رواد د.  .ٔٔ

 .ٕٗٔٓاألردنية لمشذخ والتػزيع، عساف، 
مجخل لمقانػف الجستػرؼ، تخجسة دمحم ثامخ، مكتبة الدشيػرؼ، بغجاد، العخاؽ،  أيخؾ بخنجت، .ٕٔ

ٕٕٓٔ. 
، القاىخة، عالع ٔإيياب زكي سبلـ، الخقابة الدياسية عمى أعساؿ الدمصة التشفيحية، طد.  .ٖٔ

 .ٜٜٔٔالكتب، 
باس قاسع ميجؼ الجاقػقي، االجتياد القزائي: مفيػمو، حاالتو، نصاقو : دراسة مقارنة ع .ٗٔ

 .ٕ٘ٔٓ،بغجاد السخكد القػمي لؤلصجارات القانػنية،ٔ،طفقو اإلسبلميبال
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 .ٜٛٛٔ، ٔبذار عبج اليادؼ، التفػيس في االختراص، دار الفخقاف، طد.  .٘ٔ
 .ٜٔٛٔ، ٕتػفيق حدغ فخج، السجخل لمعمـػ القانػنية، مؤسدة الثقافة الجامعية، ط  .ٙٔ
الشيزة العخبية لمشذخ ، دار ٔجابخ جاد نرار، الػسيط في القانػف الجستػرؼ، طد.  .ٚٔ

 .ٜٜٛٔوالتػزيع، القاىخة 
، العارؼ لمسصبػعات، بيخوت، ٔجػاد اليشجاوؼ، القانػف الجستػرؼ والشطع الدياسية، طد.  .ٛٔ

ٕٓٔٓ. 
 -الذخوط -جػرجي شفيق سارؼ، اختراص السحكسة الجستػرية العميا بالتفديخ )الشصاؽ .ٜٔ

 .ٕ٘ٓٓقاىخة، دار الشيزة العخبية لمشذخ والتػزيع، ال، ٔاألثخ(، ط
حسيج حشػف خالج، مبادغ القانػف الجستػرؼ وتصػر الشطاـ الدياسي في العخاؽ، مكتبة د.  .ٕٓ

 .ٕٕٔٓالدشيػرؼ، بغجاد وبيخوت، 
يسي، االختراص التذخيعي لسجالذ السحافطات غيخ السشتطسة في  .ٕٔ خالج كاضع االبخـا

 .ٕ٘ٔٓ، مشذػرات ضفاؼ، بيخوت، ٔإقميع في العخاؽ دراسة مقارنة،ط
الجساتيخ العخبية دراسة مقارنة بسعاييخ الحقػؽ الجستػرية الجولية، السعيج الجولي لحقػؽ  .ٕٕ

 .ٕ٘ٓٓاالنداف، كمية الحقػؽ، جامعة دؼ بػؿ، 
 .ٕٗٔٓدعاء الراوؼ يػسف، القزاء الجستػرؼ، دار الشيزة العخبية، القاىخة، د.  .ٖٕ
كة السغخبية، سمدمة دالئل دليل مجونة الدمػؾ واألخبلؽ البخلسانية، مجمذ الشػاب، السسم .ٕٗ

 . ٕٕٔٓ – ٕٙٔٓالشطاـ الجاخمي، الػالية التذخيعية 
دور القزاء الجستػرؼ في بشاء دولة الحق في لبشاف، السخكد العخبي لتصػيخ حكع القانػف  .ٕ٘

ية، لبشاف،   .ٕٚٔٓوالشدـا
رأفت دسػقي، ـيسشة الدمصة التشفيحية عمى أعساؿ البخلساف، مشذأة السعارؼ، د.  .ٕٙ

 .ـٕٙٓٓشجرية، اإلسك
رشيج السجور، إصبلح األنطسة الجاخمية لمسجالذ التذخيعية ودوره في تعديد الجيسقخاشية،  .ٕٚ

بخنامج الجراسات البخلسانية بكمية االقتراد والعمػـ الدياسية، جامعة القاىخة، مرخ، 
ٕٓٓٛ. 

 .ٕٗٓٓرعج ناجي الججة، التصػرات الجستػرية في العخاؽ، بيت الحكسة، بغجاد، د.  .ٕٛ
 .ٕٗٓٓرمدؼ الذاعخ، رقابة دستػرية القػانيغ، دراسة مقارنة، القاىخة، د.  .ٜٕ
سامي جساؿ الجيغ، المػائح اإلدارية وضسانة الخقابة القزائية، مشذأة السعارؼ، د.  .ٖٓ

 .ٕٜٛٔاإلسكشجرية، مرخ، 
سامي جساؿ الجيغ، تجرج القػاعج القانػنية ومبادغ الذخيعة اإلسبلمية، مشذأة السعارؼ، د.  .ٖٔ

 .ٜٙٛٔسكشجرية، اإل
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 .ٜٕٓٓ، دار اليجػ، الجدائخ، ٔسعاد عسيخ، الػضيفة التذخيعية لسجمذ األمو، ط .ٕٖ
سعيج بػشعيخ، القانػف الجستػرؼ والشطع الدياسية السقارنة، الجدء األوؿ ديػاف السصبػعات  .ٖٖ

 .ٕٓٓٓالجامعية، الجدائخ، 
دار الفكخ العخبي، ، ٔسميساف دمحم الصساوؼ، التصػر الدياسي لمسجتسع العخبي، طد. .ٖٗ

ٜٔٙٙ. 
سميساف دمحم الصساوؼ، الدمصات الثبلث في الجساتيخ العخبية السعاصخة وفي الفكخ د.  .ٖ٘

 .ٜٜٙٔ، دار الفكخ العخبي، القاىخ، ٙالدياسي اإلسبلمي، تكػيشيا واختراصيا، ط 
كخ سميساف دمحم الصساوؼ، الشطع الدياسية والقانػف الجستػرؼ )دراسة مقارنة(، دار الفد.  .ٖٙ

 .ٜٛٛٔالعخبي، 
سسيخ داود سمساف، محجدات سمصة رئيذ الػزراء في الشطاـ البخلساني الثابت، السخكد د.  .ٖٚ

 .ٜٕٔٓالعخبي، القاىخة، 
، مصبعة لجشة التأليف والتخجسة والشذخ، ٕالديج صبخؼ ػ مبادغ القانػف الجستػرؼ، طد.  .ٖٛ

 .القاىخة
-ة البخلسانية عمى أعساؿ الحكػمةاالستجػاب كػسيمة لمخقاب ،صادؽ أحسج يحيى الشػيذي .ٜٖ

 .ٕٛٓٓدراسة مقارنة، السكتب الجامعي الحجيث، 
ـ، ٕٚٔٓصبحي محراني، الجستػر والجيسقخاشية، دار العمع لمسبلييغ، الصبعة الثانية  .ٓٗ

 .بيخوت
 .ٖٜٜٔشعيسة الجخؼ، القزاء الجستػرؼ، دار الشيزة العخبية، القاىخة، د.  .ٔٗ
وآخخوف، أداء البخلساف العخاقي: رؤية تقػيسية، التقخيخ االستخاتيجي  شو حسيج العشبكيد.  .ٕٗ

 .ٕٔٔٓلسخكد حسػرابي، بغجاد، العخاقي 
عادؿ الصباشبائي، الحجود الجستػرية بيغ الدمصتيغ التذخيعية والقزائية، مصبعة د.  .ٖٗ

 .ٕٓٓٓالكػيت، 
 .ٔ، جٕٜٚٔالشجف،  عبج الباقي البكخؼ، السجخل لجراسة القانػف والذخيعة االسبلمية،د.  .ٗٗ
عبج الحؽيع الذبسي، القزاء الجستػرؼ وحساية الحخيات االساسية في القانػف السرخؼ د.  .٘ٗ

 .ٕٔٓٓوالفخندي، دار الشيزة العخبية، القاىخة، 
، مصبعة اتحاد الجامعات، ٔعبج الحسيج متػلي، الػسيط في القانػف الجستػرؼ، ط د.  .ٙٗ

 .ٜٙ٘ٔاإلسكشجرية، مرخ، 
عبج السشعع خميفة، شخوط قبػؿ الصعغ بإلغاء القخار اإلدارؼ في الفقو عبج العديد د.  .ٚٗ

 .ٕ٘ٓٓوقزاء مجمذ الجولة، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، 
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عبج العديد دمحم سمساف، رقابة دستػرية القػانيغ، الصبعة األولى، دار الفكخ العخبي، د.  .ٛٗ
ٜٜٔ٘ . 

ؼ، مكتبة الشيزة السرخية الحجيثة، عبج الغشي بديػني، الشطع الدياسية والقانػف الجستػر  .ٜٗ
 .، القاىخة، مرخٕٗٔٓ، ٔط 

، دار الشيزة العخبية، ٔعبج الفتاح حدغ، مبادغ القانػف الجستػرؼ في الكػيت، طد.  .ٓ٘
 .ٜٙٛٔبيخوت، 

عبج الفتاح حدشيغ العجوؼ، الجيسقخاشية وفكخة الجولة، القاىخة، مؤسدة سجل العخب، د.  .ٔ٘
ٜٔٙٗ. 

، دار الثقافة لمتػزيع ٔلشطع الدياسية والقانػف الجستػرؼ ، طعبج الكخيع عمػاف ،اد.  .ٕ٘
 .ٕٓٔٓوالشذخ ، عساف، 

، ٔعبج هللا إسساعيل البدتاني، مداىسة في إعجاد الجستػر الجائع وقانػف االنتخاب، ط .ٖ٘
 .ٕٜٙٔمصبعة الخابصة، بغجاد، 

ماجدتيخ )غيخ  عبجهللا رحسو هللا، مخاحل العسمية التذخيعية في الجساتيخ العخاؾية، رسالة .ٗ٘
 .ٜٜٔٔمشذػرة(، كمية القانػف، جامعة بغجادػ، 

عبيخ حديغ، دور القاضي الجستػرؼ في الخقابة عمى الدمصة التقجيخية لمسذخع، دار د.  .٘٘
 .ٜٕٓٓالشيزة العخبية، القاىخة، 

، مصبعة ٔعثساف خميل عثساف، القانػف الجستػرؼ، الشطاـ الجستػرؼ السرخؼ، طد.  .ٙ٘
 ػ ٜ٘٘ٔ، االعتساد، القاىخة

، دار الفكخ لمصباعة ٔعثساف خميل وسميساف الصساوؼ، مػجد في القانػف الجستػرؼ، طد.  .ٚ٘
 .ٜٜٜٔوالشذخ والتػزيع، القاىخة، 

عجناف عاجل عبيج، القانػف الجستػرؼ، الشطخية العامة والشطاـ الجستػرؼ في د.  .ٛ٘
 .ٖٕٔٓ، مؤسدة الشبخاس لمصباعة والشذخ، الشجف االشخؼ، ٕالعخاؽ، ط

 
عجناف عاجل عبيج، أثخ استقبلؿ القزاء عغ الحكػمة في دولة القانػف، دراسة د.  .ٜ٘

دستػرية مقارنة باالنطسة القزائية العخبية والعالسية، السخكد العخبي لمشذخ والتػزيع، 
 .ٕٛٔٓالقاىخة، 

، ٕ٘ٓٓعجناف عاجل عبيج، دراسات معسقة في دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة د.  .ٓٙ
 .ٜٕٔٓ، اإلسكشجرية، ٔط

ٙٔ.  
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، مشذػرات ٔعراـ سميساف، األنطسة البخلسانية بيغ الشطخية والتصبيق دراسة مقارنة، طد.  .ٕٙ
 .ٕٓٔٓالحمبي الحقػؾية، بيخوت، 

عراـ سميساف، األنطسة البخلسانية بيغ الشطخية والتصبيق، دراسة مقارنة، مشذػرات د.  .ٖٙ
 .  ٕٓٔٓالحمبي الحقػؾية ، بيخوت 

ياسية الدمصة التذخيعية السؤسدة الجستػرية األولى، عراـ عمي الجبذ، الشطع الدد.  .ٗٙ
 .ٕٔٔٓ، دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، عساف ،ٔط

عرست عبج هللا الذيخ، مجػ استقبلؿ القزاء الجستػرؼ في شأف الخقابة عمى دستػرية  .٘ٙ
 .ٖٕٓٓ التذخيعات، ببل شبعة، دار الشيزة العخبية، القاىخة،

التذخيعية لمحكع الجيج، مقاؿ ضسغ ورشة عسل حػؿ تصػيخ عمي الراوؼ، الرياغة د.  .ٙٙ
، مػقع بخنامج ٖٕٓٓشباط  ٙ – ٖالتذخيعية لمبخلسانات العخبية، بيخوت  رياغةنسػذج لم

 إدارة الحكع في الجوؿ العخبية.
عمي الراوؼ، القامػس البخلساني العخبي، الييئة السرخية لمكتاب، القاىخة، مرخ، د.  .ٚٙ

ٕٖٓٔ. 
 .ٕٗٔٓ، ٕسخاف، القزاء اإلدارؼ في العخاؽ، دار الزياء، بغجاد، ط عمي سعج عد.  .ٛٙ
، دار الخوال، ٔعمي محدغ ميجؼ، حجود الدمصة التشفيحية في الشطاـ البخلساني، طد. .ٜٙ

 .ٕٚٔٓبغجاد، 
عمي دمحم بجيخ و د. عراـ عبج الػىاب البخزنجي ود. ميجؼ ياسيغ الدبلمي، مبادغ د.  .ٓٚ

 .ٜٕٓٓشخكة العاتظ لرشاعة الكتاب، القاىخة، مرخ، ، ٗوأحكاـ القانػف اإلدارؼ، ط
عمي ىادؼ اليبللي . الشطخية العامة في تفديخ الجستػر واتجاىات السحكسة االتحادية د.  .ٔٚ

 .ٕٔٔٓ، ٔالعميا في تفديخ الجستػر العخاقي، مشذػرات زيغ الحقػؾية، بيخوت، لبشاف، ط
التذخيعي لسجمذ الشػاب  عمي ىادؼ حسيجؼ الذكخاوؼ، رافع خزخ صالح شبخ، الجور .ٕٚ

 .ٕٚٔٓبيغ نرػص الجستػر واتجاىات القزاء الجستػرؼ، السخكد العخبي لمشذخ، القاىخة، 
عمي يػسف الذكخؼ، الخقابة عمى دستػرية التذخيع في العخاؽ دراسة في قخارات د. .ٖٚ

 .ٕٕٓٓالسحكسة االتحادية العميا، العارؼ لمسصبػعات بيخوت، 
تذخيعية لخئيذ الجولة في الشطاميغ الخئاسي والبخلساني، عسخ حمسي فيسي، الػضيفة ال .ٗٚ

 .ٜٓٛٔ، دار الفكخ العخبي، القاىخة، ٔدراسة مقارنة، ط
عػض السخ، الخقابة القزائية عمى دستػرية القػانيغ مبلمحيا الخئيدية، مخكد ريشيو د.  .٘ٚ

 .ٖٕٓٓجاف ديػؼ لمقانػف والتشسية، 
 .  ٜٜٜٔخكد العخبي لمسصبػعات، بيخوت، ، السٕفاروؽ الكيبلني، استقبلؿ القزاء، ط .ٙٚ
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دار الحخية لمرحافة والصباعة فائخ عديد اسعج ػ انحخاؼ الشطاـ البخلساني في العخاؽ،  .ٚٚ
 .ٜ٘ٚٔ،، بغجاد والشذخ

، شخكة ناس لمصباعة، ٔفتحي فكخؼ، القانػف الجستػرؼ السبادغ الجستػرية العامة، ج .ٛٚ
 .ـٕٚٓٓالقاىخة، 

القزاء الجستػرؼ بيغ الشطخية والتصبيق، دار الثقافة لمشذخ فيج ابػ العثع الشدػر،  .ٜٚ
 .ٕٙٔٓوالتػزيع، عساف، األردف، 

، دار الشيزة العخبيػة، القاىخة، ٔفؤاد العصار، الشطع الدياسية والقانػف الجستػرؼ، طد.  .ٓٛ
ٜٔٙ٘. 

 .ٕٜٚٔ، ٔفؤاد كساؿ، األوضاع البخلسانية، مصبعة دار الكتب السرخية بالقاىخة، ط د.  .ٔٛ
، ٕائج شخبػش، الشذاط البخلساني لمدمصة التذخيعية، السكتب الجامعي الحجيث، ط ق .ٕٛ

 .، اإلسكشجرية، مرخٕٛٔٓ
قايج دمحم شخبػش، الدمصة التشفيحية في الجوؿ العخبية ذات الشطاـ الجسيػرؼ، تحميل قانػني  .ٖٛ

 .ٜٜٜٔ، السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ، بيخوت، ٔمقارف،ط
لجػىخؼ، القرػر التذخيعي وسمصة القاضي الجشائي، تػزيع دار كساؿ عبج الػاحج ا .ٗٛ

 .ٜٜٗٔ، ٔالكتاب الحجيث، ط 
، دار السصبػعات الجامعية، االسكشجرية ٔماجج راغب الحمػ، القانػف الجستػرؼ، طد.  .٘ٛ

ٜٜٖٔ. 
 .ٕٗٓٓماجج راغب الحمػ، القزاء اإلدارؼ، مشذأة السعارؼ، اإلسكشجرية، د.  .ٙٛ
فديخ الشرػص الجستػرية في القزاء لجستػرؼ، مكتبة الجبلء مججؼ مجحت الشيخؼ، تد.  .ٚٛ

 .ٖٕٓٓالججيجة، السشرػرة، مرخ، 
، السعيج الجولي ٔمجسػعة القػانيغ ولػائح الدمصة التذخيعية في بعس الجوؿ العخبية، ط  .ٛٛ

 .ٕ٘ٓٓلحقػؽ االنداف، كمية الحقػؽ، جامعة دؼ بػؿ، 
، دار الشيزة العخبية لمصباعة ٔاني، طالشطع الدياسية والجستػر المبش ،محدغ خميلد.  .ٜٛ

 .ٜٜٚٔوالشذخ، بيخوت 
دمحم باىي يػنذ، الخقابة البخلسانية عمى أعساؿ الحكػمة في الشطاميغ السرخؼ د.  .ٜٓ

 .ٕٕٓٓوالكػيتي، دار الجامعة الججيجة لمشذخ، اإلسكشجرية، 
سكشجرية، ، دار السصبػعات الجامعية، اإلٔدمحم رفعت عبجالػىاب،الشطع الدياسية، طد.  .ٜٔ

ٜٜٔٙ . 
دمحم صالح صابخ الجلػؼ، دور القزاء الجستػرؼ في إرساء مبجأ الفرل بيغ الدمصات،  .ٕٜ

 .، عساف، األردفٕٕٓٓ ٔدار السشيل لمشذخ والتػزيع، ط
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، ٔدمحم شو بجوؼ ود. دمحم شو بجوؼ ود. دمحم شمعت الغشيسي، الشطع الدياسية واإلدارية، ط .ٖٜ
 .دار السعارؼ مرخ

غ الحديشي، مبادغ واحكاـ القزاء الجستػرؼ، مكتبة دار الدبلـ القانػنية، دمحم شو حديد.  .ٜٗ
 .ٕٕٔٓالشجف، 

دمحم عبج الخحيع حاتع ، السحكسة االتحادية العميا في الجستػر العخاقي ، مشذػرات زيغ  .ٜ٘
 .ٕٛٔٓالحقػؾية، بيخوت، 

 .ٕٕٓٓالقاىخة، دمحم عمي سػيمع، القزاء الجستػرؼ دراسة مقارنة، السرخية لمشذخ، د.  .ٜٙ
 .ٜٙٚٔ، دار الشيزة الججيجة، القاىخة، ٔدمحم كامل ليمة، القانػف الجستػرؼ، طد.  .ٜٚ
، دار ٔدمحم ماىخ أبػ العيشيغ، االنحخاؼ التذخيعي والخقابة عمى دستػرية القػانيغ، جد.  .ٜٛ

 .ٕٙٓٓأبػ السجج لمصباعة، القاىخة، 
القاضي اإلدارؼ في حساية الحقػؽ  دمحم ماىخ أبػ العيشيغ، تصػر قزاء اإللغاء ودورد.  .ٜٜ

 والحخيات العامة وحقػؽ اإلنداف في مرخ، دار أبػ السجج لمصباعة، دوف سشة شبع القاىخة.
، مصبعة دار الفكخ العخبي، القاىخة، ٔمحسػد حمسي، السبادغ الجستػرية العامة، طد.  .ٓٓٔ

ٜٔٙٗ. 
رات الجار ، مشذػ ٔمرصفى أبػ زيج فيسي، الجستػر السرخؼ فقيا وقزاء، طد.  .ٔٓٔ

 .ٜٜٙٔالجامعية، اإلسكشجرية، 
معسخ ميجؼ صالح الكبيدي، تػزيع االختراصات الجستػرية في الجوؿ الفيجرالية، د.  .ٕٓٔ

 ، بيخوت، لبشاف. ٕٓٔٓ، ٔمشذػرات الحمبي الحقػؾية، ط
مكي ناجي، السحكسة االتحادية العميا في العخاؽ، دراسة تصبيؿية في اختراص السحكسة  .ٖٓٔ

، ٔتسارسيا معدزة باألحكاـ والقخارات، دار الزياء لمصباعة والترسيع، طوالخقابة التي 
 .ٕٚٓٓالشجف، العخاؽ، 

 .ٜٕٓٓمشحر الذاوؼ : فمدفة القانػف دار الثقافة لمشذخ والتػزيع، عساف، األردف، د.  .ٗٓٔ
مشحر الذاوؼ، القانػف الجستػرؼ )نطخية الجستػر(، مشذػرات مخكد البحػث القانػنية، د.  .٘ٓٔ

 .ٜٔٛٔبغجاد، 
 .ٜٛٛٔ، ٔمشحر الذاوؼ، معشى الخقابة عمى دستػرية القػانيغ، مصبعة بابل، طد.  .ٙٓٔ
ميشج مرمح الصخاونة، العبلقة بيغ الدمصتيغ التشفيحية والتذخيعية في الشطاـ البخلساني،  .ٚٓٔ

 .الػراؽ لمشذخ والتػزيع
دائخ، ميذاؿ بػنذيخ، مجخل لمقانػف، تخجسة دمحم أرزقي نديب، دار القربة لمشذخ، الج .ٛٓٔ

ٕٓٓٗ. 
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، دار الثقافة ٔنعساف الخصيب، الػسيط في الشطع الدياسية والقانػف الجستػرؼ، طد.  .ٜٓٔ
 .ٕٓٔٓلمصباعة والشذخ والتػزيع، عساف، 

نعساف عصا هللا الييتي، األنطسة الجاخمية لمبخلسانات العخبية، دار رسبلف لمشذخ والتػزيع،  .ٓٔٔ
 .، دمذق، سػريإٓٔٓصبعة األولى، ال
 الييتي، آليات تذخيع القػانيغ، دار رسبلف لمصباعة والشذخ، دمذق، نعساف عصاهلل .ٔٔٔ

ٕٓٔٙ. 
ىاتف السحدغ الخكابي، التشطيع الجستػرؼ والعسمية التذخيعية في الشطاـ الفيجرالي في د.  .ٕٔٔ

، دار األساتحة ٔ، ط-دراسة تحميمية  – ٕ٘ٓٓالعخاؽ وفق دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة 
 . ٕٙٔٓلمصباعة والشذخ والتػزيع، بغجاد، 

 ٜٚٛٔ، عساف، األردف، ٔىاني خيخؼ، دراسات تذخيعية لسجمذ األمة، ج .ٖٔٔ
، ٕٗٔٓ، ٔىاني عمي الصيخاوؼ، الشطع الدياسية والقانػف الجستػرؼ، دار الثقافة، ط .ٗٔٔ

 عساف، األردف.
يع والجكتػر وحيج رأفت، القانػف الجستػرؼ، طد.  .٘ٔٔ ، السصبعة العرخية لمشذخ ٔوايت إبخـا

 ػ  ٖٜٚٔوالتػزيع، القاىخة، 
جوف دار نذخ، بغجاد، وائل عبج المصيف الفزل، أصػؿ العسل الشيابي )البخلساني(، ب .ٙٔٔ

 ـ،ٕٙٓٓ
وائل مشحر البياتي، ضعف دور مجمذ الشػاب في السجاليغ السالي واالقترادؼ دراسة د.  .ٚٔٔ

 .ٜٕٔٓفي الػضيفة التذخيعية، دار البيارؽ لمشذخ والتػزيع، بغجاد، 
وساـ صبار العاني، االختراص التذخيعي لئلدارة، السيشاء لمصباعة، بغجاد، الصبعة د.  .ٛٔٔ

 .ٖٕٓٓاألولى، 
وسيع حداـ الجيغ األحسجؼ، الشطع الجستػرية والدياسية في الجوؿ العخبية، مشذػرات  .ٜٔٔ

 .ٕٓٔٓالحمبى الحقػؾية، بيخوت، 
يحيى الجسل، حراد القخف العذخيغ في عمع القانػف، دار الذخوؽ، الصبعة األولى،  .ٕٓٔ

ٕٓٓٙ. 
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 ئل واألطاريحاسثانيا : الخ 

التذخيعية، أشخوحة دكتػراه، جامعة القاىخة، احسج دمحم أميغ، حجود الدمصة  .ٔ
ٕٓٓٔ. 

إسساعيل فاضل حمػاص، الصبيعة القانػنية لقخارات مجمذ الشػاب العخاقي "دراسة  .ٕ
مقارنة "، اشخوحة دكتػراه مقجمة الى كمية الحقػؽ، جامعة الشيخيغ، العخاؽ، 

ٕٓٔ٘ . 
تػرية بيغ الشز آية شو السحسجؼ، مسارسة مجمذ الشػاب العخاقي لربلحياتو الجس .ٖ

والػاقع )دراسة مقارنة(، رسالة ماجدتيخ مقجمة الى قدع القانػف العاـ، كمية 
 .ٕٕٔٓالحقػؽ، جامعة الذخؽ األوسط، 

تغخيج عبج القادر الجليسي، االختراصات التذخيعية لخئيذ الجولة في بعس  .ٗ
الجساتيخ العخبية، دراسة مقارنة، رسالة ماجدتيخ، كمية القانػف، جامعة 

 .ٖٕٓٓغجاد،ب
جعفخ صادؽ ميجؼ، ضسانات حقػؽ اإلنداف، رسالة ماجدتيخ، كمية القانػف  .٘

 . ٜٜٓٔجامعة بغجاد، 
حبذػي لدرؽ، أثخ سمصة التذخيع عمى الحخيات العامة وضساناتيا، أشخوحة  .ٙ

جامعة أبي بكخ بمقايج،  ػة،يػاسيالحقػؽ والعمػـػ الد ػػةيدكتػراه غيخ مشذػرة، كم
 .ٕٕٔٓالجدائخ، 

يغ بػ الصيغ، اآلليات القانػنية لخقابة الدمصة التذخيعية عمى عسل الدمصة حد .ٚ
 .ٕٗٔٓالتشفيحية، رسالة ماجدتيخ، كمية الحقػؽ، جامعة قدشصيشة، الجدائخ، 

حديغ فميح حدغ الدبيجؼ، الشطاـ القانػني لسجمذ الػزراء ورئيدو في الشطع  .ٛ
، كمية الحقػؽ، جامعة القاىخة، الجستػرية السعاصخة، دراسة مقارنة، اشخوحة دكتػراه 

ٕٕٓٓ. 
رشيج السجور، إشكالية الشطاـ الجاخمي في ضػء الجستػر، دراسة دستػرية تحميمية،  .ٜ

أشخوحة دكتػراه مجمة، جامعة دمحم الخامذ، السجمة السغخبية لئلدارة السحمية 
 . ٕٙٔٓوالتشسية، الخباط، السغخب، 
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أدوات الخقابة البخلسانية في الشطاـ الجستػرؼ زيج نزاؿ شاكخ العدب، االستجػاب كأحج  .ٓٔ
 .ٜٕٔٓاألردني، رسالة ماجدتيخ مقجمة الى كمية الحقػؽ، جامعة الذخؽ األوسط، 

سعيج بػ الذعيخ، عبلقة السؤسدة التذخيعية بالسؤسدة التشفيحية في الشطاـ  .ٔٔ
 .ٕٚٔٓالقانػني الجدائخؼ، اشخوحة دكتػراه، جامعة الجدائخ، 

لسحكسة االتحادية العميا في العخاؽ تذكيميا واختراصاتيا صبلح خمف عبج، ا .ٕٔ
 .ٕٔٔٓدراسة مقارنة، رسالة ماجدتيخ، جامعة الشيخيغ، كمية الحقػؽ، 

اشخوحة دكتػراه مقجمة لكمية  غ،يعبج العديد دمحم سالساف، رقابة دستػرية القػان .ٖٔ
 . ٜٜٗٔالحقػؽ، جامعة عيغ شسذ، 

الجستػرية، اشخوحة دكتػراه، جامعة فتحي عبج الشبي، ضساف نفاذ القػاعج  .ٗٔ
 . ٕٜٛٔالقاىخة، 

فػزية ىػشات، مكانة السؤسدة التذخيعية في ضل التعجدية الدياسية، رسالة  .٘ٔ
 .ٕٙٓٓماجدتيخ، كمية الحقػؽ، جامعة قدشصيشية، 

يع، دور الدمصة التشفيحية في العسل التذخيعي في الشطاـ الجستػرؼ،  .ٙٔ قاوؼ ابخـا
 .ٕٔٓٓحقػؽ، الجدائخ، رسالة ماجدتيخ، كمية ال

دمحم حميفة، مجاؿ البلئحة والقانػف في الشطاـ القانػني الجدائخؼ، اشخوحة  .ٚٔ
 .ٕ٘ٔٓدكتػراه غيخ مشذػرة، كمية الحقػؽ، جامعة الجدائخ، 

دمحم ربيع مخسي، الدمصة التذخيعية لخئيذ الجولة في الشطع الحجيثة، أشخوحة  .ٛٔ
 .ٜٜ٘ٔدكتػراه، كمية الحقػؽ جامعة القاىخة، 

محسػد حديغ عمى ناجي، العبلقة بيغ رئيذ الجسيػرية ومجمذ الشػاب في  .ٜٔ
دستػر الجسيػرية اليسيشة، دراسة مقارنة، اشخوحة دكتػراه، كمية الحقػؽ، جامعة 

 .ٕٗٔٓالقاىخة، 
ميدػف شو حديغ، انحخاؼ البخلساف في مسارسة وضيفتو التذخيعية، رسالة  .ٕٓ

 .ٜٕٓٓة بابل، ماجدتيخ مقجمة الى كمية القانػف، جامع
ىالة دمحم شخيح، حجود سمصة السذخع السرخؼ ؼ تشطيع الحقػؽ والحخيات  .ٕٔ

العامة والزسانات السقخرة لسسارستيا، اشخوحة دكتػراه، كمية الحقػؽ، جامعة 
 . ٕٔٔٓالقاىخة، 
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وليج خالج الكخيساوؼ، التشطيع الجستػرؼ لشذػء فكخة القانػف في ضل دستػر  .ٕٕ
دراسة مقارنة، رسالة ماجدتيخ، كمية القانػف،  ٕ٘ٓٓجسيػرية العخاؽ لدشة 

 .ٕٗٔٓالجامعة السدتشرخية، 

 البحهث الجوريات و : ثالثا  

أحسج بذارة مػسى، مبجأ الفرل بيغ الدمصات كزسانة أساسية لشفاذ القػاعج الجستػرية،  .ٔ
 .ٕٕٓٓ، ٔ، العجد ٙمجمة الجراسات القانػنية السقارنة، السجمج 

دراسة مقارنة،  -الشطاـ القانػني لمصعػف االنتخابية لمسجالذ الشيابية أحسج حدغ المييبي،  .ٕ
 .ٕٚٓٓ، حديخاف ٛ، العجد ٔٔجامعة الشيخيغ، كمية الحقػؽ، السجمج 

أسامة دمحم جاسع، لمجاف البخلسانية ودورىا في العسمية التذخيعية في ضل دستػر جسيػرية  .ٖ
قػؽ، جامعة كخببلء، الدشة الخابعة، ، مجمة رسالة الحقػؽ، كمية الحٕ٘ٓٓالعخاؽ لمعاـ 
 .ٕٕٔٓالعجد الثاني، 

أميغ رحيع حسيج، مبجأ تػزيع الدمصة )دراسة مقارنة(، مجمة السحقق الحمي لمعمػـ القانػنية  .ٗ
 .ٕٕٔٓوالدياسية، العجد االوؿ/ الدشة الثالثة عذخ، 

في مجمذ الشػاب تغخيج عبج القادر عمي، التحقيق البخلساني )دراسة عغ التحقيق البخلساني  .٘
(، ٜٔالعخاقي(، بحث مشذػر في مجمة الحقػؽ، كمية القانػف، الجامعة السدتشرخية، العجد)

 .ٕٕٔٓ(، ٙالدشة)
حدغ تخكى عسيخ، الخقابة البخلسانية ومدتقبل الشطاـ الدياسي في العخاؽ، بحث مشذػر  .ٙ

 .ٕٙٔٓاؽ، بسجمة العمـػ القانػنية والدياسية، السجمج الخامذ، العجد األوؿ، العخ 
حدغ تخكي عسيخ، الخقابة البخلسانية ومدتقبل الشطاـ الدياسي في العخاؽ، بحث مشذػر د.  .ٚ

 .ٕٙٔٓ، ٔ، العجد ٘في مجمة العمـػ القانػنية والدياسية، السجمج 
حيجر مجلػؿ بجر، معيار االنحخاؼ التذخيعي في ميداف القزاء الجستػرؼ واإلدارؼ، مجمة  .ٛ

 . ٕج  ،ٜٕٔٓ،٘ٗالجامعة العخاؾية، العجد 
 ٕٗٔٓخميل عبج السشعع مخعي، أدوات الخقابة البخلسانية لسجمذ الشػاب في ضل دستػر د.  .ٜ

 .ٜٕٔٓ/ٓٔ، العجد الخابع، ٕٓ، مجمة دراسات، السجمج ٕٙٔٓوالئحة 
رياض عديد ىادؼ: العبلقة بيغ الدمصات الثبلثة والجستػر العخاقي، مجمة العمػـ د.  .ٓٔ

 .ٕٙٓٓ/ٙ، ٖٖ، العجد ٚٔلدشة الدياسية، جامعة بغجاد، ا
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سخىشظ حسيج البخزنجي، كيؽية سيخ العسمية التذخيعية في السجالذ الشيابية)مجمذ الشػاب  .ٔٔ
العخاقي نسػذجا(، بحث مشذػر في مجمة القانػف والدياسة، كمية القانػف والدياسة، جامعة 

 . ٕٔٔٓ، كانػف األوؿ، أربيل، ٓٔصبلح الجيغ، الدشة التاسعة، العجد 
مة لمجستػر، مجمة الجامعة  د. .ٕٔ صباح جسعة الباوؼ، قخارات السحكسة االتحادية العميا الُسَكسِّ

 . ٔج ٕٕٔٓ،ٔ٘العخاؾية، العجد 
صجيق سياـ، االنحخاؼ التذخيعي والخقابة الجستػرية عميو، مجمة األستاذ الباحث  .ٖٔ

 .ٜٕٔٓ، الدشة ٕٓ، العجد ٗٓلمجارسات القانػنية والدياسية، السجمج 
عادؿ الصبصبائي، الدمصة التذخيعية في دوؿ الخميج العخبي، نذأتيا، تصػرىا، العػامل د.  .ٗٔ

 . ٜ٘ٛٔ، مشذػرات مجمة دراسات الخميج والجديخة العخبية، الكػيت، ٔالسؤثخة فييا، ط
عامخ عياش الجبػرؼ، تكػيغ المجاف البخلسانية واختراصاتيا، مجمة الخافجيغ لمحقػؽ، د.  .٘ٔ

 .ٕ٘ٓٓ، ٕ٘، العجد ٕ، السجمج ٓٔالدشة 
عبج الخزاؽ الدشيػرؼ، مخالفة التذخيع لمجستػر واالنحخاؼ في استعساؿ الدمصة د.  .ٙٔ

 . ٕٜ٘ٔالتذخيعية، بحث مشذػر في مجمة مجمذ الجولة، الدشة الثالثة، يشايخ 
عثساف سمساف غيبلف العبػدؼ. "فخضية عيب االنحخاؼ التذخيعي بيغ الفقو والقزاء د.  .ٚٔ

 Journal Of the College of law/Al-Nahrain Universityوالشطخية والتصبيق." 
19.2A)). 2017 ،. 

عثساف سمساف غيبلف العبػدؼ، االنحخاؼ التذخيعي وتصبيقاتو السالية واالقترادية، د.  .ٛٔ
 . ٕٙٔٓ/ ٛٙلسقارف، العجد مجمة القانػف ا

عجناف عاجل عبيج، مرصفى ناجي ششبػج. "سمصة مجمذ الشػاب بإصجار قخارات د.  .ٜٔ
السؤتسخ العمسي الجولي  AL-Qadisiya Journal." ٕ٘ٓٓتذخيعية في ضل دستػر 

 .(ٕٕٔٓاالفتخاضي األوؿ لصمبة الجراسات العميا في كميات القانػف )
حديغ، الصبيعة القانػنية لمقزاء الجستػرؼ )دراسة عجناف عاجل عبيج، ميدػف شو د.  .ٕٓ

 . ٕٙٔٓ، ٕمقارنة(، بحث مشذػر في مجمة السحقق الحمي لمعمـػ القانػنية والدياسية، العجد
اوؼ، عيب عجـ االختراص الخفي، بحث مشذػر في مجمة الجراسات، شصعمي خصار ش .ٕٔ

 . ٕٕٓٓ، ٕ، العجد ٜٕالجامعة األردنية، األردف، السجمج 
فايد دمحم عبج الخحسغ أبػ شسالة & سميساف سميع بصارسة، االشار الجستػرؼ لمشطاـ  .ٕٕ

الجاخمي لسجمذ الشػاب األردني، مجمة جامعة عساف العخبية لمبحػث، السجمج األوؿ، العجد 
ٔ ،ٕٓٔٛ . 
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ؼيرل ششصاوؼ، ولديع سبلمة حتاممو،سمصة رئيذ الجولة في االعتخاض عمى القػانيغ د.  .ٖٕ
لجستػرؼ األردني دراسة مقارنة، مجمة دراسات عمػـ الذخيعة والقانػف، السجمج في الشطاـ ا

 .ٕ٘ٔٓ، ٕ، العجدٕٗ
قاسي نجاة، القزاء الجستػرؼ بعج الخبيع العخبي دراسة نسػذجية، مجمة اتجاىات سياسية،  .ٕٗ

  .ٕٕٓٓالعجد الثالث عذخ، السجمج الخابع، كانػف األوؿ، 
دغ كخيع العخباوؼ، دور السحكسة االتحادية ميا بيجت يػنذ الرالحي، صبلح حد.  .ٕ٘

، مجمة ٕ٘ٓٓالعميا في عقمشة الشطاـ البخلساني العخاقي وفقا لجستػر جسيػرية العخاؽ لدشة 
 .ٕٕٓٓ، ٔالعمػـ القانػنية، كمية القانػف، جامعة بغجاد، العجد 

ديا في ميثع حشطل وآخخوف، حجية قخارات السحكسة االتحادية العميا عمى السحكسة نفد.  .ٕٙ
ضػء أحكاـ الجستػر والقزاء والفقو، مجمة جامعة االنبار لمعمػـ القانػنية والدياسية، 

 . ٖٕٔٓجامعة االنبار، العجد الدابع، 
نحيخ ثابت الؿيدي، حجود الخقابة البخلسانية عمى الييئات اإلدارية البلمخكدية: دراسة  .ٕٚ

 .ٕٕٓٓ، ديدسبخ ٕ، العجد ٚٔ مقارنة، مجمة جامعة الذارقة لمعمـػ القانػنية، السجمج
نػماف فالح الطفيخؼ، االختراصات التذخيعية لخئيذ الجولة في الشطع الدياسية د.  .ٕٛ

 . ٜٜٚٔالسعاصخة مع دراسة خاصة عغ الكػيت، جامعة القاىخة، كمية الحقػؽ، 

 رابعا : السجالت القانهنية

 .ٕٚٓٓ/ ٜٓ/ٕٚ، ٜٗٓٗ، العجد : ٜٗجخيجة الػقائع العخاؾية، الدشة  .1

 .ٕٛٓٓ/ٕٔ/ٕٗالرادرة بتاريخ  ٕٛٓٓلدشة  ٕٓٔٗ. جخيجة الػقائع العخاؾية العجد ٕ

 .ٕٛٔٓ/ٚ/ٙٔفي  ٜٜٗٗ. جخيجة الػقائع العخاؾية العجد ٖ

 .ٕٛٔٓ/ٚ/ٙٔ، ٜٜٗٗ، العجد ٓٙ. جخيجة الػقائع العخاؾية، الدشة ٗ

 . ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٜ، ٖٓٙٗ، العجد ٕٕٓٓالػقائع العخاؾية، الدشة . جخيجة ٘

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٜ، ٖٓٙٗ، العجد ٕٙجخيجة الػقائع العخاؾية، الدشة  .ٙ
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 : الجساتيخ القهانين واألنظسةخامدا  

 الجساتيخ:  -
 .ٚٛٚٔدستػر الػاليػػػػات الستحػجة األمخيكػية لعاـ  -ٔ
 .ٕٜ٘ٔالقانػف األساسي العخاقي لعاـ  -ٕ
 ( السعجؿ. ٕٜٙٔالجستػر المبشاني لعاـ ) -ٖ
 . ٜٛ٘ٔدستػر العخاؽ لعاـ  -ٗ
 .ٜٛ٘ٔالجستػر الفخندي لعاـ  -٘
 ( السعجؿ.ٜٔٚٔدستػر دولة األمارات العخبية الستحجة لعاـ ) -ٙ
 . ٕ٘ٓٓدستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  -ٚ
 .ٕٗٔٓدستػر جسيػرية مرخ لعاـ  -ٛ

 
 

 القهانين: -
 .ٜٜٙٔلدشة  ٔٔٔقانػف العقػبات العخاقي رقع  -ٔ
 .ٜٜٚٔلدشة  ٛٗقانػف السحكسة الجستػرية العميا في مرخ رقع  -ٕ
 . ٕٚٔٓلدشة  ٔٚالسعجؿ بالقانػف  ٜٜٚٔلدشة  ٘ٙقانػف مجمذ الجولة رقع  -ٖ
 .ٕ٘ٓٓلدشة  ٖٓقانػف السحكسة االتحادية العميا رقع  -ٗ
 .ٕٛٔٓلدشة  ٖٔقانػف مجمذ الشػاب العخاقي وتذكيبلتو رقع  -٘

 
 األنظسة: -
 .ٕ٘ٓٓ( لدػشة ٔالػجاخمي لمسحكسػة االتحاديػة العميػا رقػع ) الشطػاـ  -ٔ
 .ٕٚٓٓالشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ  -ٕ

 
 : القخارات القزائية: سادسا  

ؽ، جمدة  ٖلدشة  ٛٔقخار السحكسة الجستػرية العميا في مرخ، القزية رقع  -ٔ
ٖ/ٗ/ٜٕٔٛ. 

ؽ، جمدة  ٚلدشة  ٘ٗرقع  قخار السحكسة الجستػرية العميا في مرخ، القزية -ٕ
ٖ/ٔ/ٜٔٛٚ. 

 .ٕٙٓٓ/ ٘/ٜٕفي  ٕٙٓٓ/اتحادية / ٛقخار السحكسة االتحادية العميا رقع  -ٖ
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 .ٕٙٓٓ/٘/ٜٕ ٕٙٓٓ/اتحادية / ٜقخار السحكسة االتحادية العميا رقع  -ٗ
 .ٕٙٓٓ/٘/ٜٕ،  في ٕٙٓٓادية //اتحٓٔقخار السحكسة االتحادية العميا رقع  -٘
 .ٕٓٔٓ/ٚ/ٕٔفي  ٕٓٔٓاتحادؼ / لدشة  ٗٗا رقع قخار السحكسة االتحادية العمي -ٙ
، مشذػر ٕٓٔٓ/ٕٔ/ٕ، الرادر في ٕٓٔٓلدشة  ٚٛقخار السحكسة االتحادية العميا رقع  -ٚ

، ٕٔٔٓ، السجمج الثالث، تسػزٕٓٔٓفي أحكاـ وقخارات السحكسة االتحادية العميا لمعاـ 
 أصجار جسعية القزاء العخاقي.

 .ٕٙٔٓ/ٓٔ/ٓٔفي  ٕ٘ٔٓ/اتحادية/ ٜٔٔرقع قخار السحكسة االتحادية العميا  -ٛ
/ اتحادية ٜٕومػحجتيا  ٕ٘ٔٓ/ اتحادية إعبلـ /ٕٔقخار السحكسة االتحادية العميا العجد  -ٜ

 . ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٗٔفي  ٕ٘ٔٓ/إعبلـ/
 .ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٕٛفي  ٜٕٔٓ/ اتحادية/ ٜٛقخار السحكسة االتحادية العميا  -ٓٔ
 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٙي ف ٕٕٔٓ/اتحادية/ ٛٗقخار السحكسة االتحادية العميا  -ٔٔ
 ٕٕٕٓ/ٛ/ٔفي  ٕٕٕٓ/ اتحادية/ ٔ٘ٔقخار السحكسة االتحادية العميا  -ٕٔ

 

 : قخار مجمذ الهزراءسابعا  

 .ٕٕٔٓ/ٙ/ٚ، ٖ٘ٙٗالسشذػر في الػقائع العخاؾية، العجد  ٕ٘قخار رقع  .1

 

 السدحهبة من شبكة األنتخنت الجوليةسرادر ال: ثامشا  

ارتقاء دمحم باقخ غيجاف الصائي، التشطيع الجستػرؼ لمحقػؽ الدياسية في دستػر جسيػرية  .ٔ
، السخجع اإلليكتخوني لمسعمػماتية، متاح عمى الخابط: ٕ٘ٓٓالعخاؽ لدشة 

https://almerja.com/reading.php?idm=153667 ، . 
(، انحخاؼ تذخيعي، مشذػر في مػقع مجمذ القزاء ٛٓ-ٜٓ-ٕٕٔٓإياد محدغ ضسج، ) .ٕ

 ./ https://www.hjc.iq/view.68852االعمى، متاح عمى الخابط: 
حجاج أنػر عبج الكخيع، نيابة )أو( عغ حخؼ العصف )الػاو(، مشذػر عمى مػقع شبكة  .ٖ

:  عمى الخابط متاح ،اآللػكة
https://www.alukah.net/literature_language/0/79691  . 

https://almerja.com/reading.php?idm=153667
https://almerja.com/reading.php?idm=153667
https://www.hjc.iq/view.68852
https://www.alukah.net/literature_language/0/79691
https://www.alukah.net/literature_language/0/79691
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(، سمصة مجمذ الشػاب العخاقي بإصجار القخارات ٕٚ-ٕٔ-ٕٛٔٓرحاب خالج حسيج، ) .ٗ
لعميا، متاح عمى الخابط: التذخيعية، مشذػر عمى مػقع السكسة االتحادية ا

https://www.iraqfsc.iq/news.4233  ،/. 
سالع روضاف السػسػؼ ، اثخ أحكاـ القزاء الجستػرؼ عمى الدمصة التقجيخية لمسذخع في  .٘

لخسسي لمسحكسة العخاؽ )قانػف مجمذ القزاء األعمى انسػذجا ( ، بحث مشذػر عمى السػقع ا
 .  https://www.iraqfsc.iqاالتحادية العميا في العخاؽ عمى الخابط : 

سالع روضاف السػسػؼ، آليات تفديخ نرػص الجستػر العخاقي والجية السخترة بحلظ،  .ٙ
مقاؿ مشذػر في مػقع جخيجة السجػ، متاح عمى الخابط: 

https://almadapaper.net/view.php?cat=223285 ،. 
            سالع روضاف السػسػؼ، تعجيل القػانيغ بيغ مداج السذخع وضخورة التذخيع،  .ٚ

مقاؿ مشذػر في صحيفة السجػ، متاح عمى الخابط: 
https://almadapaper.net/view.php?cat=231292  ،. 

شسيع مدىخ راضي الخبيعي، الدمصة التذخيعية في الشطاـ البخلساني في ضػء دستػر  .ٛ
، مشذػر عمى مػقع السخجع، متاح عمى الخابط: ٕ٘ٓٓجسيػرية العخاؽ لدشة 

https://almerja.com/reading.php?idm=175962 ،.  
(، األلية الجستػرية لتذخيع القػانيغ في العخاؽ بعج ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٚعمي حديغ سؽيح، ) .ٜ

، مشذػر عمى مػقع السخكد الجيسػقخاشي العخبي، متاح عمى الخابط: ”ٖٕٓٓ“
https://democraticac.de/?p=44953  ،. 

عمي ىادؼ عصيو اليبللي، الجية السخترة بتفديخ الشرػص القانػنية في ضل قخار د.  .ٓٔ
، مشذػر عمى مػقع مجمذ القزاء ٕٕٔٓلدشة  ٛٗالسحكسة االتحادية العميا بالعجد 

 ./، https://www.hjc.iq/view.68631األعمى، متاح عمى الخابط: 
عساد عبج هللا، تفديخ القانػف، مشذػر في مػقع مجمذ القزاء األعمى، متاح عمى  .ٔٔ

 ./، https://www.hjc.iq/view.68247الخابط: 
          (، ٕٙٔٓ/ٖ/ٖمجمذ الشػاب يرػت عمى قخار بذأف قػاعج الدمػؾ الشيابي، ) .ٕٔ

مشذػر في مػقع مجمذ الشػاب، متاح عمى الخابط: 
https://archive3.parliament.iq/ar/2016/03/03  /. 

  ٜٗمػاد مغ قانػف االدعاء العاـ رقع  ٜالسحكسة االتحادية العميا تقزي بعجـ دستػرية  .ٖٔ
، مشذػر في مػقع السحكسة االتحادية العميا، متاح عمى الخابط: ٕٚٔٓلدشة 

https://www.iraqfsc.iq/news.4758 /. 

https://www.iraqfsc.iq/news.4233
https://www.iraqfsc.iq/news.4233
https://www.iraqfsc.iq/
https://almadapaper.net/view.php?cat=223285
https://almadapaper.net/view.php?cat=223285
https://almadapaper.net/view.php?cat=231292
https://almadapaper.net/view.php?cat=231292
https://almerja.com/reading.php?idm=175962
https://almerja.com/reading.php?idm=175962
https://democraticac.de/?p=44953
https://democraticac.de/?p=44953
https://www.hjc.iq/view.68631
https://www.hjc.iq/view.68247
https://archive3.parliament.iq/ar/2016/03/03
https://archive3.parliament.iq/ar/2016/03/03
https://www.iraqfsc.iq/news.4758
https://www.iraqfsc.iq/news.4758
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 Mailoudبة البخلسانية في الشطع الدياسية، بحث مشذػر مػقع )دمحم حديغ، أدوات الخقا .ٗٔ
Benhouhou : عمى الخابط )http://www.eaddla.org  . 

دمحم عبج القادر الجاسع، مشيج السحكسة الجستػرية في التعامل مع الجعػػ الجستػرية، متاح  .٘ٔ
 .  39k-www.aljasem.org/default.asp?opt=2&art_id=60 عمى الخابط، 

مرجؽ عادؿ شالب، د. رنا دمحم راضي، اختراص مجمذ الػزراء في إصجار د.  .ٙٔ
األنطسة في التذخيع العخاقي، بحث مشذػر عمى السػقع اإللكتخوني 

https://www.iasj.net/ia ،. 
نبيل ميجؼ الحبحاوؼ، قخاءة في قخار مجمذ الشػاب، مقاؿ مشذػر عمى مػقع رواؽ د.  .ٚٔ

، متاح عمى الخابط: ٕٕٕٓ/ٚ/ٚبغجاد، تاريخ االشبلع 
ttps://rewaqbaghdad.org/home/ViewArticlesNews/188h ،. 

ـ، ٕٕٔٓوليج حجاد، دولة السؤسدات، مقاؿ مشذػر في جخيجة األنباء الكػيتية، الكػيت،  .ٛٔ
-http: //www.alanba.com.kw/kottab/walid مشذػر عمى السػقع اإللكتخوني

alhaddad/264936  . 

 

 

http://www.eaddla.org/
http://www.aljasem.org/default.asp?opt=2&art_id=60-39k
https://www.iasj.net/ia
https://www.iasj.net/ia
https://rewaqbaghdad.org/home/ViewArticlesNews/188
https://rewaqbaghdad.org/home/ViewArticlesNews/188


 



Abstract:  
 

It has been proven that the Council of Representatives, as the 

legislative authority in Iraq, has issued many legislative decisions, 

based on the powers stated in the Constitution of Republic of Iraq for 

the year 2005, which adopted the principle of separation of powers as 

a basis for the work of its legislative, executive and judicial 

institutions, as the system imposed on the Council of Representatives 

that, when issuing legislation, laws and decisions, be subject to the 

oversight of the judicial authority represented by Federal Supreme 

Court, whose functions and competencies were defined by the 

constitution. 

 

The study showed the legal bases on which the Iraqi Council of 

Representatives is based in issuing legislative decisions in the 

Constitution of Republic of Iraq for the year 2005 and Council of 

Representatives Law and its formations No. 13 of 2018 and the 

internal system, which identified the mechanisms and procedures for 

issuing the legislative decision. The study showed that the Iraqi 

Council of Representatives did not observe the limits set in the 

constitution and issued a number of legislative decisions that violate 

the constitution. These violations included defects, one of which was 

the defect of legislative deviation, which was addressed by Federal 

Supreme Court by ruling the invalidity of these decisions. 

 

The study concluded that the Federal Supreme Court should be 

empowered to exercise constitutional control over acts, laws and 

legislative decisions to be subjective and does not wait for a claim to 

be submitted for the unconstitutionality of a law, and the need to 

create a legal text that supports the adoption of legislative decisions 

by the Iraqi Council of Representatives. 
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