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ملخص البحث
يعد موضوع املسؤولية اجلزائية اليت ترتكب من قبل اعضاء الربملان وابألخص اعضاء الربملان العراقي من
املواضيع املهمة جدا يف وقتنا احلاضر الن اي عمل غري قانوين يصدر عنه يعترب جرمية وابلتايل ترتتب عليه
 احلاالت اليت يعترب فيها النائب2005 وقد بني الدستور العراقي لعام,مسؤولية جزائية حياسب عليهاالقانون
مسؤوال عن اعماله غري القانونيه ملخالفته القواعد الدستورية وخمالفته للقانون وابلتايل بجب ان ينا جزاء
.ويعاقب وفقا للقانون
Abstract
The issue of criminal responsibility committed by members of parliament,
especially members of the Iraqi parliament, is a very important issue at present because
any illegal act is considered a crime and therefore entails criminal responsibility for
which the law is accountable. The Iraqi Constitution of 2005 states cases in which the
deputy is responsible for Its illegal acts in violation of constitutional rules and its
violation of the law and therefore must be punished and punished in accordance with the
law
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املقدمة
كما هو معروف ان اجلرمية تشكل خطرا يهدد كيان اجملتمع واهنا متس حقوقا ومصاحل كانت جديرة
ابحلماية اجلنائية وان الوظيفة االساسية للقانون اجلنائي هو محاية احلقوق واحلرايت اليت هتدد كيان اجملتمع
ولذلك القانون اجلنائي بجرم كل فعل غري قانوين ويعترب جرمية يعاقب عليها القانون تستأهل مسؤولية مرتكبها

وعقابه .ان موضوع البحث الذي يربط ظاهرة اجلرمية ابملسئولية اجلزائية لعضو الربملان 1,ومن خال
االعما اليت تصدر منه واليت تعترب جرمية يعاقب عليها القانون ورتبت عليه مسؤولية جزائية ملخالفته القواعد
الدستورية وخمالفته للقانون اذن نالحظ ابن العالقة سوف تكون واضحة بني اجلرمية اليت يرتكبها عضو
الربملان واملسؤولية اجلزائية اليت ترتتب من خال هذ اجلرمية ,وكما نعلم ابن املسؤولية اجلزائية تعين التزام
شخص بتحمل العواقب اليت ترتتب على فعله ولذلك فانه يتحمل العقاب الناشى عما يرتكبه من جرائم
وتقوم املسؤولية اجلزائية مبجرد ارتكاب الفعل اجملرم وتوفر السن القانوين .دراستنا سلطت الضوء على املسؤولية
اجلزائية اليت يرتكبها عضو الربملان العراقي يف الدستور العراقي لعام  , 2005لكن لالسف الشديد نالحظ
ابن الدستور العراقي لعام  2005مل حيدد تعريف دقيقا وواضحا للعضوية الربملانية يف العراق ولكننا نستطيع
القو هنا ان العضوية الربملانية غالبا ما تكون مرتبطة ابلنائب ارتباطا مباشرا حيث ان وظيفة النائب هي
متثيل الشعب يف داخل الربملان ومنها تظهر صالحياته املتعددة يف املسامهة يف حقل التشريع ويف سياسة
احلكومة و يستطيع النائب ان يعرب عن رايه حبرية كاملة من دون التقييد ابي تعليمات من الناخبني النه
يعمل من اجل الصاحل العام الذي يليب رغبات االمة وليس حتقيق ملصاحله الشخصية .ان املسؤولية اجلزائية
اليت يرتكبها النائب عن العمل الذي قام به وخمالفة للدستور وللشعب تستوجب حماسبته ووفقا للدستور
العراقي لعام  2005والذي بني االفعا واجلرائم اليت يعاقب عليها عضو الربملان العراقي واختاذ االجراءات
القانونية حبقه.
ولدراسة املسؤولية اجلزائية بشي من التفصيل سوف نقسم البحث اىل ثالث مباحث  ,املبحث االو يتضمن
مفهوم العضوية الربملانية وشروط تعيني النائب العراقي يف دستور  ,2005اما املبحث الثاين فيتناو مفهوم
1

الربملان هو اهليئة التشريعية الرئيسية يف البالد ,ويُطلق عليه تسميات أخرى مثل جملس الشعب أو اجمللس التشريعي أو جملس األمة أو اجلمعية الوطنية أو

جملس النواب أو املؤمتر العام الوطين ,ويتمثل ابلسلطة التشريعية ,ويقتصر وجود يف دو العامل الدستورية ,وميارس تشريع القوانني بناءً على مبدأ فصل
السلطات ,ويتكون الربملان من أفراد منتخبني ينوبون عن الشعب ,ويُطلق عليهم اسم ممثلني الشعب أو نواب الشعب ,ويصلون إليه عن طريق االقرتاع أو
سري ان
االنتخاب ,وذلك وفقاً لألساليب الدميقراطية ,حيث يقوم افراد الشعب الذين حيق هلم االنتخاب ابختيار من ينوب عنهم عن طريق اقرتاع عام أو ّ

الربملان وكما هو معروف يف العامل هو الذي يسن القوانني ويراقب سياسة احلكومة على الصعيد الداخلي واخلارجي ,لذلك النائب يف الربملان كعضو يتمتع

بصالحيات واسعة من خال طرح االفكار وتوجيه السؤا للحكومة.
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املسؤولية اجلزائية وشروط حتققها ,اما املبحث الثالث فيتضمن اجراءات حماكمة عضو جملس النواب العراقي
يف حالة مسؤولية عن اجلرائم اليت ارتكبها .ومن هللا التوفيق...
مشكلة البحث
يسعى الباحث من خال هذا البحث اىل التعرف على معىن املسؤولية اجلزائية من خال ارتباط هذ
املسؤولية بعضو الربملان العراقي وحسب ما جاء يف الدستور العراقي لعام  2005وابألخص ان الدستور
العراقي لعام  2005مل حيدد تعريف دقيقا وواضحا للعضوية الربملانية يف العراق لذلك بجب علينا االجابة
عن بعض التساؤالت االساسية يف هذا البحث وهي -:
 .1مىت يتحمل عضو جملس النواب العراقي مسؤولية اجلزائية عند اجلرائم اليت ارتكبه؟
 .2ما هو اجلزاء الذي يرتتب من خال حدوث هذ املسؤولية؟
 .3ما شروط حتقق هذ املسؤولية؟
هدف البحث
يهدف البحث اىل تسليط الضوء على املسؤولية اجلزائية اليت يرتكبها عضو جملس النواب العراق وبيان
شروط حتقق هذ املسؤولية وحتديد العقوبة املقرر له قانوان مبوجب الدستور العراقي لعام  ,2005ووصوال اىل
ابجاد بعض التوصيات اليت ختدم هذ الدراسة ومن هللا التوفيق.
املبحث االول
مفهوم العضوية الربملانية وشروط تعيني النائب العراقي يف دستور 2005
مفهوم العضوية الربملانية
تعريف العضوية لغة  -:العضو يف اللغة العربية يد على اجلزء اي جتزئة الشي من ذلك العضو ,والعضة
هي القطعة من ذلك الشي وعضيت الشي وزعته 2.ايضا العضو يعين الشخص املشرتك يف مجاعة او حزب
او شركة او الشخص الذي حيرتف التحدث اىل اعضاء الكونغرس لدعم موقف معني او الئحة تشريعية
معينة.

3

 2ابن منظور,لسان العرب ,ج,4ط ,3منشورات دار احياء الرتا ث العريب,بريوت,1985,ص.264
 3معجم املعاين اجلامعwww.a/maany/ar/diet/far/,
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ع ضى تعضية الشي :فرقه ووزعه ,عضى القوم فرقهم ,عضى الشاة جزاها والعضو كل جزء من جمموع اجلسد
4
كاليد للملس واالذن للسمع اخل ...
كما يقا للعضو كل عظم واخر من اجلسم بلحمه وهو الفرد من مجاعة او مجعية او مؤسسة او اندي
معني 5.اذن العضوية تعين اجلزء او الفرد او العضو الواحد يف مجاعة او هي الصيغة اليت تطلق على كل من
يكون جزء من كل ,فالنائب هو جزء من اجمللس والعضوية هي صفة الصيغة به كونه ميثل ذلك اجلزء.
اما كلمة برملان -:هي هيئة تشريعية عليا يف احلكم الدميقراطي تتكون من عدد من النواب املمثلني عن
الشعب ,ويعرف كذلك ابسم جملس النواب وجملس النواب او جملس االمة واعضاوء ينتخبون من قبل
الشعب وميثلون السلطة التشريعية.

6

اما العضوية الربملانية اصطالحا -:فانه ال يوجد تعريف دقيق هلذا املعىن ولكننا نستطيع القو اهنا مرتبطة
ابلنائب ارتباطا مباشرا حيث ان وظيفة النائب هي متثيل الشعب يف داخل الربملان ومنها تظهر صالحياته
املتعددة يف املسامهة يف خقل التشريع ويف سياسة احلكومة وان عضو الربملان ميثل االمة ابكملها وليس فقط
متثيل دائرته االنتحابية  ,اذ يستطيع النائب ان يعرب عن رايه حبرية كاملة من دون التقييد ابي تعليمات من
7
الناخبني النه يعمل من اجل الصاحل العام الذي يليب رغبات االمة وليس حتقيق مصاحله الشحصية.
اما القو ابنه هل هناك تعريف دقيق لعضو الربملان يف العراق او تعريف للعضوية الربملانية يف قانون
االنتخاابت رقم  16لسنة  2005املعد  ,النظام الداخلي جمللس النواب العراقي لعام  2005وكذلك قانون
املفوضية العليا لالنتخاابت رقم  11لسنة  2007واالنظمة الصادرة منها ,يتبني ابنه ال يوجد تعريف دقيق
وواضح للعضوية الربملانية يف قانون االنتخاابت رقم  16لسنة .2005

 4ابن منظور ,املصدر السابق.
 5لوئيس معلوف ,املنجد يف اللغة ,طبعة ,4مطبعة الغدير ,منشورات ذوي القرىب  ,ايران ,1423 ,ص.215
 6معجم املعاين الوسيطhttp://ww.almaany.com. ,
 7ملى علي فرج,الدميقراطية شبه املباشر وتطبيق مظاهرها يف بعض الدساتري املعاصرة ,منشورات احلليب احلقوقية ,ط ,2010 ,1ص.39
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املطلب الثاين
شروط الرتشح لعضوية جملس النواب العراقي
كما هو معلوم ان االنتخاب هو احدى الدعامات االساسية لنظام احلكم الدميقراطي ابعتبار وسيلة
للمشاركة يف تكوين حكومة نيابية تستمد وجودها يف السلطة واستمراريتها من استنادها اىل االرادة الشعبية,
اذن االنتخاب هو حق ووظيفة يف نفس الوقت مبعىن انه يعد حق ابلنسبة لعملية قيد الناخب المسه يف
8
جداو االنتخاب ووظيفة هو اثناء ممارسة الناخب لعملية التصويت.
ان الرتشيح لعضوية جملس النواب العراقي مهمة جدا ومن الضروري ان تتوفر عدة شروط لدى املرشح
لالنتحاابت وان نظام املصادقة على قوائم املرشحني النتخاب جملس النواب العراقي يف عام  2018على انه
حيق للذي يرشح يف االنتخاابت على ان يكون مصادقا عليه من قبل جملس املفوضني كذلك من شروط
اهلية املرشح حسب ما جاء يف املادة  8من هذا القانون هي -:
 -1يشرتط للمرشح جمللس النواب على ان ال يقل عمر عن  30سنة عند الرتشيح.
 -2ان ال يكون مشموال بقانون هيئة املسائلة والعدالة او اي قانون اخر حيل حمله.
 -3ان يكون حسن السرية والسلوك.
 -4ان يكون حاصال على الشهادة االعدادية.
 -5ان ال يكون قد اثرى بشكل غري مشروع على حساب الوطن او املا العام.
 -6ان ال يكون من افراد القوات املسلحة او القوات االمنية عند ترشحه.
 -7بجب ان خيضع املرشحون ملصادقة املفوضية.
وكذلك حسب ما جاء يف املادة  16من هذا القانون على انه:
 -1ال بجوز لالحزاب السياسية غري اجملازة من قبل املفوضية تقدمي قوائم املرشحني لالنتخاابت وحيق
تقدمي قائمة انتحاابت منفردة للمرشح الفرد على ان تتم املصادقة عليه من قبل جملس
املفوضني.
 -2حيق لالحزاب املخالفة استنادا اىل القانون رقم  31لسنة  2015تقدمي قائمة موحدة مبرشحيهم
.

 8حممد امحد عبد النعيم  ,مدى قدرة املشرع يف دعم التمثيل النيايب للمراءة ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,ص.51
501

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
 -3حيق لالحزاب السياسية ان تقد م قوائم موحدة مبرشحيهم خلوض االنتخاابت يف دائرة انتخابية
واحدة لدوائر انتخابية اخرى غري اليت تقدم فيها مبفرد .
اذن القانون العراقي قد حدد شروط الرتشح لعضوية الربملان العراقي من خال احلد االدىن
للسن القانوين وكذلك الشرط اخلاص ابلتعليم والشرط اخلاص ابجلنسية.
وحتتسب مدة عضوية انئب الربملان يف جملس النواب العراقي منذ بداية اتريخ او اجتماع له
على ان مدة عضوية النائب هي  5سنوات ميالدية تبدا من اتريخ او اجتماع له.
اما اسقاط عضوية النائب فهناك حاالت تسقط هبا عضوية النائب وهي إذ كان  -1متهماً
جبناية.
اثنياـً إذا ضبط متلبساً ابجلرم املشهود يف جنايه  .فاحلصانة اليت منحها الدستور للعضو التشمله وهو يف حالة
التلبس  ,ومن مث تسقط عنه احلصانة حا التلبس ابرتكاب جرمية  ,ألنه من غري املنطقي واملعقو أن
ميسك ابلعضو وهو يقوم ابرتكاب جرميته مث يرتك حبجه أن لديه حصانة برملانية فهذا خارج نطاق
القانون واملنطق.
اثلثاً -املوافقة أو اإلذن  .فاذا كانت اجلرمية املتهم هبا عضو جملس النواب غري متلبس هبا وغري مشهودة فانه
البجوز اختاذ اإلجراءات القانونية حبقه والقبض عليه إال يف حالة استحصا موافقة جملس النواب ,
وطلب رفع احلصانة يقدم م ن قبل قضاة التحقيق إىل جملس القضاء األعلى  ,الذي بدور خياطب
جملس النواب ,ويرسل له طلب رفع احلصانة عن عضو ما مرفقاً معه األوراق التحقيقية.

ويف استحصا املوافقة فرق الدستور بني حالتني أوهلما أن تكون خال مدة الفصل التشريعي أو خارج مدة
الفصل التشريعي:
أ  -:يف حا االهتام خال مدة الفصل التشريعي  :أوجب فيها الدستور موافقة جملس النواب
بألغلبية املطلقة العضاء على رفع احلصانة عنه ,هذا ما نصت عليه املادة ( )63فقرة (ب) .
وأوجب

ب  -:يف حا االهتام خارج مدة الفصل التشريعي وحسب املادة  63فقر ج
الدستور فيها موافقة رئيس جملس النواب على رفع احلصانة عنه.
ان هذا يعين إن رفع احلصانة عن عضو جملس النواب العراقي يكون من أختصاص جملس النواب نفسه عند
وجود الفصل التشريعي ويكون من اختصاص رئيس اجمللس فقط عند أنتهاء الفصل التشريعي وذلك تكمن يف
إن وجود جملس النواب عند الفصل التشريعي يقتضي رفع احلصانة له وعند وجود جملس النواب وأنتهاء الفصل
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التشريعي فأن ذلك اليعين تعطيل اختاذ اإلجراءات القانونية حبق النائب املتهم جبناية وحيث إن جملس النواب
كهيئة ميثله رئيسه لذا فأن املوضوع ال حيتاج إىل اجتماع وإمنا يكتفي مبوافقة رئيس اجمللس 9.وكذلك قد تنتهي
عضوية النائب يف حالة وفاته او انتهاء الدورة النيابية اليت حددها الدستور العراقي لعام . 2005
املبحث الثاين
مفهوم املسؤولية اجلزائية وشروط حتققها
املطلب االول
مفهوم املسؤولية لغة واصطالحا

املسؤلية لغة -:من التعريفات اليت وردت عن كلمة املسؤولية يف معجم املنجد يف اللغة ابن املسؤولية هي ما
يكون به االنسان مسؤوال ومطالبا عن امور او افعا ااتها بنفسه 10.او هي شعور االنسان ابلتزامه اخالقيا
11
بنتائج اعماله االدارية فهو حياسب عليها خريا او شرا.
وجاء يف تعريف املعجم الوسيط يف تعريف معىن املسؤولية ابهنا حالة او صفة من يسا عن امر تقع عليه

تبعته ي قا اان بري من املسؤولية اي من تبعيته ويطلق اخالقيا على التزام الشحص مبا يصدر عنه من قو او
فعل.
كذلك املسؤولية تعين االلتزام ابصالح اخلطا الواقع على الغري طبقا للقانون.

12

او هناك سائل ومسؤو وموضوع للمسالة وان هلا اشتقاقات كثرية ومتنوعة واصلها السؤا الذي يرتتب علية
احلساب وان عموم املعىن يف اللغة يد على ان اصل الكلمة هو املطالبة ابلشيء.

13

9

http://ar.parliament.iq/2018/01/14/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8

%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
 10النجد يف اللغة واالسالم ,.دار الشرق ,بريوت ,ط.2003 .4
 11املعجم الفلسفي ,اعداد جممع اللغة العربية ,اهليئة العامة لشؤون املطابع االمريية ,القاهرة.1979.
 12املعجم الوسيط1/114 , ,
 13املصدر السابق.
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كذلك يقا سا ويسا ومساله وساله قوله  ,اسالت كذا قوله يف االصل وساله مساله.

14

واتيت مبعىن مسؤو اسم مفعو من سائل وهو من رجا الدولة املنوط به عمل تقع عليه تبعته.
وان املسؤولية ترجع اصلها اىل السني واهلمز والالم كلمة واحدة يقا سا  ,يسا  ,سؤاال ,ومسالة.

15

ومعىن سا ساله الشي وطلبه منه ساله كذا وكذا 16.وقوله تعاىل وسوف تسالون 17.وقوله تعاىل وقفوهم اهنم
18
مسؤولون.
اما املسؤولية اصطالحا -:هي حتمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العلمية من الناحية االبجابية
والسلبية امام هللا يف الدرجة االوىل وامام ضمري يف الدرجة الثانية وامام اجملتمع يف الدرجة الثالثة.
كذلك هي حالة ان يكون فيها االنسان صاخلا للمؤاخذة على اعماله وملزما بتبعاته املختلفة.

19

20

وهي كون الفرد مكلفا ابن يقو بعض االشياء وابن يقدم عنها حسااب اىل غري  21.وكذلك تعين املسؤولية-:
اهلية الشخص ان يكون مطالبا شرعا ابمتثا املامورات واجتناب املنهيات وحماسبا عليها 22.وهي سلوك
مدين يتحملها االنسان يف اسرته وجمتمعه وهو بذلك مسؤو عن نتائج تصرفاته 23.وتعين ايضا تكليف
واختيار وابتالء وهي القدر على ان يلتزم االنسان نفسه اوال والقدرة على ان يفي بعد ذلك ابلتزامه بواسطة
 14مععجم لسان العرب.
 15معجم مقاييس اللغة البن فارس ,حتقيقعبد السالم حممد هارون ,ابب السني واهلمزة وما ميثلهما ,دار اجلبل ,بريوت ,لبنان ,ص.124
 16حممد مرتضى الزبيدي ,اتج العروس ,فضل السني املهملة مع الالم ,356/7 ,دار الصادق  ,بريوت.
 17سورة الزخرف اية .44
 18سورة الصافات اية .24
 19مقداد ايجلن ,التىبية االخالقية االسالمية  ,مكتبة اخلاجني ,القاهرة ,1977 ,ص.331
 20صاحل بن عبدهلل احلميد ,نظرة النعيم يف مكارم االخالق رسو هللا صلى هللا عليه وسلم ,دار الوسيلة للنشر والتوزيع1418 ,4200/8 ,ه .
 21عبد هللا دراز ,دستور االخالق ,تعريف وحتقيق الدكتور عبد الصبور شاهني ,ط ,4مؤوسسة الرسالة  ,بريوت ,1982 ,ص 136

 22امحد عبدالعزيز احللييب ,املسؤولية اخللقية واجلزاء عليها ,مكتبة الرشد ,الرايض ,ط ,1994 ,1ص.71
/vb/shoutrdr/ www.chouro.net 23
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جهود اخلاصة 24.وتعين كون الفرد مكلفا ابن يقوم ببعض االشياء وان يقدم عنها ىحسااب اىل غري وينتج
عن هذا التحديد ان فكر املسؤولية تشتمل على عالقة مزدوجة من انحية الفرد املسؤو ابعماله وعالقته مبن
حيكمون على هذ االعما واملسؤولية قبل كل شي هي اعداد فطري اهنا هذ القدرة على ان يلزم االنسان
نفسه اوال والقدرة على ان يفي بعد ذلك ابلتزامه بواسطه جهود اخلاصة 25.وتعين كذلك ان الفرد مكلفا
ابن يقوم ببعض االشياء وان يقدم عنها حسااب اىل غري وبذلك ينتج عن هذا التحديد ان فكر املسؤولية
تشتمل على عالق ة مزدوجة من انحية الفرد املسؤو ابعماله وعالقته مبن حيكمون هذ االعما  .اذن هي
الشعور ابداء الواجب واالخالص يف العمل وليس فقط جمرد االقرار ابلشيء حيث ان اجلزم ابلشى ال يعطي
26
صفة املسؤولية وامنا ال بد من هناك واجبات ال بد من االنقياد اليها بغض النظر عن النتائج.
اما املسؤولية اجلزائية فتعين التزام شخص بتحمل العواقب اليت ترتتب على فعله واذلك فانه يتحمل العقاب
27
الناشى عما يرتكبه من جرائم وتقوم املسؤولية اجلزائية مبجرد ارتكاب الفعل اجملرم وتوفر السن القانوين.
وتعرف كذلك هي االلتزام بتحمل االاثر القانونية املرتتبة على توافر اركان اجلرمية وموضع هذا االلتزام هي
فرض عقوبة او تدبري احرتازي حددمها املشرع اجلزائي يف حالة قيام مسؤولية اي شخص عن هذ اجلرمية وهي
اجلزاء الذي يرتتب على الشخص الذي اخل بقاعدة من قواعد قانون العقوابت او اي نص جزائي نص عليه
القانون واملسؤولية اجلزائية ال تقوم اال اذا كان هناك ضرر اصاب اجملتمع ويرتتب بذلك اجلزاء وهو العقوبة
القانونيه اليت تفرض على اجلاين كما اهنا ختضع ملبدا شرعية اجلرائم والعقوابت والذي مفاد ال جرمية وال
عق وبة اال بناء على نص قانوين وهو من الثوابت الدستورية وال بد من توافر النية واليت تعترب ركن من اركان
28
املسؤولية اجلزائية.

 24مصطفى صربي ,موقف البشر ختت سلطات القدر ,ط ,1القاهرة ,1952 ,ص.171
www.islambeacon.com 25
 26املصدر السابق.
27

https//ar.facebook.com/linfrmtins.juridutes/pousts/

 28امحد فتحي سرور ,الوسيط يف شرح قانون العقوابت ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,2001 ,ص.419
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املطلب الثاين
شروط واركان حتقق املسؤولية اجلزائية
اوال -:شروط حتقق املسؤولية اجلزائية

 -1يشرتط لقيام املسؤولية اجلزائية ان يصدر خطا من اجلاين وليس خطا مفرتض وهذا اخلطأ مرتبط بقاعدة
ال جرمية وال عقوبة اال بناء على نص قانوين والنصوص ال جترم سوى االفعا اخلاطئة الصادرة من
الشخص نفسه اي من اجلاين واخلطا الذي نتكلم عنه هو ينص عليه القانون صراحة كذلك يشرتط
اخلطا ابلنسبة لبعض اجلرائم اليت يتحقق فيها الركن املادي واليت يتعلق ابملخالفات املتعلقة ابلصحة العامة
اذ يثبت هذ اجلرائم مبجرد اثبات الركن املادي فقط واسناد اىل سلوك اجلاين فقط دون احلاجة اىل
29
البحث عن الركن املعنوي الن يف هذ اجلرائم توجد ارادة اجلاين.
 -2بجب لتحقيق املسؤولية اجلزائية ان حتدد فيها العقوبة ال على اساس امهية الضرر ,امنا على اساس
جسامة الفعل وحياسب اجلاين على خطاء من هنا املشرع يتوقع وقوع الضرر يف اجلرمية ويطلق عليها
فقهاء القانون اجلسامة املادية للخطاء اجلنائي وهذ اجلسامة ال تتمثل يف النتيجة اليت ترتتب على اخلطاء
30

وامنا يف املصاحل القانونية اليت يهددها هذا اخلطاء.
 -3اذن ان سبب املسؤولية اجلزائية هو السلوك الضارالذي اضر اجملتمع النه ميثل خطورة اجرامية.
 -4ان اجلزاء يف حالة ارتكاب املسؤولية اجلزائية هي عقوبة يوقعها القانون ابسم اجملتمع على الشخص
املسؤو عن اجلرمية اليت ارتكبها.
 -5ان الدعوى يف حالة املسؤولية اجلزائية تكون من حق اجملتمع لذلك ان املمثل عن اجملتمع هو االدعاء
العام او النيابة العامة وهو يتوىل حتريك الدعوى فيها.
 -6ان احملاكم اجلزائية هي اليت تنظر يف حالة وقوع املسؤولية اجلزائية وهنا ال بجوز التناز يف املسؤولية اجلزائية
31

يف حالة وقوعها الن احلق فيها للمجتمع.
 -7ان اجلرائم اليت تقع يف حالة املسؤولية اجلزائية بجب ان حتدد مبوجب القانون اي اتباع القاعدة القانونية ال
جرمية وال عقوبة اال بناء على نص قانوين.

 29جال ثروت ,نظرية اجلرمية املتعدية القصد ,دار املعارف ,االسكندرية ,1994 ,ص.206
 30حممد منصور ,الفوارق االساسية بني املسؤولية اجلنائية واملدنية ,جملة احملاماة املصرية ,القاهرة ,العدد السادس ,2009 ,ص.25
 31حممود جنيب حسين ,النظرية العامة للقصد اجلنائي ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,1998 ,ص.13
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وابلنسبة للجرائم اليت يرتكبها النائب يف جملس النواب العراقي فان الدستور العراقي لعام  2005ميز بني
اجلرائم من نوع اذا كانت جناية او جنحة او خمالفة فاذا كانت اجلرائم جنحة او خمالفة ال يعترب القانون سببا
الختاذ االجراءات القانونية ضد النائب واذا رجعنا اىل قانون العقوابت العراقي رقم  11لسنة  1969يتبني لنا
ان اجلناية هي جرمية يعاقب عليها القانون ابالعدام او السجن املؤبد او املؤقت الكثر من  5سنوات وفق
املادة  25من القانون نفسه.
اما اركان املسؤولية اجلزائية فهي تقوم على ركنني اساسني مها الركن املادي والركن املعنوي
-1الركن املادي -:يعترب الركن املادي من الدعامة االساسية اليت تقوم عليها اجلرمية واذا مل يوجد الركن املادي
فان اجلرمية ال تتحقق واملقصود ابلركن املادي مظهر اجلرمية اخلارجي فكل جرمية ال بد ان يكون هلا مادايت
تكمن فيها ارادة اجلاين االجرامية 32.وله امهية كبرية النه ميكن اثباته بعكس الركن املعنوي وهو الغاية يف
االنسان ومن الصعب اثباته وكما هو معروف ان املشرع ليس له سلطان على ضمائر البشر من افكارهم
الوحشية فانه ال يعاقب على هذ النوااي الشريرة الهنا نوااي نفسية وابطنية اال اذا اصبحت هذ االمور مادية
وذات تصرفات خطرية وواضحة ومرتكبة من قبل اجلاين 33.وان الركن املادي يف اجلرمية يتكون من امرين
مها-:
اوال -:بجب ان يصدر سلوك اجرامي من قبل الفاعل.
اثنيا -:ان يصدر من السلوك االجرامي نتيجة خطرة هلذا السلوك الذي صدر من اجلاين.
اثلثا -:بجب ان تكون هناك عالقة سببية بني اجلاين والنتيجة االجرامية اليت حتققت.
وعترب السلوك االجرامي من اهم عناصر الركن املادي للجرمية املرتكبه سواء كانت اجلرمية عمدية ام غري
34
عمدية.
الركن املعنوي -:ان الركن املعنوي للمسؤولية اجلزائية يتخذ صور القصد اجلنائي واخلطا غري العمدي فاذا
كانت صورة القصد اجلنائي هنا اجلرمية عمدية اي ان اجلاين قد تعمد احداث النتيجة املعاقب عليها اما اذا
اختذت صورة اخلطاء غري العمد فان ارادة الفاعل تتجة حنو السلوك االجرامي دون ارادة حتقق النتيجة ويكون
35
قصد اجلاين ابرتكاب اجلرمية على اجتا منحرف وهو خمالفة القانون.
 32ضاري خليل حممود ,الوجيز يف شرح قانون العقوابت ,دار القادسية للطباعة والنشر ,بغداد ,2005 ,ص.66
 33حممود جنيب حسين ,شرح قانون العقوابت اللبناين ,دار النهضة العربية للطباعة ,القاهرة ,1998 ,ص .34
 34مسري الشناوي ,شرح قانون اجلزاء الكوييت ,دار السالسل الكوييت ,1995 ,ص.216
 35حممد حسن ربيع ,املبادء العامة للجرمية ,دار النهضة العربية ,القاهرة ,ص.242
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املبحث الثالث
اجراءات حماكمة عضو جملس النواب العراقي يف حالة مسؤولية عن اجلرائم اليت ارتكبها
املطلب االول
احملكمة املختصة حملاكمة عضو جملس النواب العراقي

ان املادة /1ب من قانون اصو احملاكمات اجلزائية رقم  23لسنة  1971بينت على ان تكون اجلرمية
مشهودة اذا شوهدت حالة ارتكاهبا او عقب ارتكاهبا بربهة قصرية او اذا اتبع اجملين علية مرتكبها اثر وقوعها
او تبعه اجلمهور مع الصياح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قصري حامال معه ادوات او االت او
اسلحة او اوراق يستد على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت يف ذلك الوقت ااثر او عالقات تد
على ذلك.
اذن اجلرمية تكون مشهودة اذا وقعت حتت مسع او بصر الشهود ووفقا لقانون اصو احملاكمات اجلزائية
وتتحقق هذ اجلرمية وفقا للشروط االتية-:
 -1مشاهدة اجلرمية وقت وقوعها.
 -2مشاهدة اجلرمية بعد وقوعها بفرتة قصري .
 -3تتبع اجلاين بعد وقوع اجلرمية.
مشاهدة مرتكب اجلرمية بعد ارتكاهبا بوقت قصري جدا وهو حامل اسلحة اجلرمية واجلرميه هنا سواء كانت
جناية او جنحة تكون جرمية مشهودة يف احلالتني وهي اذا ما ارتكب يف حضور احد اعضاء الضبط
القضائي او قاضي التحقيق اىل حمل ارتكاهبا بوقت قصري.
وان قانون العقوابت االعراقي حبسب ما جاء يف املادة  11منه بني ان القانون يسري على اجلرائم اليت تقع من
اشخاص يتمتع ون ابحلصانة املقررة مبقتضى القانون الدويل او القانون الداخلي اال ان االيقاف يف القانون
مشروط ابحلصو على ائذن من الربملان ولذلك فان استمرار االجراءات القانونية يتوقف على موافقة الربملان
يف استمرار عملية التحقيق يف اجلرائم املنسوبة اىل عضو جملس النواب العراقي وان االجراءات القضائية اليت
تتخذها السلطة القضائية دون اخذ موافقة جملس النواب العراقي تعد ابطلة وال قيمة هلا قانوان ,ولكن يف
حالة انتهاء فرتة عضوية انئب الربملان فانه يف هذ احلالة يفقد احلصانة اليت اكتسبها كصفة عضوا يف جملس
النواب العراقي فيجوز للسل طة القضائية يف هذة احلالة اختاذ االجراءات القانونية حبقه دون اخذ اذن من
الربملان او من دون احلصو على اجراءات سحب احلصانة الن انئب الربملان قد فقد حصانته ابنتهاء مدة
عضويته.
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ال بد من االشارة اال ان الدستور العراقي لعام  2005مل يتطرق اىل احوا انتهاء عضوية عضو جملس النواب
العراقي ولكن املادة  49خامسا من الدستور بينت انه جمللس النواب حق سن قانون يعاجل فيه استبدا
اعضاؤ وذلك يف حاالت االسقاط واالقالة او الوفاة ,لذلك صدر قانون استبدا االعضاء رقم  6لسنة
 2007ولكنه عد مبوجب القانون رقم  49لسنة  2007لذلك ال بد من االشارة اال ان عضوية انئب
جملس النواب العراقي ينتهي يف حالة صدور حكم قضائي ابت وملزم حبقه اذا ارتكب جرمية جناية او جنحة
وفقا الحكام القانون العراقي لذلك اذا فقد العضو صفة احلصانة الربملانية سوف حيق للقضاء العراقي حماسبته
مثل حماسبة اي فرد اخر من املواط نني وتؤخذ حبقه االجراءات القانونية  ,وكذلك ان اجلرائم مبوجب القانون
اجلنائي ال تشملها صفة التقادم اي ان التهمة اليت ارتكبها عضو جملس النواب العراقي تبقى قائمة اىل حني
ينفذ امر القاء القبض عليه وتقدميه اىل احملاكمة واصدار احلكم القضائي النهائي حبقه.
اما اال جراءات القانونية لتقدمي عضو جملس النواب العراقي اىل احملاكمة تتوقف على نوع اجلرمية اذا كانت
اجلرمية اليت اهتم هبا عضو جملس النواب غري مشهودة يف هذ احلالة ال بجوز للقضاء اختاذ االجراءات القانونية
والقبض على النائب اال اذا كانت هناك موافقة من جملس النواب العراقي وطلب رفع حصانته النائب يقدم
من قاضي التحقيق اىل جملس القضاء االعلى يف العراق وبدور يقوم مبخاطبة جملس النواب ويطلب منه رفع
احلصانه مع ثبوت االوراق القانونية وحتريك الدعوى ضد النائب يكون امام قاضي التحقيق ابالضافة اىل
عمل هيئة النزاهة والتحقق من ثبوت اجلرمية.
املطلب الثاين
صدور احلكم القضائي
يف حالة صدور احلكم بعدم ادانة النائب ففي هذ احلالة يستعيد النائب حصانته الربملانية ,اما يف حالة ادانة
النائب واصدار احلكم عليه يف هذ احلالة بجب اخذ رأي جملس النواب العراقي وموافقته على رفع احلصانه
لكي ينفذ احلك م اذ يستطيع جملس النواب ان يرفض الطلب ويقف بوجه احملكمة لعدم تنفيذ احلكم ,وابلتايل
ميارس العضو اعماله النيابية.
ان املادة  63من الدستور العراقي لعام  2005قد بينت االحكام اخلاصة ابحلصانة الربملانية واليت يتمتع هبا
عضو جملس النواب العراقي وقد بينت املادة انه ال بجوز القبض على اي عضو يف جملس النواب خال فرت
ومدة الفصل التشريعي اي دورة االنعقاد السنوية اليت يفصلها الفصل التشريعي(وهذا يعين إن رفع احلصـانة
عـن عضـو جملـس النـواب يكـون مـن أختصـاص اجمللـس نفسـه عنـد وجود الفصل التشـريعي ويكـون مـن
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اختصـاص رئـيس اجمللـس فقـط عنـد أنتهـاء الفصـل التشـريعي و آية ذلك تكمن يف إن وجـود جملـس النـواب
عنـد الفصـل التشـريعي يقتضـي إيـداع رفـع احلصـانة له وعند وجود جملس النواب وأنتهاء الفصـل التشـريعي فـأن
ذلـك اليعنـي تعطيـل اختـاذ اإلجـراءات القانونية حبق النائب املتهم جبناية وحيث إن جملس النواب كهيئة ميثله
رئيسه لذا فـأن املوضـوع ٕوامنا يكتفي مبوافقة رئيس اجمللس  .ال حيتاج إىل اجتماع واملالحظ أن النظام الداخلي
جمللس النواب مل يتطرق إىل املدة املطلوبة للبـت فـي الطلـب اإلذن  ,وتركها غري حمددة وكان من األفضل
حتديـدها مبـدة معينـة  ,وذلـك رغبـة فـي إضـفاء االسـتقرار علـى عمـل اجمللـس  ,وكـي ميـارس مهامـه املناطـة بـه
مـن دون تضـييع وقتـه فـي دراسـه قضـااي وطلبات قد تكون بال جدوى) .ويكون القبض على النائب اال يف
حالتني -:اذا كان النائب متهما جبرمية اجلناية وهي اجلرمية املعاقب عليها ابالعدام او السجن املؤبد ملدة 20
سنة او املؤقت ملدة مابني  5سنوات اىل  15سنة وفقا للمادة  25من قانون العقوابت العراقي لسنة 1969
وترفع احلصانة من قبل اجمللس وابغلبية مطلقة العضاء  .اما احلالة الثانية وهي اذا ضبط النائب متلبسا
ابجلرمية املشهودة جبناية يف نطاق احدى احلاالت اليت ذكرهتا املادة  1من قانون اصو احملاكمات اجلزائية رقم
 23لسنة  1971وهي اجلرمية املعاقب عليها ابحلبس الشديد او البسيط اكثر من  3اشهر اىل  5سنوات او
الغرامة.
اخلامتة
ال يسعنا يف هناية هذ الدراسة اال ان نقو ان موضوع املسؤولية اجلزائية لعضو جملس النواب العراقي يف الدستور
العراقي لعام  2005من املواضيع املهمة جدا يف الوقت احلاضر الن الربملان هو ممثل الشعب يف كل خطو
وصوت وان الشعب العراقي قد اعطى لعضو جملس النواب العراقي صوته ليعرب عن هذ االمه وعن معاانت
العراقيني وان يكون النائب موضع ثقة يتكل عليه يف كل شي لكي حيقق اما الشعب العراقي ,ولكن عند خيانة
هذ الثقة اليت اعطيت للنائب من خال انتهاك الدستور وارتكاهبا اجلرائم اليت بعاقب عليها القانون فقد اصبح
مسؤوال عن اعماله اليت ارتكبها حبق شعبه وبجب معاقبته وفقا للقانون والدستور.
التوصيات
 .1بج ب تفعيل دور الربملان من خال حماسبة اعضائه ممن يتعمدون خأخري عمل الربملان وذلك من
خال النص على أمكانية إقالة العضو الذي خييل بواجباته النيابية وهذا يتطلب تعديل الدستور
والنظام الداخلي جمللس النواب العراقي.
 .2بجب على الدستور العراقي لعام  2005يبني ما هي احلاالت اليت تؤدي اىل انتهاء عضوية عضو
جملس النواب العراقي وليس فقط ان يذكر يف نص املادة  /49خامسا من الدستور العراقي لعام
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, 2005على ان جمللس النواب العراقي حق سن قانون يعاجل فيه استبدا اعضاؤ وذلك يف
حاالت االسقاط واالقالة او الوفاة ,وامنا بجب النص صراخة على املادة القانونية اليت تبني حاالت
انتهاء عضوية جملس النواب العراقي.
 .3بجب على جملس النواب العراقي اعادة النظر يف نظامة الداخلي وبجب حتديد مسؤولية النائب عن
االخال بواجباته وتضمينه عقوبة الطرد او اسقاط العضوية و بجب ان يرافق تلك العقوابت
حرمان النائب من بعض االمتيازات املالية او رائسة اللجان الربملانية الن عدم النص يف مثل هذ
العقوابت ستجعل من النائب شخص من الصعب السيطرة عليه خال مدة نيابته .
 .4بجب وضع تعريف دقيق وواضح للعضوية الربملانية يف العراق اي بجب ان حيدد معىن العضويه
الربملانية يف قانون االنتخاابت رقم  16لسنة  2005املعد ,وكذلك النظام الداخلي جمللس النواب
العراقي لعام  2005وكذلك قانون املفوضية العليا لالنتخاابت رقم  11لسنة  2007واالنظمة
الصادرة منها.
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