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السدتخمص
يأخح مػضػع رئيذ الدغ حي اد كبي اخ مغ األىسية ,والحي يتأتى مغ أىسية الدمصة التذخيعية

ذاتيا ,فيي مسثمة الذعب وتسارس الدمصة نيابة عشو باعتباره مرجر الدمصات وأساس شخعيتيا,

فتعج الدمصة التذخيعية مغ الدمصات الخئيدة والسيسة في الجولة ,كػنيا تقػـ بالعجيج مغ
االختراصات والتي تتشػع ما بيغ تذخيعية ورقابية ومالية ,فيي تذخيعية مغ خبلؿ سغ القػانيغ

وكحلظ إجخاء التعجيبلت عمى قػانيغ سارية السفعػؿ ,ورقابية مغ خبلؿ وسائل مشيا ,تػجيو
أخيخ السدؤولية الدياسية لمػ ازرة ,ومالية مغ خبلؿ السرادقة
األسئمة واالستجػابات والتحقيق و ا

عمى السػازنة العامة فبل يسكغ لمدمصة التشفيحية أف تقػـ برخؼ أو إيخاد أي مبمغ إال بسػافقة

الدمصة التذخيعية ,فكاف مغ الزخوري أف يتػلى رئاسة الدمصة التذخيعية شخز تتػفخ فيو
اإلمكانيات التي تؤىمو إلدارة وتدييخ السجمذ برػرة ايجابية بسا يمبي شسػح وتصمع الذعب

صاحب الدمصة الحقيقي .مغ ىشا بخزت أىسية مشرب رئيذ البخلساف (الدمصة التذخيعية)
السؤقت او ما يصمق عميو بخئيذ الدغ ,الحي يتخأس جمدة البخلساف االولى ,تسييجا الختيار ىيئة

رئاسة مجمذ الشػاب ,الى حيغ اكتساؿ تذكيل أجيدة السجمذ  .فسغ ىػ رئيذ الدغ وماىي

شخوشو ؟ وماىي ميامو ؟

Abstract
The issue of the head of age takes a great deal of
importance, which comes from the importance of the legislative
authority itself. It is the representative of the people and the
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authority is exercised on its behalf as the source of authority
and the basis of its legitimacy. The legislative authority is one
of the main and important authorities in the state, And financial,
they are legislative through the enactment of laws as well as
making amendments to the laws in force, and control through
means, including the questions and interrogations and
investigation and finally the political responsibility of the
Ministry, and financial through the ratification of the budget can
not power the Authority It is necessary that the head of the
legislative authority should have a person who has the means
to qualify manner that meets the aspiration and aspiration of
the people with the real authority. post of interim speaker of
parliament, or so-called head of the age, in preparation
Representatives, when the composition of the Council is
completed. Who is the head of age and what are his
conditions? What are his tasks
السقدمة
:  تأتي اىسية الجراسة مغ خبلؿ ما يأتي:  اهسية البحث/ ًاوال
 لكشيػػا لػػع ترػػب, الحطشػا إف اغمػػب د ارسػػات الفقػػو الجسػتػري تشاولػػت د ارسػػة الدػػمصة التذػخيعية-1
 بػػالخغع مػػغ اىسيػػة الػػجور الػحي يؤديػػو فػػي,اىتساميػػا عمػػى مشرػػب رئػػيذ الدػػغ او الػخئيذ السؤقػػت

.  كػنو ىػ المبشة االولى لبشاء الحكػمة بعج اعبلف نتائج االنتخابات,ضل الشطاـ البخلساني

 وتػض ػػي مفيػم ػػو وش ػػخو تقم ػػج ى ػػحا, رغبتش ػػا ف ػػي تق ػػجيع د ارس ػػة ع ػػغ مػض ػػػع رئ ػػيذ الد ػػغ-2

.  ناهيظ عغ بياف حقػؽ ومياـ رئيذ الدغ,السشرب

 ت اديػج الرػعػتات والسخػاشخ التػي, ومغ السدائل األخخى التي حػجت بشػا د ارسػة ىػحا السػضػػع-3

تحػي بالشطػاـ الجسػتػري فػي العػخاؽ مشيػا ضػعء البشػاء الجسػتػري نتيجػة لسػػاشغ الخمػل والقرػػر
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فػػي دسػػتػر  . 2005وتدػػمي الزػػػء عمييػػا  ,فزػػبل عػػغ ذلػػظ نػػخى إف الدػػمصة التذ ػخيعية تسثػػل
عامػػل تػػازف أمػػاـ الدػػمصة التشفيحيػػة فػػي الجولػػة فبلبػػج مػػغ إعصػػاء مشرػػب رئػيذ ىػػحه الدػػمصة تمػػظ
األىسيػػة السشذػػػدة لكػػغ لػػيذ بالذػػكل الػػحي يػػؤدي إلػػى تذػػطي سػػمصة الجولػػة إلػػى رئاسػػات تتشػػازع

الدمصة  ,إنسا بالقجر الحي يزسغ أىسية ذلظ السشرب .

ثانياً  /مذكمة البحث  :تبخز مذكمة الجراسة في ضخورة اإلجابة عغ التداؤالت األتية :كيف نطع

السذخع الع اخقػي مشرػب رئػيذ الدػغ ؟ ومػا ىػي مػاىي صػبلحيات وميػاـ رئػيذ الدػغ ؟ ىػل ىػي
محجدة اـ انيا مصمقة ؟

ثالثاً  /فرضية الدراسة  :تفتخض الجراسة اف ىشاؾ ضخورة ,لتقجيع دراسة عغ رئاسة الدغ وتياف
تشطيسيا الجستػري في دستػر العخاؽ لعاـ  2005الشافح  .اذ يخى البعس انو تقميج بخلساني تع
تقشيشو في المػائ الجاخمية وىػ أيزا إجخاء مؤقت .

رابع اً  /مشهجي ة الدراس ة  :سػػػؼ نتبػػع فػػي كتابػػة بحثشػػا السػػشيج االسػػتقخائي والتحميمػػي مػػغ خػػبلؿ

جسع الشرػص الجستػرية والقانػنية الستعمقة بسشرب رئاسة الدغ وتحميميا وكذء مزاميشيا .

خامداً  /خطة الدراسة  :تتػزع مادة البحث عمى مبحثيغ :االوؿ عغ التعخيف بخئيذ الدغ وذلظ

فػػي مصمبػػيغ ,االوؿ عػػغ تعخيػػف رئػػيذ الدػػغ ,بيشسػػا الثػػاني عػػغ شػػخو تػػػلي رئاسػػة الدػػغ ,امػػا
السبحث الثاني عغ حقػؽ ومياـ رئيذ الدغ ,وذلظ فػي مصمبػيغ ,االوؿ عػغ حقػػؽ رئػيذ الدػغ,

بيشسػا الثػػاني عػػغ ميػػاـ رئػػيذ الدػغ ,ومػػغ هػػع نشيػػي بحثشػػا بخاتسػة ,تسثػػل مدػػظ الختػػاـ لشػػجوف فييػػا

االستشتاجات التي تػصمشا الييا ,والتػصيات التي نخى انيا ترب في خجمة السػضػػع  .ومػغ

التػفيق .
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السبحث االول

التعريف برئيس الدن وشروطه

فبلبج مغ أف يتع التصخؽ الى تعخيف
نط اخ لسا يقػـ بو رئيذ الدغ مغ دور ميع وفعاؿُ ,
رئيذ الدغ ,وتياف شخوشو وذلظ في مصمبيغ ,االوؿ عغ تعخيف رئيذ الدغ وفي السصمب الثاني
عغ شخو رئيذ الدغ ,وذلظ عمى الشحػ االتي :

السطمب األول

تعريف رئيس الدن
ال شظ في اف رئيذ الدغ يقػـ بجور ميع وفعاؿ في العسل البخلساني ,حيث يعج المبشة

االولى في بشاء السؤسدة التذخيعية بعج االنتخابات ,وقج تع تعخيف رئيذ الدغ مغ الشاحية
الفقيية ,ولع يقء االمخ عشج ذلظ انسا كاف لمتذخيع دور في وضع تعخيف لخئيذ الدغ ,وتشاء

عمى ذلظ سػؼ نقػـ بتعخيف رئيذ الدغ فقيا ومغ هع تعخيف رئيذ الدغ تذخيعا ,وذلظ عمى
الشحػ االتي:

اوالً  /رئيس الدن فقهاً  :تع تعخيف رئيذ الدغ مغ الشاحية الفقيية عمى انو ( الذخص األكبر
سشاً في جسعية نيابية ُيدير جمدة االفتتاح لحين تدسية رئيدها الشهائي)( .)1واذا جاز لشا

التعميق عمى التعخيف اعبله فأنشا نخى انو قرخ دور رئيذ الدغ عمى ادارة الجمدة فق  ,بيشسا

رئيذ الدغ لو مياـ اخخى ال تقترخ عمى ادارة الجمدة فق  ,حيث يفتت الجمدة ويجيخىا ويفت
باب التخشي ويعمغ الفائد بسشرب رئيذ مجمذ الشػاب.

وايزا تع تعخيف رئيذ الدغ بأنو ( أكبر األعزاء سشاً الذي يترأس الجمدة السخررة
النتخاب او اختيار رئيس السجمس )( .)2نخى اف ىحا التعخيف مشاسبا ويعصي صػرة واضحة عغ
رئيذ الدغ والجور الحي يؤديو وىػ انتخاب رئيذ مجمذ الشػاب لكشو لع يذخ الى معاوني رئيذ
مجمذ الشػاب وىع اعزاء ىيئة رئاسة مجمذ الشػاب ,لغخض اكتساؿ تذكيل أجيدة السجمذ .

ومغ جانبشا يسكششا اف نعخؼ رئيذ الدغ بأنو  ( :أكبر أعزاء البرلسان سشاً يترأس الجمدة

االولى النتخاب رئيس البرلسان ونهابه الدائسين ) .

ثانياً  /رئيس الدن تذريعاً  :تع وصء رئيذ الدغ تذخيعا في الجستػر العخاقي لعاـ

2005الشافح  ,حيث ُنبلحظ بأنو نز عمى رئيذ الدغ في نصاؽ ميامو الستعمق بانتخاب رئيذ

( )1جيخار كػرنػ :معجع السرصمحات القانػنية ,تخجسة مشرػر القاضي,

 ,1السؤسدة الجامعية لمجراسات

والشذخ والتػزيع ,بيخوت  .859 ,1998ص .
( )2يشطخ في ذلظ  :د .عمي الراوي  ,د .زيغ عبج اليادي  :القامػس البخلساني العختي ,الييئة السرخية العامة
لمكتاب ,القاىخة ,2013 ,ص .146 - 145
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السشتخب بخئاسة أكبخ
السجمذ األصيل ,اذ أشار الى انعقاد أُولى جمدات مجمذ الشػاب ُ
()1
األعزاء سشا النتخاب رئيذ السجمذ ونائبيو  .وكحلظ أشار الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب
لعاـ  2006الى رئيذ مجمذ الشػاب السؤقت والتي تقزي بتخأس أكبخ األعزاء سشا مغ
الحاضخيغ لمجمدة األولى الجتساعات السجمذ ,وتشحرخ ميستو في إدارة الجمدة األولى وإجخاء
()2

انتخابات رئيذ السجمذ ونائبيو .
ومسا ُيبلحطو الباحث عمى السادة اعبله مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ
 2006أنو أعصى تعخيفا تذخيعيا لخئيذ مجمذ الشػاب السؤقت مغ خبلؿ بياف شخريتو
بالتفريل في الرػرة الػاردة في السادة أعبله والتي تتعمق بإدارتو لمجمدة األولى واجخاء انتخاب

رئيذ السجمذ ونائبيو.

السطمب الثاني
شروط رئيس الدن
ال شظ في اف ىشاؾ شخوشا يشبغي اف تتػفخ في رئيذ الدغ ,ويسكغ القػؿ اف شخو رئيذ

الدغ تكاد تكػف ذاتيا التي تتػفخ في الشائب عشج التخشي  ,ولغخض تػضيحيا نتشاوليا عمى الشحػ

االتي :

اوالً _ الجشدية  :البج مغ اف يكػف رئيذ الدغ متستعا بالجشدية العخاقية ,حيث اف الجشدية
رابصة قانػنية بيغ الجولة والفخد ,تجعل الفخد بسخكد تابع لمجولة ,فيي معيار االنتساء لمجولة وتعج
شخشا اساسيا لسباشخة الحقػؽ الدياسية ,ومشيا الحق في التخشي لعزػية مجمذ الشػاب  ,فبل بج

اف يكػف رئيذ الدغ عخاقيا سػاء كاف عخاقيا باألصل اـ مكتدب ,دوف اشت اخ اف يكػف مغ
ابػييغ عخاقييغ بالػالدة خبلفا لسا عميو االمخ في رئيذ الجسيػرية ورئيذ الػزراء والحي اشتخ

()3
فييسا اف يكػنا مغ ابػييغ عخاقييغ والسخجع في ذلظ ىػ قانػف الجشدية  .وعشجما رجعشا الى

احكاـ قانػف الجشدية العخاقي وججنا انو ال يجػز لسغ اكتدب الجشدية العخاقية اف يكػف عزػا

في مجمذ الشػاب اال اذا مخ عمى اكتدابو لمجشدية خسذ عذخ سشة ,ومغ هع ىحا الشز يدخي

( )1السادة ( )55مغ الجستػر العخاقي لعاـ  2005الشافح .
( )2السادة ( )5مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لعاـ . 2006
( )3د .مرجؽ عادؿ شالب  :رئيذ الدمصة التذخيعية في الشطاـ الدياسي  , 1 ,دار الدشيػري  ,لبشاف ,
 , 2016ص .53
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()1

عمى رئيذ مجمذ الشػاب ايزا  .ونحغ نؤيج ىحا الذخ وىػ مخور خسذ عذخ سشة عمى
اكتداب الجشدية العخاقية  .لغخض التثبت مغ االنتساء والعسل لسرمحة البمج .
ثانياً _ االهمية  :يسيد الفقياء عادة بيغ أىمية الػجػب وأىمية االداء ,فأىمية الػجػب ىي
صبلحية االنداف لثبػت الحقػؽ لو ووجػب االلتدامات عميو (  .)2وأما اىمية االداء فيي صبلحية

الذخز لرجور العسل القانػني مشو عمى وجو يعتج بو قانػنا ,أي انيا صبلحية الذخز
لسباشخة الترخفات القانػنية ,ومشا ىحه االىمية ىػ العقل والتسييد ومغ فقج التسييد لرغخ سشو

او لجشػف يحىب بعقمو وادراكو كاف عجيع األىمية ,فاذا تػفخت لجى الذخز اىمية كاممة كاف

صالحا لسباشخة جسيع الترخفات فيكػف اىبل لسباشختيا ,مالع تتأهخ اىميتو بعارض مغ عػارض

االىمية( .)2وكساؿ االىمية يكػف ببمػغ سغ الخشج ,مالع يعتخضو عارض مغ عػارض االىمية وىي

()3
الجشػف والعتو  ,وتشاء عمى ذلظ يشبغي اف يكػف رئيذ الدغ كامل االىمية .

ثالثاً _ العسر  :يذتخ في رئيذ الدغ الحي يتخأس الجمدة االولى لمبخلساف اف يكػف اكبخ
()4

االعزاء سشا  ,ونخى اف السذخع العخاقي قج جانب الرػاب في الشز الجستػري اعبله ,وذلظ
في حالة عجـ حزػر اكبخ االعزاء سشا في الجمدة االولى لسجمذ الشػاب ,فسغ يتخأس
الجمدة؟ ولغخض تبلفي ىحا القرػر التذخيعي فقج عالج السذخع العخاقي ذلظ في الشطاـ الجاخمي

لسجمذ الشػاب لدشة  2007الشافح عشجما نز في السادة ( )5التي اشارت الى اف يتخاس الجمدة
االولى لسجمذ الشػاب اكبخ االعزاء الحاضخيغ في تمظ الجمدة .وتيحا الشز تبلفى السذخع

القرػر التذخيعي في الجستػر .

( )1يشطخ في ذلظ السادة ( /9هانيا ) مغ قانػف الجشدية العخاقي رقع ( )26لدشة  2006الشافح  .كحلظ يشطخ :د.
افيغ خالج عبجالخحسغ  :السخكد القانػني لعزػ البخلساف ,دراسة مقارنة  ,1 ,السخكد العختي لمشذخ والتػزيع
 ,القاىخة  , 2016 ,ص . 88
) )2عػارض االىمية ارتعة وىي :الجشػف والعتو والغفمة والدفو وىي كالدغ مغ حيث ارتباشيا بالتسييد عشج
الذخز وتأهيخىا في اىميتو ,لمسديج عغ عػارض األىمية يشطخ :االستاذ الجكتػر عبج السجيج الحكيع  ,أ.د.
عبجالباقي البكخي  ,أ.د .دمحم شو البذيخ ,الػجيد في نطخية االلتداـ في القانػف السجني العخاقي  ,ص.66
( )3لمسديج حػؿ ذلظ يشظ  :د .عبجالخزاؽ الدشيػري  :الػجيد في الشطخية العامة لبللتداـ  ,مشذأة السعارؼ ,
االسكشجرية  , 2004 ,ص . 98
( )4السادة ( ) 54مغ دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  2005الشافح .
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رابعاً_ التحريل العمسي  :اشتخ السذخع العخاقي اف يكػف السخش لسجمذ الشػاب حاصبل عمى
()1
الذيادة االعجادية او ما يعادليا  .ومغ هع مغ باب اولى اف يكػف رئيذ الدغ حاصبل عمى

الذيادة االعجادية ,ونخى اف شيادة االعجادية غيخ كافية وكاف يفتخض بالسذخع العخاقي اف يزع

شخشا وىػ اف يكػف حاصبل عمى الذيادة العميا  .بالذكل الحي يتشاغع مع اىسية السشرب.

خامداً_ ان ال يكهن مذسهالً باجتثاث البعث  :مغ شخو التخشي لعزػية مجمذ الشػاب ىػ
اف ال يكػف مذسػال باجتثاث البعث وىػ مغ الذخو االساسية لتػلي اي مشرب حكػمي في
الجولة العخاقية ,وتشاء عمى ذلظ يذتخ في رئيذ الدغ ,اف ال يكػف مذسػال بقانػف الييئة
()2

الػششية العميا لمسدائمة والعجالة رقع ( )10لدشة 2008السعجؿ .
سادساً _ حدن الديرة والدمهك  :يشبغي عمى مغ يتػلى مشرب رئيذ مجمذ الشػاب اف يكػف
حدغ الديخة والدمػؾ  ,اال اف ىحا الذخ يعج شخشا مخنا وغيخ محجد  ,فسا ىػ السقرػد بو ؟
ىل ىػ الخبخة الدياسية ؟ وقج حرل خبلؼ فقيي حػؿ مغ ىي الجية التي تحجد تػفخ شخ

حدغ الديخة والدمػؾ مغ عجمو ؟ ىل ىي السفػضية العميا السدتقمة لبلنتخابات اـ مجمذ الشػاب
؟ والخأي الخاج اف السفػضية العميا السدتقمة لبلنتخابات ىي الجية التي تحجد مغ يتستع بحدغ
()3

الديخة والدمػؾ مغ عجمو .
اف وسائل التحقق مغ حدغ الديخة والدمػؾ تتجاوز حاالت القيل والقاؿ انسا يتعمق االمخ
برجور احكاـ قزائية ضج الذخز لمتحقق مغ مجى صبلحيتو لتػلي السشرب الدياسي او
()4

االستسخار في السشرب  .ونخى اف شخ حدغ الديخة والدمػؾ  :احجاىسا يتعمق باإلنداف ذاتو
( )1السادة ( / 8رابعا ) مغ قانػف انتخابات مجمذ الشػاب العخاقي رقع ( )45لدشة  2013الشافح .
( )2حديغ شبلؿ ماؿ

خميل العداوي  :تعييغ واقالة رؤساء الػحجات االدارية والخقابة القزائية عمييسا في

العخاؽ  ,رسالة ماجدتيخ  ,كمية القانػف والعمػـ الدياسية  ,جامعة كخكػؾ  , 2014 ,ص . 50لكغ لؤلسء
ما يحرل عمى ارض الػاقع ىػ اف الييئة الػششية العميا لمسدائمة والعجالة تع تديذ عسميا بالذكل الحي
يدتخجـ لتحقيق اىجاؼ سياسية مغ خبلؿ ابعاد بعس االسساء مغ الداحة الدياسية وىحا الحطشاه في
االنتخابات  ,حيث تع شسػؿ اشخاص بقانػف الييئة وتعج مفاوضات تع رفع الحطخ عغ تمظ االسساء .
( )3لمسديج حػؿ السػضػع يشطخ  :د .ميثع حشطل شخيف  :التشطيع الجستػري والقانػني لذخو التخشي النتخابات
السجالذ الشيابية  ,بحث مشذػر في مجمة القانػف السقارف  ,العجد  , 46الدشة  , 2007ص . 129
( )4د .فتحي فكخي  :وجيد القانػف البخلساني في مرخ ,دراسة نقجية تحميمية  ,شخكة ناس لمصباعة  ,مرخ ,
 , 2006ص.164
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واالخخ يتعمق بالػضيفة فحدغ الديخة يقرج بو اف يكػف الذخز معخوفا باالستقامة واالخبلؽ,

بيشسا الدمػؾ يقرج بو اف يكػف الذخز لو القجرة عمى القياـ بالسياـ السكمء بيا ,ونخى اف
رئيذ الدغ يؤدي دو ار عمى درجة كبيخة مغ االىسية ,لحا يفتخض بسغ يتخأس الجمدة االولى اف
يكػف اىبل لحلظ .

السبحث الثاني
حقهق ومهام رئيس الدن
في ىحا السبحث سػؼ نتشاوؿ حقػؽ رئيذ الدغ ,ومغ هع نتعخض عمى واجباتو التي يؤدييا,
وذلظ مغ خبلؿ تقديع السبحث عمى مصمبيغ ,االوؿ حقػؽ رئيذ الدغ والسصمب الثاني واجبات

رئيذ الدغ ,وذلظ عمى الشحػ االتي :
السطمب االول
حقهق رئيس الدن
ال شظ في اف رئيذ الدغ يتستع بعزػية مجمذ الشػاب ,ومغ هع لو حقػقا شػأنو شأف بقية

اعزاء مجمذ الشػاب ,لحا سػؼ نتشاوؿ حقػؽ اعزاء مجمذ الشػاب ,لشتعخؼ عمى الحقػؽ التي
يتستع بيا رئيذ الدغ ,وىي السكافأة البخلسانية والحرانة واالجازة ,وذلظ عمى الشحػ االتي:
اوالً  /السكافأة البرلسانية  :مغ حقػؽ عزػ مجمذ الشػاب ىي السكافأة بخلسانية ,وفي بعس
األحياف تدسى تعػيس بخلساني أو مخررات بخلسانية او راتبا( ,)1الغخض مشيا تغصية
ِ
لعسمو البخلساني ,ألف حخماف عزػ السجمذ مغ السكافأة
مراريفو ,وتسكيشو مغ أف يتفخغ
البخلسانية يعشي أف تقترخ الشيابة عغ األمة عمى األغشياء وحجىع( .)2أشار دستػر جسيػرية

العخاؽ لدشة  2005إلى تحجيج حقػؽ عزػ مجمذ الشػاب وامتيازاتو بقانػف ,إذ تشز السادة

(/63أوال) مشو عمى أف ((تحجد حقػؽ وامتيازات رئيذ مجمذ الشػاب ونائبيو وأعزاء السجمذ

()1

تعخؼ السكافأة البخلسانية بأنيا مبمغ مغ الساؿ يتقاضاه عزػ البخلساف مغ خدنة الجولة لدج احتياجاتو جخاء
تفخغو لمعسل البخلساني وتخكو األعساؿ األخخى التي كاف يسارسيا قبل أف يرب عزػا في البخلساف  .أنعاـ
ميجي جابخ :ضسانات استقبلؿ البخلساف ,رسالة ماجدتيخ ,كمية القانػف ,جامعة بابل ,2002 ,ص.114

()2

د .ماجج راغب الحمػ :الشطع الدياسية والقانػف الجستػري,

ص.735
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 ,1مشذأة السعارؼ ,االسكشجرية,2005,

بقانػف)) ,ونطع قانػف مجمذ الشػاب رقع ( )50لدشة  ,)1( 2007حقػؽ عزػ مجمذ الشػاب
وامتيازاتو ,إذ تشز السادة ( )1مشو عمى أف ((تدخي أحكاـ قانػف الجسعية الػششية رقع ( )3لدشة

 2005عمى مجمذ الشػاب اعتبا ار مغ تاريخ أداء اليسيغ القانػنية ألعزاء مجمذ الشػاب)) ,كسا
تشز السادة ( )4مشو عمى أف ((يتستع عزػ مجمذ الشػاب بكافة الحقػؽ واالمتيازات التي يتستع
بيا الػزيخ في جسيع السجاالت السادية والسعشػية ويتع التعامل معيا بخوتػكػليا عمى ىحا

األساس)) .

بتحميل الشرػص أعبله يتز أف الجستػر أحاؿ تشطيع السكافأة البخلسانية لخئيذ مجمذ

الشػاب إلى القانػف ,وىحا االتجاه أفزل مغ تحجيج مقجارىا في الجستػر ,لكي يدتصيع مػاكبة

التغيخات االقترادية وذلظ بدبب تغيخ الطخوؼ االقترادية في البمج مغ مجة ألخخى ,ويخى
الباحث أنو في حالة زيادة السكافأة البخلسانية لخئيذ السجمذ بقانػف يرجر مغ مجمذ الشػاب

فإنو يجب أف يشز في القانػف عمى عجـ سخيانو عمى الجورة التذخيعية التي أقخ بيا وإنسا في

الجورة التذخيعية البلحقة .

وتالخجػع إلى قانػف الجسعية الػششية يبلحظ أف أعزاء مجمذ الشػاب يدتحقػف السكافأة

البخلسانية مغ تاريخ أداء اليسيغ الجستػرية ,وكحلظ رئيذ الدغ يدتحق الخاتب او السكافأة

البخلسانية  .وتسػجب قانػف الجسعية الػششية وقانػف مجمذ الشػاب يتقاضى رئيذ الدغ كػنو
عزػا في مجمذ الشػاب مكافأة ال تقل عسا يتقاضاه الػزيخ ,وتحلظ لع يأخح السذخع العخاقي بسبجأ

السداواة في السكافأة البخلسانية ,ويخى الباحث أف ىحا االتجاه ال يتشاسب مع اليجؼ مغ تقخيخ

السكافأة البخلسانية ,وترجور قانػف راتب ومخررات مجمذ الشػاب رقع ( )28لدشة 2011

السمغي

()2

أصب عزػ مجمذ الشػاب يتقاضى راتبا وليذ مكافأة(.)3

وفزبل عغ الخاتب واالمتيازات التي يتستع بيا عزػ مجمذ الشػاب فإف قانػف راتب

ومخررات مجمذ الشػاب رقع ( )28لدشة  2011السمغي قج مش اعزاء مجمذ الشػاب راتبا

()1

نذخ ىحا القانػف في جخيجة الػقائع العخاقية العجد ( )4049في  2007/9/27السعجؿ بسػجب قانػف رقع
( )23لدشة  2010السشذػر في جخيجة الػقائع العخاقية العجد ( )4141في .2010/1/11

( )2نذخ ىحا القانػف في جخيجة الػقائع العخاقية العجد ( )4214في .2011/10/21
( )3تشز السادة (/1أوال) مغ قانػف راتب ومخررات مجمذ الشػاب رقع ( )28لدشة  2011السمغي عمى إف ((
يحجد راتب عزػ مجمذ الشػاب ومخرراتو عمى الشحػ اآلتي:
أ) ( )70000000سبعة مبلييغ ديشار راتبا أسسيا.
ب) ( )30000000هبلهيغ مبلييغ ديشار مخررات ))..
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تقاعجيا( ,)1فقج أُقخ لعزػ مجمذ الشػاب الحقػؽ التقاعجية بسػجب السادة ( )37مغ قانػف
التقاعج السػحج رقع ( )9لدشة 2014

()2

ومش بسػجب السادة اعبله مشو لعزػ مجمذ الشػاب

راتبا تقاعجيا استثشاء مغ السادة ( )21مغ القانػف التي حجدت ضػاب مش الخواتب التقاعجية,
مسا دفع السحكسة االتحادية العميا بشاء عمى دعػى أقيست أماميا إلى إصجار قخار بعجـ دستػرية

السادة ( )37مغ قانػف التقاعج السػحج رقع ( )9لدشة  .)3( 2014حيث يتع احتداب الخاتب

التقاعجي وفق الشدب االتية )%25( -1 :مغ اخخ راتب او مكافأة او اجخ والسخررات التي
تقاضاىا في الخجمة  -2 .تزاؼ ندبة ( ) % 2,5اهشاف مغ السائة مغ اخخ راتب او مكافأة او

اجخ والسخررات مغ كل سشة مغ سشػات الخجمة عمى اف ال تديج عمى ( )% 80هسانيغ مغ

السائة مشيسا .

وتججر اإلشارة إلى صجور قخار مجمذ شػرى الجولة رقع ( )111لدشة  2014والحي

استشج إلى السادة (/35أوال) مغ قانػف التقاعج السػحج رقع ( )9لدشة  2014والحي ّبيغ أف الحقػؽ
التقاعجية التي مشحت ألعزاء مجمذ الشػاب أو ألسختو قبل نفاذ قانػف التقاعج السػحج تُعج نيائية
بػصفيا حقػؽ مكتدبة .

وتشاء عمى ما تقجـ يدتحق رئيذ الدغ راتبا شيخيا باإلضافة الى حقو في الحرػؿ عمى الخاتب

التقاعجي .

ثانياً  /الحرانة  :تكفل معطع دساتيخ دوؿ العالع استقبلؿ اعزاء السجالذ الشيابية ,والحساية
ضج انػاع التعدء والتيجيج سػاء مغ جانب سمصات الجولة اـ مغ جانب االفخاد ,لتػفخ ليع
الحساية والصسأنيشة عشج مباشخة اعساليع الشيابية ,وىػ ما يصمق عميو بالحرانة البخلسانية ,واذا

كانت ىحه الحرانة استثشاء مغ القانػف العاـ ,فأنيا مقخرة لسرمحة الذعب وليذ لسرمحة
الشائب ,وىي تعج وسيمة ضسانة لسا يبجيو عزػ البخلساف مغ افكار واراء اهشاء قيامو بعسمو دوف
اف تتختب عميو اي مدؤولية جشائية اـ مجنية ,ومغ هع ابعاد عزػ البخلساف عغ تأهيخ الدمصة

التشفيحية .

( )1السادة (/2أوال) مغ قانػف راتب ومخررات مجمذ الشػاب رقع ( )28لدشة .2011
( )2نذخ ىحا القانػف في جخيجة الػقائع العخاقية العجد ( )4314في .2014/3/10
()3

ق اخر السحكسة االتحادية العميا السخقع (/36اتحادية )2014 /السشذػر عمى مػقع مجمذ القزاء األعمى
العخاقي ,تاريخ الديارة www.iraqia-iq 2017 / 10 / 20
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اف الحرانة يقرج بيا االعفاء الزخيبي والحي كاف يسش لبعس السػاششيغ الحي كانػا

يباشخوف ميشا معيشة او كانػا يؤدوف خجمات مسيدة

()1

هع تصػر السرصم ليطيخ في بعس

الجساتيخ بػصفو ضسانة ميسة لحساية استقبلؿ اعزاء البخلساف اهشاء مباشختيع اعساليع الشيابية
وقج عخفو االنكميد باالمتيازات البخلسانية وتعشي تستع عزػ البخلساف بحخية الكبلـ وعجـ القبس

عميو( ,)2كسا تعشي ايزا احاشة الشػاب بالحساية التي تكفل حخية ابجاء الخأي وتبشى السػاقء دوف
خػؼ مغ اية عقػتات ذات دوافع سياسية ( ,)3مغ كل ذلظ ندتصيع القػؿ اف الحرانة البخلسانية
تعشي الحساية الجستػرية ألعزاء البخلساف عسا يبجوه مغ اراء وافكار خبلؿ مجة نيابتيع وتسشاسبة

قياميع بػاجباتيع أي تػفيخ الحساية لعزػ البخلساف مغ اية عقػتة جشائية لسا يرجر عشو مغ قػؿ
او فكخ عشج مسارستو ميامو الشيابية اال انيا ال تحسيو مغ الجداءات البخلسانية التي تقخرىا المػائ

واالنطسة الجاخمية لمبخلسانات متى ما كاف لحلظ حاجة .

ولمحرانة البخلسانية صػرتاف ىسا  :حرانة مػضػعية وحرانة اجخائية كسا اف ليا

مبخراتيا التي اوججتيا لحلظ سشبحث انػاع الحرانة اوال تع مبخراتيا هانيا .

اوالً :انهاع الحرانة البرلسانية  :يقدع الفقو الحرانة البخلسانية الى نػعيغ ىسا :
 -1الحرانة السػضػعية  :وتعشي عجـ مدؤولية عزػ البخلساف عسا يبجيو مغ االفكار واآلراء
في السجمذ وتدسى بعجـ السدؤولية البخلسانية كسا تعخؼ بانيا امتياز دستػري مقخر ألعزاء
البخلساف برفاتيع ال بأشخاصيع سػاء اكانػا مشتخبيغ اـ معيشيغ يتي

ليع اهشاء او بسشاسبة

قياميع بػاجباتيع البخلسانية حخية الخأي والتعبيخ عغ ارادة االمة ( .)4ومغ خرائز ىحه الحرانة

انيا شاممة لكل ما يرجر عغ عزػ البخلساف مغ اقػاؿ او افكار او اراء او خصب او ترػيت

وىي حرانة دائسة حتى بعج زواؿ صفة العزػية عغ عزػ البخلساف ما دامت ىحه اآلراء

والخصب قج صجرت عشو اهشاء مسارستو ميامو.

()1

د .رمزاف دمحم بصيخ  ,الحرانة البخلسانية وتصبيقيا في مرخ  ,دار الشيزة العختية ,القاىخة,1994 ,ص9

.
()2

د .ىذاـ جساؿ الجيغ عخفو  :مرجر سابق  ,ص. 143

Carmen lone – Parlimenty lmmuinty and Democracy development A dvancing

)(3

Human prosperity . USA . 2007 , p.1.
()4

عمي بغ عبج السحدغ التػيجخي  :الحرانة البخلسانية ,رسالة ماجدتيخ ,كمية الجراسات العميا بجامعة نايف

العختية االسبلمية , 2005 ,ص.19
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 -2الحرانة االجخائية  :وىي حرانة يقخرىا الجستػر ألعزاء السجالذ التذخيعية وتعشي عجـ
()1

جػاز اتخاذ االجخاءات الجشائية قبل الحرػؿ عمى اذف السجمذ

ويبلحظ عمى ىحا التعخيف

الحي اورده معجع القانػف انو ال يذيخ الى حالة التمبذ التي درجت معطع الجساتيخ عمى الشز
عمييا  ,لحلظ يسكغ تعخيف الحرانة االجخائية بأنيا عجـ جػاز اتخاذ اجخاءات جشائية في غيخ

حالة التمبذ نحػ عزػ البخلساف سػاء مغ جانب الحكػمة اـ مغ جانب االفخاد اال بعج استئحاف

السجمذ التابع لو العزػ والسخاد اتخاذ االجخاءات ضجه ( , )2ومغ ذلظ ندتشتج اف ىحه الحرانة
تذسل االجخاءات فق بعكذ الحرانة السػضػعية التي تتعمق بالسػضػع وكسا ىػ واض ليذ

اليجؼ مغ الحرانة االجخائية حساية االعزاء مغ نتائج الجخائع التي يختكبػنيا او اعفائيع مغ
العقػتات الجدائية وانسا فق اخح مػافقة السجمذ عمى اتخاذ االجخاءات القانػنية ضج اعزائو قبل

الذخوع فييا ,أي اليجؼ مشيا تأخيخ اتخاذ االجخاءات الجشائية الى ما بعج استئحاف البخلساف اال
اف ىحا االستئحاف ال يذسل حالة التمبذ بالجخيسة ,ومغ خرائز الحرانة االجخائية انيا محجدة

السجة اذ تدخي خبلؿ مجة انعقاد السجمذ فق فيي ال تشفي الجخيسة وال تسشع العقاب وتطل ىحه
الحرانة قائسة شالسا استسخ العزػ بالتستع بالرفة البخلسانية وتدوؿ بدواؿ ىحه الرفة

()3

 ,كسا

انيا قاصخة عمى الجعاوى الجشائية فيسكغ ألي فخد اف يخفع دعػى مجنية اماـ القزاء ضج أي مغ

اعزاء البخلساف اهشاء دور االنعقاد مغ دوف اذف السجمذ برفتيع مدؤوليغ عغ الحقػؽ
()4

السجنية

.

ثانياً :مبررات الحرانة البرلسانية :

ىشاؾ مجسػعة مغ السبخرات لتستع اعزاء البخلساف بالحرانة وىي عمى الشحػ االتي :

 .1حساية اعزاء البخلساف مغ هيسشة وكيج الدمصة التشفيحية :

اف البخلساف بػصفة مسثبل لبلمة ومعب اخ عغ ارادتيا البج لو اف يتحخر مغ جسيع انػاع الزغػ
الخارجية التي مغ السحتسل اف يتعخض ليا ومشيا تعخض اعزائو لمتيجيج او التشكيل بيع وغالبا

ما تكػف الدمصة التشفيحية ىي مرجر ذلظ الزغ

مغ خبلؿ ما تستمكو مغ اساليب متعجدة

ومجاالت واسعة لمقياـ بحلظ ويسكغ القػؿ اف ىحا السبخر يجج تصبيقا عسميا لو في مجاؿ الحرانة
االجخائية التي تسشع اتخاذ اية اجخاءات جشائية ضج عزػ البخلساف مثل القبس عميو ألبعاده عغ

()1

مجسع المغة  :معجع القانػف  ,الييئة العامة لذؤوف الصابع االميخي ,القاىخة  ,1999 ,ص. 456

()2

عامخ عياش عبج  :الحرانة البخلسانية ,اشخوحة دكتػراه  ,كمية القانػف  ,جامعة بغجاد  , 1995 ,ص.29

()3

عمي عبج السحدغ التػيجخي  :السرجر الدابق  ,ص. 29

()4

محسػد مرصفى  :شخح قانػف االجخاءات الجشائية  ,مصبعة دار نذخ الثقافة ,االسكشجرية,1976 ,ص.99
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حزػر الجمدات وكثي اخ ما كانت الحكػمات تمجأ الى ذلظ ضج مغ يتخح مػقفا معارضا لمحكػمة
مغ االعزاء (.)1

 .2حساية الشطاـ الشيابي :

اف اليجؼ مغ الحرانة البخلسانية ال يقرج بيا الشائب او عزػ البخلساف بذخرو وانسا القرج

مشيا مرمحة السجتسع واضيار ىيبة البخلساف بػصفو ىيئة ليا استقبلليا وكخامتيا عمى اعتبار اف

السجمذ مسثل لمذعب ( .)2والحرانة تداعج السجمذ عمى تسثيل االمة برػرة سميسة وحفظ كياف

الشطاـ الشيابي وصيانتو مغ االعتجاء

()3

.

 .3ضساف حدغ اداء اعزاء البخلساف لسياميع :

فيجؼ السذخع مغ اقخار ىحه الحرانة لزساف حدغ اداء اعزاء البخلساف لسياميع

بحخية وشسأنيشو مغ دوف خػؼ مغ الػقػع تحت شائمة القانػف مسا يجعمو اكثخ جخأة في الكذء
()4

عغ الدمبيات واالخصاء في عسل الحكػمة

.

واما بخرػص مػقء السذخع العخاقي مغ الحرانة البخلسانية ألعزاء مجمذ الشػاب,

فيسكغ القػؿ اف دستػر جسيػرية العخاؽ لدشة  2005الشافح ,قج أخح بالحرانة البخلسانية
السػضػعية واإلجخائية ,إذ تشز السادة (/63هانيا) عمى أنو ((أ -يتستع عزػ مجمذ الشػاب
بالحرانة عسا يبجيو مغ آراء أهشاء دورة االنعقاد وال يتعخض لمسقاضاة أماـ السحاكع بذأف ذلظ.

ب -ال يجػز إلقاء القبس عمى العزػ خبلؿ مجة الفرل التذخيعي إال إذا كاف متيسا بجشاية
وتسػافقة األعزاء باألغمبية السصمقة عمى رفع الحرانة عشو أو إذا ضب متمبدا بالجخـ السذيػد

في جشاية .ج -ال يجػز إلقاء القبس عمى العزػ خارج الفرل التذخيعي إال إذا كاف متيسا
بجشاية وتسػافقة رئيذ مجمذ الشػاب عمى رفع الحرانة عشو أو إذا ضب متمبدا بالجخـ السذيػد

()1

اسساعيل عبج الخحسغ الخمفي  :ضسانات عزػ البخلساف دراسة مقارنة  ,رسالة دكتػراه  ,كمية الحقػؽ ,جامعة

القاىخة  , 1990 ,ص. 241
()2

عقيل يػسء مقابمة  ,الحرانة القانػنية في السدائل الجشائية  ,اشخوحة دكتػراه  ,كمية الحقػؽ بجامعة عيغ

شسذ  ,1987 ,ص. 167
()3

سامي عبج الرادؽ  :اصػؿ السسارسة البخلسانية  ,الييئة السرخية لمكتاب ,القاىخة  , 1982 ,ص. 266

()4

مرصفى الخراونة  :الحرانة البخلسانية في االنطسة الشيابية السعاصخه  ,جامعة عساف العختية ,عساف

االردف  , 2005 ,ص. 80
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في جشاية)) ,كسا أف الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب يشز في السادة ( )20عمى الحرانة

البخلسانية بشػعييا(.)1

بتحميل نز السادة (/63هانيا/أ) مغ الجستػر والسادة (/20أوال) مغ الشطاـ الجاخمي

يتز أف السذخع العخاقي أخح بالحرانة السػضػعية ,إذ إف لخئيذ مجمذ الشػاب التعبيخ عغ
آر ِ
ائو وأفكا ِره القػلية والكتابية في أهشاء دورة انعقاد السجمذ مغ غيخ أف يتعخض لمسدؤولية
الجدائية أو السجنية ,وذلظ لكفالة السذخع حخية التعبيخ عغ الخأي والفكخ لخئيذ الدغ في إشار

مسارسة واجباتو.

ومسا يشبغي مبلحطتو أف نز الجستػر جاء مصمقا فيػ يذسل جسيع آراء وأفكار رئيذ

الدغ ,سػاء كانت مترمة بالعسل البخلساني أـ غيخ مترمة ,وال يؤيج الباحث ىحا االتجاه ألف
الحرانة السػضػعية ليدت مصمقة ,وإنسا مقيجة بالغخض مشيا وىػ حساية رئيذ الدغ واألعزاء

أهشاء عسميع البخلساني لحا فيي ال تذسل اآلراء واالفعاؿ التي ال تجخل في نصاؽ العسل البخلساني

كاتياـ رئيذ الدغ بجخيسة قتل أو زنا...الخ.

وإذا كاف الجستػر جاء مصمقا بالشدبة لآلراء واألقػاؿ التي يجلي بيا عزػ البخلساف فإف

الشطاـ الجاخمي في السادة ( )43ألدـ االعزاء عشج التعبيخ عغ آرائيع السحافطة عمى احتخاـ
السؤسدات الجستػرية لمجولة وىيبتيا واحتخاـ مجمذ الشػاب وأعزائو فزبل عغ عجـ إتيانيع بأمخ
مخل بالشطاـ والػقار الػاجب في السجمذ(.)2

وتسػجب الجستػر يدتػي أف يكػف ىحا الخأي أو القػؿ قج صجر عشو داخل السجمذ أو خارجو,
إذا كاف في أهشاء دورات االنعقاد سػاء كانت إعتيادية أـ استثشائية ,لحا فاف العزػ ال يتستع

بالحرانة السػضػعية في العصمة البخلسانية( ,)3أما الشطاـ الجاخمي في السادة (/20أوال) فإنو حجد

( )1تشز السادة ( )20مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لدشة  2007عمى ((أوال :ال ُيدأؿ العزػ عسا
ِ
يبجيو مغ آراء أو ما يػرده مغ وقائع أهشاء مسارسة عسمو في السجمذ .هانيا :ال يجػز إلقاء القبس عمى
العزػ خبلؿ مجة الفرل التذخيعي إال إذ كاف متيسا بجشاية وتسػافقة األعزاء باألغمبية السصمقة عمى رفع
الحرانة عشو ,أو إذا ضب متمبدا بالجخـ السذيػد في جشاية .هالثا :ال يجػز إلقاء القبس عمى العزػ
خارج الفرل التذخيعي إال إذا كاف متيسا بجشاية وتسػافقة رئيذ مجمذ الشػاب عمى رفع الحرانة عشو أو
إذا ضب متمبدا بالجخـ السذيػد في جشاية)) .
()2

مخوج ىادي الجدائخي :استقبلؿ الدمصة التذخيعية ,أشخوحة دكتػراه ,كمية القانػف  ,جامعة بغجاد,2014,
ص.305

()3

دمحم عبج جخي :واجبات عزػ البخلساف وحقػقو ,رسالة ماجدتيخ ,كمية القانػف ,جامعة بغجاد,2013,

ص.134
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ىحه الحرانة في اآلراء واألقػاؿ التي يبجييا العزػ داخل السجمذ ,أي أف الحرانة السػضػعية

تدخي عمى كل فعل قػلي أو كتابي يبجيو العزػ تحت قبة البخلساف ,ويعشي بالبخلساف السكاف

الحي تعقج فيو الجمدات أو تجخي فيو السشاقذات ,سػاء كانت الجمدات اعتيادية أـ استثشائية,
عمشية أـ سخية ,أو أي مكاف أخخ تعقج فيو الجمدات ألي سبب كاف كالطخوؼ الصارئة أو

االستثشائية التي يتعخض ليا البمج ,إذ إف السقخ البجيل يتستع بالحرانة نفديا لمسقخ األصمي.
ِ
خارجو ,كسا لػ
وتسا أف عسل عزػ البخلساف ال يقترخ عمى مبشى البخلساف بل يستج إلى

قاـ بديارة أحج الػ ازرات أو السؤسدات العامة أو عقج المقاءات والشجوات والسؤتسخات خارج

السجمذ ,لحا يؤيج الباحث اتجاه السذخع الجستػري بجعل الحرانة السػضػعية لخئيذ السجمذ

داخل السجمذ أو خارجو عمى أف تكػف اآلراء واألفكار مختبصة بعسمو البخلساني.

أما بالشدبة لمحرانة اإلجخائية التي يشز عمييا الجستػر في السادة (/63هانيا/ب,جػ)

وكحلظ الشطاـ الجاخمي في السادة (/20هانيا وهالثا) ,فإنيا ال تذسل جسيع اإلجخاءات الجدائية,

وإنسا تقترخ عمى إلقاء القبس ,ومغ هع يجػز تفتير رئيذ الدغ ومدكشو والتحقيق معو ,وكحلظ

إحالتو إلى السحاكع وإتخاذ االجخاءات الجدائية االخخى ,وكاف األفزل أف يشز الجستػر عمى
عجـ اتخاذ اإلجخاءات الجدائية التي تسذ شخز عزػ البخلساف أو حخمة مدكشو أو تسشعو مغ
أداء وضيفتو البخلسانية والستسثمة بالتحقيق والتػقيف والتفتير واستخاؽ الدسع عمى مكالساتو...الخ.

والسذخع العخاقي ميد بيغ حالتيغ :الحالة األولى تتسثل بالحرانة اإلجخائية في مجة

الفرل التذخيعي ,والحالة الثانية تتسثل بالحرانة اإلجخائية خارج مجة الفرل التذخيعي.

ففي الحالة األولى ,يجػز رفع الحرانة عغ رئيذ السجمذ في حالة اتيامو بارتكاب

جشاية وتسػافقة األغمبية السصمقة ألعزاء السجمذ ,كسا يجػز القبس عمى رئيذ السجمذ في
مجة الفرل التذخيعي مغ غيخ مػافقة السجمذ في حالة ضبصو متمبدا بالجخـ السذيػد في جشاية

دوف الجش والسخالفات(.)1

أما في الحالة الثانية أي حالة ارتكاب الفعل خارج الفرل التذخيعي ,فقج أجاز السذخع

إلقاء القبس عمى عزػ مجمذ الشػاب إذا كاف متيسا بجشاية وتسػافقة رئيذ السجمذ ,أما في
( )1تشز السادة (/1ب) مغ قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي رقع ( )23لدشة  1971السعجؿ السشذػر في
جخيجة الػقائع العخاقية العجد ( )2004في  1971/5/31عمى ((تكػف الجخيسة مذيػدة إذا شػىجت حاؿ
ارتكابيا ,أو عقب ارتكابيا ببخىة يديخة أو إذا تتبع السجشي عميو مختكبيا أهخ وقػعيا أو تبعو الجسيػر مع
الرياح ,أو إذا وجج مختكبيا بعج وقػعيا بػقت قخيب حامبل آالت أو أسمحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء
أخخى ُيدتجؿ مشيا عمى أنو فاعل أو شخيظ فييا ,أو إذا وججت بو في ذلظ الػقت أهار أو عبلمات تجؿ عمى

ذلظ)) .
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حالة ارتكاب رئيذ السجمذ نفدو جشاية خارج الفرل التذخيعي فمع يبيغ السذخع الجية السخترة

بخفع الحرانة عشو ,ىل يعػد ىحا االختراص إلى مجمذ الشػاب أـ يكػف مغ اختراص ىيئة
الخئاسة أـ مغ اختراص جية أخخى؟ كسا أف السذخع لع يحجد السجة البلزمة لمبت بصمب رفع

الحرانة ,ومغ هع تأخيخ اتخاذ اإلجخاءات الجشائية بحق رئيذ السجمذ مسا قج يفت السجاؿ أماـ
السداومات الدياسية .ونخى أنو يشبغي عمى السذخع أف يجعل ذلظ مغ اختراص السجمذ نفدو
في جمدة استثشائية تعقج ليحا الغخض وتسػافقة األغمبية السصمقة ألعزاء مجمذ الشػاب.

ثالث اً  /االج ا ة  :يدػتحق عزػػ مجمػػذ الشػػاب اجػازة مػجة مػغ الػدمغ لمحرػػػؿ عمػى ارحػة بعيػجا عػغ العسػػل

الدياسي الستعادة نذاشو وقجرتو عمى العسل او لسػاجية ضخوؼ صحية او اجتساعية واخخى شارئة  ,وتججر
االشػػارة الػػى اف االجػػازة غيػػخ مختبصػػة بالعصمػػة البخلسانيػػة  ,اذا قػػج تحرػػل ضػػخوؼ معيشػػة تسشعػػو مػػغ حزػػػر
جمدات البخلساف او االشتخاؾ في اعسػاؿ السجمػذ( , )1وال بػج مػغ القػػؿ اف الشطػاـ الػجاخمي لسجمػذ الشػػاب قػج
نطع االجازة التي تسػش ألعزػاء مجمػذ الشػػاب  .وتتشػػع االجػازة الػى اجػازة اعتياديػة واخػخى مخضػية نتشاوليػا

عمى الشحػ االتي:

أ – االجا ة االعتيادية  :يتستع رئيذ الدغ شأنو شأف اعزاء مجمذ الشػاب بإجازة اعتيادية خبلؿ دورة انعقاد
السجمذ يحجدىا الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب وتكػف ىحه االجازة لسجة ال تديج عمى ( )15يػما في كػل دورة

سشػية .

ب -االج ا ة السرض ية  :قػػج يتعػػخض عزػػػ مجمػػذ الشػػاب الػػى ضػػخوؼ صػػحية تسشعػػو مػػغ حزػػػر جمدػػات
السجمذ او تسشعو مغ االشتخاؾ في اعساؿ السجمذ وىحه الحالة يتع اهباتيا بتقخيخ شبي عمى اف ال تكػػف ىػحه

االجػػازة لسػػجة شػيمػػة جػػجا  ,وتجػػجر االشػػارة الػػى اف الشطػػاـ الػػجاخمي لسجمػػذ الش ػػاب لػػع يحػػجد الحػػج
االقرػػى لئلجػػازة السخضػػية( , )2وكػػاف يفتػػخض اف يحػػجد الشطػػاـ الػػجاخمي لمسجمػػذ الحػػج االقرػػى
لئلجازة السخضية التي يتستع بيا عزػ مجمذ الشػاب .

( )1دمحم عبج جخي  :السرجر الدابق  ,ص . 200
( )2يشطخ في ذلظ  :الفقخات ( اوال  /هانيا ) مغ السادة ( )17مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب لدشة . 2006
اذ نرت الفقخة االولى عمى ( لمخئيذ مش العزػ اجازة اعتيادية مجة ال تديج عمى ( )15خسدة عذخ يػما
خبلؿ دورة سشػية لمسجمذ )  .اما الفقخة الثانية مغ السادة ذاتيا فقج نرت عمى ( لمعزػ التستع باإلجازة
السخضية السسشػحة لو اصػليا ) .
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السطمب الثاني
مهام رئيس الدن
عالج السذخع العخاقي مياـ رئيذ الدغ في الجستػر والشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب ,وتشاء

عمى ذلظ سػؼ نتشاوؿ السياـ عمى الشحػ االتي :

اوالً  /ترأس الجمدة  :مغ مياـ رئيذ الدغ ىي تخأس الجمدة االولى لسجمذ الشػاب ,اذ نرت
السادة ( )54مغ دستػر العخاؽ لعاـ  2005الشافح ,عمى اف ( يجعػ رئيذ الجسيػرية مجمذ
الشػاب لبلنعقاد بسخسػـ جسيػري خبلؿ خسدة عذخ يػما مغ تاريخ السرادقة عمى نتائج
االنتخابات العامة ,وتعقج الجمدة بخئاسة أكبخ األعزاء سشا النتخاب رئيذ السجمذ ونائبيو ,وال
يجػز التسجيج ألكثخ مغ السجة السحكػرة آنفا )  .مغ خبلؿ السادة اعبله نجج اف الجمدة االولى

لسجمذ الشػاب تعقج بخئاسة اكبخ االعزاء سشا ,والحي يتػلى رئاسة السجمذ تسييجا النتخاب
واختيار رئيذ مجمذ الشػاب ونائبيو  ,ونخى اف السذخع العخاقي قج جانب الرػاب عشجما نز
عمى اف الجمدة االولى تعقج بخئاسة اكبخ االعزاء  ,فسا ىػ الحل كسا ذكخنا سابقا فيسا لػ لع

يحزخ اكبخ االعزاء سشا  .واندجاما مع ذلظ نجج اف السذخع العخاقي قج تجارؾ ذلظ واشار في

الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب الى اف الجمدة االولى تعقج بخئاسة اكبخ االعزاء الحاضخيغ

سشا(. )1

ثانياً  /ادارة الجمدة  :يتػلى رئيذ الدغ ادارة الجمدة ويػجو السشاقذات ويحافظ عمى انتطاميا,
حيث اف مدألة تشطيع الكبلـ في جمدات مجمذ الشػاب أم اخ ضخوريا ,وتسػجب الشطاـ الجاخمي
فإف لخئيذ السجمذ إدارة السشاقذات والسحافطة عمييا وتحجيج مػضػع البحث ويػجو نطخ

الستحجث إلى التداـ حجود السػضػع والشطاـ( ,)2وال يدس لمشائب أف يتكمع إال بإذف مغ رئيذ
السجمذ ,كسا ولمخئيذ تحجيج مجة زمشية لحجيث الشائب ,فإذا ما كاف ذلظ فبل يجػز لمشائب تجاوز
ىحه السجة ,وال يجػز الحجيث في السػضػع نفدو أكثخ مغ مختيغ إال إذا أجاز رئيذ الجمدة

ذلظ( ,)3ويػجو الشائب كبلمو لمخئيذ عمى أف ال يخخج عغ السػضػع ويتحاشى التكخار ,ولمخئيذ
في ىحه الحالة أف يمفت نطخه إلى االلتداـ بأحكاـ الشطاـ الجاخمي( ,)4وال يجػز ألحج غيخ رئيذ

( )1يشطخ في ذلظ  :السادة ( )5مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب لعاـ  2007الشافح .
( )2السادة (/34خامدا) مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لدشة .2007
( )3السادة ( )41مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لدشة .2007
( )4السادة (/42أوال) مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لدشة .2007
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الجمدة مقاشعة الستكمع ,ولمخئيذ وحجه أف يشبو الستكمع في أهشاء حجيثو عمى مخالفتو ألحكاـ

الكبلـ في الجمدة أو أف رأيو قج وض وضػحا كافيا وال داعي الستخسالو في الكبلـ(.)1

ثالثاً  /فتح باب الترشيح  :يقػـ رئيذ الدغ بفت باب التخشي لخئاسة مجمذ الشػاب ونائبيو,

وتعج ادراج اسساء السخشحيغ يغمق باب التخشي  ,ومغ هع يبجأ اعزاء مجمذ الشػاب بانتخاب

رئيذ السجمذ أوال هع الشائب االوؿ ومغ هع الشائب الثاني باألغمبية السصمقة لعجد أعزاء مجمذ

الشػاب وتاالنتخاب الدخي السباشخ (.)2

رابعاً  /اعالن نتيجة االقتراع  :ومغ مياـ رئيذ الدغ االخخى ىي اعبلف وتعج فخز األصػات
نتيجة االقتخاع ويجعػ السخش الفائد بخئاسة السجمذ إلى تبػأ السكاف السخرز لو( . )3وتججر

االشارة الى اف السذخع العخاقي قج حخص عمى اف يتع انتخاب رئيذ مجمذ الشػاب ونائبيو في

الجمدة االولى لسجمذ الشػاب( . )4وذىب الػاقع الدياسي في العخاؽ الى خبلؼ ما جاءت بو

السادة ( )55مغ الجستػر التي أوجبت انتخاب رئيذ مجمذ الشػاب ونائبيو في الجمدة األولى
لمسجمذ لكغ مجمذ الشػاب لع يمتدـ بسا نرت عميو ىحه السادة وفي الجورات االنتخابية جسيعيا,

حيث اف الجورة االنتخابية االولى لسجمذ الشػاب عاـ( )2006لع يتع حدع انتخاب رئيذ مجمذ
الشػاب في الجمدة األولى لمسجمذ ,مسا دفع رئيذ الدغ إلى أف يبقي السجمذ في ِ
حالة انعقاد
مدتسخ لحيغ االتفاؽ عمى رئيذ السجمذ ونائبيو (ىيئة الخئاسة) ( ,)5وتكخر االمخ في الجورة

االنتخابية الثانية لسجمذ الشػاب عاـ ( ,)2010فمجؤوا إلى الجمدة السفتػحة مغ أجل االتفاؽ
عمى تػزيع السشاصب الخئاسية الثبلهة (رئاسة مجمذ الشػاب – رئاسة الجسيػرية – رئاسة مجمذ
( )1السادة ( )44مغ الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لدشة .2007
( )2مشاؿ يػنذ عبج الخزاؽ  :السؤسدة التذخيعية في العخاؽ في ضل دستػر  ,1970-1925أشخوحة دكتػراه ,
كمية القانػف ,جامعة بغجاد  ,1997,ص  .247ونخى اف ذلظ ال يسشع رئيذ الدغ مغ تخشي

نفدو

لمحرػؿ عمى مشرب رئيذ مجمذ الشػاب او احج نائبيو .
( )3يشطخ في ذلظ  :السادة ( )5وكحلظ الفقخة اوال وهانيا مغ السادة ( )7وكحلظ يشطخ  :السادة( )8مغ الشطاـ
الجاخمي لسجمذ الشػاب لعاـ . 2007
( )4السادة ( )55مغ الجستػر العخاقي لعاـ  2005الشافح والتي نرت عمى اف ( يشتخب مجمذ الشػاب في أوؿ
ٍ
جمدة لو رئيدا ,هع نائبا أوؿ ونائبا هانيا ,باألغمبية السصمقة لعجد أعزاء السجمذ ,باالنتخاب الدخي
السباشخ).
( )5لمسديج حػؿ السػضػع يشطخ  :محزخ جمدة مجمذ الشػاب رقع ( )1الفرل التذخيعي األوؿ ,الدشة التذخيعية
األولى ,الجورة االنتخابية األولى السشذػر عمى السػقع االلكتخوني لسجمذ الشػاب العخاقي :تاريخ الديارة
www.parliament.iq 2017/10/20
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الػزراء ) بيغ الكتل الشيابية الكبخى( ,)1وفي انتخابات مجمذ الشػاب عاـ  , 2014وتدبب عجـ
االتفاؽ بيغ الكتل لجأ رئيذ الدغ الى رفع جمدة مجمذ الشػاب إلى مػعج آخخ مغ غيخ انتخاب

الخئيذ َّ
وعج أف رفع الجمدة كاف ألسباب اضص اخرية ,إذ بحدب قخار السحكسة االتحادية العميا رقع

(/56اتحادية )2010/ال يجػز أف تكػف الجمدة مفتػحة ,وال يجػز تأجيل الجمدة األولى ,لحا

قخر رفع الجمدة ألمخ واقع وىػ عجـ تحقق الشراب القانػني( ,)2وتشاء عمى ما تقجـ نخى اف

جعل جمدة مجمذ الشػاب مفتػحة يعج مخالفة صخيحة لمجستػر والشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب,

ومغ هع فأنيا باشمة(. )3

()1

يشطخ  :محزخ جمدة مجمذ الشػاب رقع ( )1الفرل التذخيعي األوؿ ,الدشة التذخيعية األولى ,الجورة
االنتخابية الثانية السشذػر عمى السػقع االلكتخوني لسجمذ الشػاب العخاقي :تاريخ الديارة 2017/10/23
www.parliament.iq

()2

يشطخ  :محزخ جمدة مجمذ الشػاب رقع ( )1الفرل التذخيعي األوؿ ,الدشة التذخيعية األولى ,الجورة
االنتخابية الثالثة السشذػر عمى السػقع االلكتخوني لسجمذ الشػاب العخاقي :تاريخ الديارة 2017/10/25
www.parliament.iq

( )3اف الػاقع العسمي قج افخز لشا اف انتخاب رئيذ مجمذ الشػاب العخاقي ال يتع اال وفق االتفاؽ بيغ الكتل
البخلسانية عمى اختيار الخئاسات الثبلث صفقة واحجة  ,رئاسة الجسيػرية ورئاسة مجمذ الػزراء ورئاسة مجمذ
الشػاب  ,وما عسمية الترػيت التي تتع داخل مجمذ الشػاب إال عسمية شكمية محزة  ,إذ اف اختيار رئيذ
مجمذ الشػاب ال يتع بسعدؿ عغ اختيار الخئاسات الثبلث .
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الخاتسة
في نياية بحثشا السػسػـ ( التشعيم الدستهري لرئاسة الدن في ظل دستهر العراق لعام 2002

الشافذ ) ,تػصمشا الى عجد مغ االستشتاجات والتػصيات التي نخى انيا ميسة ,نجونيا عمى الشحػ
االتي :
اوالً  /االستشتاجات  :تػصمشا الى عجد مغ االستشتاجات نجونيا عمى الشحػ االتي :
 -1يسكغ تعخيف رئيذ الدغ بأنو ( أكبر أعزاء البرلسان سشاً يترأس الجمدة االولى النتخاب
رئيس البرلسان ونهابه الدائسين ) .

 -2وججنا اف ىشاؾ شخوشا يشبغي اف تتػفخ في رئيذ الدغ مشيا ,اف يكػف اكبخ االعزاء سشا,
باإلضافة الى شخ الجشدية والتحريل العمسي واف يكػف حدغ الديخة والدمػؾ .

 -3اكتفى السذخع العخاقي باف يكػف السخش

لعزػية مجمذ الشػاب حاصبل عمى الذيادة

اإلعجادية او ما يعادليا  ,ونخى اف مشرب عزػ بخلساف مشربا ميسا ,يفتخض اف تكػف الذيادة
تتشاسب مع اىسية السشرب .

 -4يسارس رئيذ الدغ عجدا مغ السياـ نز عمييا الجستػر والشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب مشيا
تخأس الجمدة وادارتيا ومغ هع فت باب التخشي لسشرب رئيذ مجمذ الشػاب ونائبيو ,ويذخؼ

عمى عسمية عج وفخز االصػات ,ومغ هع اعبلف الفائد .
ثانياً  /التهصيات  :تػصمشا الى عجد مغ التػصيات التي نخى انيا ترب في خجمة السػضػع
نجونيا عمى الشحػ االتي :

 -1ضخورة اف يقػـ السذخع بتعجيل الذخ الخاص بالتحريل العمسي  ,بأف يكػف السخش
حاصبل عمى الذيادة العميا ,حتى تتشاسب مع السياـ السمقاة عمى عاتقو .

 -2نقتخح اف يقػـ السذخع العخاقي بتعجيل نز السادة( )54مغ الجستػر الشافح لترب عمى الشحػ

االتي ( :تعقد الجمدة االولى لسجمس الشهاب برئاسة اكبر االعزاء الحاضرين سشاً ) ,حتى ال
يكػف ىشاؾ تعصيل لعقج الجمدة فيسا لػ تغيب اكبخ االعزاء سشا عغ حزػر الجمدة االولى
ألي سبب .
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 -3التأكيج عمى اف يتع انتخاب رئيذ السجمذ ونائبيو في الجمدة االولى لسجمذ الشػاب,
وتخبلؼ ذلظ تعج اجخاءات السجمذ باشمة لسخالفتيا الجستػر والشطاـ الجاخمي .
السرادر

اوالً  /الكتب :
 -1د .افػػيغ خالػػج عبػػجالخحسغ  :السخكػػد القػػانػني لعزػػػ البخلسػػاف د ارسػػة مقارنػػة  ,1 ,السخكػػد
العختي لمشذخ والتػزيع  ,القاىخة . 2016 ,

 -2جيخار كػرنػ :معجع السرصمحات القانػنية ,تخجسة مشرػر القاضي,
الجامعية لمجراسات والشذخ والتػزيع ,بيخوت.1998 ,

 ,1السؤسدة

 -3سامي عبج الرادؽ  :اصػؿ السسارسة البخلسانية ,الييئة السرخية لمكتاب ,القاىخة. 1982 ,

 -4د .عمي الراوي  ,د .زيغ عبج اليادي  :القامػس البخلساني العختي ,الييئة السرخية العامة
لمكتاب ,القاىخة. 2013 ,

 -5د .عبجالخزاؽ الدشيػري  :الػجيد في الشطخية العامة لبللتداـ  ,مشذأة السعارؼ ,االسػكشجرية ,
. 2004

 -6ا.د عبج السجيج الحكيع  ,أ.د .عبجالباقي البكخي  ,أ.د .دمحم شو البذيخ ,الػجيد في نطخية
االلتداـ في القانػف السجني العخاقي .

 -7د .ماجج راغب الحمػ :الشطع الدياسية والقػانػف الجسػتػري ,1 ,مشذػأة السعػارؼ ,االسػكشجرية

.2005,

 -8د .مر ػ ػػجؽ ع ػ ػػادؿ شال ػ ػػب  :رئ ػ ػػيذ الد ػ ػػمصة التذػ ػ ػخيعية ف ػ ػػي الشط ػ ػػاـ الدياس ػ ػػي  , 1 ,دار
الدشيػري  ,لبشاف . 2016 ,

 -9مجسع المغة  :معجع القانػف  ,الييئة العامة لذؤوف الصابع االميخي ,القاىخة .1999 ,

 -10محسػد مرػصفى  :شػخح قػانػف االجػخاءات الجشائيػة ,مصبعػة دار نذػخ الثقافػة ,االسػكشجرية,
.1976

 -11د .فتحػػي فكػػخي  :وجيػػد القػػانػف البخلسػػاني فػػي مرػػخ ,د ارسػػة نقجيػػة تحميميػػة  ,شػػخكة نػػاس
لمصباعة  ,مرخ . 2006 ,

 -12د .رمزػػاف دمحم بصػػيخ  ,الحرػػانة البخلسانيػػة وتصبيقيػػا فػػي مرػػخ  ,دار الشيزػػة العختيػػة,
االسكشجرية. 1994 ,

 -13مرػػصفى الخرػػاونة  :الحرػػانة البخلسانيػػة فػػي األنطسػػة الشيابيػػة السعاصػخة  ,جامعػػة عسػػاف
العختية ,عساف ,االردف . 2005 ,

ثانياً  /الرسائل الجامعية :
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 -1اسػػساعيل عبػػج الػػخحسغ الخمفػػي  :ضػػسانات عزػػػ البخلسػػاف ,د ارسػػة مقارنػػة  ,رسػػالة دكتػػػراه
مقجمة الى كمية الحقػؽ ,جامعة القاىخة . 1990 ,

 -2أنعاـ ميجي جابخ :ضسانات استقبلؿ البخلساف ,رسالة ماجدػتيخ ,كميػة القػانػف ,جامعػة بابػل,
.2002

 -3حديغ شبلؿ ماؿ

خميل العداوي  :تعييغ واقالة رؤساء الػحجات االدارية والخقابة القزائية

عمييسػػا ف ػػي العػ ػخاؽ  ,رس ػػالة ماجد ػػتيخ  ,كميػػة الق ػػانػف والعم ػػػـ الدياس ػػية  ,جامع ػػة كخك ػػػؾ ,

. 2014

 -4عػػامخ عيػػاش عب ػػج  :الحرػػانة البخلسانيػػة ,اشخوح ػػة دكتػػػراه ,كميػػة الق ػػانػف  ,جامعػػة بغ ػػجاد,
.1995

 -5عمي بغ عبج السحدغ التػيجخي  :الحرانة البخلسانية رسالة ماجدتيخ  ,كمية الجراسات العميػا
بجامعة نايف العختية االسبلمية . 2005 ,

 -6عقي ػػل يػس ػػء مقابم ػػة  ,الحر ػػانة القانػني ػػة ف ػػي السد ػػائل الجشائي ػػة  ,اشخوح ػػة دكت ػػػراه ,كمي ػػة
الحقػؽ ,بجامعة عيغ شسذ .1987 ,

 -7مػػخوج ىػػادي الج ادئػػخي :اسػػتقبلؿ الدػػمصة التذػخيعية ,أشخوحػػة دكتػػػراه ,كميػػة القػػانػف  ,جامعػػة
بغجاد.2014,

 -8دمحم عب ػػج ج ػػخي :واجب ػػات عز ػػػ البخلس ػػاف وحقػق ػػو ,رس ػػالة ماجد ػػتيخ ,كمي ػػة الق ػػانػف ,جامع ػػة
بغجاد.2013,

 -9مشاؿ يػػنذ عبػج الػخزاؽ  :السؤسدػة التذػخيعية فػي العػخاؽ فػي ضػل دسػتػر,1970-1925 ,
أشخوحة دكتػراه  ,كمية القانػف ,جامعة بغجاد .1997,

ثالثاً  /البحهث :

 -1د .ميػػثع حشطػػل ش ػخيف  :التشطػػيع الجسػػتػري والقػػانػني لذػػخو التخشػػي النتخابػػات السجػػالذ
الشيابية  ,بحث مشذػر في مجمة القانػف السقارف  ,العجد  , 46الدشة . 2007

رابعاً  /الدساتير والقهانين واالنعسة :

 -1دستػر العخاؽ لعاـ  2005الشافح .

 -2قانػف الجشدية العخاقي رقع ( )26لدشة  2006الشافح .

 -3الشطاـ الجاخمي لسجمذ الشػاب العخاقي لدشة  2007الشافح .

 -4قانػف أصػؿ السحاكسات الجدائية العخاقي رقع ( )23لدشة  1971السعجؿ

 -5قانػف راتب ومخررات مجمذ الشػاب رقع ( )28لدشة  2011السمغي .
 -6قانػف انتخابات مجمذ الشػاب العخاقي رقع ( )45لدشة  2013الشافح .
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