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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

مػػػف ، الدسػػػتور كنظػػػاـ  ػػػانونن يحػػػوؿ دوف تحكػػػـ ممارسػػػا  السػػػمطة السياسػػػية إف
وعمػػر ر س اػػذم المدػػادلق اف ، يػػة التػػن يتكػػوف من ػػا اػػذا النظػػاـخػػ ؿ المدػػادلق القانون

، و يػػاـ النظػػاـ السياسػػن عمػػر الديمقراطيػػة والتعدديػػة الحزديػػة، الشػػعم مرػػدر السػػمطا 
ووضع تنظيـ لمسمطا  العامة فن الدولة عمر نحو يكّفؿ ، ومدد  التداوؿ السممن لمسمطة

 تحقيؽ التوازف السياسن ديف السمطة والمسؤولية.

، ولضػػػػماف مطادقػػػػة الممارسػػػػة السياسػػػػية لسػػػػمطا  الدولػػػػة مػػػػع مدػػػػادلق الدسػػػػتور 
عممػػ  الدسػػاتير عمػػر تنظػػيـ  واعػػد المسػػؤولية دالشػػكؿ الػػذي يحقػػؽ التػػوازف دػػيف سػػمطة 

وذلػػؾ مػػػف خػػػ ؿ ، وحرػػانة رسػػػيس الدولػػة ومقتضػػػيا  تقييػػد السػػػمطة وتحديػػد المسػػػؤولية
 عض االستثناقا  عمي ا.تطوير  اعدة عدـ مسؤولية رسيس الدولة و دخاؿ د
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ومػػػف اػػػذا المنطمػػػؽد اتج ػػػ  عػػػدد مػػػف الوثػػػاسؽ الدسػػػتورية نحػػػو تقريػػػر مسػػػؤولية  
تنضػػوي تحػػ  الخيانػػة العظمػػر ورتدػػ  اثػػرا   انونيػػا   أفعػػاؿعنػػد اتيانػػ  د، رسػػيس الجم وريػػة

 ينتج فن حالة ادانت  د ا يتمثؿ فن عزل  مف المنرم.
 ااميت ا مف جانديفدتكتسم اذم الدراسة : اهمية البحث: اولا 

يتجسد فن اف موضوع عزؿ رسيس الجم ورية كاف ومػا يػزاؿ مػف  الجانب العممي:
دػػػؿ واشػػػداا تعقيػػػدا  فػػػن الممارسػػػة ، ادؽ واخطػػػر موضػػػوعا  القػػػانوف الدسػػػتوري واام ػػػا

ألن  يتعمؽ دأن اق المركز الوظيفن ألسمر منرػم في ػا و مػة ج ازاػا ، والتطديؽ العممن
 المدة المقررة ل  دنص الدستور. اقانت  دؿ ، التنفيذي

ويتجسد فن اف االنظمة الدسػتورية مثممػا احاطػ  منرػم رسػيس  الجانب النظري:
فأن ػػػا ، السػػػيما فػػن االنظمػػة الرساسػػية، الدولػػة دأاميػػة كديػػرة واناطػػػ  دػػ  سػػمطا  واسػػعة

وذلػػػؾ حينمػػػا ضػػػمن  وثاسق ػػػا الدسػػػتورية ، اخضػػػعت  فػػػن ذا  الو ػػػ  لقواعػػػد المسػػػؤولية
واسػػتثن  مػػف ، مدػػد  عػػدـ مسػػؤولية رسػػيس الدولػػة، ا ػػر  د ػػا مػػف حيػػ  االرػػؿ نرورػػا  

كػػاف الفعػػؿ الرػػادر منػػ  إذا ، ذلػػؾ االرػػؿ حالػػة عزلػػ  مػػف تػػولن م ػػاـ منرػػم الرساسػػة
  يندرج تح  معنر الخيانة العظمر.

دراسػػػة تطديقيػػػة ، لقػػػد حررػػػ  دػػػأف تكػػػوف اػػػذم الدراسػػػة منهجيـــة البحـــث:: ثانيـــاا 
مػا اػو  ػاسـ دالفعػؿ دالنظػاـ الدسػتوري محػؿ الدراسػة إلر  س النظرتحميمية تقوـ عمر اسا

 وتحميم ا دما يمكف اف يكوف عمي  التطديؽ العممن فن العراؽ.، مف نروص وتطديقات ا
 انت ػػاقسنقترػر فػن الدحػػ  عمػر دراسػة حالػة مػف حػاال   هيكميـة البحـث:: ثالثـاا 

ولتخرػػيص الدحػػ  ، حالػػة العػػزؿ واػػن، الواليػػة الرساسػػية دايػػر الطريػػؽ المعتػػاد ألنت اس ػػا
مسػػػو ا  عػػػزؿ رسػػػيس  و رتأينػػػا اف تقترػػػر دراسػػػتنا عمػػػر  حػػػد، ادؽ النتػػػاسجإلػػػر  ورػػػوال  

 مدحثيفدإلر  فأ ترر تقسيـ دحثنا اذا، الجم ورية واند الخيانة العظمر

وذلػؾ فػن مطمدػيف ، سيكوف عػف ديػاف معنػر الخيانػة العظمػر وطديعت ػا األوؿفن 
 فن المطمم الثانن سيكوف عف معنر اما، ر الخيانة العظمرسيكوف عف معن األوؿفن 
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 العزؿ واشكال .

ة الخارػػة دالعقودػػة الواجدػػة جراسيػػاإل حكػػاـامػػا فػػن المدحػػ  الثػػانن فتكممنػػا عػػف األ
سػنتكمـ عػف  األوؿففن المطمم ، التطديؽ عمر رسيس الجم ورية وذلؾ فن ث   مطالم

امػا فػن المطمػم الثػانن فسػيكوف ك منػا عػف ، السمطة المخترة دتقرير العقودة وتو يع ػا
دينمػا الثالػ  سػيكوف لمو ػوؼ عمػر مػدل حجيػة الحكػـ الرػادر ، العقودة الواجدة التطديؽ

 دالعقودة.

 األولاملبحث  
 عزل رئيس اجلمهىرية يف حالة اخليانة العظمى

، وطديعت ػا عف الخيانة العظمػر األوؿمطمديف سأتكمـ فن إلر   سم  دحثن اذا 
عػػف الخيانػػة التػػن ترػػدر  ومسػػو ا  لمعقودػػة لثػػانن فسأخررػػ  لمعػػزؿ دأعتدػػارم جػػزق  امػػا ا

 وكما يأتند، عف رسيس الجم ورية

 األول لطب امل
 معىن اخليانة العظمى وطبيعتها 

 الدد مف دياف تعريؼ الخيانة العظمر وطديعت ا لذلؾ ارتأينا اف نقسـ مطمدنا اذا 
 وذلؾ كما فن االتند ، فرعيفإلر 

 معنى الخيانة العظمى :األول الفرع

ف مدػػػػػد  عػػػػػدـ مسػػػػػؤولية رسػػػػػيس الجم وريػػػػػة يعػػػػػد ركنػػػػػا  لمػػػػػنظـ  عمػػػػػر الػػػػػر ـ مػػػػػف  
دالشػػكؿ الػػذي نظمػػ  فيػػ   (1)تقػػـ نظامػػا  ال حػػدود لػػ  ل ػػذا المدػػد ـ اال ان ػػا لػػ، الدسػػتورية

، (2) واعػػػد المسػػػؤولية االسػػػتثناسية لػػػرسيس الجم وريػػػة فػػػن حالػػػة ارتكادػػػ  الخيانػػػة العظمػػػر
                                                           

د.تاذش٣ككي فٝك٤ككشال فمككوخ ٓغككي٤ُٝح سهكك٤ظ فُحٜٔٞس٣ككحال ترككا ٓ٘نككٞسال ٓحِككح فُوككإٗٞ فُؼككاّ ٝػِككْ  (1)

ال ٣2002ككغال ت٤ككشٝخال فُغ٤اعككحال فُؼككذد فُ،ككا٢ٗال ٓيعغككح ٓحككذ فُحآؼ٤ككح ُِذسفعككاخ ٝفُ٘نككش ٝفُرٞص

 .404ص

ٝذؼ٤ِككَ رُككي ٣ٌٔككٖ ككك٢ ف٣حككاد سككاتظ ُٔٔاسعككح فُغككِفح ٣ٔ٘ككغ ٓككٖ فٗرشفكٜككا ٝ عككا ج فعككرؼٔاُٜا ٓٔككا  (2)

 =٣وضكك٢ ذو٤٤ككذٛا سككٔاٗا  ودف  دٝسٛككا ٝذغككٖ ذفث٤وٜككاال د. ػاككاّ ٗؼٔككح فعككٔاػ٤َال ٓرأًككح سهكك٤ظ
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إذا مسػػؤوال  درػفة مطمقػػة  ال فػػن حالػػة  فال يكػػو اد اػػذم القواعػػد اف رسػيس الجم وريػػة ومفػ
 جراسػػػنالتػػػن توجػػػم تطديػػػؽ النظػػػاـ اإل سػػػدامكػػػاف الفعػػػؿ الرػػػادر منػػػ  ينػػػدرج ضػػػمف األ

اي اف مسػؤولية رسػيس الجم وريػة فػن ، والمحاكمة ومف ضمن ا الخيانػة العظمػر ل ت اـ
 ومػػع ذلػػؾ، ثناقا  عمػػر عػػدـ مسػػؤوليت  المطمقػػةحالػػة الخيانػػة العظمػػر اػػن احػػدل االسػػت

كمػػا لػػـ تقػػدـ  يػػة اشػػارة يمكػػف اف ، ا مػػم الدسػػاتير لػػـ تحػػدد معنػػر الخيانػػة العظمػػرفػػ ف 
 يستنتج من ا ذلؾ المعنر.

، اؿ اناؾ مف الدساتير مػف حػدد معنػر الخيانػة العظمػرد مما اثار تساؤال  مفادم 
التن تضمن ا المعنر المحػدد  فعاؿاألردر عف رسيس الجم ورية  ي مف تمؾ إذا دحي  

 ؟استثناق  مف مدد  عدـ المسؤولية   جيز عزل

نجػػػػػػد االجادػػػػػػة عػػػػػػف اػػػػػػذا التسػػػػػػاؤؿ فػػػػػػن ظػػػػػػؿ دسػػػػػػتور جم وريػػػػػػة العػػػػػػراؽ لسػػػػػػنة  
 اذ احتػػػول عمػػػر نرػػػوص تعػػػالج مسػػػؤولية رسػػػيس الجم وريػػػة فػػػن المػػػادة، النافػػػذ2005

رسػػيس الجم وريػػة  إعفػػاق) فقػػرةمػػف ذا  ال( م) وتضػػمف الدنػػد، (1)( ) الدنػػد( /سادسػػا  61)
دعػد ادانتػ  مػف المحكمػة االتحاديػة العميػا فػن ، مجمس النوام عضاق مدية المطمقة ألداأل

 احدل الحاال  االتيةد 

 الخيانة العظمر. -3 انت اؾ الدستور. -2 الحن  فن اليميف الدستورية. -1

 دنما يأتالدستور مف ( 61) الواردة فن المادة( سادسا  )  حظ عمر نص الفقرةوي    

فػن منػأل عػف  فال يكػو ودالتػالن ، دأيػة حرػانة عال يتمتف الرسيس وفقا  ل ذا النص إ -  
دؿ ايضا  اثناق مدة واليتػ  ، ة اثناق ممارست  لوظيفت كؿ م حقة دسدم اعمال  المنفذّ 

كانػػػ  تشػػػكؿ خيانػػػة  ردسػػػدم االعمػػػاؿ الخارجػػػة عػػػف نطػػػاؽ وظاسفػػػ  الدسػػػتورية متػػػ
وف المشػػػػػرع  ػػػػػد  ػػػػػنف من جػػػػػا  يختمػػػػػؼ عػػػػػف دعػػػػػض التشػػػػػريعا  ود ػػػػػذا يكػػػػػ، عظمػػػػػر

منػػ  ( 68) حيػػ  اشػػترط فػػن المػػادة1958لسػػنة ومن ػػا الدسػػتور الفرنسػػن، الدسػػتورية
                                                                                                                                                      

ال ٤2004كحال ت٤كشٝخال فُٞصسف  تك٤ٖ فُوضكا  فُؼكذ٢ُ ٝفُوضكا  فُغ٤اعك٢ال ٓ٘نكٞسفخ فُرِثك٢ فُروٞه=

 .14-12ص

 . ٓحِظ فُ٘ٞفب ػضا ح سه٤ظ فُذُٝح ت٘ا   ػ٠ِ طِة ٓغثة تاوغِث٤ح فُٔفِوح وا ُٓغ (1)
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المرتكدػة والتػن تشػكؿ خيانػة عظمػر ودػيف ممارسػة الػرسيس  فعػاؿ ياـ الرمة ديف األ
 لم ام  الداخمة فن نطاؽ وظاسف  الرساسية.

العظمػػر مػػف دػػيف الحػػاال  التػػن توجػػم تطديػػؽ النظػػػاـ الخيانػػة إلػػر  اشػػار الػػنص -م 
 والمحاكمة دوف اف يحدد معنااا. ل ت اـ جراسناإل

 ال اف نر  عمي ا دشكؿ مت ـز مع حالتن الحن  فن اليميف الدستورية وانت ػاؾ  
 جاق لمداللة عمر اف معنر ااتيف الحالتيف يختمؼ عف معنر الخيانة العظمر.، الدستور

 (1)شػػدر خضػػر رػػال  ذاػػم االسػػتاذ الػػدكتور رافػػع، ذكػػرم ؽمػػا سػػدر واسػػتنادا  عمػػ 
تحديد معنر الخيانة العظمر دقول  ان ا تتمثػؿ فػن االعمػاؿ التػن ترػدر عػف رسػيس إلر 

الجم وريػػػة وتشػػػكؿ اخػػػ ال  جسػػػيما  فػػػن الوظػػػاسؼ الدسػػػتورية الممقػػػاة عمػػػر عاتقػػػ  وكػػػذلؾ 
 حكػػاـلػػداخمن والخػػارجن وفقػػا  ألاالعمػػاؿ التػػن ترػػدر عنػػ  وتمػػس سػػ مة الدولػػة و من ػػا ا

 الدستور.

 ػاـ  و ، خػرؽ نرػا  مػف نرورػ إذا فيما يعد رسيس الجم وريػة منت كػا  لمدسػتور  
 ممػػا يوجػػػ فعػػاؿو ػػع منػػ  مػػػف األإذا امػػػا ، تاييػػرم و  دأعمػػاؿ مػػف شػػأن ا االنقػػػ م عميػػ 

ف مػ( 50) االخ ؿ دموجم مف موجدا  اليمػيف الدسػتورية المنرػوص عمي ػا فػن المػادة
 الدستور فأن  يعد مرتكدا  لجريمة الحن  داليميف.

 طبيعة الخيانة العظمى: لفرع الثانيا 

اشترك  ا مم التشريعا  الدستورية دالنص عمػر الخيانػة العظمػر دورػف ا احػد  
وتكػوف سػددا  لمحاكتػ  وعزلػ  اسػتثناق  مػف مدػد  ، رسيس الجم وريػة الت اـالموجدة  فعاؿاأل

، ف اذم التشريعا  لػـ تحػدد طديعػة الخيانػة العظمػر  الَ ، إدالنص عدـ مسؤوليت  المقررة
ممػػػا نػػػتج عػػػف ذلػػػؾ اف اختمػػػؼ الفقػػػ  فػػػن ، مػػػف حيػػػ  كون ػػػا جريمػػػة جناسيػػػة اـ سياسػػػية

  ع اذا الخ ؼ فن اآلراق االتيةدو د و ، تحديداا

                                                           

د. سفكغ خضش ماُد شثشال ٓضٕٔٞ فُخ٤اٗح فُؼظ٠ٔ فُٔ٘غٞتح ُشه٤ظ فُحٜٔٞس٣حال تركا ٓ٘نكٞسال  (1)

 .1120ال ص2006ال ًإٗٞ فوٍٝال 6ال فُؼذد13ٓحِح جآؼح تاتَال فُٔحِذ 
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اعتدار الخيانة العظمر جريمة جناسية ال إلر  جماعة مف الفق  ذام: األولالرأي 
فتسػػتوجم ، ومػػف ثػػـ فأن ػػا تػػدخؿ تحػػ  المسػػؤولية الجناسيػػة لػػرسيس الجم وريػػة، ةسياسػػي

 تو يع عقودة جناسية عمي  فتقيدم فن حريت .

ــاني ــرأي الث  جريمػػة اعتدػػار الخيانػػة العظمػػرإلػػر    جماعػػة اخػػرل مػػن ـذادػػو : ال
 سياسية ذا  مضموف متاير ال يترتم عمي ا اال العزؿ.

اعتدػػػار اف الخيانػػػة إلػػػر  الخػػػرل مػػػف الفقػػػ  ذادػػػوادينمػػػا الجماعػػػة ا: الـــرأي الثالـــث
إلػػػػر  وذلػػػػؾ دػػػػالنظر، دػػػػؿ جريمػػػػة مختمطػػػػة، العظمػػػػر ليسػػػػ  جريمػػػػة جناسيػػػػة وال سياسػػػػية

 والمحاكمة الخارة دالمسؤولية عند تحقق ا. االت اـاجراقا  

وفػػن ضػػوق ذلػػؾ سنوّضػػ  مو ػػؼ الػػنص الدسػػتوري مػػف تدنػػن احػػدل اػػػذا اآلراق  
 يعة الخيانة العظمر.الث ثة الخارة دتحديد طد

عمػر الخيانػة العظمػر دورػف ا احػدل  (1)النافػذ2005نص الدستور العرا ن لسػنة 
 رسيس الجم ورية. عفاقإلالمسو ا  الموجدة 

ولػـ يقػػدـ الػػنص اي اشػارة رػػريحة يمكػػف اف يسػػتنتج من ػا تحديػػد طديعػػة الخيانػػة  
ة اـ الجناسيػػة لػػرسيس كانػػ  تمثػػؿ اسػػتثناق مػػف عػػدـ المسػػؤولية السياسػػيإذا العظمػػر ومػػا 

مػف المنرػم  عفػاقو ف  ػرر اإل، ان  لـ يقػرر  يػة عقودػة ل ػاإلر  إضافةاذا ، الجم ورية
 د ا. دانةكجزاق يترتم عند اإل

وفػػن ضػػوق ذلػػؾ نػػرل اف الخيانػػة العظمػػر ليسػػ  جريمػػة جناسيػػة وال سياسػػية دػػؿ  
عقودػػػا  اف  ػػػانوف الإلػػػر  ويرجػػػع السػػػدم فػػػن ذلػػػؾ، جريمػػػة ذا  طػػػادع سياسػػػن جنػػػاسن

خػػر كمػػا لػػـ يحػػدد وال  ي  ػػانوف  ، الخيانػػة العظمػػرإلػػر  العرا ػػن لػػـ يشػػر فػػن نرورػػ 
 العنارر المنشسة ل ذم الجريمة وال العقودة التن تترتم عمي ا.

 مسؤولية عند و وع ا او ليسالخاص دال االت اـع وة  عمر ذلؾ اف اجراق  

                                                           

 ( فُلوشج )ب( .61فُث٘ذ فُغادط فُٔادج ) (1)
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 م اعتداراا جريمة جناسية.دؿ او اجراق ذي طادع سياسن مما يرع،  ضاسيا   اجراق  

ألن ػػا ال ، اعتداراػػا جريمػػة سياسػػية محضػػة فال يمكػو نػن عػػف الديػػاف ايضػػا  انػػ   
يمكف الجـز دأف االاماؿ الشديد لواجدا  الوظيفة واالخ ؿ فن االلتزاما  الناشػسة عن ػا 
واالنت ػػاؾ الجسػػيـ لمواجدػػا  الممقػػاة عمػػر عػػاتؽ رسػػيس الجم وريػػة يعػػد مػػف  ديػػؿ الخيانػػة 

 (1)العظمر.

لمػرسيس دنػػاق عمػر ا تػػرا   االت ػاـعمػر مجمػس النػػوام واػو يوجػػ   ممػا يوجػػواػو  
التػن  (2)والمحكمة االتحاديػة العميػا، المجمس  عضاقمسدم تقدم  اال مدية المطمقة لعدد 

 ػػرارا   طعيػػا  وال يجػػػوز  دانػػػةداإلاف تقػػرر مػػػدل اعتدػػار  راراػػا الرػػادر ، تتػػولر محاكمتػػ 
مف ممارسة م ػاـ منرػم ( عفاقاإل)  رار إرداروؿ المجمس ر حية يخّ  (3)الطعف في 
 الرساسة.

اػػػن ، مسػػؤولية رسػػػيس الجم وريػػة دسػػػدم الخيانػػة العظمػػػرفػػػ ف  ودنػػاق عمػػػر ذلػػؾ 
 االتيةد سداموسندنا فن ذلؾ األ( سياسية جناسية) مسؤولية ذا  طديعة مختمطة

جريمػػة الخيانػػة العظمػػر  لمكونػػا  وعنارػػرانػػ  لػػـ يػػرد فػػن القػػانوف العرا ػػن تحديػػد   -1
 كما لـ يتضمف تعريفا  ل ا.، التن يمكف اف تنسم لرسيس الجم ورية

مػػف منرػػم ( عفػػاقاإل) اف الجػػزاق الػػذي رتدػػ  الدسػػتور عمػػر الخيانػػة العظمػػر اػػو  -2
مػػػف فػػػرض -وفقػػػا  لمقواعػػػد العامػػػة-المحكمػػػة عال يمنػػػاال اف اػػػذا ، رساسػػػة الجم وريػػػة

المكونػة لمخيانػة تشػكؿ  فعػاؿاأل  مػا كانػمتػر  ،عقودا  جناسية عمر الرسيس المداف
 ر ـ خمو النص مف  ية اشارة، حدل الجراسـ المنروص عمي ا فن  انوف العقودا إ

                                                           

فُٔؼذٍ ذٌِْ ػٖ فُحش٣ٔح فُغ٤اعك٤ح 1161( ُغ٘ح111 ساكح  ٠ُ فٕ هإٗٞ فُؼوٞتاخ فُؼشفه٢ سهْ ) (1)

ك٢ فُلاَ فوٍٝ ٖٓ فُثاب فُ،اُاال ذرد ػ٘كٞفٕ فُحكشفهْ ٓكٖ ذ٤كا طث٤ؼرٜكاال ٝذكذد ٓؼ٘اٛكا تكاُوٍٞ 

 ػ٠ِ فُروٞم فُغ٤اع٤ح فُؼآح ٝفُلشد٣ح...( .  ٢ٛ )فُحش٣ٔح فُر٢ ذُشذٌة تثاػا ع٤اع٢ال أٝ ذوغ

ذرٌككٕٞ فُٔرٌٔككح فدذراد٣ككح فُؼ٤ِككا ٓككٖ ػككذد فُوضككاج ٝخثككشف  فُلوككٚ فدعككو٢ٓ ٝكوٜككا  فُوككإٗٞ ٣ُرككذد  (2)

( ٓككٖ 12ٓحِككظ فُ٘ككٞفب فُٔككادج ) أػضككا ػككذدْٛ ٝطش٣وككح فخر٤ككاسْٛ توككإٗٞ ٣ُغككٖ تيغِث٤ككح  ِ،كك٢ 

 فُذعرٞس.

رٞس تككاُوٍٞ )هككشفسفخ فُٔرٌٔككح فدذراد٣ككح فُؼ٤ِككا تاذككٚ ِٝٓضٓككح ( ٓككٖ فُذعكك14ذ٤ككا ٗاككد فُٔككادج ) (3)

 ُِغِفاخ ًاكح( .
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 ذلؾ.إلر 
مجمػس النػػوام واػو ج ػػة إلػػر  االت ػاـمػػف اف الدسػتور  ػػد  وكػؿ سػػمطة  الػر ـعمػر   -3

رسيس الجم ورية  اال اف نظاـ المحكمة االتحادية العميا التن يتحاكـ امام ا، سياسية
وطديعػػة تشػػكيم ا القضػػاسن يػػدؿ عمػػر الطديعػػة المختمطػػة التػػن تترػػؼ د ػػا الخيانػػة 

 .(1)العظمر
 امللطب  الثاني 

 معىن العزل واشكاله
المحػددة فػن  سػداميتحقؽ العزؿ عندما يتوافر فن رسيس الجم ورية سػدم مػف األ 
رالحا  لمقياـ دالم اـ الموكمة وتقرر الج ة المخترة دمرا دة اعمال  ان  لـ يعد ، الدستور

ولتدياف ذلؾ سيكوف ك منا ، اما معنام فقد اثار جدال  فق يا  عمر جانم مف االامية، الي 
امػا ، عػف ديػاف معنػر العػزؿ األوؿنخرػص ، فػرعيفإلػر  فن اذا المطمم والػذي نقسػم 

 وذلؾ كما يأتند، الثانن فسنخرر  لدياف اشكاؿ العزؿ
 زلمعنى الع: األولالفرع 

ثػـ تحديػد ، اف تحديد معنر العزؿ يسػتمـز ددايػة تديػاف المعنػر الماػوي لكممػة العػزؿ
ولذلؾ ومف اجؿ توضي  المػراد ، المقرود د  ارط حا  ليتسنر توضي  مف وم  تشريعا  

 دالعزؿ الدد مف االخذ دالمعياريف الماوي واالرط حن وذلؾ كما فن االتند

ـــار ا: اولا   افإلػػػر  تشػػػير معػػػاجـ الماػػػة العرديػػػة لمغـــوي:معنـــى العـــزل وفقـــاا لممعي
اي ، وعزلػػ  فػػأعتزؿ وانعػػزؿ وتعػػزؿ، اػػو المرػػدر مػػف عػػزؿ الشػػنق يعزلػػ  عػػزال  ( العػػزؿ)

و د ورد استعمال ا دمعاِف عػّدة اام ػاد عزلػ  الشػنق عػف  يػرم عػزال  ، نحام جاندا  فتنحر
،   مػػف الحكػػـاخرجتػػ  عمػػا كػػاف لػػإذا ، الناسػػم كالوكيػػؿ( عزلػػ ) ومنػػ ، اي نحيتػػ  عنػػ 
 ويقػاؿ دػأف فػ ف، الف ليس في  ع ج وانفعػاؿ( فانعزؿ) وال يقاؿ( فعزؿ) ويقاؿ فن الماة

                                                           

دسفعكح ٓواسٗكحال -د.ذ٤ذس ٓرٔذ ذغٖ فدعذ١ال ػكضٍ سهك٤ظ فُحٜٔٞس٣كح كك٢ ذاُكح فُخ٤اٗكح فُؼظٔك٠ (1)

 . 42-44ال ص2012ال دفس ملا  ُِ٘نش ٝفُرٞص٣غال ػٔإال ٓيعغح دفس فُاادم فُ،واك٤حال تاتَال 1ط
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، (1)اي مجانػػم لػػ ( دمعػػزؿ) واػػو عػػف الحػػؽ، تنحػػر عػػن ـ جاندػػا  إذا عػػف النػػاس ( انعػػزؿ)
اي تنحػػر عنػػ  وعزلػػ  مػػف منرػػد   ي ادعػػدم ونحػػام ، كمػػا يقػػاؿ دػػأف فػػ ف اعتػػزؿ الشػػنق

 .(2)جاندا  فتنحر

فيقػػوؿ عػػزؿ ، ويقػػاؿ ايضػػا  دػػأف العػػزؿ اػػو ارػػؿ رػػحي  يػػدؿ عمػػر تنحيػػة وامالػػ  
اي ، واػػو دمعػػزؿ وفػػن معػػزؿ عػػف ارػػحاد ، نحػػام فػػن جانػػمإذا ، االنسػػاف الشػػنق يعزلػػ 

ف و يعتػزؿ ، واالعزؿ الشخص الذي ليس مع  شنق مف الس   يقاتؿ د ، متنحن عن ـ
 اآليػةقػر ف الكػريـ فػن سػورة الشػعراق فػن و د ورد  كممة العػزؿ فػن ال، الحرم اي يترك ا

اي اف الشػػياطيف ( ان ػػـ عػػف السػػمع)و (ان ػػـ عػػف السػػمع لمعزلػػوف)  ػػاؿ تعػػالرد( 211)
( لمعزولػػػوف) فػػػن المػػل االعمػػػر يمػػا يجػػػر عػػف سػػػمع االخدػػػار السػػماوية واالطػػػ ع عمػػػر 

دػ  عمر التّنػزؿ  فال يقدرو عف استماع القر ف ألن ـ ( مرروفوف)  ي( ممنوعوف) دمعنر
 ػد يػراد  و ، الرسػوؿ االعظػـإلػر  كون  ك ـ سػماوي تتمقػام الم سكػة مػف رم العػزة لتنقمػ 

عػز )القػر ف مػف ا  التقػاق  مػف فال يتمكنػو فن اآليػة الكريمػة اف الشػياطيف ( لمعزولوف)دػ
ل ػػػـ داالسػػػتماع واالطػػػ ع دمػػػا فػػػن المػػػل   ال يسػػػمكمػػػا ، الرسػػػوؿإلػػػر  ليػػػأتوا دػػػ  (وجػػػؿ

الف العػزؿ يعنػن تنحيػة  ؛(منحػوف) نااػا اف الشػياطيف عػف سػمع القػر فو يؿ مع، االعمر
كمػا ورد  كممػة العػزؿ فػن ، نقيضػ إلػر  خ ف  وازالت  عػف امػرإلر  الشنق عف موضع

دمعنػػر ( عتزلوففػػا) اي اف لػػـ تؤمنػػوا دػػن (3)( عتزلوفواف لػػـ تؤمنػػوا لػػن فػػا)  ػػاؿ تعػػالرد
و دؿ المراد تنحػوا عنػن ، شر و  ن دخيرل اوال تتعرضو كونوا دمعزؿ منن ال لن وال عمن 

والمعزؿ اسـ مكػاف مػف  (4)( نو  ادن  وكاف فن معزؿ ونادل) و ول  تعالر فن، وانقطعوا
 عف دين  فن مكاف منعزؿ و ، ادن  نفس  عف ادي  والمؤمنيف( اي نحر) العزؿ و د عزؿ

                                                           

ال 1تككٖ ػِكك٢ فُٔوككشٟ  فُل٤كك٢ٓٞال فُٔاككثاخ ف٤ُ٘ٔككش ككك٢ غش٣ككة فُنككشخ فٌُث٤ككشال  فذٔككذ تككٖ ٓرٔككذ  (1)

 .404-402ٛـال ص1405ٓ٘نٞسفخ دفس فُٜحشجال ف٣شفٕال 

فتٖ ٓ٘ظٞس جٔاٍ فُكذ٣ٖ فتكٞ فُلضكَ ٓرٔكذ تكٖ ٌٓكشّال ُغكإ فُؼكشبال فُٔحِكذ فُغكادطال دفس فٌُركة  (2)

 .523ال ص2005فُؼ٤ِٔحال ت٤شٝخال 

 ( .21عٞسج فُذخإ ك٢ فد٣ح ) (3)

 ( 42عٞسج ٛٞد ك٢ فد٣ح ) (4)
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 .(1)دعيد ال يقرم من ـ
ــاا  ــار الصــط حي: ثاني ــاا لممعي ــى العــزل وفق د العػػزؿ اػػو عقودػػة تترتػػم عمػػر معن

ارتكػػػام الموظػػػؼ خطػػػأ تػػػأديدن دػػػالب الجسػػػامة يجعػػػؿ دقاسػػػ  دالوظيفػػػة مضػػػرا  دالمرػػػمحة 
و ػػد طػػر  فقػػ  القػػانوف العػػاـ اػػذا المعنػػر فػػن تعريفػػا  عػػّدة تداينػػ  تدعػػا  ، العامػػة لمدولػػة

وفمسػػػفة ورؤل ، ونوعيػػػة االشػػػخاص الخاضػػػعيف ل ػػػا، التػػػن تدنػػػر عمي ػػػا سػػػداملتدػػػايف األ
وفن ضوق ذلؾ سنديف المعنػر االرػط حن فػن فقػرتيف خررػنا ، خرص واضعي اوت

والثانيػة لشػػر  معنػر العػزؿ فػن القػػانوف ، ر لدحػ  معنػر العػػزؿ فػن القػانوف االدارياألولػ
 وعمر النحو االتند، الدستوري

، لقد ضمف التشريع االداري المقارف عقودػة العػزؿ معنى العزل في القانون الداري: -  
دورػػف ا عقودػػة تفػرض عمػػر الموظػػؼ العػػاـ ، ا  مختمفػػة ر ػػـ اتحػاد مضػػمون ادتسػمي

فقد نظـ عقودة العزؿ فن ، القانوف النافذ  حكاـدما يتنافر و ، فن حالة اخ ل  دواجدات 
 مػػف  ػػانوف انضػػداط مػػوظفن الدولػػة والقطػػاع العػػاـ ر ػػـ( 8) مػػف المػػادة( ثامنػػا  ) الفقػػرة

تتجسد فن تنحية ،  ا عقودة تأديدية ارميةعمر عقودة العزؿ دورف1991لسنة( 14)
، الموظػػؼ العػػاـ مػػف وظيفتػػ  درػػورة ن اسيػػة مػػع عػػدـ جػػواز توظيفػػ  فػػن دواسػػر الدولػػة

 عمر اف يكوف  رار فرض ا مف  دؿ الوزير مسددا  فن احدل الحا  االتيةد

 ثد  ارتكاد  فع   خطيرا  يجعؿ دقاقم فن خدمة الدولة مضرا  دالمرمحة العامة.إذا  -4
كـ عمي  عف جناية ناشسة عف وظيفت ذا إ -5  ارتكد ا درفت  الرسمية. و  ح 
 عو م دالفرؿ ثـ اعيد توظيف  فأرتكم فع   يستوجم الفرؿ مرة اخرل.إذا  -6

لػرسيس ) حيػ  جػاق نرػ ا، (2)( 14) مف المادة( ثانيا  ) و د تأكد ذلؾ فن الفقرة  
وزارة فػػػرض احػػػدل العقودػػػا  رسػػػيس الػػػداسرة  يػػػر مرتدطػػػة دػػػ و  الػػػوزير و  مجمػػس الػػػوزراق

 .( العزؿ...اذا القانوف أحكاـداسرت  والمشموؿ د و  االتية عمر الموظؼ التادع لوزارت 

                                                           

ٓرٔذ فُٔغنٜذ١ال ذلغ٤ش ً٘ض فُذهاهن ٝترش فُغشفهةال ذرو٤ن ذغ٤ٖ دسًا٢ٛال فُحض  فُغادطال دفس  (1)

 .164ال ص2003فُغذ٣شال ف٣شفٕال 

 .2004( ُغ٘ح5هإٗٞ فُرؼذ٣َ فوٍٝ ُوإٗٞ فٗضثاط ٓٞظل٢ فُذُٝح ٝفُوفاع فُؼاّ سهْ ) (2)
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إلػػر  لقػػد اشػػار جانػػم مػػف الفقػػ  الدسػػتوري معنــى العــزل وفقــاا لمقــانون الد ــتوري: -ب
اكتفػػ  دػػالنص ، عػػزؿ الػػرسيسإلػػر  تعريػػؼ عقودػػة العػػزؿ كػػوف الدسػػاتير التػػن اشػػار 

م العقودػة دوف اف تػورد تعريفػا  ل ػػا ولعػؿ مػف اام ػاد تعريػؼ اسػتاذنا الػػدكتور عمػر اػذ
رافػػػع خضػػػر رػػػال  شػػػدرد دػػػأف العػػػزؿ مػػػف منرػػػم الرساسػػػة اػػػو عقودػػػة ذا  طػػػادع 

احػدل الحػاال   دارتكػام، سياسن يترتم عمي ا فقداف المركز الوظيفن لمرسيس المػداف
ور يحيػػر السػػيد الرػػداحن لتعريػػؼ واتجػػ  الػػدكت، (1)الموجدػػة لممسػػؤولية وفقػػا  لمدسػػتور
مػػا ارتكػػم إذا الػػرسيس فػػن المحاكمػػة الدرلمانيػػة  إدانػػةالعػػزؿ دأنػػ د عقودػػة تترتػػم عمػػر 

مػػع عػػدـ االخػػ ؿ دخضػػوع  عػػف نفػػس ، احػػدل الجػػراسـ المعينػػة التػػن حػػدداا الدسػػتور
 .(2)القانوف حكاـلمقضاق العادي طدقا  أل فعاؿاأل

رية كمػػا اشػػرنا دتدني ػػا من جػػا  موحػػدا  تمثػػؿ ر ػػـ اشػػتراؾ ا مػػم التشػػريعا  الدسػػتو  
واف تداينػػػ  فػػػن رػػػيا ت ا ، فػػػن تحديػػػداا لمعػػػزؿ كعقودػػػة تفػػػرض عمػػػر الػػػرسيس المػػػداف

التػن تثػار في ػا ( سػداماأل) اال ان ا تداين  فن تنظيـ الحاال ، لممرطمحا  الدالة عمي 
وجػػػػػػم عمػػػػػػر السػػػػػػمطة رػػػػػػاحدة   مػػػػػػا تحققػػػػػػإذا والتػػػػػػن ، مسػػػػػػؤولية رسػػػػػػيس الجم وريػػػػػػة

و ػػػد تدنػػػر دسػػػتور ، االخترػػػاص دػػػنص الدسػػػتور ارػػػدار  ػػػرار دعػػػزؿ رسػػػيس الجم وريػػػة
رسػػيس الجم وريػػة دعػػد  إعفػػاقالعػػراؽ النافػػذ ذا  االتجػػام وعّدػػر عنػػ  حينمػػا حػػدد حػػاال  

الحنػػ  دػػػاليميف وانت ػػاؾ الدسػػػتور ، ادانتػػ  مػػف المحكمػػػة االتحاديػػة العميػػػا دػػث   حػػػاال 
 والخيانة العظمر.

ضاميف تمؾ النروص يتض  من اد ان  دالر ـ مف اف الدساتير ودتحميؿ د يؽ لم 
اال ، طديعت ا و  شكم ا و  دوف اف تحدد مضمون ا،  د اكتف  دالنص عمر عقودة العزؿ

تو يػع عقودػة العػزؿ  زال يجػو ان ا حدد  عمر سديؿ الحرر مسػو ا  فرضػ ا ودالتػالن 

                                                           

ٝٓرأًككح سهكك٤ظ فُذُٝككح ككك٢ فُذعككاذ٤ش رفخ ٗظككاّ فُٔحِغكك٤ٖ  د.سفكككغ خضككش مككاُد شككثشال فذٜككاّ (1)

ال 2002فُرنش٣ؼ٤٤ٖال ٓحِح تاتكَ ُِؼِكّٞ فدٗغكا٤ٗحال ٤ًِكح فُرشت٤كحال جآؼكح تاتكَال فُؼكذد فُ،كا٢ٗ ػنكشال 

 .122ص

د.٣ر٤كك٠ فُغكك٤ذ فُاككثاذ٢ال فُ٘ظككاّ فُشهاعكك٢ فدٓش٣ٌكك٢ ٝفُخوكككح فدعككو٤ٓحال دفس فُلٌككش فُؼشتكك٢ال  (2)

 .314ال ص1113فُواٛشجال 
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احػد إلػر  الرػادر منػ  ال ير ػركػاف الفعػؿ إذا ( المت ـ) مف المنرم الذي يتوالم الرسيس
  المسو ا  التن نص عمي ا الدستور.

 (1)اشكال العزل: الفرع الثاني

اسػتند  ػرار فػرض إذا العزؿ يتخذ عػّدة اشػكاؿ دحسػم الج ػة المقػررة لػ  ودالتػالن  
الخيانػػة  الرتكادػػ الػػرسيس  إدانػػةحكػػـ مػػف محكمػػة مخترػػة يقػػر دثدػػو  إلػػر  عقودػػة العػػزؿ

ا ػر فػ ف  ،كاف  رار العػزؿ معمقػا  عمػر موافقػة الشػعمإذا اما ، اسيا  العظمر ّعد العزؿ  ض
العػػزؿ تػػرؾ الػػرسيس المنرػػم واال اعتدػػر ذلػػؾ تأييػػد لسياسػػة الػػرسيس ويجػػم حػػؿ الػػرسيس 

كػػاف  ػػرار العػػزؿ  ػػد اتخػػذ مػػف الدرلمػػاف دوف إذا دينمػػا ، دعػػد ذلػػؾ كنػػا امػػاـ عػػزؿ شػػعدن
 دمػػة لمرػػال  العػػاـ سػػمن ذلػػؾ دػػػموافقػػة الشػػعم خ و  رػػدور حكػػـ  ضػػاسنإلػػر  الحاجػػة

 .( العزؿ السياسن)

ر لمعزؿ األولواستنادا  لذلؾ سنستعرض اذم االشكاؿ فن ث   فقرا د ت خرص  
القضػػاسن امػػا الثانيػػة فممعػػزؿ الشػػعدن دينمػػا الثالثػػة تكػػوف مخترػػة دػػالعزؿ السياسػػن وذلػػؾ 

 كما يأتند

عمػر حكػـ رػادر مػف محكمػة يػراد دػ  عػزؿ رسػيس الجم وريػة دنػاق   العزل القضـايي: -أ
المّرػػو   االت ػػاـالتػػن تضػػّمن ا  ػػرار  فعػػاؿالػػرسيس عػػف األ إدانػػةمخترػػة يقػػر دثدػػو  

عميػػػ  داأل مديػػػة التػػػن تطمد ػػػا الدسػػػتور دعػػػد احالتػػػ  عمي ػػػا دموجػػػم  ػػػرار يسػػػمر دقػػػرار 
والمحاكمػة فػالحكـ ثػـ العقػام طدقػا   ل ت ػاـليرد  دعد ذلػؾ الػرسيس عرضػة ، االحالة

ونجد ل ذا المن ج ردل فن دستور الواليػا  المتحػدة االمريكيػة ، انوف العاـلقواعد الق
 ر منػػ  عمػػراألولػػالفقػػرة ، القسػػـ الرادػػع، (2) حيػػ  نرػػ  المػػادة، 1787الرػػادر عػػاـ

 يراػػا  و  الرشػػوة و  وجػػ  اليػػ  ات ػػاـ نيػػادن دالخيانػػةإذا مػػف منرػػد  ...يعػػزؿ الػػرسيس)
 .( اذم الت ـ الجن  الخطرة و ديف دمثؿ و  مف الجنايا 

                                                           

 . 242-221د.ذ٤ذس ٓرٔذ ذغٖ فدعذ١ال فُٔاذس فُغاتنال ص (1)
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المماػػن 1971و ػػد تحقػػؽ ذلػػؾ المػػن ج ايضػػا  فػػن الدسػػتور المرػػري الرػػادر عػػاـ
يكػوف ات ػاـ رسػيس الجم وريػة امػاـ محكمػة ) دػالنص عمػر انػ ( 85) دموجم نص المادة

ذا خارة ينظـ القانوف تشكيم ا واجراقا  المحاكمة امام ا ويحدد العقام و  كـ ا   د دانتػ ح 
 .( دـ االخ ؿ دالعقودا  االخرلمع ع (1)ا عفن مف منرد 

د يراد د  عزؿ رسيس الجم ورية دناق عمر طمم مو ّػع عميػ  مػف عػدد العزل الشعبي -ب
ا مديػػة ) محػػدد مػػف النػػاخديف يوافػػؽ عمػػر اػػذا الطمػػم مجمػػس الشػػعم دأ مديػػة الثمثػػيف

ثػـ ي عػرض دعػد  (2)داف ل  اف الرسيس تجاوز الم مة التن   ختير مف اجم ػاإذا ( خارة
جػػاق  نتيجػػة االسػػتفتاق  ذا فػػ، لػػؾ امػػر العػػزؿ عمػػر الشػػعم ألدػػداق ر يػػ  فػػن اسػػتفتاقذ

عػػّد ذلػػؾ ، جػػاق  نتيجػػة االسػػتفتاق دعػػدـ الموافقػػةإذا امػػا ، دالموافقػػة تػػـ عػػزؿ الػػرسيس
ود ػػػػذا تكػػػػوف ، دمثادػػػػة تأييػػػػد لسياسػػػػة رسػػػػيس الجم وريػػػػة ووجػػػػم حػػػػؿ مجمػػػػس الشػػػػعم

عػزؿ  ػد منحػ  ايسػة النػاخديف دورا  اكدػر الدساتير التن تدن  اذا الشكؿ مف اشػكاؿ ال
فػػن حالػػة ، والتػػن مػػف رػػوراا ا ػػرار مسػػؤولية رسػػيس الجم وريػػة، فػػن ممارسػػة السػػمطة

ارتكاد  لفعؿ يتنا ض دوضػو  مػع اداسػ  لواجداتػ  التػن  ننت ػا نرورػ  ومػف امثمت ػاد 
منػ  عمػر ( 43) حيػ  نرػ  المػادة 1919دستور فايمار االلمانن الرادر فن عاـ 

دنػػاق عمػػر ا تػػرا  ( سػػدع سػػنوا ) ف عػػزؿ رسػػيس الدولػػة  دػػؿ انقضػػاق مػػدة الرساسػػةامكػػا
، طمم عدد معيف مف الناخديف و ، مقدـ مف مجمس الريخستاغ دأ مدية ثمثن اعضاس 

فيػ  ويعتدػر  السػتفتاس يو ؼ رسيس الجم ورية عف العمؿ ويعرض االمر عمر الشعم 

                                                           
فُرك٢ ٗكع ػ٤ِٜكا فُذعكرٞس  ػلكا ك٢ ذ٤ٖ فٕ ٛ٘اى سأ١ ك٢ فُلوٚ فُذعرٞس١ ٣ن٤ش  ٠ُ فٕ ػوٞتكح فإ (1)

ٝد٣ككح  فٗرٜككا فُٔاككش١ فػككوٙ ذخرِككق ػككٖ ػوٞتككح فُؼككضٍ سغككْ فذرككاد فد ككش فُٔرشذككة ػ٤ِٜٔككا ٝٛككٞ 

أُد٣كٖ  رف ا فٕ فُؼضٍ ٛٞ ػوٞتح فجثاس٣ح ذلشض ػ٠ِ فُشه٤ظ فُشه٤ظ ٌُٖ فدخروف ٓٞجٞد ٖٓ ذ٤

ٌٓٔكٖ فٕ ٣ٌكٕٞ فجثاس٣كا   ػلا فُٔٞجثح ُِٔغي٤ُٝح ٝكوا  ُ٘ع فُذعرٞسال ك٢ ذ٤ٖ فٕ فإ عثابتيذذ فو

تاٞسج ػوٞتح ذرشذة ػِك٠ فإدفٗكح ًٔكا ٛكٞ فُؼكضٍال ًٔكا ٣ٌٔكٖ فٕ ٣ٌكٕٞ فخر٤اس٣كا  ت٘كا   ػِك٠ طِكة 

ٙ ٖٓ ٜٓاّ ٓ٘اة سهاعح فُحٜٔٞس٣حال د.سفكغ خضش ماُد شثشال ػلا إ٣روذّ تٚ فُشه٤ظ ٣شغة ك٤ٚ ت

 .2004ٓراسشفخ أُُو٤د ػ٠ِ طِثح فُذسفعاخ فُؼ٤ِاال 

ال 241ال ص1116د.ػككاطق فُث٘ككاال فُٞعكك٤ظ ككك٢ فُكك٘ظْ فُغ٤اعكك٤حال دفس فُٜ٘ضككح فُؼشت٤ككحال فُوككاٛشجال  (2)

فُؼشت٤ككحال فُوككاٛشجال ٝفُٔؼ٘كك٠ رفذككٚ فشككاس ف٤ُككٚ د. ٓرغككٖ فُؼثككٞد١ال فُكك٘ظْ فُغ٤اعكك٤حال دفس فُٜ٘ضككح 
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ذا و ، عزلػػ وافػػؽ الشػعم عمػػر إذا رسػيس الجم وريػػة معػزوال   لػو يوافػػؽ عػّد ذلػػؾ دمثادػػة ا 
 .(1)رسيس الجم ورية ووجم حؿ الريخستاغ واجراق انتخادا  جديدة النتخامتجديد 

يترتػم عميػ  ، يػراد دػ   ػرار يرػدرم الدرلمػاف دعػزؿ الػرسيس العزل ال يا ـي:: ثالثاا 
فقػػد ثقػػة ا إذ، المػػدة المقػػررة ل ػػا دالدسػػتور انت ػػاقمػػدة واليػػة رسػػيس الجم وريػػة  دػػؿ  انت ػػاق

دحي  يعد ، تجعم   ير رال  لمداشرة سمطت ، اال مدية دسدم ارتكاد  اخطاق فن الحكـ
عمػػر سياسػة الدولػػة ومرػػال  االفػراد والتػػوازف العػػاـ دقػاقم فػػن الحكػـ مػػف الخطػػورة التامػة 

التػن  عمػر درجػة مػف النزااػة و  كفوقا   فال يكو اف الرسيس  د إلر  إضافة، ديف السمطا 
، االمػػر الػػذي يسػتوجم عزلػػ  ألف عػػدـ نزااػة وكفػػاقة الػػرسيس، رارم دالوظيفػةسػػتمتسػم  ال

ومػف دػيف الدسػاتير التػن ، االدنر درجػة و  نزااة المرؤوس و   د يكوف مدررا  لعدـ كفاقة
 فػػن الفقػػرة ج مػػف الدنػػد ثانيػػا  مػػف المػػادة 2005تدنػػ  اػػذا االتجػػام الدسػػتور العرا ػػن لعػػاـ

مجمػػػس   عضػػػاقاي عضػػػو مػػػف  إ الػػػةجمػػػس النػػػوام لم) افإلػػػر  حينمػػػا اشػػػار ( 138)
 .( النزااة و  عضاس  دسدم عدـ الكفاقةدأ مدية ث ثة ارداع عدد  ، الرساسة

 املبحث الثاني
ة اخلاصة بالعقىبة الىارجبة التلطبيق عبى رئيس رجرائياإل حكا األ

 اجلمهىرية
سػػػػيس ا  خارػػػػا  لمعقودػػػػة الواجدػػػػة التطديػػػػؽ عمػػػػر ر  حكامػػػػنظػػػػـ المشػػػػرع الدسػػػػتوري  

، مف حي  الج ة المخترة دتقريراا ونوع ا ومدل حجية الحكـ الرادر د ا، الجم ورية
 األوؿثػ   مطالػم فػن إلػر  الخارة دالعقودة  سمنا مدحثنػا اػذا حكاـولتفريؿ تمؾ األ

امػا فػن المطمػم الثػانن فسػيكوف ، سنتكمـ عف السمطة المخترة دتقرير العقودػة وتو يع ػا
دينمػػا الثالػػ  سػػػيكوف لمو ػػوؼ عمػػػر مػػدل حجيػػػة ، اجدػػة التطديػػػؽك منػػا عػػف العقودػػػة الو 
 تندوذلؾ وفقا  لمتفريؿ اآل، الحكـ الرادر دالعقودة

 
                                                           

 .241-221د. ذ٤ذس ٓرٔذ ذغٖ فدعذ١ال فُٔاذس فُغاتنال ص (1)
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 األولامللطب  
 املختصة بتقرير العقىبة وتىقيعهاالسبلطة 

 إعفػاقمػف الدسػتور مقػررا   (1)(61) مػف المػادة( سادسا  ) مف الفقرة( م) جاق الدند 
مجمػػػس النػػػوام دعػػػد ادانتػػػ  مػػػف المحكمػػػة  عضػػػاقالمطمقػػػة ألرسػػػيس الجم وريػػػة داأل مديػػػة 

ودمراجعػػػػة الػػػػػنص ، االتحاديػػػػة العميػػػػا فػػػػن احػػػػػدل الحػػػػاال  الث ثػػػػة الموجدػػػػػة لممسػػػػؤولية
من ػػػا اػػػػؿ يقترػػػػر دور المحكمػػػػة ، الدسػػػتوري ي  حػػػػظ اف رػػػػيا ت  تثيػػػر تسػػػػاؤال  عػػػػدة

؟ ومػػػف اػػػن الج ػػػة رػػػاحدة االخترػػػاص دتقريػػػر دانػػػةداإلاالتحاديػػػة العميػػػا عمػػػر الحكػػػـ 
 العقودة؟ واؿ ان المخترة دتو يع ا؟ وماطديعة دور مجمس النوام فن ذلؾ؟

والسػػدم اػػو الرػػياة ، تتدػػايف وج ػػا  النظػػر فػػن االجادػػة عمػػر التسػػاؤال  اعػػ م 
والتػػػن يمكػػػف ديان ػػػا ، ومػػػاتثيرم مػػػف اوجػػػ  متعػػػددة لمتفسػػػير، الػػػواردة فػػػن الػػػنص الدسػػػتوري

 دداألتن

وا ترػػػار دور ، انفػػػراد المحكمػػػة االتحاديػػػة العميػػػا دػػػوظيفتن تقريػػػر العقودػػػة وتو يع ػػػا -1
 مجمس النوام فن الترديؽ عمر  رار العقودة.

فيمػا يخػص مجمػس ، عفػاقاختراص المحكمة االتحادية العميػا فػن تقريػر عقودػة اإل -2
 النوام دوظيفة تو يع ا.

فيمػػا يخػػتص مجمػػس  دانػػةداإلحكػػـ ا ترػػار وظيفػػة المحكمػػة االتحاديػػة العميػػا عمػػر ال -3
 . (2)وتو يع ا عفاقالنوام دوظيفة تقرير عقودة اإل

ذا و    الفقػػػػػرة( 61) الرػػػػػياة الػػػػواردة فػػػػػن الػػػػػنص الدسػػػػتوري المػػػػػادةإلػػػػػر  مارجعنػػػػاا 
لتّدػػػيف ، لتػػػرجي  احػػػد  وجػػػ  التفسػػػير، والقػػػوؿ ألسػػػتاذنا الػػػدكتور رافػػػع( م) الدنػػػد( سادسػػػا  )

والمتمثػػػؿ فػػػن ا ترػػػار وظيفػػػة المحكمػػػة ، التفسػػػير رجحػػػاف كفػػػة الوجػػػ  الثالػػػ  مػػػف  وجػػػ 
فيمػػػا يخػػػتص ، رسػػػيس الجم وريػػػة دالخيانػػػة العظمػػػر  دانػػػةاالتحاديػػػة العميػػػا عمػػػر الحكػػػـ د

                                                           

 فُ٘اكز. 2005دعرٞس جٜٔٞس٣ح فُؼشفم ُغ٘ح (1)

ُٔغككي٤ُٝح سهكك٤ظ فُحٜٔٞس٣ككحال فُٔاككذس فُغككاتنال  جشفهكك٢د.سفكككغ خضككش مككاُد شككثشال فُ٘ظككاّ فإ (2)
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واستمـز الدستور موافقة ، مف منرم الرساسة عفاقمجمس النوام دوظيفة تقرير عقودة اإل
 مجمس النوام. عضاقاال مدية المطمقة أل

مػػف ( م) يتضػػ  دػػأف الرػػيا ة التػػن ورد  فػػن الدنػػدذكػػرمد  ؽمػػا سػػدومػػف كػػؿ  
 االتيةد حكاـ رد من ا المشرع ا رار األ( 61) مف المادة( سادسا  ) الفقرة

واػن المحكمػة  (1)ايسػة  ضػاسية  يػر سياسػيةإلػر  رسيس الجم ورية إدانةاسناد سمطة  -1
الػػدعض حيػػ  تمػػن  ، واػػذا المػػن ج ماػػاير لمػػن ج الدسػػاتير المقارنػػة، االتحاديػػة العميػػا
ايسػػػػػة سياسػػػػػية كمػػػػػا اػػػػػو الحػػػػػاؿ فػػػػػن الدسػػػػػتور االمريكػػػػػن إلػػػػػر  دانػػػػػةمن ػػػػػا سػػػػػمطة اإل

مػػن  ذا  إلػػر  فيمػػا تػػذام دسػػاتير اخػػرل، 1958ودسػػتور فرنسػػا لعػػاـ ، 1787لعػػاـ
كمػا ( تضـ فن عضويت ا عنارػر سياسػية و ضػاسية) ايسة مختمطةإلر  االختراص

 او الحاؿ فن مرر.
ايسة  ضاسية واو ما إلر  دانةداإلختراص وفن ضوق ذلؾ ي حظ اف انعقاد اال 

نظرا  لما يوفرم مف ضمانا  تمنع الدرلماف مف ، د ة  كثريعد ، انت ج  مشرعنا الدستوري
 تندالرسيس والتن يمكف اف نحدداا داآلاستخداـ سمطت  فن مساسمة  إساقة

فايػة فػن حالػة ك دانػةف فن اختراص القضاق دمحاكمػة رسػيس الجم وريػة وتقريػر اإلإ - 
امػػا ايسػػة ، حمايػػة لػػ  مػػف الرػػراعا  الحزديػػة التػػن تسػػيطر عمػػر الدرلمانػػا ، األدلػػة

 و  عػػدـ ادانتػػ  التػػرتدط دمػػدل سػػ مة و  تجعػػؿ عمميػػة ادانتػػ ، مختمطػػة و  سياسػػية
عػػدـ انتماسػػ  لحػػزم اال مديػػة فػػن  و  وانمػػا دمػػدل انتماسػػ ، االت ػػاـعػػدـ سػػ مة ادلػػة 

 الدرلماف.

تمتع  دكافة الحقوؽ إلر  محاكمة الرسيس يؤدي دحكـ المزوـف اختراص القضاق دإ -م
 والضمانا  المقررة لمدفاع وفقا  لقانوف االجراقا  الجناسية.

 لمرعودة والتعقيد المذيف يرحداف ف فن اختراص ال يسة القضاسية الداسمة تحاشيا  إ -ج

                                                           

ت٘اكٜا )فُٔرٌٔكح 2005ٖٓ دعرٞس فُؼشفم ُؼاّ (12ٝهذ ذيًذ رُي ك٢ ٗع فُلوشج فٝد  ٖٓ فُٔادج ) (1)

 فدذراد٣ح فُؼ٤ِاال ٤ٛئح هضاه٤ح ٓغروِح ٓا٤ُا  ٝفدفس٣ا ( .



  ظمىالع الخيانة لجريمة مسوغًا باعتباره الجمهورية رئيس عزل 

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

033 

 و ، يؿف ػػذم المحػػاكـ  يػػر داسمػػة التشػػك، تشػػكيؿ المحػػاكـ الخارػػة دمحاكمػػة الػػرسيس
دمعنر  خر يجري تشكيم ا مف و   آلخر عقم كؿ تحديد لمدرلماف كما اػو الشػأف 

وما يستتدع ذلػؾ ، كما او الشأف فن مرر االت اـعقم ردور  رار  و ، فن فرنسا
 مف تموف المحكمة دموف اال مدية الدرلمانية.

واػػو ذا   (مجمػػس النػػوام) ايسػػة سياسػػيةإلػػر  سػػناد سػػمطة تقريػػر العقودػػة وتو يع ػػاإ -2
 المن ج الذي سار  عمي  ا مم التشريعا  الدستورية المقارنة. 

 امللطب  الثاني 
 (1)العقىبة الىارجبة التلطبيق

والػذي ، تطديقا  لمدد  انفػراد المشػرع فػن االخترػاص فػن مسػاسؿ التجػريـ والعقػام 
 نػ عمػر ا( 19) عنػدما نػص فػن الفقػرة ثانيػا  مػف المػادة2005اخذ د  دستور العػراؽ لعػاـ

 فعػػاؿفقػػد انفػػرد المشػػرع الدسػػتوري دتجػػريـ دعػػض األ( ...ال جريمػػة وال عقودػػة اال دػػنص)
وفن اذا االطار نص ، المنسودة لرسيس الجم ورية وحدد رراحة  العقام الواجم تطديق 

 إدانػػػةفػػػن حالػػػة  عفػػػاقعمػػػر عقودػػػة اإل(  ) الفقػػػرة سادسػػػا  الدنػػػد( 61) الدسػػتور فػػػن المػػػادة
وموافقػة اال مديػة ، الجم وريػة مػف  دػؿ المحكمػة االتحاديػة العميػارسيس الجم وريػة رسػيس 

ا   حكامودتحميؿ د يؽ لمضاميف اذا النص ي حظ دأف المشرع  د ا ر مجمس،  عضاقأل
 عّدة تمثم  داألتند

رسيس الجم ورية عمر ردور حكػـ مػف المحكمػة االتحاديػة  إعفاقاف الدستور عّمؽ  -1
ومػػػف ثػػػـ تػػػوافر ، الخيانػػػة العظمػػػر دارتكػػػاميػػػة رسػػػيس الجم ور   دانػػػةالعميػػػا يقضػػػن د

 إدانػػةمجمػػس النػػوام داأل مديػػة المطمقػػة عمػػر   عضػػاقنرػػام  ػػانونن تمثػػؿ دموافقػػة 
 .(2)عفاقالرسيس وتقرير عقودة اإل

 ة اند اال يعد من  المجمس ر حيةوفن ضوق ذلؾ ثار الفق  تساؤال  عدّ  

                                                           

 .315-311د.ذ٤ذس ٓرٔذ ذغٖ فدعذ١ال فُٔاذس فُغاتنال ص (1)

 .312ال ص ٗلغٚ فُٔاذس (2)
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 فن شؤوف القضػاق؟ واػؿ تجعػؿ رسيس الجم ورية مف منرد  تدخ    إعفاقالموافقة عمر 
 اذم الر حية مف مجمس النوام سمطة تعمو عمر سمطة القضاق؟

القػػػوؿ دػػػأفد امػػػت ؾ مجمػػػس النػػػوام رػػػ حية إلػػػر  ذاػػػم االسػػػتاذ الػػػدكتور رافػػػع 
رسػيس الجم وريػة يمكػف اف يعػد اخػ ال  دمدػد  الفرػؿ دػيف السػمطا   إعفػاقالموافقة عمر 

منػػ  وجعمػػ  اساسػػا  لممارسػػة اخترارػػا   (1)(47) ةفػػن المػػاد2005الػػذي تدنػػام دسػػتور
كمػػا يتضػػمف فػػن طياتػػ  مساسػػا  دمدػػد  اسػػتق ؿ القضػػاق الػػذي ، وم ػػاـ السػػمطا  الػػث  

ألي سػمطة التػدخؿ  زال يجػو ومف مقتضيات  ان  ( 88) اعتنق  اعتنق  الدستور فن المادة
 فن شؤوف القضاق.

( 94) ض رػراحة  مػع المػادةر حية مجمس النػوام تتعػار ف ف  لذلؾ ضافةوداإل 
 رػدر  ػرار ذا وعميػ  فػ، (2)مف الدستور والتن تجعػؿ  ػرارا  المحكمػة ذا  حجيػة مطمقػة

احػػدل  الرتكادػػ رسػػيس الجم وريػػة   دانػػةحكػػـ مػػف المحكمػػة االتحاديػػة العميػػا يقضػػن د و 
 دانػػػةداإلفأنػػػ  يتوجػػػم تطديػػػؽ الحكػػػـ ، الجػػػراسـ المػػػذكورة فػػػن الدسػػػتور كالخيانػػػة العظمػػػر

عو  مػػف  دػػؿ والموافقػػة عميػػ  ، ولػػيس اخضػػاع  لمترػػوي  فػػن مجمػػس النػػوام، الػػرسيس فػاقا 
اػػػو دمثادػػػة ترػػػوي  عمػػػر  ػػػرار  عفػػػاقفالترػػػوي  عمػػػر اإل اال مديػػػة المطمقػػػة ألعضػػػاس ،

ويعػػد خروجػػا  عمػػر القواعػػد العامػػة ، الد ػػةإلػػر   ضػػاسن واػػذا المػػن ج  يػػر رػػحي  ويفتقػػد
 فن اذا الشأف.

، لرسيس الذي تم  ادانت  مف المحكمػة االتحاديػة العميػاعمر اف ا، لـ ينص الدستور -2
والمحاكمة والحكـ دالعقودة المقررة وفقا  لقواعد القانوف الجناسن  ل ت اـيدقر معرضا  

اعفاسػ  تشػكؿ جػراسـ منرػوص عمي ػا فػن إلػر  التػن اد  فعػاؿكان  األإذا ، العادي
  انوف العقودا .

 الن ج ذات  الذي سار  عمي  ا مم سمؾاف ي، وكاف االجدر دمشرعنا الدستوري 

                                                           

امكاذٜا )ذرٌٕٞ فُغِفاخ فدذراد٣حال ٖٓ فُغِفاخ فُرنكش٣ؼ٤ح ٝفُر٘ل٤ز٣كح ٝفُوضكاه٤حال ذٔكاسط فخرا (1)

 ٜٝٓٔاذٜا ػ٠ِ فعاط ٓثذأ فُلاَ ت٤ٖ فُغِفاخ( .

 )هشفسفخ فُٔرٌٔح فدذراد٣ح فُؼ٤ِا تاذٚ ِٝٓضٓح ُِغِفاخ ًاكح( . (2)
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عمػػر اف يدقػػر الػػرسيس المػػداف عرضػػ   والمتمثػػؿ دنرػػ ا، التشػػريعا  الدسػػتورية المقارنػػة
، (اعفاس ) عزل إلر  التن اد  فعاؿعف ذا  األ، والمحاكمة اماـ القضاق العادي ل ت اـ
 تندالذي يدنر عمي  ر ينا يتمثؿ داآل والسند

اػػػن شػػػدي   ، لممنوحػػػة دموجػػػم الدسػػػتور لػػػرسيس الجم وريػػػةالحرػػػانة القانونيػػػة ا فإ -1
وانمػػا اػػن ، واػػذم الحرػػانة التمنػػع اتخػػاذ االجػػراقا  الجناسيػػة، دالحرػػانة الدرلمانيػػة

 تقضن اتداع اجراقا  خارة يرد تنظيم ا فن الدستور والقانوف.
  فعػػاؿالف اػػذا المدػػد  يعنػػن انػػ  عنػػدما تقػػع ، نػػ  يحقػػؽ مدػػد  المسػػاواة امػػاـ القضػػاق  -2

مخالفػػة لمقػػانوف اليجػػم اف يعفػػر احػػد مػػف المسػػاسمة الجناسيػػة والعقػػام المقادػػؿ ل ػػذم 
 .فعاؿاأل

ألف اػػذا المدػػد  يعنػػن انػػ  عنػػدما يجػػـر المشػػرع ، نػػ  يحقػػؽ مدػػد  التػػوازف فػػن العقودػػة  -3
فعؿ لمخالفت  نص مف نروص القانوف الدد اف يضع عقودة تتناسم وجسامة ذلؾ 

عزلػػػ  يحقػػػؽ مدػػػد  إلػػػر  إضػػػافةالقػػػانوف العػػػاـ واخضػػػاع الػػػرسيس لنرػػػوص ، الفعػػػؿ
 التوازف الذي  ردم المشرع.

الف اذا المدد  يعنػند اف الماثػؿ امػاـ المحكمػة ، ن  يحقؽ مدد  المساواة فن العقودة  -4
اال اعتدػػار جريمتػػ  التػػن ، يجػػم اف يجػػرد مػػف كػػؿ اعتدػػار، مػػف اجػػؿ جريمػػة ارتكد ػػا
 تقع عمر اساس ا العقودة.

االساسػػية مػػف ايقػػاع العقودػػة اػػن حمايػػة نظػػاـ الدولػػة وحقػػوؽ  ولمػػا كانػػ  الاايػػة 
يتحمػػػؿ ، ت ػػػدد اػػػذم الحقػػػوؽ و  مػػػف يرتكػػػم جريمػػػة تمػػػس اػػػذا النظػػػاـفػػػ ف  ،المػػػواطنيف

 .(1)خردوف اي تفريؽ ديف مواطف و ، العقودة المقررة ل ا دالقانوف
 الفرع الثالث: حجية الحكم الصادر بالعقوبة 

 الدند( سادسا  ) وفقا  لمفقرة، حكمة االتحادية العميامف الم دانةيردر الحكـ داإل 
 فن الفقرة، دناق عمر االختراص الذي منح  الدستور ل ا، (61) مف المادة( م)

                                                           

ال 1112د.كخككش١ ػثككذفُشصفم فُرككذ٢،٣ال شككشخ هككإٗٞ فُؼوٞتككاخال ٓفثؼككح جآؼككح تغككذفدال تغككذفدال  (1)

 .321ص
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ا  االت امػػػػوالتػػػػن خّول ػػػػا دموجدػػػػ  الفرػػػػؿ د، مػػػػف الدسػػػػتور( 93) مػػػػف المػػػػادة( سادسػػػػا  )
 رسيس الجم ورية.إلر  الموج ة

دعػػػد اجػػػراق المحاكمػػػة ، ة االتحاديػػػة العميػػػامػػػف المحكمػػػ دانػػػةداإلولمحكػػػـ الرػػػادر  
كمػػػا توّضػػػ  ذلػػػؾ فػػػن ، دالشػػػكؿ الػػػذي يكػػػوف داتػػػا  وممزمػػػا  لمسػػػمطا  كافػػػة، حجيػػػة مطمقػػػة

 مف الدستور.( 94) المادة

يتدػػػيف لنػػػا دػػػأف المشػػػرع الدسػػػتوري ، ومػػػف خػػػ ؿ دراسػػػة تمػػػؾ النرػػػوص وتحميم ػػػا 
ال  الموجدػػػػة لػػػػذلؾ وفقػػػػا  الػػػػرسيس دأحػػػػد الحػػػػا  دانػػػػةالعرا ػػػػن جعػػػػؿ مػػػػف القػػػػرار الرػػػػادر د

دعػد رػدور  ػرار  عفػاقفن حػيف تّطمػم لرػدور  ػرار اإل، وممزما  لمجمس النوام لمدستور
مػػػف المحكمػػػة االتحاديػػػة العميػػػا تػػػوافر نرػػػام  ػػػانونن تجسػػػد داأل مديػػػة المطمقػػػة  دانػػػةاإل
مجمػػػػػس النػػػػوام واػػػػػذا خػػػػػ ؼ الػػػػن ج الػػػػػذي سػػػػػار  عميػػػػ  ا مػػػػػم التشػػػػػريعا   عضػػػػاقأل

رػػػ حية ارػػػدار  ػػػرار  دانػػػةداإلي تمثػػػؿ دمػػػن  ذا  السػػػمطة المخترػػػة والػػػذ، الدسػػػتورية
ومػف امثمػة تمػؾ التشػريعا د ، وتقرير العقودػة التػن  رراػا الدسػتور، دحؽ الرسيس عفاقاإل

اي رسػػػيس الجم وريػػػة ) د دانتػػػ حكػػػـ إذا  ...) منػػػ  حينمػػػا  ػػػرر انػػػ  (1)الدسػػػتور المرػػػري
والدسػػتور االمريكػػن ، (ودػػا  االخػػرلاعفػػن مػػف منرػػد  مػػع عػػدـ االخػػ ؿ دالعق( المػػت ـ

ر منػػ  األولػػوفقػػا  لػػنص الفقػػرة السادسػػة مػػف القسػػـ الثالػػ  مػػف المػػادة  (2)1787الرػػادر 
، ...لمجمس الشيوخ وحدم سمطة اجػراق المحاكمػا  الدرلمانيػة) حي  جاق نر ا عمر ان 

 .( الحاضريف عضاقولف يردر حكـ عمر اي شخص دوف موافقة ثمثن األ

، الرػادر مػف المحكمػة االتحاديػة العميػا دانػةلتساؤؿد عف مآؿ  رار اإلمما يثار ا 
دورػػف  ، مجمػػس النػػوام عضػػاقعنػػد عػػدـ حرػػوؿ ذلػػؾ القػػرار عمػػر اال مديػػة المطمقػػة أل

 دتقرير العقودة وفرض ا دنص الدستور.، السمطة راحدة االختراص

اف تمتػػػع مجمػػػس النػػػوام إلػػػر  ذاػػػم اسػػػتاذنا الػػػدكتور رافػػػع خضػػػر رػػػال  شػػػدر 
تجعم  مالكا  لسمطة تعطيؿ  رار المحكمة االتحادية فن ، عفاقدر حية الموافقة عمر اإل

                                                           

 . (45فُِٔغ٢ ك٢ ٓادذٚ فُـ ) 1121فُذعرٞس فُٔاش١ ُؼاّ (1)

 1242ٝفُذعرٞس فدٓش٢ٌ٣ فُاادس  (2)
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وكػػذلؾ فػػن حالػػػة عػػدـ تحقػػؽ النرػػام القػػػانونن ، حالػػة امتنػػاع المجمػػس عػػػف الترػػوي 
 .( اال مدية المطمقة) لمتروي  والمتمثؿ م

عميػػا عنػػد اف  ػػرار المحكمػػة االتحاديػػة ال (1)القػػوؿإلػػر  دينمػػا ظ ػػر ر ي ثػػاِف ذاػػم 
اال ، مػػػف المنرػػػم الينػػػتج اثػػػرم القػػػانونن عفػػػاقوالػػػذي يترتػػػم عميػػػ  اإل، دانػػػةداإلرػػػدورم 

ولكػػػف عنػػػدما ال يحظػػػر ، دالترػػػديؽ عميػػػ  مػػػف  دػػػؿ مجمػػػس النػػػوام وداأل مديػػػة المطمقػػػة
فقػرار المحكمػة االتحاديػة يفقػد ، مجمس النػوام  عضاقالتروي  داأل مدية المطمقة لعدد 

 زاـ.لداإل اثرم القانونن

داأل مديػػػػة ) ضػػػػرورة حػػػػذؼ عدػػػػارة-ر ل ارػػػػحام اػػػػذا الػػػػر ي-ودنػػػػاق عمػػػػر ذلػػػػؾ 
مػػػف ( 61م/الدنػػػد سادسػػػا /المادة) الػػػواردة دػػػالفقرة( مجمػػػس النػػػوام  عضػػػاقالمطمقػػػة لعػػػدد 

مػػػػف ( 94) التػػػػن اشػػػػار  الي ػػػػا المػػػػادة، الدسػػػػتور ليتوافػػػػؽ مػػػػع الزاميػػػػة  ػػػػرارا  المحكمػػػػة
 .(االتحادية العميا داتة ممزمة لمسمطا  كافة  رارا  المحكمة) دنر ا عمر اف، الدستور

( األ مديػة المطمقػة) اف النرام القانونن الذي اشترط  الدسػتور واػوإلر  إضافة 
(  ) الدنػد( سادسػا  ) ألف الدسػتور اشػترط فػن الفقػرة، متحقػؽ مسػدقا  ، لردور  رار دالعقودة

  عضػاقتػرا  يتقػدـ دػ  دنػاق عمػر ا ، االت ػاـاف يجري تحريػؾ اجػراقا  ( 61) مف المادة
يحظػػػػر داأل مديػػػػة المطمقػػػػة ، واػػػػذا اال تػػػػرا  يتخػػػػذ شػػػػكؿ طمػػػػم مسػػػػدم، مجمػػػػس النػػػػوام

 .(2)مجمس النوام عضاقأل

                                                           

ال دفس فُضككك٤ا  ُِفثاػكككح ٝفُراككك٤ْٔال فُ٘حكككق 1طٌٓككك٢ ٗكككاج٢ال فُٔرٌٔكككح فدذراد٣كككح كككك٢ فُؼكككشفمال  (1)

 .132ال ص2002فدششفال 

 .312د. ذ٤ذس ٓرٔذ ذغٖ فدعذ١ال فُٔاذس فُغاتنال ص (2)
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 الخاتمة

الواليػػػػة  نت ػػػػاقدراسػػػػة حالػػػػة العػػػػزؿ دورػػػػف ا حالػػػػة اسػػػػتثناسية ال الدحػػػػ اسػػػػت دؼ  
ظمػػػر كسػػػدم و ػػػد اختػػػر  الخيانػػة الع، اجم ػػا المحػػػدد فػػػن الدسػػتور انت ػػػاقالرساسػػية  دػػػؿ 

ودعػد ،  موضػا  مػف حيػ  الطديعػة والمعنػر سػداماأل  كثركون ا مف ، لتحقؽ اذم الحالة
الدراسة والدح  والتحميؿ والتطديؽ والتوجيػ  الػد يؽ للسػتاذ الػدكتور رافػع تورػمنا لنتػاسج 

 وعمر النحو االتند، واتدعنااا دتوريا 

 النتايج:: اولا 

عمػػر القواعػػد العامػػة فػػن  ػػانوف ، السياسػػيةخػػرج المشػػرع الدسػػتوري فػػن ا مػػم الػػنظـ  -1
والتحقيػػػػؽ  االت ػػػػاـد، ة الخارػػػػةجراسيػػػػاالجػػػػراقا  الجناسيػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ دالقواعػػػػد اإل

دج ػػة ، حيػػ  انػػاط م مػػة اتخػػاذ تمػػؾ االجػػراقا ، والمحاكمػػة مػػع رسػػيس الجم وريػػة
و ػد كػاف اػدؼ ، اخرل  ير تمؾ راحدة االختراص االريؿ وفػؽ القواعػد العامػة

فيمػا يقػـو ، ة تحػوط الػرسيسإجراسيػاػو تػوفير ضػمانة ، مف اتداع اذا السديؿالمشرع 
دػػ  مػػف اعدػػاق الوظػػاسؼ التػػن يضػػطمع د ػػا دالشػػكؿ الػػذي يػػنعكس عمػػر حسػػف اداسػػ  

 ألعمال  دما يتحقؽ مع  الرال  العاـ.
دتدنيػػػ  من جػػػا  لػػػـ تػػػنص عميػػػ  ، تفػػرد المشػػػرع الدسػػػتوري العرا ػػػن فػػػن الدسػػػتور النافػػذ -2

اال واػو اخضػاع الػرسيس لممسػؤولية السياسػية امػاـ الدرلمػاف ، لسياسػيةمعظـ النظـ ا
مسػؤوليت  إلػر  إضػافة( الفقرة ثانيا  الدنػد ج138المادة) النزااة و  دسدم عدـ الكفاقة

دالشػػػكؿ الػػػذي اليتناسػػػم مػػػع حجػػػـ ( الفقػػػرة سادسػػػا  61المػػػادة) الجناسيػػػة التػػػن نظمت ػػػا
رجحػاف كفػة المسػؤولية إلر  الذي ادلاالمر ، االخترارا  التن ا راا الدستور ل 

 ألف الػػذي يسػػأؿ يجػػم اف يكػػوف رػػاحم السػػمطة تماشػػيا  مػػع  اعػػدة، عمػػر السػػمطة
 .( حي  توجد السمطة توجد المسؤولية)
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 التوصيات:

د ػة ممػا   كثػرتحديػد إلػر  ف اػذم الحالػة دحاجػة  وضػحنا مػف خػ ؿ اػذم الدراسػة 
وف تحديػد امػػر تأدػػام المدػػادلق العامػػة لمعدالػػة فأدقػػاق الخيانػػة العظمػػر دػػد، اػن عميػػ  اآلف

لػذلؾ ، الجناسية التن توجم تحديد الجراسـ تحديدا  د يقا  ال يكوف لمقضاق في  سػمطة تقػدير
مػف الدسػتور يحػػدد ( 61) المػادةإلػر  فقػرة  ضػػافةمشػّرعنا الدسػتوري دإلػر  نتقػدـ دتورػية

وف ذلؾ يعد ضمانة  انونية تحمن المّكونة ل ا ك فعاؿاأل و ، في ا معنر الخيانة العظمر
كمػػػا نورػػػن مّشػػػرعنا دضػػػرورة االدقػػػاق عمػػػر مػػػايكوف مػػػف الضػػػروري ، رسػػػيس الجم وريػػػة

ة العامػػة دشػػأف الجػػراسـ الوا عػػة عمػػر الػػرسيس فػػن حػػدود جراسيػػاالدقػاق عميػػ  مػػف القواعػػد اإل
 تعديؿ ما المدرر للدقاق عمي . و  اذم الضرورة و سدعاد
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 قايمة المصادر
 آن الكريمالقر ** 
 المعاجـ العردية وال د 

دار ، 6مػػج ، لسػػاف العػػرم، ادػػف منظػػور جمػػاؿ الػػديف ادػػو الفضػػؿ محمػػد دػػف مكػػـر -3
 .2005، ديرو ، الكتم العممية

المردا  المنير فن  ريم الشر  ، احمد دف محمد دف عمن المقرلق الفيومن -1
 اػ.1405، ايراف، منشورا  دار ال جرة، 1ج، الكدير

 الكتمثانيا د 
-عػػزؿ رسػػيس الجم وريػػة فػػن حالػػة الخيانػػة العظمػػر، .حيػػدر محمػػد حسػػف االسػػديد -2

مؤسسػػػػة دار الرػػػػادؽ ، عمػػػػاف، دار رػػػػفاق لمنشػػػػر والتوزيػػػػع، 1ط، دراسػػػػة مقارنػػػػة
 .2012، دادؿ، الثقافية

ات ػػاـ ومحاكمػػة رسػػيس الدولػػة فػػن الدسػػاتير ذا  نظػػاـ ، د.رافػػع خضػػر رػػال  شػػدر -3
، جامعػػػة دادػػػؿ، كميػػػة الترديػػػة، ـو االنسػػػانيةمجمػػػة دادػػػؿ لمعمػػػ، المجمسػػػيف التشػػػريعييف

 .2007، 12ع
 .1996، القاارة، دار الن ضة العردية، الوسيط فن النظـ السياسية، د.عاطؼ الدنا -4
محاكمػػػة رسػػػيس الػػػوزراق دػػػيف القضػػػاق العػػػدلن والقضػػػاق ، د.عرػػػاـ نعمػػػة اسػػػماعيؿ -5

 .2008، ديرو ، منشورا  الحمدن الحقو ية، السياسن
، داػػداد، مطدعػػة جامعػػة داػػداد، شػػر   ػػانوف العقودػػا ، الحػػديثن د.فخػػري عدػػدالرزاؽ -6

1992. 
 القاارة.، دار الن ضة العردية، النظـ السياسية، د.محسف العدودي -7
، تحقيػػؽ حسػػيف دركػػاان، تفسػػير كنػػز الػػد اسؽ ودحػػر الاراسػػم، د.محمػػد المسشػػ دي -8

 .2003، ايراف، دار الادير، 6ج
دار الضػػػػػػياق لمطداعػػػػػػة ، 1ط، راؽالمحكمػػػػػػة االتحاديػػػػػػة فػػػػػػن العػػػػػػ، د.مكػػػػػػن نػػػػػػاجن -9

 .2007، النجؼ االشرؼ، والترميـ
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دار ، النظػػاـ الرساسػػن االمريكػػن والخ فػػة االسػػ مية، د.يحيػػر السػػيد الرػػداحن -10
 .1993، القاارة، الفكر العردن

 الدحو ثالثا د 
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ياسػػة، العػػدد الثػػانن، مؤسسػػة مجػػد الجامعيػػة لمدراسػػا  القػػانوف العػػاـ وعمػػـ الس
  .2007والنشر والتوزيع، ديرو ، 

، مضػموف الخيانػة العظمػر المنسػودة لػرسيس الجم وريػة، د.رافع خضػر رػال  شػدر -2
 .2006، كانوف األوؿ، 6العدد، 13المجمد ، مجمة جامعة دادؿ، دح  منشور
 رادعا د القوانيف

 الدساتير والقوانيف -3
 .1787االمريكن لعاـ الدستور -4
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 :ـمخــــصــالمـ
 لعػػدـ اامػة ضػػمانة يعػد السياسػػية الػنظـ فػن الدولػػة رسػيس مسػػؤولية مدػد  تقريػر فإ
  يػػػر ادعػػػادإلػػػر  يػػػؤدي كمػػػا، المجتمػػػع فػػػن االسػػػتقرار وتحقيػػػؽ السػػػمطة اسػػػتعماؿ إسػػػاقة
 وتقػدم ا الجماعػة مرػمحة يدايػاف مت زمػاف والمسػؤولية السػمطة واف، الحكـ عف االكفاق

 المجتمػع تقػدـ يكػوف دين مػا التػوازف ايجػاد ودقػدر ،و من ػا ونظام ػا حريت ا عمر والحرص
، اسػتدداديا   دكتاتوريػا   النظػاـ كػاف المسػؤولية كفػة عمػر السػمطة كفة رجح  ذا ف، تأخرم و 

ذا و ، واألمػػف الحريػػة فيػػ  وانػػدثر    يػػػر فالنتيجػػة، السػػمطة عمػػر المسػػؤولية كفػػة ر جحػػ ا 
 النظػػاـ ا امػػة فػػن لمػػرسيس ن ت مػػ التػػن واالخترارػػا  السػػمطة كفايػػة لعػػدـ ايضػػا   مرضػػية
 .وازداارم ونموم امن  يحقؽ دما المجتمع فن والحرية
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ABSTRACT : 

The Determining the principle of the responsibility of the 

President of state in political systems is an important guarantee for 

the non-abuse of power and stability in society. It also leads to the 

removal of the non-competent from the government. The authority 

and responsibility are in the interest of the group and its progress 

and concern for its freedom, order and security. Society or its 

backwardness. If the authority assumes responsibility, the regime 

would be autocratic and authoritarian. Freedom and security 

would be lost. If the responsibility for the authority was assumed, 

the result is also unsatisfactory because of the lack of authority 

and competencies granted to the president in establishing Order in 

society so as to achieve its security, growth and prosperity . 


