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 اخلالصٕ

اى لكـــل مـــو الضـــلطتني التهفّذِـــٕ َالتغـــزِعّٕ            

َبالتـــــالْ  ,الدصـــــتُراختصاصـــــاة مبـــــددٔ  ُجـــــ  

ــا ًا    ــلطٕ اختصاصــــ ــل صــــ ــارظ اــــ ــو اى لــــ ال ميكــــ

بغـــــكل مهعـــــش  عـــــو االخـــــزٗ , ا  البـــــد مـــــو َجـــــُد 

ــٕ       ــؤَى الدَلـــ ــّ  عـــ ــل  ضـــ ــو اجـــ ــا مـــ ــاَى بّهً ـــ  عـــ

 ختلـــــال ا,ـــــاالة , عل ـــــا اى يـــــذا التعـــــاَى ِكـــــُى  

ــكل متـــــُاسى لكـــــْ ال  ضـــــّطز آ صـــــلطٕ علـــــٖ       بغـــ

ــاظ    ــٖ لــ ــٕ  كــــُى علــ ــلطٕ التهفّذِــ االخــــزٗ , فالضــ

ــا  مـــع الُاقـــع َلـــ دًِا مـــو اخلـــكٔ َالكفـــا٘ٔ مـــا ميكهًـ

مـــو زــــاَس آ مغـــكلٕ  ُاجًًــــا يف ا ّـــأ الع لّــــٕ    

ــا الضـــلطٕ التغـــزِعّٕ مـــو اجـــل  غـــزِع    لـــذا جتاجًـ

القـــُانني بغـــكل الـــذٓ ِـــؤدٓ اك معاجلـــٕ ا غــــاال      

ــذا      ــا اى يـ ــاالة عل ـ ــال ا,ـ ــبٕ َ ختلـ ــٕ مهاصـ بطزِقـ

التعـــــاَى َالتـــــُاسى ِكـــــُى  ُجـــــ  دصـــــتُر العـــــزاق  

 الهافذ. 2005لضهٕ 

 

:Abstract 

      Legislature and Executive 

authorityhave some specializations 

restricted under the law, hence , each 

one of them can not work separately 

from the other one. There should be 

co-orporation between the two in order 

to manage the state affairs in various 

areas.Knowing that this cooperation 

must be balanced in order not to 

dominate anyone of the two over the 

other. Executive Authority is in touch 

with reality and have enough 

experience and proficiency that make 

it able to deal with any problem may 

face it in practical life, so , Legislature 

is in need to it for laws’ legislation in 

the way that leads to solve the 

problems in suitable mannar in 

different areas. Knowing that, this 
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cooperation and balance must be under 

the Iraqi active constitution for 2005. 

 :قدمٕا 

اى يف اـــــل نيـــــام صّاصـــــْ يف آ دَلـــــٕ مـــــو              

الــــــدَ   ُجــــــد نالنــــــٕ انــــــُا  مــــــو الضــــــلطاة يــــــْ  

التغــــــــزِعّٕ َالتهفّذِـــــــــٕ َالق ـــــــــإّٙ ,لـــــــــارظ  

مًامًـــا علـــٖ َفـــ  القُاعـــد الدصـــتُرِٕ َالقانُنّــــٕ      

يف البلــــــد فكــــــل َايــــــدٔ مهًــــــا صــــــاليّا ًا بغــــــكل   

ــز    ــُى اا ـ ــزٗ َلكـ ــو االخـ ــتقل عـ ــٖ   مضـ ــلطتني علـ صـ

ــا الضــــــلطتني التغــــــزِعّٕ   لــــــاظ مــــــع الُاقــــــع  ي ــــ

ــٕ ــو      َالتهفّذِــ ــا مــ ــاَى بّهً ــ ــُد  عــ ــو َجــ ــد مــ فالبــ

اجــــــل  قــــــدِم اف ــــــل اخلــــــدماة الفــــــزاد الغــــــع  ,  

َجيـــ  اى ِكـــُى يـــذا التعـــاَى بغـــكل متـــُاسى ِ ـــ و 

   ٗ ــز ــد االخـ ــلطٕ  ـ ــٕ آ صـ ــدم يّ هـ ــُ    عـ ــذلو صـ ,لـ

ــو     ــو خـــال   عزِـــال اـــل مـ ــُ  البخـــت مـ نـــبني مُ ـ

بّــــــاى اختصاصــــــا ًم َاــــــذلو بّــــــاى الضــــــلطتني َ

اّــــال ِكــــُى التعــــاَى َالتــــُاسى بّــــهًم , َصــــهتهاَ  

فّـــٌ مفًـــُم    لـــو يف مبخـــ ني ا بخـــت االَ  صـــهبني   

ــٕ   ــزِعّٕ َالتهفّذِــــــــــــــــــ ــلطتني التغــــــــــــــــــ الضــــــــــــــــــ

ــهبني   ــانْ صـــــــ ــا ً ا , َيف ا بخـــــــــت ال ـــــــ َاختصاصـــــــ

التعـــــــــاَى َالتـــــــــُاسى بـــــــــني الضـــــــــلطتني اّفّـــــــــٕ 

 التغـــــزِعّٕ َالتهفّذِـــــٕ ,َبـــــتم البخـــــت بـــــبع     

 َالتُصّاة . االصتهتاجاة

:  يًـــــز اي ّـــــٕ البخـــــت يف اى  اَاًل: اي ّـــــٕ البخـــــت

ــٕ َالتغـــــزِعّٕ      ــني الضـــــلطتني التهفّذِـــ ــاَى بـــ التعـــ

ــا    صـــُ  ِـــؤدٓ اك اى اـــل صـــلطٕ لـــارظ ع لـــًا  ـ

ــع  الى     ــزاد الغـ ــدماة الفـ ــل اخلـ ــدِم اف ـ ــ و  قـ ِ ـ

االخــــزٗ لكــــُى يهــــا    اــــل صــــلطٕ متعاَنــــٕ مــــع    

ــذٓ جيعــــ    ــكل الــ ــا بالغــ ــُاسى بّهً ــ ــلطٕ   ــ ــل صــ ل اــ

ــزٗ دَى مباَلـــٕ        ــاَى مـــع االخـ ــد يـــد التعـ ــال عهـ  قـ

 اهلّ هٕ علًّا .

 

ــت  ــكلٕ البخـ ــًا: مغـ ــت يف  :  نانّـ ــكلٕ البخـ ــدَ مغـ  بـ

التغــــــــزِعّٕ جــــــــاَ   اى الضــــــــلطتني التهفّذِــــــــٕ َ

ــ   ا اهلّ هــــٕ علــــٖ االخــــزٗ بــــ ٓ َصــــّلٕ      اــــل مهً ــ

ــ ؟ ــًا     انــ ــلطٕ ع لــ ــل صــ ــارظ اــ ــو اى لــ ــل ميكــ فًــ

بــدَى  عــاَى َ  ــُاسى بّهً ــا ام البــد مــو َجــُد يـــذا        

ــُاسى   ــاَى َالتــ ــ    التعــ ــْ يقــ ــز  العزاقــ ــل اى ا غــ , َيــ

التعـــــاَى َالتــــــُاسى ,َمــــــايْ صـــــُر  لــــــو التعــــــاَى   

  ؟.َالتُاسى 

: ِعت ــــد مــــهً  البخــــت نال ــــًا: مهًاّــــٕ البخــــت

مــــــو خــــــال  االصــــــتهتاجْ علــــــٖ ا ــــــهً  التخلّلــــــْ 

ــٕ    ج ــلطتني التهفّذِــــــــ ــو الضــــــــ ــل مــــــــ ــل اــــــــ لّــــــــ

َالتغـــــــزِعّٕ َاّـــــــال ِكـــــــُى التعـــــــاَى َالتـــــــُاسى 

 بّهً ا .

 االَ  ا بخت

مفًُم الضلطتني التغزِعّٕ َالتهفّذِٕ 

 َاختصاصا ً ا

ــام                   ــد بعـــــد عـــ ــام العزاقـــــْ اجلدِـــ بـــــد٘ الهيـــ

مضـــعاٍ بـــُ بهـــا٘ دَلـــٕ عصـــزِٕ يدِ ـــٕ  عت ـــد  2003

ــع   ــتُر ا زجـــ ــانُى َالدصـــ ــتُر  القـــ ــاى دصـــ  2005َاـــ

َايــــد مــــو ايــــم اهطــــاة الــــ  عاعــــًا العــــزاق بعــــد 

( مهـــــٌ  1ا ـــــادٔ ) 2005فقـــــد اختـــــار َفـــــ  دصـــــتُر     2003

ــام  ــكل الهيــ ــٕ    عــ ــٕ اجادِــ ــُى دَلــ ــ ى ِكــ ــْ بــ الضّاصــ

ــانْ(     ــابْ )بز ــــ ــُرٓ نّــــ ــا يًــــ ــم فًّــــ ــام ا كــــ نيــــ

الضــــلطٕ دميقزاطــــْ َمــــو يهــــا ِعــــد بز ــــاى العــــزاق 

ــٕ ايــــم  ــاة يف  التغــــزِعّٕ َالضــــلطٕ التهفّذِــ ا ؤصضــ

يـــذا الهيـــام َ لــــو بفعـــل اختصاصـــاة َصــــاليّاة     

ــا . اال اى الع لّــــــٕ الضّاصــــــّٕ يف مً ــــــٕ لكــــــل مهً ــــ

العـــزاق َمزافقًـــا مـــو االعـــكاالة عـــدٔ صـــُا٘ اانـــ   

ــٕ   ــٕ يم اجت اعّــــــ ــّٕ يم دصــــــــتُرِٕ يم نقافّــــــ صّاصــــــ

ــم    ــّٕ مهـــــذ   صـــــّط جملـــــط ا كـــ َااليـــــم الضّاصـــ

انـــــــزة بصـــــــُرٔ مباعـــــــزٔ علـــــــٖ طبّعـــــــٕ الهيـــــــام  

ــام     ــذا الهيـــ ــلطاة يف يـــ ــل الضـــ ــٖ ع ـــ ــْ َعلـــ الضّاصـــ
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  ٕ ــ ــزِعّٕ َالتهفّذِــ ــلطتني التغــ ــٕ الضــ ــز  َخاصــ األمــ

الـــــذٓ ادٗ اك قّـــــام عـــــدٔ معُقـــــاة الـــــ  انعكضـــــ    

ــّٕ يف  بــــــــدَريا علــــــــٖ  ــل الع لّــــــــٕ الضّاصــــــ جم ــــــ

العزاق

(1)

 . 

جـــــا٘ يـــــذا ا بخـــــت للتعـــــز  علـــــٖ الضـــــلطتني    الـــــذ

ــْ   ــام الضّاصـــــــ التغـــــــــزِعّٕ َالتهفّذِـــــــــٕ يف الهيـــــــ

ــزاق      ــ  يف العـ ــانْ ا طبـ ــام الك ـ ــل الهيـ ــْ يف اـ العزاقـ

ــام  ــد عـ ــلطٕ مـــو خـــال  البخـــت يف مايّـــ  2003بعـ ٕ الضـ

ــا ًا    ــاى اختصاصــــــــ ــا َبّــــــــ ــزِعّٕ َ عزِفًــــــــ التغــــــــ

ــا اــــل صــــلطٕ    ــالط الــــ   تكــــُى مهًــ َمعزفــــٕ ا,ــ

ــت       ــبني نبخـ ــت اك مطلـ ــذا ا بخـ ــم يـ ــُ  ِهقضـ ــذا صـ لـ

ــزِعّٕ    ــلطٕ التغــــــ ــال الضــــــ ــ  األَ   عزِــــــ يف ا طلــــــ

ت َالضـــــــلطٕ التهفّذِـــــــٕ يف ا طلـــــــ  ال ـــــــانْ نبخـــــــ

 .الضلطتني التغزِعّٕ َالتهفّذِٕ

 ا طل  األَ 

 الضلطٕ التغزِعّٕ َالضلطٕ التهفّذِٕمفًُم 

صـــهتهاَ  يف يـــذا ا طلـــ   عزِـــال اـــل مـــو يـــا ني        

 الضلطتني َعلٖ الهخُ اال ْ:

 :يَاًل:  عزِال الضلطٕ التغزِعّٕ

ــ ــم    د عــ ــز ييــ ــزِعّٕ يف الُقــــ  ا ا ــ ــلطٕ التغــ الضــ

الضـــلطاة يف الدَلـــٕ فًـــْ الضـــلطٕ الـــ   قـــُم بع ـــل 

ادالقُانني آ بُ ع القُاعد ا لشمٕ لألفز

(2)

. 

َعزفًــــا د.جــــُاد اهلهــــدآَ ب نًــــا الضــــلطٕ ا هتخبــــٕ  

مـــو قبـــل الغـــع   ضـــت د قُ ًـــا َعـــزعّتًا مـــو قبـــل  

ــع   ــم  الغـ ــو نـ ــا يَ الضـــلطٕ     َمـ ــلطٕ العلّـ ــُى الضـ  كـ

ــزاً    ــتُٗ َنيـــ ــت ا ضـــ ــو يّـــ ــذٍ   األَك مـــ ــٕ يـــ ألي ّـــ

  ُ ــّك ــزٗ مهتضـــــ ــلطٕ ِـــــ ــزَرٔ  ُسِعًـــــــا يف   الضـــــ  ـــــ

جملضني يَ يّٚتني

(3)

. 

ــزِع  ــلطٕ التغـــ ــو  َّٕالضـــ ــلطٕ صـــ ــا صـــ ــُانني ا هلـــ لقـــ

ــُنكزظ   َ عـــز   ــاى يَ الكـ ــا الك ـ ــدٔ مهًـ ــ ّاة عـ بتضـ

لـــط الغـــع  اَ جملــــط   يَ اجل عّـــٕ الُطهّـــٕ يَ جم  

 الغُرٗ

(4)

. 

  َمـــــــع  لـــــــو فـــــــ ى الضـــــــلطٕ التغـــــــزِعّٕ لّضـــــــ  

الضـــلطٕ الُيّـــدٔ الـــ   ضـــتطّع صـــو القـــُانني فقـــد   

لـــــــ  التفـــــــُِ  ايف يالضـــــــلطٕ التهفّذِـــــــٕ  قـــــــُم 

 ,التغــــــزِعْ َاــــــذلو يف يالــــــٕ اصــــــدار الالَاٙــــــ  

ــ ٖ قان   ــٕ ال  ضــــ ــذٍ ا الــــ ــا يف يــــ ــا  َلكهًــــ ــًا َا ــــ ُنــــ

ــ ٖ  ــُم يَ ضــ ــزار مزصــ ــو    قــ ــُ مــ ــانُى يــ ــٌ فالقــ َعلّــ

ــك     ــني ِعتــ ــديا يف يــ ــزِعّٕ َيــ ــلطٕ التغــ ــل الضــ ع ــ

ا زصــــــــُم بقـــــــــانُى مـــــــــو اختصاصـــــــــاة الضـــــــــلطٕ  

التهفّذِــــــٕ

(5)

ــ لال الضــــــلطٕ التغــــــزِعّٕ يف آ   . َ تــــ

صّاصـــــْ دميقزاطـــــْ مــــو اع ـــــا٘ مهتخبـــــُى   نيــــام 

   ٕ ــ ــزَو معّهـ ــًّم عـ ــع  َِغـــرو فـ ــو الغـ ــا  مـ ابزسيـ

الُطهّٕ َااليلّٕ َالضو

(6)

. 

 ِ ــا  ــاة  ا ـــا فتلـــال الـــدَ  فّ ـ تعلـــ  بتهيـــّم اهلّٚـ

ــٕ ف  ــزِعّٕ    الهّابّـــ ــلطٕ التغـــ ــُك الضـــ ــو ِتـــ ــا مـــ هًـــ

ــزدٓ يف      ــط الفـــ ــ ٖ ا,لـــ ــد ِضـــ ــط َايـــ ــا جملـــ فًّـــ

ــاى يف  ــا جملضــــ ــ ٖ  يــــــني ِتُاليــــ ــزٗ َ ضــــ  دَ  اخــــ

ــانْ يَ   نيــــام ا,لضــــني , َ قــــُم اني ــــٕ ا كــــم البّــ

ــّٕ      ــاى اصاصــ ــٕ يراــ ــٖ اربعــ ــزِعّٕ علــ ــلطٕ التغــ الضــ

-:يْ

(7)

 

بز ــــــاى مهتخــــــ  مــــــو الغــــــع  َِباعــــــز صــــــلطٕ   -1

 فعلّٕ .
   قّ  ع ُٓ للك اى  دٔ معّهٕ . -2
 الهاٙ  مي ل االمٕ ب صزيا . -3
 اصتقال  الع ُ عو يًُر الهاخبني. -4
ففـــــْ الهيـــــام الضّاصـــــْ يف العـــــزاق فـــــ ى اهلّٚـــــاة    

ــزِعّٕ      ــلطٕ التغـــ ــا الضـــ ــُى مهًـــ ــ   تكـــ ــٕ الـــ الهّابّـــ

ــا جملــــــط    االجادِــــــٕ  تكــــــُى مــــــو جملضــــــني ي ــــ

ــادٔ    الهــــُال َجملــــط ــٌ ا ــ ــارة الّــ ــا اعــ ــاد ا ــ االجــ

ــزاق   48) ــتُر العــ ــهق يى دصــ ــال  الــ ــو خــ ــ  مــ  ( َِت ــ

ــهٕ ــد ي 2005 لضــ ــزِعني ,   قــ ــني التغــ ــام ا,لضــ ــذ بهيــ خــ

ابـــزس   اى َجـــُد جملضـــْ التغـــزِع مـــو نيَبـــذلو ِتـــب

الهيــــام  ب خصــــاٙق  الــــدَ  االجادِــــٕ الــــ   اخــــذ    

ــانْ ــادٓ  الك ــ ــُال االجــ  الــــذٓ ِعتــــك, ف الــــط الهــ
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ــٕ   ــٕ اجادِــ ــال مؤصضــ ــانْ يف   خيتلــ ــط ال ــ ــو ا,لــ عــ

لتغـــــــزِعّٕ مــــــو يّــــــت التكـــــــُِو   نفــــــط اهلّٚــــــٕ ا  

 .(8اة )االختصاصَ

 : عزِال الضلطٕ التهفّذِٕ -نانًّا:

 عــــز  بانًــــا ايــــدٗ الضــــلطاة الدصــــتُرِٕ يف            

ــام    ــُانني َااليكــــ ــذ القــــ ــُك  هفّــــ ــٕ الــــــ   تــــ الدَلــــ

ــّم     ــٕ َ هيـ ــٕ للدَلـ ــٕ العامـ ــم الضّاصـ ــإّٙ َرصـ الق ـ

 تكـــــــُى الضـــــــلطٕ التهفّذِـــــــٕ  عـــــــؤَنًا ا ختلفـــــــٕ ,

االجادِــــٕ يف الهيــــام الك ــــانْ مــــو طــــزفني رٙــــّط 

ــتُر     ــٖ الدصــــ ــد  بهــــ ــُسرا٘ َقــــ ــط الــــ ــٕ َجملــــ الدَلــــ

ــام ــاس التهفّـــــذٓ رٙـــــّط   العزاقـــــْ نيـــ نهاّٙـــــٕ اجلًـــ

اجل ًُرِـــــٕ َجملـــــط الـــــُسرا٘ يّـــــت نصـــــ  ا ـــــادٔ  

ــٕ    66) ــلطٕ التهفّذِـ ــُى الضـ ــٖ ) تكـ ــتُر علـ ــو الدصـ ( مـ

االجادِـــــــٕ مـــــــو رٙـــــــّط اجل ًُرِـــــــٕ َجملـــــــط     

الــــــُسرا٘ , َلــــــارظ صــــــاليّا ًا َفقــــــًا للدصــــــتُر     

َالقانُى(

(9)

. 

َمــــو مقت ــــّاة نهاّٙــــٕ اجلًــــاس التهفّــــذٓ الفصــــل  

ــُاّف  ــُٓ َالـــــ ــٕ  الع ـــــ ــّط اجل ًُرِـــــ ــني رٙـــــ ْ بـــــ

ــٖ      ــاس علـ ــل جًـ ــال اـ ــْ  عزِـ ــُسرا٘ فّهبيـ ــط الـ َجملـ

ــٕ    ــزّٙط اجل ًُرِـــ ــدي بـــ ــدٔ , فهبـــ ــُ  يـــ ــٖ الهخـــ َعلـــ

 اال ْ:

: ِغـــــــكل الطـــــــز  االَ  يف رٙـــــــّط اجل ًُرِـــــــٕ(1

ــادٔ )    ــٌ ا ــ ــٕ َعزفتــ ــٕ االجادِــ ــلطٕ التهفّذِــ ( 67الضــ

ــش َيـــــدٔ    مـــــو الدصـــــتُر ب نـــــٌ رٙـــــّط الدَلـــــٕ َرمـــ

 ألصـــــــهاد الـــــــُطو َصـــــــّادٔ الـــــــبالد الدميقزاطّـــــــٕ    

ــزِعّني     ــني التغــــ ــد ا,لضــــ ــل ب يــــ ــلطٕ َاَاــــ الضــــ

َاّفـــٕ انتخـــال رٙـــّط اجل ًُرِـــٕ . ا  نـــق البهـــد      

ــادٔ )  ــو ا ـ ــت 70)اَاًل( مـ ــو الدصـ ــٖ اى ( مـ ــ  )ُر علـ ِهتخـ

جملــــــــط الهــــــــُال مــــــــو بــــــــني ا زعــــــــخني رّٙضــــــــًا 

   ٌ ــاٙ ــدد اع ـــ ــْ عـــ ــٕ نل ـــ ــٕ ب  لبّـــ ــا  (للا ًُرِـــ . يمـــ

ــو ا ـــادٔ )    ــد )ال ـــانْ( مـ ــٖ انـــٌ    70البهـ ــد نصـــ  علـ ( فقـ

ا ا مل حيصــــــــــل آ ا زعــــــــــخني علــــــــــٖ اال لبّــــــــــٕ )

ــلني     ــني ا زعــــخني ا اصــ ــافط بــ ــتم التهــ ــٕ ِــ ا طلُبــ

 ٖ  علـــــٖ االصـــــُاة َِعلـــــو رّٙضـــــًا مـــــو حيصـــــل علـــــ

 (اا زِٕ االصُاة يف االقرا  ال انْ

(10)

. 
2)   ْ ــان ــز  ال ـ ــا الطـ ــُ    امـ ــٕ يـ ــلطٕ التهفّذِـ ــو الضـ مـ

ــُسرا٘ الطــــز        ــط الــ ــكل جملــ ــُسرا٘ َِغــ ــط الــ جملــ

التهفّــــذٓ ال ــــانْ يف الضــــلطٕ التهفّذِــــٕ االجادِــــٕ  

الـــُسرا٘ َفقـــًا للدصـــتُر يـــُ الضـــلطٕ      َِعـــد جملـــط  

ــٕ َِتــــ لال  ــٕ َاالدارِــــٕ  للدَلــ مــــو رٙــــّط  التهفّذِــ

الُسرا٘عدد معني مو جملط الُسرا٘ َنُابٌ َ

(11)

. 

٘  ي( ــُسرا ــط الــ ــّط جملــ ــط   :  رٙــ ــّط جملــ ــك رٙــ ِعتــ

ــُسرا٘  ــؤَ  الـ ــٕ     ا ضـ ــٕ العامـ ــذ الضّاصـ ــو  هفّـ االَ  عـ

ــا اى  ــار رٙـــــّط جملـــــط  آيف الدَلـــــٕ, عل ـــ لّـــــٕ اختّـــ

ــٕ     ــّط اجل ًُرِـــ ــال رٙـــ ــدما ِكلـــ ــُى عهـــ ــُسرا٘  كـــ الـــ

ــ ا  ــٕ     زعــــ ــٖ اا زِــــ ــٌ علــــ ــل  اتلتــــ ــذٓ يصــــ الــــ

ــٕ    ــكّل ا كُمــ ــٕ بتغــ ــد الهّابّــ  ٕخــــال   ضــــ ا قاعــ

ــارِ  اختّــــار  ــًا مــــو  ــ  رٙــــّط اجل ًُرِــــٕ عغــــز ُِمــ

 .( مو الدصتُر76 ُج  ا ادٔ ) َ لو

٘   ل( ــُى لــــزّٙط  نــــُال رٙــــّط جملــــط الــــُسرا : ِكــ

ــادٔ )   ــ  ا ــ ــُسرا٘  ُجــ ــط الــ ــتُر  139جملــ ــو الدصــ (مــ

 األَك .ناٙباى يف الدَرٔ االنتخابّٕ 

ــُسرا٘ج( ــادٔ )  -:الــ ــ  ا ــ ــٖ   77نصــ ــتُر علــ ــو الدصــ ( مــ

ــا يف مـــــو ِتـــــُك مهصـــــ     ــٕ  ُافزيـــ عـــــزَو الالسمـــ

البهـــد )ال ـــانْ( مـــو  اة ا ـــادٔ علـــٖ  نـــق َسِـــز يّـــت 

ــٌ  ــُسِز مــــــا  )انــــ ــرو يف ع ــــــُ   ِغــــــرو يف الــــ ِغــــ

جملـــــط الهـــــُال َاى ِكـــــُى يـــــاٙشًا علـــــٖ الغـــــًادٔ       

 .(اجلامعّٕ يَ ما ِعادهلا 

 ا طل  ال انْ

 اختصاص الضلطتني التغزِعّٕ َالتهفّذِٕ

رِـــــــ  اى لكـــــــل مـــــــو الضـــــــلطٕ التهفّذِـــــــٕ  ال          

َالتغــــــــــزِعّٕ اختصاصــــــــــاة مبــــــــــددٔ  ُجــــــــــ   

ــ  مبــــدي الفصــــل بــــني        ــتُر َالقــــانُى علــــٖ َفــ الدصــ

ــهتهاَ     ــذلو صـــــ ــلطاة لـــــ ــاةالضـــــ ــل  اختصاصـــــ اـــــ

 صلطٕ بفز  مضتقل َعلٖ الهخُ اال ْ :
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 الفز  االَ 

 التهفّذِٕاختصاصاة الضلطٕ 

ــادٔ )             ــهق ا ـــ ــتُر ) 66 ـــ ــو الدصـــ ــٖ 2005( مـــ ( علـــ

ــّط       ــو رٙـ ــٕ مـ ــٕ االجادِـ ــلطٕ التهفّذِـ ــُى الضـ )) تكـ

اجل ًُرِــــــــــــٕ َجملــــــــــــط الــــــــــــُسرا٘ , لــــــــــــارظ    

صـــــاليّا ًا َفقــــــًا للدصــــــتُر َالقــــــانُى((. 

(12)

ففــــــْ  

اى نـــبني اختصـــاص اـــل جًـــاس     يـــذٍ ا الـــٕ جيـــ     

  علٖ يدٔ َعلٖ الهخُ اال ْ :

 اختصاصاة رّٙط اجل ًُرِٕاَاًل: 

ــهٕ  الدصــــــــــتُر نــــــــــق  علــــــــــٖ 2005العزاقــــــــــْ لضــــــــ

ــاة رٙــــ  ّط اجل ًُرِــــٕ يف جمــــاالة عــــدٔ   اختصاصــ

 : ( َيْ اال ْ 73يف ا ادٔ )

اصـــــــدار العفـــــــُ اخلـــــــاص بتُجّـــــــٌ مـــــــو رٙـــــــّط (1

جملـــط الـــُسرا٘ باصـــت ها٘ مـــا ِتعلـــ  بـــا   اخلـــاص  

َاهكـــــُمني بار كـــــال اجلـــــزاٙم الدَلّـــــٕ َاالريـــــال 

 الْ َاالدارٓ .َالفضاد ا 
ــٕ   (2 ــاة الدَلّـــ ــداة َاال فاقّـــ ــٖ ا عايـــ ــادقٕ علـــ ا صـــ

بعـــد مُافقــــٕ جملــــط الهـــُال َ عــــد مصــــادقًا علًّــــا   

 ُِمًا مو  ارِ   ضل ًا .بعد م ْ  ضٕ عغز 
ــط    (3 ــهًا جملــ ــ  ِضــ ــُانني الــ ــدر القــ ــادق  َِصــ ِصــ

الهــــُال َ عــــد مصــــادقًا علًّــــا بعــــد م ــــْ  ضــــٕ       

 عغز ُِمًا مو  ارِ   ضل ًا .
جملــــط الهــــُال ا هتخــــ  لالنعقــــاد خــــال       دعــــُٔ(4

ــارِ       ــو  ـــ ــا مـــ ــز ُِمـــ ــٕ عغـــ ــاَس  ضـــ ــدٔ ال  تاـــ مـــ

ا صــــادقٕ علــــٖ نتــــاٙ  االنتخــــال َيف يــــاالة اخــــزٗ  

 ا هصُص علًّا الدصتُر .
مـــــه  االَلـــــٕ َالهّاعـــــني بتُجّـــــٌ مـــــو رٙـــــّط ( 5

 جملط الُسرا٘ َفقًا للقانُى .
 قبُ  الضفزا٘ .( 6
 اصدار ا زاصّم اجل ًُرِٕ .(  7
ــدريا    ( 8 ــ   صـــ ــدام الـــ ــام ااعـــ ــٖ ايكـــ ــادقٕ علـــ ا صـــ

 اهاام ا ختصٕ .

ــُاة ا ضـــــلخٕ   ( 9 ــا للقـــ ــادٔ العلّـــ ــٕ القّـــ ِقـــــُم  ً ـــ

 لأل زاض التغزِفّٕ َااليتفالّٕ .
ــزٗ َاردٔ  ( 10 ممارصــــــٕ آ صــــــاليّاة رٙاصــــــّٕ اخــــ

يف يذا الدصتُر

(13)

. 
ــتُرِٕ اى    َ ــُص الدصـــــ ــذٍ الهصـــــ ــو يـــــ ــتد  مـــــ نضـــــ

   ٕ اا ـــز ممـــا يـــْ    صـــاليّاة رٙـــّط الدَلـــٕ عـــزفّ

ــٌ يف ادارٔ     ــزّٙط ال دَر لــــ ــُى الــــ ــذلو ِكــــ ــٕ لــــ فعلّــــ

 الدَلٕ بغكل فعلْ .

 نانًّا: اختصاصاة جملط الُسرا٘ 

ــُسرا٘:   (1 ــط الـــــ ــّط جملـــــ ــاة رٙـــــ ــهد  اختصاصـــــ اصـــــ

ــاة    الدصــــتُر اك رٙــــّط جملــــط الــــُسرا٘ باختصاصــ

ــددٔ ــلطٕ    متعـــ ــُايْ الضـــ ــل نـــ ــٕ  غـــــ ل اـــ َمتهُعـــ

ــف    ــٌ بصــ ــًا بــــني ِدِــ ــش اصاصــ ــ   راــ ــٕ الــ ٕ التهفّذِــ

( مــــــو 78اصــــــلّٕ َمباعــــــزٔ يّــــــت عزفــــــ  ا ــــــادٔ ) 

ــتُر  رٙــــّط جملــــط الــــُسرا٘ علــــٖ انــــٌ يــــُ       2005دصــ

الضّاصٕ العامٕ للدَلٕ  عو  هفّذ ا ضؤَ 

(14)

. 
االختصاصــــــاة الــــــ  ميارصــــــًا رٙــــــّط جملــــــط ي ( 

 الُسرا٘ مهفزدًا.
_  ٕ ــ ــٕ التهفّذِـــ ــا  الُاّفـــ ــاة يف جمـــ : االختصاصـــ

ــادٔ )  ــد ا ـ ــتُر  78 ؤاـ ــو دصـ ــّط  يى  2005( مـ ــ  رٙـ َاجـ

جملـــط الــــُسرا٘ يف التهفّـــذ ا باعــــز للضّاصـــٕ العــــام    

ــُ    للدَلـــــٕ الـــــ  ِ ـــــعًا جملـــــط الـــــُسرا٘ َيـــــذا يـــ

جــــُيز اختصــــاص اِــــٕ صــــلطٕ  هفّذِــــٕ َأل ــــزاض 

ــّط      ــا رٙــــ ــادٔ  ا ًــــ ــتق ا ــــ ــٕ اخــــ ــٕ َادارِــــ  هيّ ّــــ

جملــــــط الــــــُسرا٘ صــــــاليّٕ ادارٔ جملــــــط الــــــُسرا٘ 

 َ زؤظ اجت اعا ٌ .
خيــــق رٙــــّط  :اختصاصــــاة يف عالقتــــٌ بُسراٙــــٌ_

جملـــــط الــــــُسرا٘ بعـــــد  كلّفــــــٌ مـــــو قبــــــل رٙــــــّط    

ــ ّٕ     ــُسرا٘ َ ضــــ ــط الــــ ــكّل جملــــ ــٕ بتغــــ اجل ًُرِــــ

ــاًٙم َمهـــــــاياًم    ــٌ َعـــــــزض الـــــ ــا٘ َسرا ـــــ اع ـــــ

بّهـــــٌ َبـــــني  َٕاـــــل مـــــا ِتعلـــــ  بالعالقـــــ الُسارِـــــٕ

 . الُسرا٘
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_   ٕ :  االختصاصـــــاة يف جمـــــا  الغـــــؤَى العضـــــكزِ

يـــُ القاٙـــد  مـــو ا عـــزَ  اى رٙـــّط جملـــط الـــُسرا٘     

ــام ل ــُاة ا ضـــلخٕ  العـ ــًا( مـــو    القـ ــتق البهـــد )خامضـ خـ

ــادٔ ) ــني     73ا ـ ــٕ َالهّاعـ ــه  االَلـ ــتُر )مـ ــو الدصـ ( مـ

ــًا  بتُجّــــــــٌ مــــــــو ر ٙــــــــّط جملــــــــط الــــــــُسرا٘ َفقــــــ

للقانُى(

(15)

. 

_  ٕ : االختصاصــــاة يف يالـــــٕ اليــــزَ  االصـــــت هاّٙ

بتهيـــّم يالــــٕ اليـــزَ  االصــــت هإّٙ    قـــام الدصــــتُر 

 ٕ  َيـــــدديا يف يـــــالتني ي ـــــا: يالـــــٕ ا ـــــزَل َيالـــــ

ــٕ ,  ــُ  رٙـــّطاليـــزَ  الطارٙـ ــ   َخيـ الـــُسرا٘  ُجـ

َى عــــــــؤ ادارٔالصــــــــاليّاة الالسمــــــــٕ –الدصــــــــتُر 

ــا    ــُار  عل ـ ــا٘ مـــدٔ ا ـــزل َيالـــٕ الطـ الدَلـــٕ يف انهـ

اى يـــــــذٍ الصـــــــاليّاة  ـــــــهيم بقـــــــانُى بغــــــــكل ال     

َ لـــــــــــو  ُجـــــــــــ   ِتعـــــــــــارض مـــــــــــع الدصـــــــــــتُر

 ./ اصعا(61ا ادٔ)

ــًا رٙـــــــّط جملـــــــط    االختصاصـــــــاة الـــــــ  ميارصـــــ

 را٘ باالعرا  مع جملط الُسرا٘ الُس

ــُسرا٘ اى     ــزّٙط الـ ــو لـ ــ  ميكـ ــاة الـ ــْ االختصاصـ َيـ

ــل     ــُسرا٘ َ ت  ــ ــط الــ ــع جملــ ــرا  مــ ــًا باالعــ ميارصــ

ــُاد )  ــا ا ــــــــ ( َ 80يف االختصاصــــــــــاة الــــــــــ   هي ًــــــــ

 س  اك:ُ َ 2005/يَاًل( مو دصتُر 60)
-  َ ــٕ  ــاة  هفّذِــ ٕ اختصاصــ ــزِعّ ــاة  غــ : اختصاصــ

العـــزاق يـــُ قّـــام   مـــو ممّـــشاة الهيـــام الدصـــتُرٓ يف 

عالقـــــٕ متبادلـــــٕ بـــــني جملـــــط الـــــُسرا٘ َجملـــــط      

ــط      ــه  جملــ ــٕ مــ ــذٍ العالقــ ــايز يــ ــو ميــ ــُال َمــ الهــ

الــــُسرا٘ يــــ  االعــــرا  يف الع لّــــٕ التغــــزِعّٕ مــــو 

خـــال  ا بـــادرٔ يف اقـــرا  مغـــزَعاة القـــُانني ا ـــا      

ــزِعاة     ــا  التغــــ ــُسرا٘ يف جمــــ ــط الــــ ــتق جملــــ خيــــ

ــاة َالقــــزا  راة الفزعّــــٕ ب صــــدار االني ــــٕ َالتعلّ ــ

ــا  التغــــــزِعاة      ــذ القــــــُانني َيف جمــــ ــد   هفّــــ بًــــ

 قــــانُى ا الّــــٕ حيــــ  ,لــــط الــــُسرا٘ اعــــداد مغــــزَ  

ا ضــــــــال اخلتــــــــامْ اــــــــذلو ا ُاسنــــــــٕ العامــــــــٕ َ

العامٕ يف البالدَخطط الته ّٕ 

(16)

. 

-  ٕ ــ ــؤَى اخلارجّــــ ــا  الغــــ ــاة يف جمــــ : االختصاصــــ

انـــــــــاو الدصـــــــــتُر  الـــــــــط الـــــــــُسرا٘ صـــــــــاليّٕ 

ــٕ     ــاة الدَلّـــ ــداة َاال فاقّـــ ــ ى ا عايـــ ــاَض بغـــ التفـــ

ــذٍ     ــل يـ ــٌ فُِـ ــط  ا ـ ــاس لل الـ ــا َاجـ ــع علًّـ َالتُقّـ

 ./صادصا(80 ُج  ا ادٔ)الصاليّاة 

: جعـــل االختصاصـــاة يف جمـــا   عـــدِل الدصـــتُر    -

ــاة    ا غــــز  اقــــرا   عــــدِل الدصــــتُر مــــو االختصاصــ

تني التهفّذِــــــــــــــٕ ا غــــــــــــــرإ بــــــــــــــني الضــــــــــــــلط

 . (126)ا ادَٔالتغزِعّٕ

ــادٔ    ( 1 ــ  ا ــ ــُسرا٘ يّــــت نصــ ــاة جملــــط الــ اختصاصــ

ميــــــــارظ  علــــــــٖ اى  2005لضــــــــهٕ ( مــــــــو دصــــــــتُر 80)

 جملط الُسرا٘ الصاليّاة اآل ّٕ:
ــٕ    - ــٕ العامـــــــٕ للدَلـــــ ــذ الضّاصـــــ فطـــــــّط َ هفّـــــ

 َ العــــزا  علــــٖ ع ــــل الــــُسراة    اَاخلطــــط العامــــٕ 

 َاجلًاة    مز بطٕ بُسارٔ .
 ا  مغزَ  القُانني .اقر -
اصــــدار االني ـــــٕ َالتعلّ ـــــاة َالقـــــزاراة بًـــــد    -

  هفّذ القُانني .
اعــــــــداد مغــــــــزَ  ا ُاسنــــــــٕ العامــــــــٕ َا ضــــــــال      -

 اخلتامْ َخطط الته ّٕ .
ــٕ علـــــــٖ   - التُجّـــــــٌ اك جملـــــــط الهـــــــُال با ُافقـــــ

ــخال     ــفزا٘ َاصـــــ ــُساراة َالضـــــ ــال٘ الـــــ ــّني َاـــــ  عـــــ

الـــــــدرجاة اخلاصــــــــٕ َرٙـــــــّط يراــــــــاى اجلــــــــّػ   

ــُق      ــا فـ ــٕ ف ـ ــد فزقـ ــ  قاٙـ ــم  هصـ ــو يـ ــٌ َمـ َمعاَنّـ

ــّط جًـــاس ا خـــابزاة الـــُطه َرؤصـــا٘ االجًـــشٔ       َرٙـ

 االمهّٕ .
ــاة الد  - ــ ى ا عايــــداة َاال فاقّــ ــٕ التفــــاَض بغــ َلّــ

َالتُقّع علًّا يَ مو خيُلٌ

(17)

. 

ــو الهصــــ  ــتدي مــ ــز    ِــ ــالٍ اى ا غــ ــتُرِٕ اعــ ُص الدصــ

ــُسرا٘     ال ــط الـــ ــٖ جملـــ ــد اعطـــ ــْ قـــ ــتُرٓ العزاقـــ دصـــ

مـــو الصـــاليّاة َ ختلـــال ا,ـــالة لكُنـــٌ     الكـــ   
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ــٕ      ــؤَى الدَلـ ــدِز عـ ــذٓ ِـ ــذٓ الـ ــاس التهفّـ ــل اجلًـ مي ـ

ــاليّاة      ــُسرا٘ الصـ ــط الـ ــُى ,لـ ــ  اى ِكـ ــذا ِتطلـ َيـ

ــٕ بـــــادارٔ       ــاٙل اخلاصـــ ــٕ اـــــل ا ضـــ ــعٕ  عاجلـــ الُاصـــ

 .الدَلٕ 

 الفز  ال انْ

 اختصاصاة الضلطٕ التغزِعّٕ

ــاٙال                   ــم َاــ ــو ايــ ــُانني مــ ــزِع القــ ِعتــــك  غــ

ــا٘      ــٕ بهـ ــذٍ الُاّفـ ــارظ يـ ــزِعّٕ ,ا  لـ ــلطٕ التغـ الضـ

ــُال        علــٖ اقــرا  القــانُى مــو قبــل عــدد معــني مــو اله

ــو      ــدم مـ ــانُى مقـ ــزَ  قـ ــال  مغـ ــو خـ ــط اَ مـ يف ا,لـ

ــو    ــد  لــــ ــاى ,َِتــــــُك بعــــ ــٕ اك الك ــــ قبــــــل ا كُمــــ

الك ـــاى مً ـــٕ  غـــزِع القـــانُى مـــو خـــال  مهاقغـــتٌ  

ــُِ ــا  َالتصــــ ــٌ َفقــــ ــزا٘اة  علّــــ ــتُرِٕ  لإلجــــ الدصــــ

 . (18)َالقانُنّٕ

ــاى    ــزِعّٕ ميــــــارظ الك ــــ ــٕ التغــــ َظانــــــ  الُاّفــــ

ــٕ الزقابّـــٕ الـــ     ــاًل عـــو الُاّفـ الُاّفـــٕ ا الّـــٕ ف ـ

ــت     ــٕ يّـــ ــلطٕ التهفّذِـــ ــا  الضـــ ــٖ اع ـــ ــًا علـــ ميارصـــ

صــــاة جملــــط الهــــُال علــــٖ الهخــــُ       صــــهال اختصا

 :اال ْ

 ا الّٕيَاًل: االختصاصاة يف جما  الُاّفٕ 

عـــــو ا ُاسنـــــٕ    2005( مـــــو دصـــــتُر   62ا ـــــادٔ )  اعـــــارة

ــا   العامـــــٕ َ ـــــزَرٔ مُافقـــــٕ جملـــــط الهـــــُال علًّـــ

ــدم  فــــهق  ــٌ )ِقــ ــٖ انــ ــا علــ ــد )اَاًل( مهًــ ــط  البهــ جملــ

الــــُسرا٘ مغــــزَ  قــــانُى ا ُاسنــــٕ العامــــٕ َا ضــــال      

اخلتامْ اك جملط الهُال اقزارٍ(

 (19)

. 

ــط     ــادٔ: ),لـــ ــو  اة ا ـــ ــانْ( مـــ ــد )ال ـــ ــٖ البهـــ َاعطـــ

ــٕ    الهــــُال اجــــزا٘ ا هاقلــــٕ بــــني ابــــُال َفصــــُ  ا ُاسنــ

َلـــــــٌ عهـــــــد  مبليًـــــــاالعامـــــــٕ َففـــــــّ  جم ـــــــل 

ــادٔ    ال ـــــزَرٔ اى ِقـــــر  علـــــٖ جملـــــط الـــــُسرا٘ سِـــ

مبالغ الهفقاة(

(20)

. 

( رقابــــــٕ جملــــــط  28َِــــــهيم الدصــــــتُر يف ا ــــــادٔ )  

ــد )اَاًل(      ــزٗ فالبهـــ ــٕ االخـــ ــاالة ا الّـــ ــُال يف ا,ـــ الهـــ

ــٌ    ــادٔ ِـــهق علـــٖ انـ )ال  فـــزض ال ـــزاٙ  مـــو  اة ا ـ

  َال زبـــــٖ َال ِعفـــــٖ مهًـــــا اال َالزصـــــُم َال  عـــــد

بقانُى(

 (21)

. 

ــا نــــق ــًا(  فّ ــ اصــــخال  علــــٖ انــــٌ)ِعفٖالبهــــد )نانّــ

ٙ   ـــا ِكفـــل عـــدم    الـــدخُ  ا هخف ـــٕ مـــو ال ـــزا   

ــهيم    ــٕ َِـــ ــٖ الـــــالسم لل عّغـــ ــد االدنـــ ا ضـــــاظ با ـــ

 (. لو بقانُى 

نانّــــــــــا: االختصاصــــــــــاة يف جمــــــــــا  الُاّفــــــــــٕ  

 التغزِعّٕ

ــُك         ــُال  ِتـ ــط الهـ ــُانني    جملـ ــزِع القـ ــٕ  غـ مً ـ

ــ      ــٖ َفــ ــٕ علــ ــذٍ ا ً ــ ــارظ يــ ــٕ َميــ ــادٔ االجادِــ ا ــ

ــو/اَاًل( 61) ــهٕ    مــ ــْ لضــ ــتُر العزاقــ ــذ,  2005الدصــ الهافــ

هيـــام االقـــرا  قـــد اخـــذ ب العزاقـــْ  يى الدصـــتُر عل ـــا 

م /نانّـــًا( علـــٖ انٌ) قـــد60ا غـــر  فقـــد نصـــ  ا ـــادٔ ) 

ــا٘ جملـــط     ــو اع ـ ــزٔ مـ ــو عغـ ــُانني مـ ــاة القـ مقريـ

 . (ٌ ا ختصٕالهُال يَ مو ييد جلان

 نال ًا: االختصاصاة يف جما  الُاّفٕ الزقابّٕ

( مـــــو الهيـــــام الـــــداخلْ ,لـــــط    32ا ـــــادٔ ) نصـــــ 

ــُال ــْ الهـــــ ــهٕ  العزاقـــــ ــٕ   ال 2006لضـــــ ــد اخلاصـــــ قُاعـــــ

ــٖ    با ــُال علـ ــط الهـ ــا جملـ ــ  ِتُاليـ ــٕ الـ ــا لزقابـ  يع ـ

اّفّـــــٕ ممارصـــــٕ  مـــــو يّـــــت الضـــــلطٕ التهفّذِـــــٕ

ــ اى       ــل  ـ ــو اجـ ــا مـ ــٕ بًـ ــزا٘اة اخلاصـ ــٕ َااجـ الزقابـ

ــٕ    ــد آ جًـ ــاٙل الزقابـــٕ  ـ ــا٘ٔ اصـــتع ا  َصـ عـــدم اصـ

يف الدَلٕ

 (22 ). 

 َ ت  و الزقابٕ الصاليّاة التالّٕ:

ــط الزٙاصــــــٕ َمضــــــاٙلٕ      -1 ــاٙلٕ اع ــــــا٘ جملــــ مضــــ

َاصـــــتاُال اع ـــــا٘ جملـــــط الـــــُسرا٘  ـــــو فـــــًّم      

رٙـــــــّط جملـــــــط الــــــــُسرا٘ َآ مضـــــــؤَ  اخــــــــز يف    

 الضلطٕ التهفّذِٕ.

ا ضـــــؤَلني ا غـــــار  مـــــو اجـــــزا٘ التخقّـــــ  مـــــع آ -2

الــــًّم اعــــالٍ بغــــ ى آ َاقعــــٕ ِــــزٗ ا,لــــط يى هلــــا  

 ٕ با صلخٕ العامٕ اَ يقُق ا ُاطهني.عالق

طلـــ  ا علُمـــاة َالُنـــاٙ  مـــو اِـــٕ جًـــٕ رلّـــٕ   -3

بغـــــــ ى آ مُ ـــــــُ  ِتعلـــــــ  با صـــــــلخٕ العامـــــــٕ اَ 
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ــو    ــا مـ ــُانني اَ  طبّقًـ ــذ القـ ــُاطهني اَ  هفّـ يقـــُق ا ـ

 قبل يّٕٚ َمؤصضاة الضلطٕ التهفّذِٕ.

ــًادٔ     -4 ــألدال٘ بغـ ــٌ لـ ــخق امامـ ــُر آ عـ ــ  ي ـ طلـ

َ بّـــــــاى معلُمـــــــاة بغـــــــ ى آ اَ  ُ ـــــــّ  مُقـــــــال ا

ــُال    ــام جملــــــط الهــــ ــًا يمــــ ــاى معزَ ــــ مُ ــــــُ  اــــ

 َمدار عت مو قبلٕ.

ــاراة    -5 ــام بشِــــــ ــُال القّــــــ ــا٘ جملــــــــط الهــــــ ألع ــــــ

ــُساراة  ــٕ اك الــــ ــز الدَلــــــٕ   فقدِــــ  لالطــــــال َدَاٙــــ

علٖ يضو ص  َ طبّ  ايكام القانُى

(23).

 

رابعــــــــــًا: االختصاصــــــــــاة يف جمــــــــــا  الُاّفــــــــــٕ 

 التهفّذِٕ

انتخــــال رٙــــّط اجل ًُرِــــٕ: انــــاو الدصــــتُر يف      -1

رٙــــــــّط اجل ًُرِــــــــٕ /نال ــــــــًا( انتخــــــــال 61ا ـــــــادٔ ) 

ــادٔ )    ــ  ا ـ ــا يَالـ ــُال ا ـ ــط الهـ ــًا/ي( 138 الـ /نانّـ

انتخــــــــال رّٙضــــــــًا  صــــــــاليّٕاك ا,لــــــــط نفضــــــــٌ 

للدَلٕ َناٙبني لٌ ِؤلفُى جملط الزٙاصٕ

(24)

. 

ــار ا ــــــــُافني:   -2 ا   ا ُافقــــــــٕ علــــــــٖ  عــــــــّني ابــــــ

 /خامضــــــــا(61 ُجــــــــ  ا ــــــــادٔ ) ا,لــــــــطخيــــــــتق 

 با ُافقٕ علٖ  عّني ال مو:

رٙــــــّط َاع ــــــا٘ مبك ــــــٕ الت ّّــــــش االجادِــــــٕ  _ا

َرٙـــــّط االدعـــــا٘ العـــــام َرٙـــــّط يّٚـــــٕ االعـــــزا       

٘  علــــــٖ اقــــــرا   الق ــــــاْٙ باأل لبّــــــٕ ا طلقــــــٕ ,بهــــــا

 جملط الق ا٘ االعلٖ.

ــٕ    _ل   ــدرجاة اخلاصـــــــ ــخال الـــــــ ــفزا٘ َاصـــــــ الضـــــــ

 ا٘.باقرا  مو جملط الُسر
رٙـــــّط اراـــــاى اجلـــــّػ َمعاَنّـــــٌ َمـــــو يـــــم   _ج

ــاس      ــّط جًـــ ــُق َ رٙـــ ــا فـــ ــٕ ف ـــ ــد فزقـــ ــ  قاٙـــ  هصـــ

 ا خابزاة بها٘ علٖ اقرا  مو جملط الُسرا٘.
 خامضًا: االختصاص يف جما   عدِل الدصتُر

ــًا مغـــراًا    جعـــل الدصـــتُر يـــ  اقـــرا  التعـــدِل يقـ

َمقــــــزرًا للضــــــلطٕ التهفّذِــــــٕ )مم لــــــٕ  الــــــط     

ــّط   ــُسرا٘ َرٙـــــ ــْ  الـــــ ــد جملضـــــ ــٕ( َايـــــ اجل ًُرِـــــ

/اَاًل( مهـــٌ يّـــت جـــزٗ    126الهـــُال  قت ـــٖ ا ـــادٔ )  

ــُال    نصـــــًا بـــــاآل ْ يَ خل ـــــط اع ـــــا٘ جملـــــط الهـــ

 اقرا   عدِل الدصتُر.

االختصــــــــــاص يف يالــــــــــٕ اليــــــــــزَ    صادصــــــــــًا: 

 االصت هإّٙ

ــادٔ ) ــُال  61نصـــــ  ا ـــ ــعًا( ميتلـــــو جملـــــط الهـــ / اصـــ

 االختصاصاة التالّٕ:

ا ـــــزل َيالــــٕ الطـــــُار   ا ُافقــــٕ علـــــٖ اعــــالى    -1

 ب  لبّٕ ال ل ني.

اعـــالى يالـــٕ الطـــُار   ـــدٔ نالنـــني ُِمـــًا قابلـــٕ        -2

 للت دِد َ ُافقٕ علًّا ال مزٔ.

فُِـــــل رٙـــــّط جملـــــط الـــــُسرا٘ الصـــــاليّاة       -3

ــالى     ــدٔ اعـــ ــا٘ مـــ ــٕ انهـــ ــؤَى الدَلـــ ــٕ ادارٔ عـــ الالسمـــ

 ا زل َيالٕ الطُار .

ــذٔ الهتـــــاٙ  ا     -4 ــز يف االجـــــزا٘اة ا تخـــ ر بـــــٕ الهيـــ

ــُار      ــٕ الطــ ــزل َيالــ ــالى ا ــ ــدٔ اعــ ــا٘ مــ ــا انهــ علًّــ

خال   ط عغز ُِمًا مو انتًاًٙا

(25)

. 

  بخت ال انْا

بني الضلطتني التغزِعّٕ تُاسى َال عاَىالت

 َالتهفّذِٕ

ِتعــــاَى الك ــــاى َا كُمــــٕ يف ادا٘ َاــــاٙال                  

الدَلـــٕ َلكـــو لـــّط بدرجـــٕ َايـــدٔ َ ت  ـــل ميـــايز 

التعـــاَى بـــني الضـــلطتني التغـــزِعّٕ َ التهفّذِـــٕ يف     

اعــــــــــرااًم معــــــــــًا يف ممارصــــــــــٕ االختصاصــــــــــاة 

ــاى ال    ــو اى الك ـــ ــٕ َ معهـــــٖ  لـــ االصاصـــــّٕ  يف الدَلـــ

ــاراٌ الضـــلطٕ       ــزِعّٕ بـــل  غـ ــزد بالضـــلطٕ التغـ ِهفـ

التغـــزِعّٕ يّـــت اى    باألع ـــا  ٕ يف القّـــام  التهفّذِـــ

َاّفــــــــــــٕ التغــــــــــــزِع َاى اانــــــــــــ   ــــــــــــدخل يف    

ــلطٕ    ــزِعّٕ اال اى الضــــ ــلطٕ التغــــ ــاة الضــــ اختصاصــــ

ــ     ــو  طزِـــــ ــا عـــــ ــايم فًّـــــ ــٕ  ضـــــ ــرا  التهفّذِـــــ اقـــــ

ــداريا   ــتًا َاصـــــــ ــُانني يَ مهاقغـــــــ مغـــــــــزَعاة القـــــــ

َنغــــزيا اَ اصــــدار اللــــُاٙ  التهفّذِــــٕ للقـــــُانني    

(26 )

  ٌ  ِْعتــك الهيـــام الك ـــان  يمــا مـــو نايّــٕ التـــُاسى ف نـــ
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ــ ــؤدٓ     نيـ ــاٙل  ـ ــُد َصـ ــٕ َجـ ــلطاة نتّاـ ــُاسى الضـ ام  ـ

 جقّ  التُاسى بّهً ا. اك

ــانْ اك        ــّم ا بخــــــــت ال ــــــ َلــــــــذلو صــــــــّتم  قضــــــ

َصـــــــــاٙل مطلـــــــــبني صـــــــــهتهاَ  يف ا طلـــــــــ  االَ )   

ــٕ ال َ زقابـــ ــزِعّٕ  ــٕ( بـــــني الضـــــلطتني التغـــ التهفّذِـــ

ــانْ   ــ  ال ــــ ــني َيف ا طلــــ ــاَى بــــ ــاٙل التعــــ  صهبني)َصــــ

  َ ٕ  الضــــلطتني التهفّذِــــٕ  ٕ   (التغــــزِعّ  لبّــــاى درجــــ

 َعلٖ الهخُ اال ْ:الت ن  ا تباد  بني الضلطتني 

 ل  األَ ا طــــــــ

 بني الضلطتني التغزِعّٕ َ زقابَٕصاٙل ال

 التهفّذِٕ

يهـــــا  العدِـــــد مـــــو َصـــــاٙل الزقابـــــٕ بـــــني يـــــا ني   

 الضلطتني َ ت  ل باال ْ:

 الفز  االَ 

التغزِعّٕ علٖ الضلطٕ رقابٕ الضلطٕ 

 التهفّذِٕ

ــٕ    ال            ــٖ رٙــــّط الدَلــ ــاى علــ ــٕ الك ــ ــُى رقابــ  كــ

ــزٔ   ــُرٔ مباعــ ــؤَ     الى بصــ ــ  مضــ ــٕ  ــ ــّط الدَلــ رٙــ

ــاى    ــام الك ـــــــ ــًّا امـــــــ ــٕ الضـــــــــلطٕ  الصّاصـــــــ ى رقابـــــــ

ــٕ  التغـــــزِعّٕ علـــــٖ الضـــــ  لطٕ التهفّذِـــــٕ يـــــْ رقابـــ

يـــــــذٍ  َ تاضـــــــدَرٙـــــــّط الـــــــُسرا٘ علـــــــٖ الـــــــُسرا٘ 

يف الزقابـــــٕ

(27)

ا ضـــــؤَلّٕ الضّاصـــــّٕ , فل ـــــا اانـــــ    

ــُسارٔ   ــــطلع   ــٕ   الــ ــلطٕ ا قّقّــ ــا٘ الضــ ــاًل ب عبــ اصــ

ــداى   ــٕ يف مّــــــ ــٕ فــــــــ الفعلّــــــ ــلطٕ التهفّذِــــــ  ى الضــــــ

 قــــــزر ا ضــــــؤَلّٕ الدصــــــا    اة الهيــــــام الك ــــــانْ 

ــخ       ــد َ ـــ ــاى َقـــ ــام الك ـــ ــّٕ امـــ ــٕ الضّاصـــ الُسارِـــ

ٍ ا ضـــــؤَلّٕ نطـــــاق يـــــذ 2005(مـــــو دصـــــتُر 83ا ـــــادٔ )

َلّٕ رٙـــــّط جملـــــط الـــــُسرا٘  مضـــــؤيّـــــت نصـــــ  ) 

 اَ عخصـــــــّٕ(   ـــــــامهَّٕالـــــــُسرا٘ يمـــــــام الك ـــــــاى 

َصهبني الزقابٕ الضّاصّٕ باال ْ:

(28 )

 

 

 

 يَاًل: َصاٙل جزِو ا ضؤَلّٕ الضّاصّٕ

ــادٔ )   -1 ــٌ يف ا ـــــ ــق علّـــــ ــؤا  :نـــــ ــابعًا يف 61الضـــــ /صـــــ

ــٌ اك   ــُال اى ُِجــــ الفقــــــزٔ ي(: )لع ــــــُ جملــــــط الهــــ

 ٘ ــُسرا ــٚلٕ يف آ  رٙـــــــّط جملـــــــط الـــــــُسرا٘ َالـــــ اصـــــ

مُ ــــــُ  ِــــــدخل يف اختصاصـــــــا ًم َلكــــــل مـــــــهًم    

يــــ   ٍيــــدجابــــٕ عــــو اصــــٚلٕ االع ــــا٘ َللضــــاٙل َاال

(التعقّـــ  علـــٖ ااجابـــٕ

(29) 

 ِباعـــزٍ ـــا اـــاى الضـــؤا  .

ــُ     ــٌ اك الـــُسِز ا خـــتق  ُ ـ ــاى َُِجـ ع ـــُ الك ـ

ــُ       ــٌ الع ـ ــز جيًلـ ــو امـ ــار عـ ــد االصتفضـ ــؤا  بقصـ الضـ

لـــــذلو اانـــــ  ا لـــــ  التعزِفـــــاة  غـــــ  اك يـــــذٍ      

ــٌ : الع ـــل الـــذٓ    االَصـــا  ف ـــ اًل ِعـــز  الضـــؤا  ب نـ

ــاياة يف       ــز اِ ــ ــو َسِــ ــاى مــ ــُ الك ــ ــٌ ع ــ ــ  بــ ِطلــ

نقطــٌ مبــددٔ َمــو نــم فــ ى معهــٖ الضــؤا  يــُ يــ          

مـــو اع ـــا٘ الك ـــاى يف اى ُِجـــٌ صـــؤاًل اَ  اـــل ع ـــُ 

اصــــٚلٕ اك آ َسِــــز اَ يتــــٖ رٙــــّط الــــُسرا٘ بقصــــد  

ــ        ــ   تعل  ب ع ــا االصتّ ــا  عــو امــز مــو االمــُر ال

َسار ـــــــــٌ يَ بقصـــــــــد لفـــــــــ  نيـــــــــز ا كُمـــــــــٕ اك  

ــ ــا  ,   ا خالفـ ــو االع ـ ــا  لـ ــُٓ علًّـ ــ   هطـ ٘  اة الـ ــا َبهـ

يــــُ  قصــــْ ع ــــُ الك ــــاى مــــو  علّــــٌ فــــ ى الضــــؤا   

ق يَ مـــو رٙـــّط ا كُمـــٕ عـــو يقّقـــٕ  َسِـــز  ـــت

ــني خاصـــــ   ــز معـــ ــٕ   امـــ ــُسارٔ يَ ا كُمـــ ــا  الـــ ٕ ب ع ـــ

ــل ,  ــؤا    اكـ ــا٘ اك  قضـــّم ا ـــزاض الضـ ــل الفقًـ َميّـ

ــا انــــــٌ ًِــــــد  اك ا صــــــُ  علــــــٖ    اك قضــــــ ني يمــــ

ــا     معلُمــــــــاة يَ يى جيــــــــك ا كُمــــــــٕ علــــــــٖ افــــــ

اجـــــــزا٘اة معّهـــــــٕ. َا ـــــــ  يف الضـــــــؤا  يـــــــُ يـــــــ   

ــُ ال     ــني ع ـ ــّٕ بـ ــٕ عخصـ ــُ عالقـ ــْ فًـ ــاى عخصـ ك ـ

ــاٙل َالـــــُسِز ا ضـــــؤَ     لـــــو العالقـــــٕ  َ يًـــــ الضـــ

ــُ     ــخ  الع ــ ــٕ اى ِضــ ــال  امكانّــ ــو خــ ــّٕ مــ الغخصــ

ــؤالٌ يف ٌ   صـ ــخب ــزد صـ ــؤا   اـ ــقط الضـ , آ َقـــ  َِضـ

ــُال       ــط الهـ ــداخلْ ,لـ ــام الـ ــا الهيـ ــٌ اِ ـ ــذا مابّهـ َيـ

ــهٕ   ــْ لضــ ــادٔ )  2006العزاقــ ــذ يف ا ــ ( 52َ53َ  50َ51الهافــ

ــٕ بالضـــ    ــزا٘اة اخلاصـ ــ  االجـ ــ  بّهـ ــت  الـ ــو يّـ ؤا  مـ
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ــ      ــا ِتعلــ ــل مــ ــخبٌ َاــ ــٕ صــ ــٌ َاّفّــ ــذا   ُجًّــ بًــ

 .(30)االمز

ــتاُال -2 ــتاُال  االصـــ : نـــــق الدصـــــتُر علـــــٖ االصـــ

ــادٔ ) ــط   61يف ا ــــ ــُ جملــــ ــزٔ ج( لع ــــ ــابعًا/ الفقــــ /صــــ

ــٌ     ــًُا  ُجّــ ــزِو ع ــ ــط َعغــ ــٕ  ــ ــُال َ ُافقــ الهــ

ــؤَى    ــُسرا٘ يف الغـــ اصـــــتاُال اك رٙـــــّط جملـــــط الـــ

ال   دخل يف اختصاصًم

(31). 

ِعــــز  الــــبع  يف الفقــــٌ ا قــــارى االصــــتاُال بانــــٌ  

ــزًا    ــًا َسِـ ــاى رلّـ الع ـــل الـــذٓ ِكلـــال بـــٌ ع ـــُ الك ـ

لتُ ـــــّ  الضّاصـــــٕ العامـــــٕ للخكُمـــــٕ اَ  ُ ـــــّ      

نقطــــٕ معّهــــٕ َِقــــزر الــــبع  االخــــز ب نــــٌ ِتخــــدد   

ــُساراة     ــُسِز اَ الــ ــبٕ الــ ــتاُال يف مباصــ ــٖ االصــ معهــ

العامــــٕ فاالصــــتاُال عــــو  صــــز  ِتخلــــل با ضــــاٙل 

ــ ــام اَ   ِت ـــ ــُل باال ًـــ ــا  مغـــ ــٖ اصتّ ـــ  و ي ى معهـــ

ــل    ــد الـــــُسرا٘ َلكـــ ــًا اَ ايـــ ــُساراة اَ رّٙضـــ ــد للـــ الهقـــ

ــُ مـــو اع ـــا٘ الك ـــاى يـــ   ُجّـــٌ االصـــتاُال        ع ـ

٘  علّــــٌ فــــ ى اال     صــــتاُال  للــــُساراة َاع ــــاًٙا َبهــــا

قّقــــــٕ  تعلــــــ  يــــــُ اجــــــزا٘ ًِــــــد  اك معزفــــــٕ ا 

االجًــــــشٔ التهفّذِــــــٕ, َ   يف ايــــــد ٕب َ ــــــا  معّهــــــ 

ــُى ــتاُال    ِكـ ــدم االصـ ــو مقـ ــٚلٕ مـ ــاد  االصـ ــط   بـ فقـ

ِقابلـــٌ االجابـــٕ مـــو ا ضـــتاُل علـــٖ االصـــٚلٕ َِكـــُى 

ــد   ج ــٕ اَ ايـ ــد ا كُمـ زِـــو ا ضـــؤَلّٕ الضّاصـــّٕ  ـ

  ٕ ــ ــد ا هي ــ ــا للقُاعــ ــُسرا٘ َفقــ ــتاُال الــ ــْ  لالصــ َيــ

 (32):اال ْ

 مبزرًا بكتابٕ. اى ِكُى االصتاُال -
ــبابًا    - ــُعًا َاصـــــــ ــتاُال مُ ـــــــ ــ و االصـــــــ يى ِت ـــــــ

 را ٌ َايدافٌ.َمك
 ِت  و االصتاُال عباراة    الٙقٕ. ال -

َمـــو اجلـــدِز بالـــذاز اى الهيـــام الـــدخلْ ,لـــط      

الهافــــــــذ قــــــــد بــــــــني  2006الهــــــــُال العزاقــــــــْ لضــــــــهٕ 

ــُاد )   ــتاُال يف ا ـــ ــٕ باالصـــ ــزا٘اة اخلاصـــ  57َ 56االجـــ

ــ  اى  قــــــــــــــــدِم   61َ 60َ  59َ 58َ ــ  بّهــــــــــــــ ( الــــــــــــــ

االصــــتاُال ِكــــُى بطلــــ  مــــو ايــــد الهــــُال َمُقــــع  

ــد        ــ  بعـ ــا َ ضـ ــزِو ناٙبـ ــٕ َعغـ ــل  ضـ ــو قبـ ــٌ مـ علّـ

ــزا٘اة  ــو االجــ ــت      لــ ــو يّــ ــتاُال مــ ــٕ باالصــ اخلاصــ

 قدميــــٌ َاعطــــا٘ َقــــ  مهاصــــ  للغــــخق الــــذٓ    

ــزد      ــو الــ ــت كو مــ ــْ ِــ ــٌ لكــ ــتاُال عقــ ــٌ االصــ  ُجّــ

ــام    ــد الـ ــتاُال, َبعـ ــتم علـــٖ يـــذا االصـ االصـــتاُال ِـ

ــٕ    ــاى علـــٖ القهاعـــٕ باألجُبـ التصـــُِ  مـــو قبـــل الك ـ

ــتاُال َا ا    ــْ االصـــ ــٕ ِهتًـــ ــذٍ ا الـــ ا قدمـــــٕ َيف يـــ

ــٕ    ــدم القهاعـــــ ــٖ عـــــ ــُة علـــــ ــك  صـــــ ــٕ ِعتـــــ باألجُبـــــ

ــو       ــٌ ميكـ ــا انـ ــٌ, عل ـ ــٕ مهـ ــخب  ال قـ ــد صـ ــتاُل قـ ا ضـ

انًـــــا٘ االصـــــتاُال براجـــــع الهاٙـــــ  عـــــو اصـــــتاُال   

الغـــخق ا قابـــل اَ يف يالـــٕ صـــخبٌ مـــو قبـــل الهاٙـــ   

 نفضٌ.

ــل اك اى    ــذا البخــــــــــت نتُصــــــــ َمــــــــــو خــــــــــال  يــــــــ

االصــــتاُال علــــٖ الــــز م مــــو انــــٌ َصــــّلٕ رقابّــــٕ       

ــز    ــٕ يف العـ ــد ا كُمـ ــاى  ـ ــدٗ الك ـ ــٕ لـ اق اال اى مً ـ

بعـــــ  ا ضـــــؤَلني يف العـــــزاق ِيّـــــ  عـــــو ي ـــــُر      

االصـــــتاُال بغـــــكل متع ـــــد ممـــــا ادٗ اك ا ــــــعا      

ــٕ الطامبــــــٕ      ــّلٕ يف مُاجًــــــٕ ا كُمــــ ــذٍ الُصــــ يــــ

 باهلّ هٕ علٖ ال مفاصل الع ل يف الدَلٕ .
ــزا٘اة    :التخقّـــــ  -3 ــاى يف اجـــ ــٌ يـــــ  الك ـــ ــزاد بـــ ِـــ

ــو      ــ  مـ ــا  اَ التخقّـ ــو اع ـ ــل مـ ــق ع ـ ــ  لفخـ جقّـ

ــُٓ    صّاصـــٕ معّهـــٕ ــاَ  الـــ   هطـ للتعـــز  علـــٖ ا ضـ

ــو  قـــدِز       ــت كو مـ ــٕ يتـــٖ ِـ ــا ااداراة ا كُمّـ علًّـ

الُصـــاٙل الالسمـــٕ للق ـــا٘ علــــٖ  لـــو ا ضـــاَ  الــــ       

ــا       ــ   الدصـــ ــذلو  ضـــ ــ . لـــ ــا التخقّـــ ــال عهًـــ ِكغـــ

الك انّـــٕ بـــاى ِغـــكل الك ـــاى جلهـــٕ داٙ ـــٕ اَ مؤقتـــٌ  

ــام     ــُك الهيـ ــ  َِتـ ــٌ التخقّـ ــُم  ًامـ ــا٘  قـ مـــو اع ـ

ــداخلْ ــ      الـ ــٕ َصـ ــكّل اللاهـ ــٕ  غـ ــاى آلّـ ــاى  بّـ للك ـ

َالصـــــاليّاة الـــــ   ت تـــــع بًـــــا  َيـــــذا دَى ع لـــــًا 

ا ضــــــاظ بالق ـــــــاِا ا عزَ ـــــــٕ امـــــــام الق ـــــــا٘ الى  

اللاهــــٕ التخقّقّــــٕ  صــــدر َصــــاِا فقــــط َ عــــزض  

    َ ــ نًا  ــشم بغـ ــا ِلـ ــا  مـ ــاى الفـ ــٖ الك ـ ــق علـــ  علـ ٖ نـ
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ــو ْ      لــ ــُال العزاقــــ ــط الهــ ــداخلْ ,لــ ــام الــ  يف الهيــ

( 84َ85َ86َ 82َ83يف ا ُاد )لهافذا2006لضهٕ 

(33). 

4- ٕ ــام لل هاقغــــ ِــــهق الدصــــتُر : طــــز  مُ ــــُ  عــ

 ٌ ــ ــٖ انـ ــْ علـ ــًُا    ) العزاقـ ــزَى ع ـ ــُس خل ـــط َعغـ جيـ

ــُ      يف ــز  مُ ـ ــُال طـ ــا٘ جملـــط الهـ ــو اع ـ ــل مـ االقـ

ــط     ــٕ َادا٘ جملــــ ــا  صّاصــــ ــتٌ الصتّ ــــ ــام  هاقغــــ عــــ

الــــُسرا٘ يَ ايــــدٗ الــــُساراة(

(34 )

.يّــــت  عطــــْ بعــــ  

ــ    ــا   ا ـ ــاى يف    الدصـ ــا٘ الك ـ ــو اع ـ ــني مـ ــدد معـ لعـ

ــٕ ب نـــــارٔ مُ ـــــُ  عـــــام ِتعلـــــ  بالضّاصـــــٕ       ا طالبـــ

اى الداخلّـــــــــٕ اَ اخلارجّـــــــــٕ لل هاقغـــــــــٕ يف الك ـــــــــ

ا٘ َال غــــــِمهاقغــــــٕ مفتُيــــــٕ ِغــــــر  فًّــــــا مــــــو  

ــًا      ــٕ اَ ززحيـ ــًا للخكُمـ ــٕ ا ًامـ ــذٍ ا هاقغـ ــ و يـ  ت ـ

عـــــام ف نـــــٌ ال ِغـــــ  هلـــــا َيّه ـــــا ِطـــــز  مُ ـــــُعًا 

هاقغـــــٕ عامـــــٕ َجيـــــُس اى يــــُار  ـــــّ  بـــــل ِغــــ  م  

ِغـــر  فًّـــا اع ـــا٘ الك ـــاى مـــو  ـــ  طـــال  طـــز   

ــام    ــز  ا ُ ـــــــــُ  عـــــــ ا ُ ـــــــــُ  لل هاقغـــــــــٕ يى طـــــــ

لل هاقغـــــٕ مـــــو قبـــــل  بـــــاد  الـــــزيٓ َالتعـــــاَى بـــــني 

ــ     ــٕ بًــــد  جقّــ ــزِعّٕ َالتهفّذِــ ــلطتني التغــ الضــ

ــُ       ــُ  اك ا لــ ــال  الُصــ ــو خــ ــٕ مــ ــلخٕ العامــ ا صــ

الـــــداخلْ  , عل ـــــا اى الهيـــــامِتفـــــ  علًّـــــا الطزفـــــاى

ــادٔ )   ــُال نـــق يف ا ـ ــ لٕ  55,لـــط الهـ ــٖ مضـ ــٌ علـ ( مهـ

ــام لل ه  ــُ  عـــ اقغـــــٕ َيـــــدد االجـــــزا٘اة  طـــــز  مُ ـــ

 .(35)اخلاصٕ بًا

 نانًّا: نطاق ا ضؤَلّٕ الضّاصّٕ

ــُسرا٘ يف      ــد الــ ــد ايــ ــٕ  ــ ــؤَلّٕ فزدِــ ــُى ا ضــ ــد  كــ قــ

يالـــــــــٕ نبـــــــــُة  قصـــــــــ ٍ يف ا ُ ـــــــــُ  الـــــــــذٓ   

ــٕ(    ــامهّٕ )ياعّــ ــُى   ــ ــد  كــ ــٌ , َقــ اصــــتاُابٌ علّــ

ــٕ      ــام يف يالــ ــكل عــ ــٕ بغــ ــد ا كُمــ فغــــلًا يف ادا٘  ــ

( مــــــو 83يــــــذا مــــــا نصــــــ  علّــــــٌ ا ــــــادٔ ) مًامًــــــا َ

ــْ   ــتُر العزاقـــ ــُى    2005الدصـــ ــٖ ) كـــ ــ  علـــ ــت نصـــ يّـــ

ــ   ط الـــــُسرا٘ َالـــــُسرا٘ يمـــــا   مضـــــؤَلّٕ رٙـــــّط جملـــ

ــّٕ(   ــامهٌّ اَ عخصــ ــاى   ــ الك ــ

(36)

ــذِو    ــهبني يــ َصــ

 الهُعني مو ا ضؤَلّٕ يف اال ْ:

 قــــع ا ضــــؤَلّٕ ا ضـــؤَلّٕ الفزدِٕ)الغخصــــّٕ(:  _1

الفزدِــــــٕ عهــــــدما ِكــــــُى الع ــــــل الــــــذٓ جزاــــــ   

ــًا      ــذاة َخاصـــ ــني بالـــ ــز معـــ ــُبًا اك َسِـــ ــببٌ مهضـــ بضـــ

ــٌ ال بال  ــٕ َسار ـــــ ــٕ  بضّاصـــــ ــٕ العامـــــ ــط ضّاصـــــ ,لـــــ

ــُسرا٘. ا  ــُسِز يف الـــ ــتقل  اى الـــ ــانْ ِضـــ ــام الك ـــ  الهيـــ

يف يـــــدَد الضّاصـــــٕ العامـــــٕ  عـــــؤَى َسار ـــــٌ بـــــ دارٔ

ــُسارٔ  ــل الـــُسِز  فـــ   َبالتـــالْللـ زدٍ األخطـــا٘ ِتخ ـ

 ٌ ــ ــُبٕ الّـ ٕ    ا هضـ ــلط ــني الضـ ــزبط بـ ــدٍ الـ ــًا لقاعـ   طبّقـ

َا ضؤَلّٕ

(37)

  . 

2-  ٕ ــامهّ ــؤَلّٕ الت ــ ا ضــ

 

ــٕ اَ    ــؤَلّٕ اجل اعّــ :ا ضــ

ــٌ    ــْ مضـــؤَلّٕ جملـــط الـــُسرا٘ ب ا لـ ــامهّٕ يـ الت ـ

ّعـــًا َ غـــ ل يـــذٍ ا ضـــؤَلّٕ الـــُسرا٘ ي يمـــام الك ـــاى

ــٕ    ــ  بالضّاصـ ــدما  تعلـ ــُم عهـ ــٕ َ قـ ــُم   العامـ ــ  ِقـ الـ

ــا ــُسرا٘. يَ ا ا   بًـــ ــط الـــ ــدر جملـــ ــب   صـــ ــل ا ضـــ الع ـــ

ــ لل ضـــؤَلّٕ  و رٙـــّط جملـــط الـــُسرا٘ ألنـــٌ رمـــش      مـ

ــٕ ا    ــٕ َا ُجًـــٕ االَ  للضّاصـ ــا  ا كُمـ لعامـــٕ ألع ـ

للخكُمــــٕ َا بــــدي األصاصــــْ الــــذٓ حيكــــم ا ضــــؤَلّٕ 

ا٘ ِت  ـــــل يف اى جملـــــط  اجل اعّـــــٕ ,لـــــط الـــــُسر  

الـــــُسرا٘ ِعتـــــك يّٚـــــٕ مضـــــتقلٕ دصـــــتُرًِا َبالتـــــالْ 

االخـــــــــــــال  بالُاجبـــــــــــــاة ؤَلّٕ مضـــــــــــــ ِتخ ـــــــــــــل

َاالختصاصاة الدصتُرِٕ

(38)

. 

 ال انْ الفز 

 رقابٕ الضلطٕ التهفّذِٕ للضلطٕ التغزِعّٕ

ــام    اصـــــــهدة بعـــــــ  الدصـــــــا   الـــــــ   بهـــــــ  الهيـــــ

الك ـــــانْ اك الضـــــلطٕ التهفّذِـــــٕ ممارصـــــٕ اع ـــــا   

يف مّــــداى ع ــــل الضــــلطٕ التغــــزِعّٕ , َمــــو   ــــدخل 

 :ْاال  ابزسيا

 تـــــُك الضـــــلطٕ التهفّذِـــــٕ يف  : كـــــُِو الك ـــــاى -1

بعـــــ  الـــــدَ  مً ـــــٕ اعـــــداد جـــــداَ  االنتخابـــــاة      

َدعــــــُٔ الهــــــاخبني للتصــــــُِ  َ هيــــــّم الضــــــاالة  

ــٕ     ــدَاٙز االنتخابّـ ــد الـ ــم َاـــذلو جدِـ ــٕ بًـ اخلاصـ

ــاة    ــاٙ  االنتخابـ ــالى نتـ ــُاة َاعـ ــزس االصـ ــا اى  َفـ ا ـ

ــذا اال ــني الضــــلطٕ      يــ ــاَى بــ ــد مــــو ادَاة التعــ ــز ِعــ مــ
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ــزِعّٕ يف ن  ــٕ َالتغــ ــدخل   التهفّذِــ ــ  فالتــ ــط الُقــ فــ

ــد      ــٕ فقـ ــل دَلـ ــام اـ ــ  نيـ ــُى عضـ ــ   ِكـ ــش بعـ زّـ

للضـــــلطٕ التهفّذِـــــٕ اى  تـــــدخل بصـــــُرٔ   االني ـــــٕ 

اجل ـــع بـــني    مباعـــزٔ يف  كـــُِو الك ـــاى مـــو خـــال     

يف اختّـــــــار اع ـــــــا٘ الك ـــــــاى االنتخـــــــال َالتعـــــــّني 

   الضــــلطٕ التهفّذِــــٕ اختّــــار   ميــــه  يــــ  التعــــّني  َ,

ــاى    ــا٘ الك ــ ــو اع ــ ــدد مــ ــز م عــ ــذا االمــ ــد الَيــ ى هتقــ

ــذٍ ا  ــا٘ يف يـــــ ــعني  االع ـــــ ــّكُنُى خا ـــــ ــٕ صـــــ  الـــــ

 .(39)ا,لط للخكُمٕ ال  عّهتًم يف

ِكــــــُى  ٌ )علــــٖ انــــا  نــــق 2005يمــــا  يف اــــــل دصــــتُر 

ــا٘       ــو االع ـــ ــدد مـــ ــو عـــ ــُى مـــ ـــُال مكـــ ــط الهـــ جملـــ

ــال نضــــ ٕ مــــو         ــد لكــــل ماٙــــٕ الــ ــبٕ مقعــــد َايــ بهضــ

نفــــــُظ العــــــزاق مي لــــــُى الغــــــع  العزاقــــــْ َِــــــتم  

االنتخـــــــــال بطزِقـــــــــٕ االقـــــــــرا  العـــــــــام الضـــــــــزٓ  

(ا باعز

(40)

. 

2-  ْ ــان ا ا اــــــاى  :التــــــدخل يف صــــــ  الع ــــــل الك ــــ

 ٕ ــتدمي ــد بصـــــفٕ مضـــ ــاى ال ِهعقـــ ــدٔ  الك ـــ ــُا  مـــ طـــ

ــذٓ     ــزِعْ الــ ــل التغــ ــُا  الفصــ ــزرٔ آ طــ ــٌ ا قــ نّابتــ

ــ        ــادٓ َ ـ ــاد العـ ــو ادَار االنعقـ ــدد مـ ــٖ عـ ــت ل علـ ِغـ

ــ    ال ــادٓ فـــ ى الدصـــا   الك انّـــٕ  ضـ هد اك الضـــلطٕ عـ

التهفّذِــــــــــٕ اختصــــــــــاص دعــــــــــُٔ الك ــــــــــاى ألدَار  

 َ ــادٓ َاــــــذلو األد ــاد العــــ ــاد  ــــــ  االنعقــــ ار االنعقــــ

ــُى ل  ــالْ ِكــ ــادٓ َبالتــ ــٕ العــ ــلضــــلطٕ التهفّذِــ   ا ــ

ٓ    يف  ــاد ــ  العـ ــادٓ َ ـ ــاد العـ ــا٘ دَر االنعقـ ــ  اَ انًـ  فـ

َهلـــــــا ا ـــــــ  اِ ـــــــا بت جّـــــــل   جللضـــــــاة الك ـــــــاى,

ــو   ــزَرٔ اك  لــــ ــ  ال ــــ ــاى ا ا دعــــ ــاة الك ــــ  اجت اعــــ

(41). 

ــ و    -3 ــُسارٔ:  ت ـ ــاى َ الـ اجل ـــع بـــني ع ـــُِٕ الك ـ

ــني     ــع بــــ ــش اجل ــــ ــدٔ زّــــ ــٕ قاعــــ ــا   الك انّــــ الدصــــ

ــا انــــــ   ــُسارٔ َمفاديــــ ــاى َالــــ ــو ٌ ع ــــــُِٕ الك ــــ ميكــــ

لع ـــــُ الك ـــــاى اى ِكـــــُى َسِـــــزا اَ رٙـــــّط الـــــُسرا٘  

ع ـــــُِتٌ يف الك ـــــاى ا ـــــا ِضــــــ       دَى اى  تـــــ نز 

للــــــُسِز اى ِزعــــــ  نفضــــــٌ لع ــــــُِٕ الك ـــــــاى َيف     

ــا   يالــــٕ فــــُسٍ بالع ــــُِٕ حيــــ  لــــٌ اى جي ــــع بّهً ــ

َبــــني الــــُسارٔ َ قت ــــٖ مــــا  قــــدم ِضــــ   للــــُسرا٘ 

ــاى    ــاة الك ــ ــُر جلضــ ــرا ع ــ ــاة  َاالعــ يف ا هاقغــ

ــٖ     ــ ن  علـ ــاى َالتـ ــام الك ـ ــا ًم امـ ــو صّاصـ َالـــدفا  عـ

ــٌ  ــاى   ازايا ـــ ــُى  صـــــزفاة الك ـــ ــم  لـــــو ِزاقبـــ َيـــ

ــٌ      ــدَد اختصاصـــ ــو يـــ ــزَج عـــ ــو اخلـــ ــُيم مـــ َميهعـــ

 .(42) الدصتُرٓ

ــل الك ـــاى  -4 ــال  االقـــُٗ      :يـ ــاى الضـ ــل الك ـ ــد يـ ِعـ

لــــــدٗ الضــــــلطٕ التهفّذِــــــٕ يف مُاجًــــــٕ الك ــــــاى ا   

ــدٔ   حيــ  هلــا انًــا٘ مــ   ــل ا  ــٌ قب ــا,  اهــددٔدٔ نّابت قانُن

ـــ َ  ذا ْا ــــل الــــْ يــــ  تلفـــٕ   لــــٌ صــــُر ليـــ  ا ـ

َ ِكـــُى مـــو خـــال  جملـــط الـــُسرا٘ َا ـــل الزٙاصـــْ 

٘  علــــٖ  َرٙــــّط الدَلــــٕ , ــا َا ــــل الــــُسارٓ ِكــــُى بهــ

ــادٔ)   ــٌ ا ــــ ــا بّهتــــ ــُسارٔ ا ــــ ــ  الــــ ــو 64طلــــ /يَاًل( مــــ

حيـــــــل جملـــــــط الهـــــــُال باأل لبّـــــــٕ     )2005دصـــــــتُر 

٘  علــــــٖ طلــــــ  نلــــــت ا طلقــــــٕ لعــــــدد  االع ــــــا٘ بهــــــا

ــُسرا٘      ــط الــــ ــّط جملــــ ــو رٙــــ ــ  مــــ ــاٌٙ اَ طلــــ يع ــــ

ــٕ َال   ــّط اجل ًُرِـــــ ــٕ رٙـــــ ــل   َ ُافقـــــ ــُس يـــــ جيـــــ

ــا٘ مـــــدٔ ا  صـــــتاُال رٙـــــّط جملـــــط  ا,لـــــط يف انهـــ

الُسرا٘(

(43). 

يّـــت ِقـــدم لـــزّٙط الدَلـــٕ بقصـــد جكـــّم يّٚـــٕ       

ــاى ا ا   ا ــا َبــــني الك ــ ــ  بّهً ــ لهــــاخبني يف خــــال  ِهغــ

ــُسارٓ ِـــــتم   ــل الـــ ــاى ا ـــ ــُسارٔ  اـــ ــو الـــ ــادرٔ مـــ  بـــ

ــز    جم ــُسرا٘ , َِهخصـ ــّط جملـــط الـ ــو رٙـ ــٕ اَ مـ ت عـ

دَر رٙـــــّط الدَلـــــٕ يف يـــــذا الغـــــ ى با ُافقـــــٕ علـــــٖ  

ــا اى     ــو ا كُمــــٕ ,عل ــ ــاى ا قــــدم مــ طلــــ  يــــل الك ــ

ــ      ــزّٙط يــ ــْ للــ ــتُرِٕ  عطــ ــٕ الدصــ بعــــ  االني ــ

    ٕ ــ ــو ا كُمـ ــدم مـ ــاى ا قـ ــل الك ـ ــٖ يـ ــراض علـ . االعـ

ـــ  ٘  علـ ٖ طلــــ  رٙــــّط امــــا ا ــــل الزٙاصــــْ ِكــــُى بهــــا

ــادٔ)   ــٌ ا ـ ــا بّهتـ ــٕ ا ـ ــّط   64الدَلـ ــدعُ رٙـ ــًا(:) ِـ /نانّـ

ــاة      ــُال اك انتخابـ ــط الهـ ــل جملـ ــد يـ ــٕ عهـ اجل ًُرِـ

عامـــٌ يف الـــبالد خـــال  مـــدٔ اقصـــايا صـــتُى ُِمـــًا مـــو 
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ــٕ       ــذٍ ا الـ ــُسرا٘ يف يـ ــط الـ ــد جملـ ــل َِعـ ــارِ  ا ـ  ـ

مضتقّاًل َُِاصل  صزِال االمُر الُّمّٕ(

(44). 

ــو اجلـــ  ــل ا َمـ ــذاز اى يـ ــد    دِز بالـ ــد حيـ ــاى قـ لك ـ

ــب  َ ــبضـــ ــني   جـــ ــٕ بـــ ــ لٕ معّهـــ ــُ  مضـــ ُد خـــــال  يـــ

ــاى     ــل الك ــ ــُ٘ اك يــ ــتم اللاــ ــاى فّــ ــٕ َالك ــ ا كُمــ

ــا ا        ــو فـ ــم يف  لـ ــُ ا كـ ــع  يـ ــُى الغـ ــل اى ِكـ ــو اجـ مـ

ــاى    ــد الك ـ ــع  ِؤِـ ــاة اى الغـ ــٕ االنتخابـ اًـــزة نتّاـ

ــزٗ     ــاى مـــزٔ اخـ ــل الك ـ ــ ى ا كُمـــٕ ال  ضـــتطّع يـ فـ

ّلٕ َِـــــتم لـــــهفط الضـــــب  َ كـــــُى ا كُمـــــٕ مضـــــتق

ــٕ   كُمـــــــٕ جدِـــــــدٔ غـــــــكّل ي بعـــــــد اًـــــــُر نتّاـــــ

ــاى .  ــا  الك ـــــ ــاة لصـــــ ــال    (45)االنتخابـــــ ــو خـــــ َمـــــ

البخـــــت نتُصـــــل اك اى يـــــل الك ـــــاى مـــــو الهايّـــــٕ  

الُاقعّـــــٕ  ـــــ  ممكـــــو الى  ـــــ ن  االيـــــشال َالكتـــــل 

ــٖ      ــاا علـ ــل ا فـ ــو اجـ ــو مـ ــُ  دَى  لـ ــّٕ حيـ الضّاصـ

ــل    ــبٕ هلـــذٍ االيـــشال َلصـــعُبٕ التُصـ ا صـــا  ا كتضـ

 ا فاق ِؤدٓ اك امكانّٕ يل الك اى . اك

 ا طل  ال انْ

 َ التهفّذِٕ تنيَصاٙل التعاَى بني الضلط

 التغزِعّٕ

لـــــارظ اـــــل مـــــو الضـــــلطٕ التهفّذِـــــٕ                      

َالتغـــــزِعّٕ اختصاصـــــا ً ا علـــــٖ َفـــــ  القُاعــــــد     

ــٕ   ــتُرِٕ َالقانُنّـــــ ــل   الدصـــــ ــتقل لكـــــ ــكل مضـــــ َبغـــــ

    ْ ــ ــو ال ِهفـــ ــزٗ اال اى  لـــ ــو االخـــ ــلطٕ عـــ َجـــــُد  صـــ

ــاٙل      ــهبني َصـ ــذلو صـ ــلطتني لـ ــا ني الضـ ــني يـ ــاَى بـ  عـ

 التعاَى باال ْ :

  قدِم مغزَعاة القُانني اَال:

فـــــــــتق الضـــــــــلطٕ التهفّذِـــــــــٕ بتقـــــــــدِم              

ــلطٕ التغــــــــزِعّٕ     ــزَعاة القــــــــُانني اك الضــــــ مغــــــ

ــلطٕ التهفّذِــــٕ      ــُِ  علًّــــا, فالضــ ــتًا َالتصــ  هاقغــ

ــد     ــ  القُاعــــ ــٖ َفــــ ــاص علــــ ــذا االختصــــ ــارظ يــــ لــــ

ــٕ, ا  اى     الد ــل دَلـــــ ــا يف اـــــ ــُ  بًـــــ ــتُرِٕ ا ع ـــــ صـــــ

 قــــدِم مغــــزَعاة القــــُانني مي ــــل َصــــّلٕ مً ــــٕ      

ــٕ      ــلطتني التهفّذِـــ ــني الضـــ ــاَى بـــ ــاٙل التعـــ ــو َصـــ مـــ

ــو      ــٕ األَك لضـ ــدي اللبهـ ــٌ  بـ ــو خاللـ ــزِعّٕ , ف ـ َالتغـ

ــُٔ      ــٌ اخلطــ ــانُى ب نــ ــزَ  القــ ــز  مغــ ــُانني, َِعــ القــ

ــزض     ــال  عـــــ ــو خـــــ ــانُى مـــــ ــزِع القـــــ األَك يف  غـــــ

ٖ الضـــلطٕ التغـــزِعّٕ مـــو يجـــل مغـــزَ  القـــانُى علـــ

صـــــدَر  غـــــزِع بـــــٌ عـــــو طزِـــــ  ا بـــــا  ااجـــــزا٘اة   

الدصـــتُرِٕ لضـــو التغـــزِع   

(46)

, فـــال ميكـــو يى ِغـــز     

ــا       ــهق علًّـ ــ  ِـ ــزا٘اة الـ ــع ااجـ ــا مل  تبـ ــانُى مـ يٓ قـ

ــٕ يٓ    ــٕ; ألى  الفـــ ــل دَلـــ ــانُنْ يف اـــ ــام القـــ الهيـــ

مـــــو ااجـــــزا٘اة التغـــــزِعّٕ زعـــــل مـــــو التغـــــزِع   

   َ   القـــــانُى ال ِكـــــُى  بـــــاطال, فقبـــــل  قـــــدِم مغـــــز

ــا      ــ لٕ مـ ــُ  مضـ ــزٔ يـ ــزد فكـ ــا جمـ ــُد َا ـ لألخـــ  َجـ

ــداد     ــتم اعـــ ــد يى ِـــ ــٕ, َبعـــ ــلطٕ التهفّذِـــ ــٌ الضـــ  ُاجـــ

ــب       ــٌ ِصـ ــاى ف نـ ــٌ اك الك ـ ــانُى َ قدميـ ــزَ  القـ مغـ

ــاى ا       ــل الك ــ ــو قبــ ــالسم مــ ــزار الــ ــذ القــ ــايشا لّتخــ جــ

ــٌ     ــانُى يَ يى ِزف ـــ ــزَ  القـــ ــدِل مغـــ ــٌ  عـــ ــ  لـــ حيـــ

 ٕ ــٌ مطلــــــــ  الصــــــــاليّ يف  عــــــــدِل  اــــــــامال, ا  لــــــ

ــع      ــتال٘م مـــــ ــذٓ ِـــــ ــكل الـــــ ــانُى بالغـــــ ــزَ  القـــــ مغـــــ

ــٕ يَ     ــُر ا الّـ ــت ها٘ األمـ ــا باصـ ــُعاة الـــ  ِعاجلًـ ا ُ ـ

ــذٍ       ــْ يـــ ــتُر, ففـــ ــٌ الدصـــ ــهق علّـــ ــز ِـــ ــز آخـــ يٓ يمـــ

ــزَ      ــٕ ا غـــ ــٕ مقدمـــ ــذ ريٓ اجلًـــ ــ  يخـــ ــٕ جيـــ ا الـــ

َيــــــذا ِــــــد  علــــــٖ  الــــــذٓ جيــــــزٗ علّــــــٌ التعــــــدِل

ــٕ َالتغـــــزِعّٕ      ــني الضـــــلطتني التهفّذِـــ ــاَى بـــ التعـــ

ــا ــذ    النً ــ ــانُى مهــ ــُ  ِغــــرااى يف صــــّا ٕ القــ صــ

 ٍ ــا  ــٌ َيتـــٖ نفـ ــا ِقـــدم مـــو   ,بداِـــٕ  قدميـ عل ـــا اى مـ

الضــــلطٕ التهفّذِــــٕ ِضــــ ٖ )مغــــزَ  قــــانُى( َمــــا       

ِقدم مو الك اى ِض ٖ )مقر  قانُى(

 (47)

. 

 اصدار القُانني  نانّا:

اى الُجـــــُد القـــــانُنْ للتغـــــزِع ُِجـــــ  يف بداِـــــٕ     

علـــٖ القـــانُى, َبعـــد األمـــز يى ُِافـــ  جملـــط الهـــُال 

ــا     ــٌ رٙــــّط الدَلــــٕ, َالات ــ ــادق علّــ  لــــو يى ِصــ

َجـــُد القـــانُى البـــد مـــو اصـــدارٍ, َبعـــد  لـــو نغـــزٍ   

ــش٘     ــد جــ ــانُى ال ِعــ ــدار القــ ــذا, ف صــ ــب  نافــ ــْ ِصــ لكــ

ــا    مــــو ع لّــــٕ  غــــزِع القــــانُى داخــــل الك ــــاى, َا ــ
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ــُ اجـــــزا٘ مضـــــتقل, لكهـــــٌ ِعـــــد  ـــــزَرِا لهفـــــا         يـــ

فااصـــــدار ِعـــــد القـــــانُى ا قـــــز مـــــو قبـــــل الك ـــــاى, 

ــا        ــٕ اك رجـ ــّط الدَلـ ــو رٙـ ــٌ مـ ــز ا ُجـ ــٕ األمـ   ابـ

الضـــــــلطٕ التهفّذِـــــــٕ بُجـــــــُل  طبّـــــــ  القـــــــانُى      

َ هفّــــــذٍ ألنــــــٌ صــــــدر صــــــلّ ا َصــــــلو ااجــــــزا٘اة  

 .(48) القانُنّٕ اخلاصٕ بتغزِعٌ

َِعـــز  ااصـــدار ب نـــٌ: )اعـــرا  مـــو رٙـــّط الدَلـــٕ 

بالُجُد القانُنْ للتغزِع َاألمز بتهفّذٍ(

(49)

. 

اى اصـــدار القـــانُى ِعـــد ع ـــال مً ـــا; لـــذلو  ـــد يى  

ي لــــ  الدصــــا   جــــدد مــــدٔ مــــو خالهلــــا ِضــــتطّع   

رٙــــّط الدَلــــٕ اصــــدار القــــانُى; ألى جدِــــد مــــدٔ      

ــشام      ــ انٕ اللتــــ ــٕ  ــــ ــد   ابــــ ــانُى ِعــــ ــدار القــــ اصــــ

ــا      ــا, ا ـ ــانُى خالهلـ ــدار القـ ــٕ اصـ ــلطٕ التهفّذِـ الضـ

ِعــــد  لــــو ايرامــــا ارادٔ األمــــٕ َمم لًّــــا; ألنــــٌ يف  

ــدعأ       ي ــو مـ ــُى  لـ ــُ  ِكـ ــدٔ صـ ــد ا ـ ــدم جدِـ ــٕ عـ الـ

ــدار التغــــــزِع, ممــــــا      ــُِال َا  اطلــــــٕ يف اصــــ للتضــــ

ِعطــــل اصــــدار القــــُانني َِــــؤدٓ  لــــو اك اا ــــزار   

با صـــــا  العامـــــٕ َمصـــــا  األفـــــزاد الـــــ  حيـــــزص 

ــزض     ــدم التعــ ــ انًا َعــ ــٖ  ــ ــتُر علــ ــانُى َالدصــ القــ

هلـــا اال علـــٖ َفـــ  القـــانُى, َقـــد اختلفـــ  الدصـــا         

يـــذٍ ا ـــدٔ, ففـــْ الدصـــتُر العزاقـــْ لضـــهٕ  يف جدِـــد 

 (                          50ُِم ا.) 15م يمديا 2005

 التصدِ  علٖ القُانني نال ا:

اّى الضـــــــلطٕ التهفّذِـــــــٕ  تـــــــُك صـــــــاليّٕ              

ــ ى       ــاى, فـ ــا الك ـ ــ  ِقزيـ ــُانني الـ ــٖ القـ ــدِ  علـ التصـ

ــزِع     ــزِعّٕ يف  غــ ــلطٕ التغــ ــُم يى دَر الضــ ــو ا علــ مــ

ــتم     ــانُى َ ـ ــٖ القـ ــُة علـ ــد يى  صـ ــْ بعـ ــُانني ِهتًـ القـ

ــلطٕ      ــ  ْ دَر الضــــ ــو ِــــ ــد  لــــ ــٌ, َبعــــ ــٕ علّــــ ا ُافقــــ

ــٕ    ــٕ الدَلـــ ــانُى اك رٙاصـــ ــل القـــ ــٕ, ا  ِزصـــ التهفّذِـــ

ــٖ    ــد التصـــــــدِ  علـــــ ــٌ, َِعـــــ ــادقٕ علّـــــ لتـــــــتم ا صـــــ

ــٕ     ــًم رٙــــّط الدَلــ ِدضــ ــزِعًّا, ا   ــاًل  غــ ــُانني ع ــ القــ

ــٕ      ــام ع لّـــــ ــزا٘ الـــــ ــذا ااجـــــ ــاى يف يـــــ ــع الك ـــــ مـــــ

ــز ــزا٘اة    التغــ ــلو ااجــ ــو يى ِضــ ــانُى ال ميكــ ِع, فالقــ

األخزٗ لّصب  نافذا اال بعد ا صادقٕ علٌّ

(51)

. 

َِعــــز  التصــــدِ  ب نــــٌ )مُافقــــٕ رٙــــّط الدَلـــــٕ      

ــزِعّٕ      ــلطٕ التغـ ــزِكا للضـ ــارٍ عـ ــانُى باعتبـ ــٖ القـ علـ

يف التغزِع(

(52)

. 

َمـــــو اجلــــــدِز بالـــــذاز اى الدصــــــتُر العزاقــــــْ يف   

ــادقٕ   73ا ـــادٔ ) ــا( مـــه  رٙـــّط الدَلـــٕ يـــ  ا صـ /نال ـ

ــاى خــال         ــٌ مــو الك  ــانُى بعــد يى ِزصــل الّ ــٖ الق عل

ــزّٙط, َيف     15 ــ  الـــ ــُلٌ  كتـــ ــارِ  َصـــ ــو  ـــ ــا مـــ ُِمـــ

ــٌ يــُ         ــٕ ريِ ــّط الدَل ــد رٙ ــدٔ َمل ِب ــٕ م ــْ ا  يال

القانُى ِعد مصادقا عكم الدصتُر

(53)

. 

 نغز القانُى بعا:را

بعـــــــــد يى  ــــــــــتم ااجـــــــــزا٘اة القانُنّــــــــــٕ                    

الالسمـــٕ لضـــو التغـــزِع مــــو يّـــت  قـــدِم مغــــزَ       

ــٌ      ــادقٕ علّـ ــاى َا صـ ــل الك ـ ــو قبـ ــزارٍ مـ ــانُى َاقـ القـ

مـــو رٙـــّط الدَلـــٕ, فـــ ى القـــانُى َجـــُدٍ القـــانُنْ       

ــم بــــٌ,        ــدم العلــ ــشم لعــ ــٌ  ــــ  ملــ ــل, اال ينــ ــد اات ــ قــ

ــت كو  لــــذلو ِهبيــــْ علــــم ا كلــــ  ــانُى يتــــٖ ِــ ال بالقــ

مـــو  طبّقـــٌ, ََصـــّلٕ العلـــم بالقـــانُى يـــْ الهغـــز,        

ا   تـــــُك الضـــــلطٕ التهفّذِـــــٕ نغـــــز القـــــانُى لكـــــْ   

.يــــذا َِعــــد الهغــــز ا زيلــــٕ     ِصــــب  نافــــذا َملشمــــا  

األخـــ ٔ الــــ  ميــــز بًــــا القــــانُى لكــــْ ِكــــُى َاجــــ   

ــعني    ــع األعـــــــخاص اخلا ـــــ ــٖ يّـــــ ــ  علـــــ التطبّـــــ

ــلطٕ    ــارظ الضـــ ــٌ, ا  لـــ ــٕ  أليكامـــ ــٕ ع لّـــ التهفّذِـــ

ــددٔ يف      ــّلٕ اهــــ ــال  الُصــــ ــو خــــ ــانُى مــــ ــز القــــ نغــــ

الدصـــــــتُر لكـــــــْ ِكـــــــُى متايـــــــا للا ّـــــــع, َيـــــــذٍ   

ــٕ    ــدٔ الزلّــــــ ــْ يف اليالــــــــ  اجلزِــــــ ــّلٕ يــــــ الُصــــــ

ــهٕ       ــْ لضـ ــتُر العزاقـ ــٌ الدصـ ــذ بـ ــا يخـ ــذا مـ ــٕ, َيـ للدَلـ

َاجلزِــــدٔ الزلّــــٕ يف العــــزاق يــــْ     129م يف م/2005

ى , َبـــــــذلو ِتـــــــبني ا«الُقـــــــاٙع العزاقّـــــــٕ»جزِـــــــدٔ 

ــلطتني      ــني الضـــــ ــاَى بـــــ ــاٙل التعـــــ ــو َصـــــ ــز مـــــ الهغـــــ

التهفّذِٕ َالتغزِعّٕ.

 (54)
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َمــو خــال  يــذا البخــت نضــتخلق انــٌ مً ــا اــاى        

ــاَى بـــني     ــا   عـ ــل بـــني الضـــلطاة اال اى يهـ يهـــا  فصـ

بالغــــكل الــــذٓ ِــــؤدٓ اك اــــل مــــو يــــذٍ الضــــلطاة 

ادارٔ الدَلـــــٕ  ـــــا خيـــــدم الصـــــا  العـــــام َ قـــــدِم      

صــــــلطٕ ال  اف ــــــل اخلــــــدماة لل ــــــُاطو ,الى اــــــل 

ــا      ــش  َا ـ ــام َمهعـ ــكل  ـ ــًا بغـ ــتقل بع لـ ــو اى  ضـ ميكـ

ــاَس آ     ــل زــ ــو اجــ ــزٗ مــ ــلطاة االخــ ــاج اك الضــ جتــ

مُ ـــُ  قـــد ِعـــرض آ مـــو الضـــلطاة َيـــذا ِـــد        

ــب   ـــزَرِا َال       ــلطاة اصـ ــني الضـ ــاَى بـ ــٖ اى التعـ علـ

ــُاسى بـــني     ــٌ َلكـــو جيـــ  اى ِكـــُى بغـــكل متـ  هـــٖ عهـ

ــّ و آ صــــلطٕ علــــٖ       ــع الضــــلطاة يتــــٖ ال  ًــ يّــ

ــاد       اال ــ  ا بــ ــٖ َفــ ــهًم علــ ــل بّــ ــُى الع ــ ــزٗ َِكــ خــ

القانُنّـــــٕ َالدصـــــتُرِٕ يف البلـــــد َيـــــذا مـــــا جضـــــدٍ 

ــو    ــْ ا  ال ميكـــ ــع العزاقـــ ــل   ألٓالُاقـــ ــلطٕ اى  ع ـــ صـــ

ــب      ــزٗ بضـ ــع االخـ ــاَى مـ ــدَى  عـ ــدبـ ــ     شاِـ ــام الـ ا ًـ

ــٕ الـــــ     ــاٙل الفهّـــ ــا الدَلـــــٕ َا ـــــزٔ ا ضـــ  قـــــُم بًـــ

جتــــاج اك اخلــــكٔ الــــ  قــــد ال  ُجــــد لــــدٗ صــــلطٕ   

ــاَى بـــــني   َ تـــــُ ــد مـــــو التعـــ ــدٗ االخـــــزٗ فالبـــ فز لـــ

 الضلطاة القاٙم علٖ مبدي التُاسى بّهًم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اخلالٕ

علـــــٖ بعـــــد البخـــــت  ُ ـــــُ  )التعـــــاَى َالتـــــُاسى    

ــٕ يف دصــــتُر     ــزِعّٕ َالتهفّذِــ ــلطتني التغــ ــني الضــ  بــ

 ٕ ــه ــزاق لضـــــ ــذ( 2005 العـــــ ــ    الهافـــــ ــل اك بعـــــ نتُصـــــ

 : األ ّٕالهتاٙ  َالتُصّاة 

 اَال: االصتهتاجاة

مضــــــــــاي ٕ الضــــــــــلطٕ التهفّذِــــــــــٕ يف  غــــــــــزِع _1

ــُا      ــم انــ ــد ايــ ــزِعّٕ ِعــ ــلطٕ التغــ ــع الضــ ــُانني مــ القــ

ــلطتني ,الى الضـــــــلطٕ      ــا ني الضـــــ ــني يـــــ ــاَى بـــــ التعـــــ

ــو     ــٌ مـــ ــا جتاجـــ ــٕ  ـــ ــٖ دراِـــ ــُى علـــ ــٕ  كـــ التهفّذِـــ

علـــٖ مضـــاظ بـــالُاقع الع لـــْ بغـــكل  قـــُانني اُنًـــا 

 مضت ز .

ــزا _2 ــتُرِٕ اك     ًـــ ــٕ الدصـــ ــو االني ـــ ــ   مـــ الكـــ

 ٕ ــاى التغـــزِعّ ــاة الك ـ ــد اختصاصـ ــد مـــع  ,جدِـ  شاِـ

 مًام الضلطٕ التهفّذِٕ  يف  تلال ا,االة .

ــلطتني    _3 ــٕ بـــــــــني الضـــــــ ــٕ متبادلـــــــ ــُد رقابـــــــ َجـــــــ

التهفّذِــــٕ َالتغــــزِعّٕ ِــــؤدٓ اك  عشِــــش التعــــاَى     

ــني  ــُاسى بـــ ــداخل     َالتـــ ــٕ  ـــ ــلطتني نتّاـــ ــا ني الضـــ يـــ

ــا     الكـــــ   مـــــو االع ـــــا  بّهً ـــــا َخصُصـــــا االع ـــ

 التغزِعّٕ  .

ع ــــل ا غــــز  الدصــــتُرٓ العزاقــــْ علــــْ اجيــــاد       _4

ــٕ     ــلطتني التهفّذِـــــــ ــني الضـــــــ ــاَى بـــــــ ــُاسى َ عـــــــ  ـــــــ

ــدِم      ــٕ َ قـ ــؤَى الدَلـ ــل ادارٔ عـ ــو اجـ ــزِعّٕ مـ َالتغـ

ــو      ــبني مـ ــو  ـ ــل  لـ ــُاطهني َاـ ــدماة لل ـ ــل اخلـ اف ـ

ـــ  تُرِٕ الـــــ  عاجلـــــ  يـــــذٍ  خـــــال  الهصـــــُص الدصــ

 ا ُا ّع.

 نانّا : التُصّاة

ــش االدَار الزقابّـــٕ ا تبادلـــٕ بـــني الضـــلطتني      _1  عشِـ

التهفّذِــــــٕ َالتغــــــزِعّٕ مــــــو اجــــــل  ــــــ اى عــــــدم 

 يّ هٕ آ صلطٕ  د االخزٗ.

ــاو      _2 ــو نغـــ ــٕ عـــ ــلطٕ التهفّذِـــ ــان  الضـــ ــاد  ـــ ابعـــ

ــٕ      ــتطّع ممارصـــــ ــْ  ضـــــ ــزِعّٕ لكـــــ ــلطٕ التغـــــ الضـــــ

 .اع اهلا بغكل صلّم 

ــش _3 الضـــلطٕ التهفّذِـــٕ علـــٖ مُاجًـــٕ    قـــدرٔ  عشِـ

 ألنًــــــاِتعلــــــ  بـــــ درأ عــــــؤَى الدَلـــــٕ   آ مُ ـــــُ   

اقـــــزل اك الُاقـــــع مـــــو الضـــــلطٕ التغـــــزِعّٕ َلكـــــو  

 بغزو عدم اهلّ هٕ الضلطٕ التغزِعّٕ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .2005( مو دصتُر يًُرِٕ العزاق80( ا ادٔ)17)

ــد 18) ــد عبـــ ــتُرِٕ     ( د. ا ـــ ــاد  الدصـــ ــدٓ ,ا بـــ ــد اخلالـــ ا  ّـــ

ــز ,     ــتاة للهغـــ ــدَى و, دار عـــ ــتُرٓ ,بـــ ــانُى الدصـــ ــٕ للقـــ العامـــ

 .213, ص 2011مصز , 

( البهـــــــــــد )اَاًل( مـــــــــــو دصـــــــــــتُر يًُرِـــــــــــٕ 62(ا ـــــــــــادٔ)19)

 .2005العزاق

ــادٔ)20) ــٕ   62( ا ــــــــ ــتُر يًُرِــــــــ ــو دصــــــــ ــد)نانًّا( مــــــــ ( البهــــــــ

 .2005العزاق

ــادٔ)21) ــو دصــــــــــ  28( ا ــــــــ ــد )اَاًل( مــــــــ ــٕ ( البهــــــــ تُر يًُرِــــــــ

 .2005العزاق

ــتُرٓ     ( د.22) ــام الدصـــــ ــْ ,الهيـــــ ــد فً ـــــ ــُ سِـــــ مصـــــــطفٖ ابـــــ

 .366, ص1984, مهغ ٔ ا عار , مصز, 1ا صزٓ , و

ــتُرٓ َالهيـــــــام     23)  ــذَل ,القـــــــانُى الدصـــــ ــد ا,ـــــ (د. مب ـــــ

ــْ , و ــاى ,  4الضّاصـــ ــٕ , لبهـــ ــُراة ا لـــــ  ا قُقّـــ , 2002, مهغـــ

 .369ص

الـــــداخلْ ,لـــــط (اخــــتق الفصـــــل ال ـــــامو مــــو الهيـــــام   24)

ــٕ     ــٕ  الـــــــط رٙاصـــــ ــزا٘اة اخلاصـــــ ــّم االجـــــ ــُال بتهيـــــ الهـــــ

ــادٔ)   ــزرة ا ـــ ــت قـــ ــٕ, يّـــ ــُال   47الدَلـــ ــط الهـــ ــد جملـــ ( اى ِعقـــ

ــًا  هاقغـــــــــٕ  زعـــــــــّ  َانتخـــــــــال رٙـــــــــّط    ــًا خاصـــــــ اجت اعـــــــ

ــادٔ )   ــًا لل ــ ــٌ طبقــ ــٕ َناٙبّــ ــا  70اجل ًُرِــ ــتُر, فّ ــ ــو الدصــ ( مــ

ــادٔ)  ــ  ا ــ ــاٍ    48نصــ ــٕ َناٙبــ ــّط اجل ًُرِــ ــؤدٓ رٙــ ــٖ اى ِــ ( علــ

ــّ ني ــُص      الـ ــّيٕ ا هصـ ــُال بالصـ ــط الهـ ــام جملـ ــتُرٓ امـ الدصـ

 ( مو الدصتُر.50علًّا يف ا ادٔ )

ــانُى الدصــــــتُرٓ       .(د25) ــد ا  ّــــــد ,القــــ ــل  ّــــــد عبــــ خلّــــ

 .46,ص2010,بدَى و, ا كتبٕ القانُنّٕ ,بيداد, 

ٓ , الــــــــهيم الضّاصـــــــــٕ, دار الهً ـــــــــٕ  َ( د. نــــــــزَة بـــــــــد 26)

 .311, ص1975العزبّٕ, القايزٔ, 

 .66, صا صدر الضاب خ ز صا  عك, ( د. رافع 27)

 .2005( مو دصتُر يًُرِٕ العزاق83(ا ادٔ)28)

ــادٔ)29) ( البهـــــــد )الضـــــــابع /الفقـــــــزٔ ي( مـــــــو دصـــــــتُر     61( ا ـــــ

 .2005يًُرِٕ العزاق

, 1الدصـــــتُرٓ َالضّاصـــــْ ,و( د. نـــــُا  اهعـــــاى , الهيـــــام 30)

 .115, ص2008انزا٘ للهغز َالتُسِع, االماراة ,

ــادٔ)31) ــتُر     61(ا ـــــ ــو دصـــــ ــزٔ ج( مـــــ ــابع /الفقـــــ ــد )الضـــــ ( البهـــــ

 .2005يًُرِٕ العزاق

ــّٕ َالقــــانُى      32) ــهيم الضّاصــ ــْ الطًــــزآَ ,الــ ــانْ علــ ( د. يــ

ــتُرٓ ,و ــع , االردى  1الدصـــــــ ــز َالتُسِـــــــ ــٕ للهغـــــــ , دار ال قافـــــــ

 .260,ص 2008,

ــتُرٓ ,بــــــــدَى و ,     (33) ــُرٓ ,القــــــــانُى الدصــــــ ــز يــــــ د. ع ــــــ

 .208, ص2009 مهغُراة ا ل  ا قُقّٕ , لبهاى,

ــتُر   61(ا ـــــــادٔ)34) ــابع /الفقـــــــزٔ ل( مـــــــو دصـــــ ــد )الضـــــ ( البهـــــ

 .2005يًُرِٕ العزاق

( د. صــــــخز مب ــــــد  ّــــــ  ,العالقــــــٕ بــــــني الضــــــلطاة يف 35)

ــز ,    ــتاة , مصــــــ ــدَى و,دار عــــــ ــٕ, بــــــ ــا   العزاقّــــــ , 2011الدصــــــ

 .109ص

ــا      36) ــ ال  يف الدصــــ ــلطاة الــــ ــآَ, الضــــ ــلّ اى الطــــ ( د. صــــ

ــز َالفكـــــز    ــٕ ا عاصـــ ــالمْ, دار الفكـــــز   العزبّـــ ــْ االصـــ الضّاصـــ

 .231العزبْ, القايزٔ بدَى  ارِ , ص

( د. مب ـــــد قـــــدرٓ يضـــــو, رٙـــــّط جملـــــط الـــــُسرا٘ يف      37)

الهيــــــام الك ــــــانْ ا عاصــــــز, دار الفكــــــز العزبــــــْ, القــــــايزٔ,       

 .385,ص1987

 .2005/اَاًل( مو دصتُر يًُرِٕ العزاق 42(نق ا ادٔ)38)

الدصــــــــــتُرٓ   ( د. صــــــــــامْ يــــــــــا  الــــــــــدِو, القــــــــــانُى   39)

َالغــــــزعّٕ الدصــــــتُرِٕ , بــــــدَى و, دار اجلامعــــــٕ اجلدِــــــدٔ 

 .231,ص  2006,مصز ,

 .2005/اَاًل( مو دصتُر يًُرِٕ العزاق 49( نق ا ادٔ)40)

 .232( د. صامْ يا  الدِو , ا صدر الضاب  ,ص 41)

ــانُى الدصــــتُرٓ , بــــدَى و ,   42) ( د. ماجــــد را ــــ  ا لــــُ ,القــ

 .260, ص2006مصز, دار اجلامعٕ اجلدِدٔ , 

 .2005( مو دصتُر يًُرِٕ العزاق اَاًل/64(نق ا ادٔ)43)

/نانّـــــا( مـــــو دصـــــتُر يًُرِـــــٕ العـــــزاق 64( نـــــق ا ـــــادٔ )44)

2005. 

( د. ابــــــــزايّم عبــــــــد العشِــــــــش عــــــــّخا ,َ ــــــــع الضــــــــلطٕ   45)

 .56,ص2006التهفّذِٕ ,بدَى و, مهغ ٔ ا عار  , مصز , 

ي. عبـــــــــد ا  ر ـــــــــٕ ا  البّـــــــــا ْ, مزايـــــــــل الع لّـــــــــٕ  (46)

التغـــزِعّٕ يف الدصــــا   العزاقّــــٕ, رصـــالٕ ماجضــــت , الّــــٕ   

 .7م, ص1991القانُى , جامعٕ بيداد,

ــْ الـــــدلّ ْ, االختصاصـــــاة      47) ( ي.  يزِـــــد عبـــــد القـــــادر علـــ

التغــــزِعّٕ االعتّادِــــٕ لـــــزّٙط الدَلــــٕ, رصــــالٕ ماجضـــــت ,     

 .30م, ص2003 الّٕ القانُى/ جامعٕ بيداد,

( د. ي ــــــد عبــــــد ا  ّــــــد اخلالــــــدٓ, ا صــــــدر الضــــــاب ,      48)

 .305ص

 .225( د. ماجد را   ا لُ, ا صدر الضاب , ص49)

( نال ـــــا مـــــو دصـــــتُر يًُرِـــــٕ العـــــزاق لضـــــهٕ 73( ا ـــــادٔ)50)

َ د. صــــــامْ يـــــا  الــــــدِو, الـــــهيم الضّاصــــــّٕ    م الهافـــــذ. 2005

 .627, ص2007َالقانُى الدصتُرٓ, مهغ ٔ ا عار ,مصز,
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( د. عبــــــد ا ــــــ  مب ــــــد عبــــــدٍ ا يزبــــــْ, العالقــــــٕ بــــــني   51)

الضــــــلطتني التهفّذِــــــٕ َالتغــــــزِعّٕ يف الــــــّ و اجل ًــــــُرٓ, 

م, 1997يطزَيــــٕ داتــــُراٍ, الّــــٕ القــــانُى/ جامعــــٕ بيــــداد,  

 .188ص

ــزٓ, د.   ( 52) ــاقْ البكـــــ ــد البـــــ ــ د. عبـــــ ــ  سيـــــ ــدخل  البغـــــ ,ا ـــــ

 .94, ص2011 , بيداد القانُنّٕ,,ا كتبٕ 3لدراصٕ القانُى,و

ــٕ يف     53) ــّط الدَلــــ ــد, رٙــــ ــدِو األ ــــ ــام الــــ ــّم يضــــ ( ي. َصــــ

, مهغــــــــــُراة ا لــــــــــ  1الـــــــــدَ  العزبّــــــــــٕ َاألجهبّــــــــــٕ, و 

 .145م, ص2011ا قُقّٕ, 

ــزٓ,  54) ــاقْ البكـــــ ــد البـــــ ــدر    ( د. عبـــــ ــ , ا صـــــ ــ  البغـــــ د. سيـــــ

 .98الضاب , ص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا صادر

 يَاًل: الكت :

ا , القــــــــانُى  د. ابــــــــزايّم عبــــــــد العشِــــــــش عــــــــّخ   ( 1

ــٕ ,    ــام الضّاصـــــْ , الـــــدار اجلامعّـــ الدصـــــتُرٓ َالهيـــ

 .1996القايزٔ , صهٕ 

ــد العشِــــش عــــّخا ,َ ــــع الضــــلطٕ   (  2 د. ابــــزايّم عبــ

ــدَى  ــٕ ,بــــ ــز   التهفّذِــــ ــار  , مصــــ ــ ٔ ا عــــ ,  و, مهغــــ

2006. 

ــاد     ( 3 ــدٓ ,ا بــــــ ــد اخلالــــــ ــد ا  ّــــــ ــد عبــــــ د. ا ــــــ

ــدَى و,    ــتُرٓ ,بــ ــانُى الدصــ ــٕ للقــ ــتُرِٕ العامــ الدصــ

 .2011دار عتاة للهغز , مصز , 

ــٕ    4 ــٕ, دار الهً ــ ــهيم الضّاصــ ــدرٓ , الــ ــزَة بــ (  د. نــ

 .1975العزبّٕ, القايزٔ, 

ــُاد اهلهـــدآَ, القـــانُى الدصـــتُرٓ َالهيـــام     5  (  د. جـ

, ا عــــــــز  للطباعــــــــٕ,    الضّاصــــــــْ, الطبعــــــــٕ االَك 

 .2010لبهاى, صهٕ _ب َة

ــ (  د. رافــــع خ ــــز صـــــا  عــــك, ف   6 ل الضـــــلطتني صــ

ــهًُرٓ,     ــٕ الضـــــــ ــٕ, مكتبـــــــ ــزِعّٕ َالتهفّذِـــــــ التغـــــــ

 .2012الطبعٕ االَك, بيداد, 

ــد. صــــــــلّ اى الط (7 , الضــــــــلطاة الــــــــ ال  يف آَ ــــــ

ــْ     ــز الضّاصـــــ ــز َالفكـــــ ــٕ ا عاصـــــ ــا   العزبّـــــ الدصـــــ

ــْ, ا   ــز العزبـ ــالمْ, دار الفكـ ــايزٔ االصـ ــدَى ,لقـ ــهٕ بـ صـ

 .نغز

ــتُرٓ    8 ــانُى الدصــــ ــدِو, القــــ ــا  الــــ ــامْ يــــ ( د. صــــ

َالغـــــــزعّٕ الدصـــــــتُرِٕ , بـــــــدَى و, دار اجلامعـــــــٕ 

 .2006اجلدِدٔ ,مصز ,

( د. صــخز مب ــد  ّــ  ,العالقــٕ بــني الضــلطاة يف     9

 .2011دار عتاة , مصز , الدصا   العزاقّٕ, بدَى و,

ــُاى, الهيــــــــام الضّاصــــــــْ  10 ( د. عبــــــــد الكــــــــزِم علــــــ

ــٕ   ــانُى الدصـــــتُرٓ , الطبعـــــٕ االَك, دار ال قافـــ َالقـــ

 .2010للهغز, صهٕ 

ــدا  ,الُصــــــّط يف    ( د.11 ــد اليــــــه بضــــــُّنْ عبــــ عبــــ

ــابع     ــدَى و, مطــ ــتُرِٕ , بــ ــّٕ َالدصــ ــهيم الضّاصــ الــ

 .2004الضعدنْ , مصز 

ــد الُيـــــــال , االني ـــــــٕ      ( د.12 ــد رفعـــــــ  عبـــــ مب ـــــ

ــدَى و,  ــّٕ ,بــ ــٕ   الضّاصــ ــُراة ا لــــ  ا قُقّــ مهغــ

 .2007,,لبهاى 

( د. مب ـــــــد قــــــــدرٓ يضــــــــو, رٙــــــــّط جملــــــــط  13

ــز     ــز, دار الفكــــ ــانْ ا عاصــــ ــام الك ــــ ــُسرا٘ يف الهيــــ الــــ

 .1987العزبْ, القايزٔ, 

ــد ا,ـــــــــذَل ,القـــــــــانُى الدصـــــــــتُرٓ    14 ( د. مب ـــــــ

, مهغــــــــــُراة ا لــــــــــ  4َالهيــــــــــام الضّاصــــــــــْ , و

 .2002ا قُقّٕ , لبهاى ,

( د. ماجــــــد را ــــــ  ا لــــــُ ,القــــــانُى الدصــــــتُرٓ ,  15

 .2006و , دار اجلامعٕ اجلدِدٔ , مصز, بدَى 

( د. ع ـــز يــــُرٓ ,القــــانُى الدصــــتُرٓ ,بــــدَى و ,  16

 .2009مهغُراة ا ل  ا قُقّٕ , لبهاى, 

ــتُرٓ     ( د.17 ــام الدصـ ــْ ,الهيـ ــد فً ـ ــُ سِـ مصـــطفٖ ابـ

 .1984, مهغ ٔ ا عار , مصز, 1ا صزٓ , و

(   د. مشــــــــــزاى  ــــــــــادٓ, الــــــــــهيم الضّاصــــــــــّٕ,  18

 .2010ز, د. م. م, بيداد, صهٕ عزإ الطبع َالهغ

ــّٕ   19 ــهيم الضّاصـــــــــ ــادٓ ,الـــــــــ ــزاى  ـــــــــ ( د. مشـــــــــ

َالدصــــــــــتُرِٕ يف الغــــــــــزق االَصــــــــــط, بــــــــــدَى و 

 .1964,الغزإ االيلّٕ للطباعٕ ,بيداد ,



 (2018) الضهٕ-الزابع عغز العدد -نبار للعلُم القانُنّٕ َالضّاصّٕجملٕ جامعٕ اال

 

 
270 

 

خلّـــــــــل  ّـــــــــد عبـــــــــد ا  ّـــــــــد ,القـــــــــانُى   ( د.20

الدصــــــتُرٓ ,بــــــدَى و, ا كتبــــــٕ القانُنّــــــٕ ,بيــــــداد,  

2010. 

ــارٔ, د.  22 ــ  االمـــــ ــدر طالـــــ ــد  ( د. يّـــــ ــاى مب ـــــ يهـــــ

القّضــــــْ ,القــــــانُى الدصــــــتُرٓ, بــــــدَى و, مكتبــــــٕ  

 بدَى صهٕ و.  الضهًُرٓ, بيداد,

( د. نـــــــــــُا  اهعـــــــــــاى , الهيـــــــــــام الدصـــــــــــتُرٓ 23

ــْ ,و ــع,   ,1َالضّاصــــــــــ ــز َالتُسِــــــــــ ــزا٘ للهغــــــــــ انــــــــــ

 .2008,االماراة

ــّٕ   24 ــهيم الضّاصــــ ــزآَ ,الــــ ــْ الطًــــ ــانْ علــــ (د. يــــ

ــتُرٓ ,و  ــانُى الدصــــــ ــز  1َالقــــــ ــٕ للهغــــــ , دار ال قافــــــ

 .2008, االردى , َالتُسِع

َ د. صــــــامْ يــــــا  الــــــدِو, الــــــهيم الضّاصــــــّٕ   (25

بــــــــــــدَى و, مهغــــــــــــ ٔ    َالقــــــــــــانُى الدصــــــــــــتُرٓ,  

 .2007ا عار ,مصز,

  ( د. عبــــــــد البــــــــاقْ البكــــــــزٓ, د. سيــــــــ  البغــــــــ ,26

ــانُى,و   ــٕ القــــــــــــ ــدخل لدراصــــــــــــ ــٕ 3ا ــــــــــــ ,ا كتبــــــــــــ

 .2011القانُنّٕ,بيداد,

( ي. َصـــّم يضـــام الـــدِو األ ـــد, رٙـــّط الدَلـــٕ       27

ــٕ, و  يف  ــٕ َاألجهبّــــــ ــدَ  العزبّــــــ ــُراة 1الــــــ , مهغــــــ

 .2011ا ل  ا قُقّٕ, 

 الزصاٙل َاالطارِ : نانّا:
ــاة    يزِد( 1 ــدلّ ْ, االختصاصــ ــادر علــــْ الــ ــد القــ عبــ

ــالٕ   التغــــــزِعّٕ االعتّادِــــــٕ لــــــزّٙط الدَلــــــٕ, رصــــ

 .2003ماجضت , الّٕ القانُى/ جامعٕ بيداد, 
الع لّـــــٕ ي. عبـــــد ا  ر ـــــٕ ا  البّـــــا ْ, مزايـــــل (2 

التغـــــــــــزِعّٕ يف الدصـــــــــــا   العزاقّـــــــــــٕ, رصـــــــــــالٕ 

 .1991ماجضت , الّٕ القانُى , جامعٕ بيداد,
د. عبـــد ا ـــ  مب ـــد عبـــدٍ ا يزبـــْ, العالقـــٕ بـــني  ( 3

الضـــــــــلطتني التهفّذِـــــــــٕ َالتغـــــــــزِعّٕ يف الـــــــــّ و 

ــانُى/     ــٕ القــ ــُراٍ, الّــ ــٕ داتــ ــُرٓ, يطزَيــ اجل ًــ

 .1997جامعٕ بيداد, 

 

 ٕ:َاالني  ًا: الدصا  نال 

 .2005دصتُر يًُرِٕ العزاق لضهٕ ( 1

ــهٕ   ( 2 ــُال العزاقــــْ لضــ ــداخلْ ,لــــط الهــ ــام الــ الهيــ

2006. 

 :ًا: ا,الة القانُنّٕرابع

د. صـــــخز اامـــــل خلّـــــل, الضـــــلطٕ التغـــــزِعّٕ يف ( 1

ــتُر,   ــُ٘ دصـــــ ــزاق يف  ـــــ ــاق  2005العـــــ ــٕ َيفـــــ , )الُاقعـــــ

ــدار    ــّٕ االصــــ ــاِا الضّاصــــ ــٕ الق ــــ ــتقبل(, جملــــ  ا ضــــ
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